ב"ה • ערב שבת קודש פרשת בחוקותי • י"ט אייר ה'תשפ"ב

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

צו השעה
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

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l

א'תמ"ט
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע • הלכות,
מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים • יומנים ותאריכי
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
רש"ג :כשכ"ק מו"ח אדמו"ר היה נכנס לחדר אביו כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע היה נכנס בלבושי שבת ,ועורך
הכנות כבשעה שהיה נכנס אליו ל'יחידות'.
כ"ק אדמו"ר שליט"א :ענין זה מפורש במאמרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שנאמר בסמיכות להסתלקות אביו כ"ק
אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע ,ובו הוא מבאר "דיש לומר שזהו עניין דקדושה לא זזה ממקומה ,ותשמישי קדושה
בקדושתן הן עומדים כו' ומקום התורה והעבודה של צדיק בקדושתו הוא גם לאחר עלותו מחיי הגופות לחיים
האמיתיים והארת אור עבודתו נשאר במקומו ,די"ל שהמקום שבו למד ועסק בתורה וכל כליו שהשתמש בהם
לצרכי העבודה קדושתו עליהם מחלקי בירורו בעולם".
וממשיך שם ב"מעשה רב"" :וראיתי פעם כי כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ נכנס לחדר אביו ...והיו עוד סדרי החדר
כמו שהיו בחייו )זה היה בערך בשנה מ"ה או מ"ו( ונכנס לבוש בחגורה ועמד אצל השולחן למול כסא שבתו,
ושפתיו נעות כמדבר ,ובכה הרבה .ועל דרך זה מסופר בכמה מקומות.
רש"ג :מהי המעלה של ציור העניינים כמו שהיה בעת חיים חיותו בעלמא דין?
כ"ק אדמו"ר שליט"א :נזכרים על מה שהיה.
)המלך במסיבו ח"א עמ' קמו(

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •  < 13ממעייני החסידות •
 < 15פרקי אבות •  < 16הורנו מדרכיו •  < 17סוגיות בתורת רבינו•  < 20עת לדעת
•  < 22יומן מבית חיינו •  < 23לוח השבוע •  < 24שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע
תאריך
ו' ,י"ט באייר
ש"ק ,כ' באייר
א' ,כ"א באייר
ב' ,כ"ב באייר
ג' ,כ"ג באייר
ד' ,כ"ד באייר
ה' ,כ"ה באייר
ו' ,כ"ו באייר

עלות השחר
זמן זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
היום
ד'
 120ד' 72
לפני ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה הכוכבים
לפני
הזריחה הזריחה ותפילין
4.18
4.17
4.16
4.15
4.15
4.14
4.13
4.13

3.14
3.13
3.12
3.11
3.10
3.09
3.08
3.07

5.48
5.48
5.47
5.47
5.46
5.46
5.45
5.45

4.43
4.43
4.42
4.41
4.41
4.40
4.40
4.39

9.07
9.07
9.07
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06

1.12
1.12
1.12
1.12
1.13
1.13
1.13
1.13

12.37
12.37
12.37
12.38
12.38
12.38
12.38
12.38

7.33.8
7.34.5
7.35.1
7.35.8
7.36.4
7.37.1
7.37.7
7.38.3

8.01
8.01
8.02
8.03
8.03
8.04
8.05
8.06

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
בחוקותי
במדבר

ירושלים
הדה"נ
18:52
18:57

צה"ש
20:13
20:18

תל-אביב
הדה"נ
19:15
19:19

צה"ש
20:15
20:20

חיפה
הדה"נ
19:05
19:10

צה"ש
20:16
20:22

באר-שבע
הדה"נ
19:13
19:17

צה"ש
20:13
20:18
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ַא חסידישע פרשה
בחוקותי | לעשות את מה שתובעים
בסיום הפרשה נאמר" :לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו
ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש".
מבאר הרמב"ם על כך ש"ירדה תורה לסוף מחשבת האדם
וקצת יצרו הרע" ,שלמרות שמעיקר הדין מותר להחליף
"הרע ביפה" ,אך מכיוון שבטבעו האדם נוטה להגדיל את
רכושו ,ועלול לחזור בו ,ואם "תתן לו רשות להחליף הרע
ביפה ,יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא" ,לכן גזרה תורה
ואסרה להחליף )גם( "הרע ביפה".
וביאור העניין בעבודה:
לפעמים יכולים לעשות חשבון שמוטב לעסוק בעבודה
אחרת ,משום שהיא יפה יותר מזו שתובעים ממנו לעסוק
בה ,ולכן – טוען הוא – רצונו להחליף הרע ביפה.
ולדוגמה :כאשר תובעים לעסוק בהפצת היהדות ,למשל,
יכול מישהו לטעון שבעניינים פשוטים כאלה יכול להתעסק

הכתב והמכתב

כל אחד ,ואילו הוא צריך להתעסק בעניינים נעלים יותר,
כמו לימוד דא"ח וכיו"ב .ועד"ז לאידך ,כאשר תובעים
לעסוק בלימוד דא"ח ,יכול מישהו לטעון שאינו ראוי לכך,
הוא בעצמו אינו מבין כל-כך ,ובמילא ,מוטב שיעסוק בשאר
ענייני עבודה.
כלומר הטענה היא שרצונו שהקרבן – כללות העבודה
דקירוב לה' – יהיה יפה יותר ,עבודה שהיא נעלית יותר,
או עבודה שבשבילו היא יפה יותר כיון שהוא מסוגל ושייך
לה יותר.
ועל זה נאמר "לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו" – שלא
יחליף גם הרע ביפה .יתכן שרצונו להחליף הרע ביפה הוא
בגלל חשבון מוטעה שבא מעצת היצר ,ולאמיתתו של דבר,
העבודה שתובעים ממנו היא יפה יותר.
)תורת מנחם תש"י עמ' (76

המענה בקריאת שמע

המענה שלפנינו ניתן לאברך
שהתקרב ליהדות והתלונן על
מקום דירתו ותנאי המגורים:
כבר מפורש המענה על כתבו
– בפרשה שני' של ק"ש ]= קריאת
שמע[ :והי' אם שמוע תשמעו גו' –
שבמשך של קרוב  3300שנה
אומרים אותה בנ"י ]= בני ישראל[
פעמיים בכל יום ומסנ"פ ]= ומוסרים נפשם[ ע"ז ]= על זה[ וביניהם חכמים הכי גדולים וכו' וכו'.
ואשרי חלקו אשר חי עתה ע"פ התומ"צ ]= על פי התורה ומצוות[ ובסביבה של שומרי תומ"צ.

ה'תשפ"בברמב"ם
היומי
מורה שיעור ללימוד
י"ט באייר ה'תשפ"ב – כ"ו באייר
יום
ו'

יום בחודש
י"ט באייר

ש"ק כ' באייר
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א'

כ"א באייר

ב'

כ"ב באייר

ג'
ד'

כ"ג באייר
כ"ד באייר

ה'

כ"ה באייר

ו'

כ"ו באייר

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

מצות עשה .א מצוה ראשונה ..הל' טומאת אוכלין פרק
יא.
אין לו.
מצות לא תעשה .א מצוה..
פרק יב.
אלו הם ..בין עשה ובין לא
תעשה.
וראיתי לחלק ..בעזרת ש-די .פרק יג.
משוך חסדך וגו' .ספר המדע
והוא ספר ראשון ..הל' יסודי
פרק יד.
התורה ..בפרקים אלו .פרק
א-ג.
פרק טו.
פרק ד-ו.
פרק טז.
פרק ז-ט.
פרק יו"ד .הל' דעות ..בפרקים הל' כלים ..בפרקים אלו.
פרק א.
אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.

פרק ב.

ספר-המצוות
השרשים*.
השרשים*.
השרשים *.
מ"ע א .מל"ת א .מ"ע ב.
מ"ע ג .ד .ט.
מל"ת סג .סה .מ"ע קעב.
מל"ת סד .מ"ע ח .ו .רו.
מ"ע רז .מל"ת שב .מ"ע
רה .מל"ת שג.

דברמלכות

למה דווקא "חוקותי"?
"בחוקותי תלכו" – כל יהודי ,אפילו צדיק גמור ,מצווה "ללכת" ולהתעלות
בקיום התורה והמצוות • יש להתרומם ולהגיע להכרה כי המצוות ,להיותן
"חוקותי" של הקדוש-ברוך-הוא ,הינן נעלות מכל הבנה והשגה • בגילוי
יש חילוקי מדרגות בין בני ישראל ,אך מצד "חוקותי" כל ישראל שווים זה
לזה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

ועניין זה צריך להיות בשני הקצוות – הן אצל מי
שנמצא עדיין בדרגא תחתונה ביותר ,והן אצל מי
שנמצא כבר בדרגא נעלית ביותר:
מחד גיסא – גם מי שנמצא בדרגא הכי תחתונה
יכולים לדרוש ממנו להיות במעמד ומצב ד"תלכו";
לא נוגע כלל מעמדו ומצבו בהווה ,ולא נוגע כל-כך
כמה רחוקה הדרך; העיקר הוא – שעומד בכיוון הנכון,
להיות במעמד ומצב של מהלך – "תלכו".
)"פּאיעזד",
ָ
וכמשל הידוע מאדם שנמצא ברכבת
כפי שנקרא כאן" :טריין"( ,שלא נוגע באיזה חלק של
הרכבת הוא נמצא – בהתחלתה או בסופה; העיקר הוא
– שנמצא ברכבת שנוסעת לכיוון הנכון ,שאז בטוחים
שהוא בדרך הנכונה; ומה שנמצא בסוף הרכבת –
משמעות הדבר אינה אלא שיגיע קצת לאחרי זה ...אבל
העיקר הוא – שיגיע למחוז חפצו.
ועל-דרך-זה בנמשל ,שאומרים ליהודי ,שלא נוגעת
העובדה שנמצא בדרגא תחתונה ביותר; העיקר הוא
שהולך בכיוון הנכון ,כך שיש לו היכולת להגיע סוף כל
סוף לתכלית המכוון.
ולאידך גיסא – גם מי שנמצא כבר בדרגא נעלית ,ועד
לצדיק גמור )כפירוש תורת החסידות 3שהוא מלשון
כלי שנגמרה מלאכתו ,היינו ,שכבר גמר עבודתו(
ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה – אין לו להסתפק
בכך ,אלא עליו להמשיך ללכת – "תלכו" – בעילוי אחר
עילוי עד אין סוף; אין לו להסתפק בעבודה הרגילה,

בנוגע לשם פרשת השבוע" ,בחוקותי" – שבפשטות
הרי זה בגלל שהתחלת הפרשה היא בתיבה זו ,אבל
ע"פ המדובר כמ"פ שכל עניין בתורה הוא בתכלית
הדיוק – צריך להבין:
"בחוקותי" – קאי על סוג המצוות שנקראות בשם
חוקים .וכיוון שבמצוות יש שלושה סוגים :1עדות
חוקים ומשפטים ,והמצוות שהן בסוג דחוקים הן
מיעוט לגבי המצוות שבסוגים דעדות ומשפטים – 2אינו
מובן מדוע בחרו השם "בחוקותי" ,שם השייך למצוות
דחוקים דווקא?

ב
] [...ויובן בהקדם הביאור בהמשך הכתוב ")בחוקותי(
תלכו" – דלכאורה אינו מובן :כיוון שמדובר כאן אודות
קיום התורה והמצוות ,היה מתאים יותר לומר הלשון
תשמרו ,תעשו או תקיימו ,ולמה נאמר הלשון "תלכו"
דווקא?
אך העניין הוא ,שבפסוק זה יש הוראה כללית
בעבודת כל אחד מישראל – שהסדר בזה צריך להיות
באופן של "תלכו" ,שצריך תמיד ללכת ולהתעלות
בעילוי אחר עילוי ,וכאמור לעיל ש"מי שיש לו מנה,
רוצה מאתיים; מאתיים ,רוצה ארבע מאות".

 .1ראה רמב"ן ואתחנן ו ,כ .הנסמן בתו"מ סה"מ תמוז ס"ע יג.
 .2ראה גם שיחת ש"פ בהו"ב ,מבה"ח סיון תשכ"ג ס"ב )תו"מ חל"ו ע' .(357
שם חס"ג ע'  .95וש"נ.

 .3לקו"ת דרושי סוכות פא ,א .ובכ"מ.
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ד"ברכו בתורה תחילה" ,11ועד שדוד היה מחבר תורה
שלמעלה עם קודשא-בריך-הוא.(12
ולכאורה אינו מובן :מדוע היו צריכים לפעול אצל
רבי שמעון בר-יוחאי עניין נעלה יותר כו' – הרי מצד
עצמו היה כבר בתכלית העילוי ,עד כדי כך ,שעליו
נאמר" 13מאן פני האדון הוי' דא רבי שמעון בר-יוחאי",
ואם כן ,מהו הצורך לפעול בו עילוי גדול יותר?!
אך העניין הוא – שלאחרי כל העילויים היותר
עליונים ,הנה לגבי הקדוש-ברוך-הוא ,הרי זה עדיין
באין ערוך!
וכפי שאמר רבי שמעון בר-יוחאי בעצמו" :אנא
סימנא בעלמא" , 14והרי סימן אינו העצם כו' .ועל-דרך-
זה בנוגע לעניין "מאן פני האדון הוי' דא רבי שמעון
בר-יוחאי" ,ש"אדון" ו"פני האדון" הם תארים בלבד,
ואין זה בערך כלל לדרגא ד"לא אתרמיז באות וקוץ
כו'" .15ולכן צריך לפעול בו עניין של רוממות כו'.
ומכל זה מובן ,שגם כאשר נמצאים בדרגא הכי
נעלית ,צריך להמשיך ללכת – "תלכו" – ולהתעלות
עוד יותר עד אין סוף.

אלא עבודתו צריכה להיות באופן של הילוך ,עד כלות
הנפש כו'.
ואם אין אצלו עניין ההילוך למעלה יותר – אזי
יכולה להיות מזה תוצאה בלתי רצויה ,והרי זה כמו מי
שהולך בכיוון ההפכי כו' .ועל-דרך תורת הבעל-שם-
טוב 4על הפסוק" 5וסרתם ועבדתם אלהים אחרים",
ש"תיכף כשסרתם מאת ה" ,הרי זה מיד עניין של
עבודה-זרה כו'.

ג
ויש להביא דוגמא לדבר )שגם מי שנמצא בדרגא
נעלית ביותר צריך לילך ולהתעלות בעילוי אחר עילוי(
– ממה שמצינו אצל רבי שמעון בר יוחאי )ששייך
במיוחד ליום השבת קודש שלאחרי ל"ג בעומר ,יום
ההילולא שלו(:
איתא בזוהר 6שלפני שרבי שמעון בר-יוחאי היה
אומר תורה בפני תלמידיו ,היו התלמידים משבחים
אותו כו'.
בפשטות אפשר לומר שעל-ידי אמירת השבחים
הראו התלמידים שהם עומדים הכן לשמוע את דברי
התורה של רבי שמעון בר-יוחאי )שהרי לולי זאת,
יכול להיות מעמד ומצב ד"אודנין דלא שמעין כו'".(7
אבל ,כיוון שכל ענייני התורה ,תורת אמת ,הם בתכלית
הדיוק ,מסתבר לומר ,שאמירת השבחים אינה עניין
צדדי ,אלא עניין עיקרי שנוגע לעצם הלימוד.
והעניין בזה ,כמבואר בחסידות ,8שעל-ידי אמירת
השבחים פעלו התלמידים אצל רבי שמעון בר-יוחאי
עניין של רוממות כו' ,ועל-ידי-זה המשיך להם עניינים
נעלים יותר ,ועד ל"תורה חדשה" ,9שעל ידה נעשים
"שמים חדשים וארץ חדשה") 10ועל דרך העניין

ד
ועל-פי-זה יש לבאר העניין ד"בחוקותי תלכו" –
"בחוקותי" דייקא:
כיוון שנקבע כאן שסדר העבודה צריך להיות באופן
ד"תלכו" ,הנה מי שנמצא בתנועה ודרגא של מהלך,
אומרים לו מראש ,תיכף ומיד ,את כל האמת )כי ,גם
אם הוא רחוק מן האמת עדיין ,הרי על-ידי הליכתו
יגיע סוף כל סוף אל האמת( ,שהנקודה השווה בכל
העניינים דעדות חוקים ומשפטים היא" :בחוקותי",
כי ,ככל שתגדל מעלתו בהבנה והשגה ,שהוא חכם
בעצם כוח חכמתו ,ועד לדרגת משה רבינו שהקדוש-
ברוך-הוא אמר לו "לך אני מגלה טעם פרה" – הרי לגבי
הקדוש-ברוך-הוא אין ערך כלל להבנה והשגה שלו,
ולכן צריך להתעלות לדרגא שלמעלה מידיעה כו',

 .4צוואת הריב"ש סע"ו.
 .5עקב יא ,טז.
 .6ראה זהר ח"ב לח ,א .ח"ג קמד ,ב.
 .7ראה שיחת ש"פ בהו"ב ,מבה"ח סיון תשל"א סכ"ו )תו"מ חס"ד ס"ע .(215
וש"נ.
 .8ראה תו"מ סה"מ אייר ע' רעו ואילך .וש"נ.
 .9ישעי' נא ,ד .ויק"ר פי"ג ,ג.
 .10שם סה ,יז.
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 .11נדרים פא ,א .וש"נ.
 .12ראה זח"ג רכב ,ב .ס' הבהיר סנ"ח )קצו(.
 .13זח"ב שם.
 .14זח"א רכה ,א.
 .15ראה לקו"ת פינחס פ ,סע"ב.

5

כאשר פוגשים יהודי  ...אפילו אם הוא במעמד ומצב ד"רוח
הבהמה היורדת היא למטה" ,שאינו שייך להבנה והשגה,
עד שכל ענייני התורה הם אצלו באופן של "בחוקותי"; צריך
לקרב אותו ולפעול עליו להיות בבחינת מהלך" ,תלכו"
וזהו גם שבהמשך לעניין "בחוקותי" נזכר גם העניין
ד"הר סיני" – "אלה החוקים וגו' אשר נתן ה' גו' בהר
סיני"" ,20אלה המצוות אשר צוה ה' גו' בהר סיני".21

שבדרגא זו ,כל ענייני התורה הם חוקים של הקדוש-
ברוך-הוא" ,בחוקותי" )חוקים שלי( ,ולכן עליו לקיימם
באופן ש"אין לך רשות להרהר אחריה" ,כמו ילד קטן
שאומרים לו שכך ציווה אביו – אבינו שבשמים.

ו

ה

עניין זה מהווה הוראה בנוגע להתעסקות עם הזולת:
כאשר פוגשים יהודי – לא נוגע באיזה מעמד ומצב
הוא נמצא; "אל תבט אל מראהו" ,22אפילו אם הוא
במעמד ומצב ד"רוח הבהמה היורדת היא למטה",
שאינו שייך להבנה והשגה ,עד שכל ענייני התורה הם
אצלו באופן של "בחוקותי"; צריך לקרב אותו ולפעול
עליו להיות בבחינת מהלך )"תלכו"( ,כמו כל דבר חי
שנמצא תמיד בתנועה של הילוך ,ואם רק ילך בכיוון
הנכון ,אזי יגיע סוף כל סוף אל האמת.
ועל-דרך-זה בנוגע ליהודי שנמצא כבר בדרגא
נעלית כו' ,שגם הוא צריך להיות בבחינת מהלך
)"תלכו"( ,ולהגיע לדרגא נעלית יותר ,עד לדרגא שבה
כל ענייני התורה הם בבחינת "בחוקותי".

וזה הוא גם הקשר של פרשת בחוקותי עם מתן תורה
– שלעולם קורין פרשת בחוקותי לפני מתן תורה )ומה
שקורין במדבר קודם עצרת )כדאיתא בטור 16על-פי
תקנת הגאונים( ,הרי זה כדי שלא להסמיך הקללות
שבבחוקותי לעצרת:(17
עניין מתן תורה קשור עם השלימות של בני ישראל,
כמאמר רז"ל 18אילו היו ישראל ששים ריבוא חסר
אחד לא היה יכול להיות העניין של מתן-תורה ,ולא
עוד אלא שזהו באופן שכל בני ישראל עומדים יחד
עם משה רבינו בשווה ,שהרי העניין ד"אתה מחיצה
לעצמך כו'" 19הוא רק לגבי בני ישראל כפי שהם למטה,
אבל לגבי למעלה ,עמד משה רבינו יחד עם כל בני
ישראל בשווה.
ולכן ההכנה לזה היא על-ידי קריאת פרשת בחוקותי,
כי ,מצד העניין ד"בחוקותי" – משתווים כל בני ישראל:
מצד העניין של הבנה והשגה – שבזה יש חילוקים בין
עדות חוקים ומשפטים – יש חילוקי דרגות בין בני
ישראל ,שיש מי שמבין ומשיג יותר מאשר חבירו; אבל
מצד העניין ד"בחוקותי" – אין חילוקי מדרגות ,אלא כל
בני ישראל הם בשווה.

ועל-ידי העבודה ד"בחוקותי תלכו" באים לקיום
הייעוד" 23ואולך אתכם קוממיות"" ,בקומה זקופה",24
]ולהעיר מביאור רבותינו נשיאינו 25שבעניין "קומה
זקופה" ניכרת מעלת האדם על הבהמה ,שאצל בהמה
הראש והזנב שוים ,ואילו אצל אדם ,אם הוא רק לא

 .16או"ח סתכ"ח.
 .17תוס' – מגילה לא ,סע"ב.
 .18מכילתא יתרו יט ,יא .יל"ש שם רמז רפ .ב"ר פ"ע ,ט .דב"ר פ"ז ,ח.
 .19מכילתא ופרש"י שם ,כד.

 .20פרשתנו כו ,מו.
 .21סוף פרשתנו.
 .22שמואל-א טז ,ז.
 .23פרשתנו כו ,יג.
 .24תו"כ ופרש"י עה"פ.
 .25ראה ספר הערכים חב"ד ערך אדם ס"ו )ע' קמד( .וש"נ .חי"ב ע'  .42וש"נ.
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ישן ,גם כשאוכל ושותה כו' ,אזי הראש הוא למעלה
מכל הגוף[,
שזהו עניין נעלה יותר מהעניין ד"משכני אחריך
נרוצה") 26אף שלכאורה מה יכול להיות נעלה יותר
מאשר "משכני גו'"( ,כיוון שזהו באופן של "קוממיות",

"בקומה זקופה" – אם זה באופן של המשכה מלמעלה
למטה ,או שזהו על-ידי העבודה מלמטה למעלה כו'.
ועד שעל-ידי כל העליות ד"תלכו" מגיעים לעליה
האמיתית שלמעלה מכל ענייני עליות – "יום שכולו
שבת ומנוחה לחיי העולמים".27
)משיחת שבת פרשת בחוקותי ,מברכים החודש סיוון ,ה'תשל"ג(

 .27תמיד בסופה .וראה המשך תרס"ו ע' יב .סה"מ תרע"ח ע' קטו .וש"נ.

 .26שה"ש א ,ד.

סיכום
להתקדם ,להתעלות ולקיים את התורה והמצוות
באופן טוב ,נעלה ומהודר יותר.

פרשתנו נפתחת במילים" :אם בחוקותיי תלכו".
במילים אלה טמונה הוראה :על האדם "ללכת"
ולהתעלות מעלה מעלה בקיום המצוות עד
שיחוש כי הן "חוקותיי" – חוקים של הקדוש-
ברוך-הוא.

הכתוב מדייק ואומר" :בחוקותיי" תלכו .יש
"ללכת" ,להתעלות ולהתקדם עד שהאדם
יתעלה ויתרומם ויפנים כי המצוות נעלות משכלו
והשגותיו ,וכי הן חוקיו של הקדוש-ברוך-הוא.

הסבר הדברים:

דוגמה לדבר :תלמידיו של רשב"י שיבחוהו
בשבחים מיוחדים כדי לפעול בו רוממות
ושישפיע להם שפע נעלה יותר  -אף שמצד
עצמו היה בתכלית השלמות.

ישנם שלושה סוגים של מצוות :משפטים ,עדות
וחוקים.
משפטים ועדות הן מצוות שיש להן הסבר הגיוני.
לעומתן ,למצוות מסוג החוקים אין הסבר כלל.
ברם ,לאמיתו של דבר ,גם המצוות מהסוגים
משפטים ועדות נעלות מכל ביאור והסבר שכלי
והגיוני ,שכן ,המצוות הן רצונו של הקדוש-
ברוך-הוא שהוא נעלה מכל היגיון והסבר.

מהאמור לעיל נלמדת הוראה :על כל אחד ואחד
מישראל "ללכת" ולהתקדם עוד ועוד בקיום
המצוות ובהידורן .כאשר משפיעים על הזולת,
יש להשפיע עליו באופן כזה שייעשה ל"מהלך"
בקיום המצוות המוסיף תמיד בקיומן והידורן.

בכתוב נאמר" :אם בחוקותיי תלכו" .בקיום
התורה והמצוות יש "ללכת" ,כלומר ,תמיד
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משיחוגאולה

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

בדורנו יהיה גילוי
משיח-צדקנו
בפועל ממש
על-ידי רשב"י שפתח את הצינור
רשב"י – שהיה מתלמידי רבי עקיבא – פתח את הצינור לגילוי פנימיות התורה.
והנה ,מהחילוקים שבין פנימיות התורה לנגלה דתורה – שנגלה דתורה נקראת אילנא דטוב ורע ,ויש בה קושיות
ומחלוקת כו' ,מה-שאין-כן פנימיות התורה נקראת "אילנא דחיי"" ,לית תמן לא קושיא כו' ולא מחלוקת" )שהרי
אין כאן אלא מה שקיבל מרבו ,ובזה לא שייך שתהיה מחלוקת(.
וחידושו של רשב"י – שתהיה ההמשכה מפנימיות התורה ,אילנא דחיי ,בגליא דתורה ,אילנא דטוב ורע.
ועניין זה מתבטא גם אצל לומדי התורה ,שגם בשעה שלומדים גליא דתורה שיש בה קושיות ומחלוקת כו' ,לא
נעשה ביניהם עניין של פירוד ח"ו ,אלא הלימוד הוא באופן של אהבת ריעים – כפי שהיה אצל תלמידי ר' עקיבא
שלאחרי ל"ג בעומר ,שרשב"י הוא אחד מהם.
וכן הוא בדורות שלאחרי זה – שעל-ידי נשיא הדור מתקשרים עם פנימיות התורה ,אילנא דחיי.
– שהרי הסדר הרגיל הוא ש"אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו" ,אלא שעל-ידי ההתקשרות
עם נשיא הדור מתקשר גם הוא באילנא דחיי כו' –
ועל-ידו נמשכת פנימיות התורה גם בגליא דתורה ,כולל גם שהלימוד לא יהיה באופן של פירוד ,אלא מתוך
אהבת-ישראל ,כנ"ל.
וזהו גם שבתורת החסידות – פנימיות התורה – מודגש ביותר העניין דאהבת-ישראל ,כמו שכתב אדמו"ר הזקן
בסידורו" :נכון לומר קודם התפילה הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" ,וכידוע פתגם כ"ק
מו"ח אדמו"ר בשם הבעל-שם-טוב ,שגם יהודי שנמצא בקצווי תבל ,שמעולם לא ראוהו ,ולא קיבל ממנו שום
טובה כו' ,צריכים לאהבו בגלל היותו מישראל.
ועוד עניין בנוגע לפנימיות התורה ,אילנא דחיי ,שנתגלתה על-ידי רשב"י – שזוהי ההכנה לגילוי המשיח.
וזהו שמצינו שרבי עקיבא היה סבור שגילוי המשיח יהיה בדורו ,והיה דורש הפסוק "דרך כוכב מיעקב" על
שמעון בר כוכבא ,באומרו "דין הוא מלכא משיחא" – כי בנוגע לרבי עקיבא מצינו ש"מן שית מילי איעתר רבי
עקיבא" ,וידוע שהוא עניין אות וא"ו )שמספרה שש( ,דא אות אמת ,ספירת התפארת ,שנקראת אילנא דחיי )למעלה
מספירת המלכות ,שנקראת אילנא דטוב ורע( – .אלא שכל זה היה מצד רבי עקיבא ,שמצד עצמו גמר את כל
ענייני העבודה והיה מוכן לגילוי המשיח ,אבל הדור כולו לא היה ראוי לכך .ואכן נתברר שבר כוכבא אינו משיח,
ולכן קראו לו בר כוזיבא.
אמנם ,בדורנו זה ,דרא דעקבתא דמשיחא ,לאחרי שהיה כבר גילוי פנימיות התורה – החל מפתיחת הצינור על-
ידי רשב"י ,ואחר-כך על-ידי רבותינו נשיאינו מדור לדור – יהיה גילוי המשיח" ,דרך כוכב מיעקב" ,בפועל ממש,
למטה מעשרה טפחים.
)ל"ג בעומר ,לאחר תפילת מנחה ,ה'תשי"ג; תורת מנחם כרך ח עמ'  – 158-156בלתי מוגה(

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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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

לחיות עם הזמן
שיחות רבות הקדיש הרבי לתאריכים בדברי ימות עולם בכלל ובעם ישראל
בפרט על-פי העיקרון הבא :כיוון שבבוא יום זה בכל שנה ושנה "נזכרים
ונעשים" עניני יום זה ,לכן הרי זה הזמן המתאים להתבונן בנבואה זו או
מאורע מסוים וללמוד ממנו הוראה בנוגע לימינו אלו • פעמים ,תוך כדי
ניתוח גרסאות ,קבע את התאריך המדויק
מה עשו ישראל – גירשום מתוך בזיונות גדולים!...
שיחזרו לפרעה ויספרו לו שבנ"י אינם רוצים לחזור
למצרים ,אלא ממשיכים בדרכם!
אח"כ אמר משה לישראל – "חזרו לאחוריכם שלא
יאמר פרעה שאתם בורחים" :לא די בכל זה ,אלא
צריכים להראות לפרעה שלא מתחשבים בו ולא
מפחדים ממנו כלל וכלל .כיצד ניתן להראות זאת
– עי"ז שיתעכבו בדרכם ולא ימשיכו ללכת )"שלא
יאמר פרעה שאתם בורחים"( .ואדרבה – שיחזרו
מעט לאחוריהם ,ובכך יראו לפרעה ולמצרים
שעומדים הם בכל התוקף שלא לשוב למצרים ,אלא
להמשיך בדרכם להר סיני ,ואינם מפחדים מפרעה
ומצרים כלל וכלל!
זהו תוכן דברי המכילתא אודות המאורע שאירע
ביום הרביעי לצאת בנ"י ממצרים – יום רביעי דחג
הפסח ,ח"י ניסן.
ומזה למדים הוראה בנוגע ל"פקודת-היום":
גם לאחרי שילד יהודי השתחרר מהשעבוד
ל"יצר" ,וכבר עברו ג' ימים במצב של חירות – הרי
מפני גודל טפשותו של ה"יצר" ,שאינו מבחין שמכיון
שיש לו עסק עם "בן חכם" לא יצליח לפעול אצלו
מאומה – עלול לקרות שאפילו ביום הרביעי יבוא
שוב ה"יצר" ,וינסה להלעיט את הילד עם כל עניני
"טפשות" ,באמרו לו ש"פרעה" הוא מלך חזק ותקיף
כו' ,ויש לו )ל"יצר"( דרכים שונות שבהן מנסה
לרמות ילד יהודי ,ולדוגמא :כאשר מונח לפניו מאכל
טעים – אומר לו ה"יצר" :חבל על הזמן ...אכול את
המאכל מיד ,ללא ברכה ,וללא בירור עם המאכל
כשר ,וכיו"ב בנוגע לשאר מצוות.
הנה על זה באה "פקודת-היום" דד' דפסח – שכבר
היה לעולמים בצאת בנ"י ממצרים ,שלאחרי ג' ימים
לצאתם ממצרים ,באו שלוחי פרעה לטעון שצריכים
לשוב למצרים .ומה עשו ישראל? לכל לראש –

ח"י ניסן
בשיחתו ל"צבאות השם" בח"י ניסן – ב' דחול-
המועד פסח תשמ"ה )'התוועדויות תשמ"ה' כרך ג'
עמ'  (1782-1784אומר הרבי:
איתא במכילתא" :יום חמישי נסעו ממצרים ובאו
עד רעמסס וביום ששי ובשבת שבתו שם .ובאחד
בשבת שהוא רביעי לנסיעתם ,התחילו ישראל
מתקנים כליהם ומציעים בהמתם לצאת .אמרו להם
האיקטורין הגיע פרותמיזא שלכם לחזור למצרים,
שנאמר דרך שלשת ימים .אמרו להם ישראל,
כשיצאנו ,ברשות פרעה יצאנו?! שנאמר ממחרת
הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה! אמרו להם
האיקטורין ,רוצים ולא רוצים ,סופכם לקיים דברי
מלכות .עמדו עליהם ישראל ,הכו מהם ,הרגו מהם,
פצעו מהם .הלכו והגידו לפרעה .אמר להם משה
)לישראל( חזרו לאחוריכם שלא יאמר פרעה שאתם
בורחים כו'".
תוכן הדברים:
כאשר בנ"י יצאו ממצרים – שלח פרעה עמהם
שלוחים )"איקטורין"( כדי לוודא שלאחרי ג' ימים
יחזרו בנ"י למצרים ,כפי שביקשו "נלכה נא דרך
שלשת ימים במדבר".
לאחרי שעברו ג' ימים ,ט"ו ט"ז וי"ז בניסן ,והגיע יום
הרביעי ,ח"י ניסן ,ראו שלוחי פרעה שבנ"י מתכוננים
להמשיך בדרכם ,להתרחק ממצרים לכיוון הר סיני.
באו אליהם ואמרו :הגיע הזמן לחזור למצרים!
אמרו להם ישראל :וכי ברשות פרעה יצאנו
ממצרים?! הקב"ה הוציאנו ממצרים ,ובמילא ,אין
בכוונתנו לציית לציווי של פרעה ע"י שלוחיו.
אמרו להם שלוחי פרעה :סופכם לקיים דברי
מלכות ,פרעה יכריח אתכם לשוב למצרים.
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גירשום בבזיונות גדולים ...ולא הסתפקו בזה ,והוסיפו
להראות לפרעה שאינם בורחים או מתחבאים ממנו.
אלא אדרבה :חוזרים מעט לאחוריהם כדי להראות
לו שעומדים בתוקף הכי גדול" ,ביד חזקה ובזרוע
נטוי'" ,ואינם מתפעלים ממנו כלל וכלל!
וכמו כן בנוגע למלחמת ה"יצר" – שמראים לו שלא
מתפעלים ממנו כלל וכלל ,עד שלא נשקפת ממנו
שום סכנה כלל ,מכיון שאין לו שום סיכוי )"צ'אנס"(
להצליח במזימתו .ולא רק שלא יצליח לפתות "בן
חכם" ,אלא אפילו בנוגע לשאר ג' סוגי הבנים ,לא
יצליח לפתותם לחשוב אפילו על פרעה ,ועאכו"כ –
שלא יצליח לפתותם לשוב למצרים.
ובאופן כזה ממשיכים – כולם יחדיו – בדרכם
לקבל את התורה בהר סיני.

ידחנה מיד; אך כשמדובר בכוח התענוג שלו ,שייכת
דרישה זו ,לכאורה ,לצדיקים בלבד?
על כך ייאמר לו:
כשם שיריחו שהיוותה סמל לתענוג דקליפה
והיתה "סגורה ומסוגרת גו' אין יוצא ואין בא" )יהושע
ו ,א( ומכל מקום נכבשה,
הרי כשיהודי הולך עם תוקף ד"ממלכת כהנים וגוי
קדוש" ובכח התורה )ארון ברית ה'( והוא מעורר
אצל עצמו את ענין התשובה – הרי הוא מצליח
לכבוש את יריחו ,כוח התענוג דלעומת-זה ,כך
שחומות יריחו מתבטלות בשומען את קול השופר.
הוא הדין גם בנוגע לעבודה עם הזולת  -אין
להסתפק בהשפעה עליו בעניין של מעשה ,אלא
צריך להשפיע עליו שגם כוח התענוג שלו יהיה
בענייני קדושה.

איתא ב"סדר עולם" )רבה – פי"א .הובא בתוספות
דיבור המתחיל מכאן – מנחות ל ,א( ש"אחר הפסח
בכ"ב בניסן וסבתם את העיר וגו' ויהי ביום השביעי
וגו'" ,כלומר ,שהיום שלמחרת שבעת ימי הפסח ,כ"ב
ניסן – אחרון של פסח – הי' היום הראשון שסבבו את
יריחו כל אנשי המלחמה והכהנים וארון ה' בראשם,
וביום השביעי – "ותפול החומה תחתי'" ועל-ידי-זה
נפעל )התחלת( כיבוש הארץ – כמאמר רז"ל "יריחו
נגרא )בריח וחוזק( של ארץ ישראל ,אם נכבשה יריחו,
מיד כל הארץ נכבשת".
בהתוועדות אחרון של פסח תשמ"ה )'התוועדויות
תשמ"ה' כרך ג' עמ'  (1849קישר הרבי את יריחו עם
דוד ומשיח שעליו נאמר "והריחו ביראת ה'" )בחינת
ירדן יריחו( "מורח ודאין".
וההוראה :הוספה בכל האופנים האפשריים בבקשת
ודרישת בני ישראל שיבוא משיח צדקנו תיכף ומיד.
ובאותו ענין  -כ"ח ניסן:
בהתוועדות ש"פ שמיני תשל"ז )'שיחות-קודש'
תשל"ז כרך א עמ'  685ואילך( דיבר הרבי על סיום
כיבוש יריחו "מנעולה של ארץ ישראל" – וההוראה:
"יריחו" הוא ענין התענוג ,שמאז מעניקים ליהודי
כוחות מלמעלה שגם בכוח התענוג שלו ישתמש
לקדושה" :כיבוש" )יריחו( – להסיר ולכבוש את
התענוג מעניינים גשמיים לקדושה.
להלן הדברים בפירוטם:
יכול יהודי לטעון :מילא בתחום המעשה והדיבור
ואפילו במחשבה – יכולים לתבוע ממנו שכל אלו
יהיו בקדושה וגם כאשר עולה מחשבה בלתי רצויה

כ"ח ניסן

כ"ב ניסן

איתא במשנה )בבא מציעא כח ,א( :ועד מתי חייב
להכריז ]על האבידה שנמצאה[? ר' יהודה אומר שלש
רגלים ,ואחר הרגל האחרון שבעה ימים כדי שילך )כל
אחד( לביתו שלשה )משישמע ההכרזה וידע אם אבד
לו כלום ואם יבין שאבד( ויחזור שלשה ויכריז יום
אחד )אני אבדתי ואלו סימניה( .ובפסח כלה בכ"ח
ניסן )וראה אמרי דעת למשנה הנ"ל(.
בשיחת ש"פ שמיני תשל"ז )'שיחות-קודש' תשל"ז
כרך א' עמ'  (688ביאר הרבי תוכן ענין זה – עפ"י
פנימיות העניינים:
כשיהודי הי' בירושלים הי' מתעלה למעמד ומצב
נעלה ביותר ,ומי שהגיע לביתו וגילה שאמור הי'
להיות בידו הון עצום )של קדושה כו'( והוא לא ניצל
זאת )כלומר :איבד זאת( ,דבר שיכול היה להיבחן
דווקא בשובו לביתו – לעבודת ה' הרגילה והמסודרת
דחיי היום-יום – עליו לחזור לירושלים ולתבוע את
האבידה וכו'.
ובזמן הזה – ניצול הכוחות אותם הוא מקבל,
ולהוסיף )  -בהתאם לציווי " ( -מעלין בקודש" וכו'.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת בחוקותי
כ' באייר

1

לעליית 'שלישי' שבה קריאת התוכחה ,עולה הבעל-
קורא ומעצמו ,כלומר ,מבלי שיקראוהו באמירת
'יעמוד' וכו' ,ומברך לפניה ולאחריה .2לאחר מכן –
מברכים אותו בשמו ,כרגיל.
קוראים את פסוקי התוכחה בקול נמוך ,3אך באופן
שישמע הקהל היטב את הקריאה )חוץ מהפסוק
"וזכרתי את בריתי"  -כו,מב – הנקרא בקול רגיל(.
בפסוק "ואף גם זאת" )כו,מד( חוזרים לקרוא בקול
רגיל.
נהוג לעמוד בעת קריאת הפסוק האחרון של כל
אחד מחמשת חומשי המקרא .רצוי שהקורא יפסיק
קמעה וימתין עד שהציבור יסיים לקום ולעמוד ,כדי
שהכל ישמעו היטב את קריאת הפסוק .בסיום הספר

אומר כל הציבור ,ואחריו הקורא ואיתו גם העולה
לתורה" :4חזק חזק ונתחזֵ ק".5
הפטרה" :ה' עזי גו' ...כי תהלתי אתה" )ירמיהו
טז,יט-כא ,יז,א-יד(.
"ב'שבת חזק' כדאי לקשר זאת ]את סיום קריאת
החומש[ עם התוועדות מיוחדת )בהוספה על
ההתוועדות שבכל שבת "להקהיל קהילות בכל
שבת ושבת"( ,כהמנהג בכמה וכמה קהילות קדושות
בישראל שב'שבת חזק' מכינים הגבאים 'קידושא
רבא' ,ובוודאי יחזקו ויחדשו מנהג זה בכל המקומות –
שבה יוסיפו באמירת דברי תורה )וגם קבלת החלטות
טובות ,להוסיף בלימוד התורה וקיום המצוות
בהידור( ,ויוסיפו בהשמחה ד'גמרה של תורה' )סיום
ספר שלם בתורה ,על-דרך השמחה שעושים לגמרה
של התורה כולה בשמחת תורה(.6"...
אחר תפילת מנחה ,פרקי-אבות – פרק ד.7

 .1בחוץ לארץ – פרשת בהר.
 .2לוח כולל-חב"ד.
 .3כדעת הפרי חדש סי' תכח ס"ז ,קיצור שולחן-ערוך סי' עח ס"ד ועוד ,הובאו
בס' 'בין פסח לשבועות' פ"ד סנ"ד ואילך ,וכמנהג האשכנזים ,ולא כמובא שם
מפע"ח ושער הכוונות שהאריז"ל היה קורא זאת בקול רם כמנהג הספרדים.
הרה"ח ר' ישראל גורדון סיפר ,שפעם – בשנים הראשונות לנשיאות הרבי –
קרא את התוכחה בנגינה כרגיל ,והעיר רבינו )ע"י המזכיר הרה"ח רי"ל גרונר(
מדוע האט זיך ישראל היינט צוזונגען ביי דעם )תוכחה(?! )=מדוע 'שורר'
היום ישראל בקריאת התוכחה?!  -ספר 'לקט הליכות ומנהגי ש"ק' עמ' .74
ולהעיר ,שב'רשימות הרב"ש' מיום י"ג אדר תרע"ה ,מובא שגם הרה"ק הרז"א
ע"ה ,אחיו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ,היה קורא בקול רם .וראה 'היום
יום' ,יז אלול ,בסופו(.

 .4ספר-המנהגים ,שם .לוח כולל-חב"ד .ואין לחשוש להפסק כי הוא שייך
לקריאת הסיום )ראה שו"ע אדמוה"ז סי' קסז ס"ט( .ולא רק הקהל מברך את
העולה ,אלא גם העולה מברך את הקהל – על-פי אגרות קודש ח"ד עמ' יד.
וראה הנסמן ב'אוצר מנהגי חב"ד' ניסן-סיוון עמ' רפה ,ובארוכה – במדור זה
בגיליון תתפ"ח הערה .1
 .5סידור אדמוה"ז במקומו.
 .6ספר-השיחות תש"נ ח"א ,עמ' .233
" .7כדאי ונכון ביותר שכל אחד ואחד יקבל על עצמו שנוסף על אמירת
פרקי אבות בכל שבת משבתות הקיץ ,יוסיף וילמד בעיון משנה אחת )לכל
הפחות( עם הפירושים דמפרשי המשנה ,כל חד לפום שיעורא דיליה" – ספר
השיחות תנש"א ח"ב עמ' .597

ט"ו אייר
"בחמשה עשר יום לחודש השני" )בשלח טז ,א(.
ובמכילתא ופרש"י על הפסוק נאמר :בו ביום כלתה
החררה שהוציאו ממצרים ,והוצרכו למן ...וירד להם
מן בט"ו באייר.
בשיחה נרחבת משנת תשמ"ב אומר הרבי
)'התוועדויות תשמ"ב' כרך ג' עמ'  1438ואילך(:

10

23

תשמ"ח  /יומן מבית חיינו

בכל דרכיך דעהו
עניין שדובר עליו שלוש פעמים מהווה סימן לנתינת כוח • הצלחת
התהלוכות בשנה זו • יומן מבית חיינו כקביעות שנה זו .מתוך:
'יומן הקהל – תשמ"ח'
כ׳ אייר ,שבת קודש פרשת אמור

פעמים ,הרי זהו הסימן שישנה נתינת כוח לביצוע
הדבר .בהמשך עורר גם על איסוף ילדים בחג
השבועות לשמיעת עשרת הדיברות ,והוסיף על
ההצלחה הגדולה שראו השנה בכל העולם בל״ג
בעומר ,שהיה ׳יגעת׳ וממילא גם ׳מצאת׳ )שלא
בערך ליגיעה( ,והשתתפו בתהלוכות השנה
בכל העולם הרבה יותר מבשנים עברו .כן יש
להשקיע מאמצים רבים במבצע זה לקראת חג
השבועות הקרב .הוראה נוספת לפועל :לדאוג
שלכל ילדי ישראל יהיה חינוך על טהרת הקודש
בימות הקיץ.
רק לאחר ההתוועדות חילק הרבי את בקבוקי
המשקה לעריכת התוועדויות וכדו׳ .ההתוועדות
היתה קצרה מהרגיל והסתיימה בערך בשעה
16:00
במוצאי שבת קודש התפלל הרבי בבית
המדרש הגדול תפילת ערבית ולאחר הבדלה
נסע לביתו.

אחרי שבימים הקודמים החל הרבי עצמו
לשיר )כנ״ל( ״הנה מה טוב ומה נעים...״  -זהו גם
השיר ששרים עתה בכניסתו וביציאתו של הרבי
לבית המדרש.
להתוועדות ירד הרבי ירד כרגיל בשעה .13:30
אומנם סדר הדברים בה ,אופייה של ההתוועדות
וזמנה היו שונים במידת מה מהרגיל .אפשר
לומר שממש כל תוכנה של ההתוועדות היה
סביב ענין "והחי יתן אל ליבו״ .השיחה הראשונה
החלה )שלא כרגיל( בביאור ברש״י הראשון על
הפרשה )וגם זה כנהוג ,לאחרונה( ,בביאור דבריו
על הכתוב "אמור אל הכוהנים ...ואמרת אליהם",
"להזהיר גדולים על הקטנים" ,על פי הפשט ועל
פי פנימיות הדברים )להזהיר מלשון 'זוהר',
ו׳המשכילים יזהירו כו"(.
בשיחה האחרונה )שלאחרי המאמר( עורר
שוב הרבי על הענין של "בכל דרכיך דעהו",
והוסיף שכיון שכבר דובר אודות זאת שלוש
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למרות שפעולת ההדלקה נעשית ע"י אהרן הכהן,
הרי לאח"ז נעשה הדבר בכח עצמו – "שלהבת עולה
מאלי'" ,כי פעולת ההדלקה מתבטאת בזה שמגלים
את מציאותו האמיתית.
אבל לאידך – אינו יכול להסתפק בפעולת ההדלקה
בלבד ,אלא עליו להמתין "עד שתהא שלהבת עולה
מאלי'" ,היינו ,שידע באופן ברור ומוחלט שפלוני
מסוגל כבר לעבוד עבודתו בכח עצמו )כשם שאהרן
עסק בפעולת הדלקת הנרות עד שהיתה שלהבת
עולה מאלי'(.
וכאשר רואה שכבר עבר משך זמן )שעוסק
בפעולה עם הזולת( ועדיין אין זה באופן ד"שלהבת
עולה מאלי'" – עליו לדעת שהחסרון הוא באופן
ההשפעה שלו ,היינו ,שכאשר ידבר עם הזולת ביתר
חיות ורגש )בדברים היוצאים מן הלב( ,וביתר זריזות
]בהתאם לזה שהכהנים )שעל ידם נעשית העבודה
דהדלקת המנורה( זריזין הם[ – אז תהי' התוצאה
ד"שלהבת עולה מאלי'" בזריזות יותר.

"והימים האלה נזכרים ונעשים" :מדי שנה בשנה,
בט"ו אייר ,נפעל מחדש כללות הענין דט"ו באייר
כפי שהיה בפעם הראשונה – גמר ושלימות אכילת
המצה שהוציאו בני ישראל ממצרים ,שעל ידה
]ש"אכלו משירי הבצק )או משירי המצה( ששים
ואחת סעודות"[ נעשה הגילוי דבחינת מלך-מלכי-
המלכים הקב"ה באופן דדם ובשר כבשרם.
ותיכף לאחרי-זה מתחיל הענין דירידת המן "לחם
מן השמים" ,היינו שכל אחד ואחד מבני ישראל היה
מוכן וראוי לאכול "לחם מן השמים" – כמאמר רז"ל
ש"לחם שאלו כהוגן" )מה-שאין-כן בנוגע לבשר
וכו'(.
דהנה ,לכאורה אינו מובן :כיצד יתכן שהוא
)במעמדו ומצבו( יהיה ראוי לאכול "לחם מן
השמים"?!
והתשובה לדבר :היות שלפני-זה אכל הוא מצה
"מיכלא דהימנותא" ..שבזה נמצא המהות דבחינת
"אבא" ..הרי הוא ראוי לאכול "לחם מן השמים"!
ומזה מובן ..שכל-אחד-ואחד מישראל ראוי
ומוכשר לקבל את הגילוי דפנימיות התורה – "לחם
מן השמים"!
וכאשר מישהו בא וטוען שפלוני אינו יודע אודות
כל הנ"ל – אומרים לו ,שאין זה באשמתו כלל ,כי
הוא תינוק שנשבה כו' ,ואדרבה :מאחר שהוא יודע
אודות כל הנ"ל ,הרי תפקידו הוא – לפעול ולהשפיע
על זה שאינו יודע זאת לעת עתה.
ובפשטות :היות שאתה למדת חסידות ,ונשיא דורנו
השקיע בך כחות ,ומזה נעשתה כל מציאותך )"נשיא
דורנו האט אין דיר אריינגעלייגט כחות ,און דערפון
איז געווארן דיין גאנצע מציאות"( ,וכפי שיודע אתה
בפשטות שכל עניניך ,כולל הברכה דבני חיי ומזוני
רויחי )שהיתה אצלך עד עתה ,ותהי' בעתיד בריבוי
יותר( ,אין זה "כחך ועוצם ידך" ,אלא מצד ברכותיו
של נשיא דורנו )שאמר "עמדו הכן כולכם כו'"( –
צריך אתה לנצל את הכחות והאפשרויות שניתנו
לך ,ולמלא את השליחות שהטיל עליך נשיא דורנו
– לעסוק בהפצת המעיינות חוצה ,ובאופן ד"שלוחו
של אדם כמותו"!
וביחד עם זה צריכים לדעת שכאשר עוסקים
בהפצת המעיינות ופועלים על הזולת – אין זה ענין
חדש שנפעל אצל הזולת על ידו ,כי הוא רק מגלה
את מציאותו האמיתית של הזולת.
וע"ד מ"ש בנוגע להדלקת המנורה ע"י אהרן
הכהן )שתוכנה הרוחני הוא – להאיר את נש"י,
היינו ,פעולה והשפעה על הזולת( – "בהעלותך את
הנרות"" ,עד שתהא שלהבת עולה מאלי'" ,היינו,

נבואה קדומה 'תיקנה' את החיסרון
שבניצחון החשמונאים
כ"ד כסלו
כך נאמר בחגי )ב ,יו"ד(" :בעשרים וארבעה לתשיעי
)חודש התשיעי – כסלו ,כפירוש המפרשים )רד"ק,
ראב"ע(( ..הי' דבר ה' ביד חגי הנביא".
לאחר-מכן נאמר )שם כ(:
"ויהי דבר ה' שנית אל חגי בעשרים וארבעה
לחודש" )לא אותה נבואה אלא שנית(:
"אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמר ..והשמדתי
חזק ממלכות הגוים גו'" )שם כא-כב( – שבנ"י ינצחו
את אומות העולם וכו'.
נבואה זו נאמרה לזרובבל פחת יהודה – שהוא
משבט יהודה ,ממלכות בית דוד – .יחד עמו היה גם
"יהושע הכהן הגדול" )שם ב( ,אך הדברים נמסרו
בעיקר לזרובבל ,שהוא ממלכות בית דוד.
בהתוועדות ש"פ וישב תשל"ו )שיחות-קודש
תשל"ו כרך א עמ'  286ואילך( הסביר הרבי חידוש
נפלא הקשור בנבואה זו:
במלחמת החשמונאים שהסתיימה בכ"ד או בכ"ה
כסלו – היה כידוע חסרון מסויים ,ענין בלתי רצוי,
והיא העובדה שהם ככהנים מלכו וכפי שהרמב"ן
)ויחי מט ,יו"ד( מאריך בזה.

11

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

זיך"( בירושלים ,כולל גם "על הגוים השאננים",
אלו שיושבים בשקט ואומרים שאינם מתערבים..
ומבטיח ש"קו ינטה על ירושלים" – למדוד חומותי',
ותהיה ישועה לציון וירושלים.
"וזוהי" – סיים הרבי – "ההקדמה לביאת משיח-
צדקנו ,שאז יבנה הקב"ה בעצמו את ירושלים ,בקרוב
ממש".
בתשל"ד הוסיף הרבי:
לאיזה צורך נתפרש הזמן שבו נאמרה נבואה זו
– לכאורה ,די באמירת הנבואה עצמה? אלא :כיון
שזהו ענין שחוזר ונשנה גם בנוגע לכ"ד שבט בשנים
שלאחר-מכן שהקב"ה אומר "דברים טובים דברים
נחומים" בנוגע לציון וירושלים.
"ולכן – קבע הרבי – "הרי זה הזמן המתאים להתבונן
בנבואה זו וללמוד ממנה הוראה בנוגע לימינו אלו".
הרבי המשיך:
בזמן החורבן ,מגלים חז"ל )סוטה מט ,ב( ,היה שם
זקן אחד שניצל את ידיעותיו בתורה למלחמה נגד
ירושלים ,ומאורע זה גרם לחורבן כו'.
גם בימינו יש מישהו בעל ידיעה טובה בתורה
ומנצל זאת להכניס גוים ולתת להם חלק בירושלים
העתיקה ,לפנים מן החומה.
ועל זה באה ההוראה שאין להתייאש אפילו
כשרואים שיהודים נמצאים במעמד ומצד ש"לא
שמעו אל משה" ..וכדמצינו בנבואת זכריה "דברים
ניחומים" )ולא מספיק "דברים טובים"( ,שהכוונה
בנחמה – לחרטה ,שהמצב יתהפך למצב טוב כדבעי.
בתשל"ז דיבר הרבי על-כך ש"רגשו גויים" וכל
אומות-העולם יושבים בשקט .לכן יקוים הייעוד
שהובטח באותה נבואה "קנאתי לירושלים".
בתשד"מ ניתח הרבי שהטענה והקצף הגדול על
אומות העולם הם – בשניים :א( על עצם העובדה
שהם יושבים בשלוה ושקט )"שאננים"( לנוכח בני
ישראל המתייסרים בגלות ,ב( ולא עוד אלא שהם
מוסיפים בצרות הגלות!
הרבי הסביר שה"קצף גדול" על שאננותם הוא על
אי סיועם ליהודים באופן ד"מלכים אומניך" ,ודבר זה
נובע בעצם מכך שישנם יהודים שההימצאות בגלות
לא טורדת את מנוחתם ,והרבי קבע-תבע :יש להכריז
"עד מתי" ולצפות למשיח באופן ד"לישועתך קוינו כל
היום"!

ויש לומר )אף שלא מצאתי לעת עתה בשום
מקום שעמדו על זה( שנבואת חגי ביום זה  -למרות
התרחשותה כמה וכמה שנים לפני זה  -תיקנה ענין
זה:
אמרו חז"ל "מגלגלין זכות ליום זכאי" )תענית כט,
סע"א( ועל פי זה יש לומר שנבואת חגי שהיתה
קשורה בזרובבל פחת יהודה ,שהיה משבט יהודה
היתה בבחינת הקדמת רפואה למכה – והיא שהביאה
– לנצחון החשמונאים ,וקישרתם למלכות בית דוד.

כ"ד שבט
"ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש הוא
חודש שבט ..היה דבר ה' אל זכריה גו'" )זכרי' א ,ז(.
ומסופר שם שראה מרכבת הסוסים ומסיים" :ויען ה'
את המלאך הדובר בי דברים טובים דברים נחומים",
וכפי שמפרש רש"י" ,לא ששמע הנביא מה ענה )ה'(,
אך ממה שאמר המלאך לו קרא לאמר ..אני יודע
שדברים טובים ענהו" – כהמשך הכתוב" :קרא לאמר
כה אמר ה' צבאות קנאתי לירושלים ולציון קנאה
גדולה"" ,וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים",
ומסיים" :לכן כה אמר ה' שבתי לירושלים ברחמים..
וקו ינטה על ירושלים"" ,עוד תפוצנה ערי מטוב ונחם
ה' עוד את ציון ובחר עוד בירושלים".
ארבע פעמים התייחס הרבי לתאריך כ"ד שבט.
לראשונה בשנת תש"ל )תורת מנחם כרך נט עמ'
 210ואילך( .ושוב בש"פ משפטים תשל"ד )תורת
מנחם כרך עה עמ'  219ואילך( .בשבת קודש פרשת
יתרו תשל"ז )'שיחות-קודש' תשל"ז כרך א' עמ'
 478ואילך( .ובשבת קודש פרשת משפטים תשד"מ
)'התוועדויות תשד"מ' כרך ב' עמ' .(982

נגד הגויים הרוצים לפגוע בירושלים
בתש"ל אמר הרבי:
וכיון שנבואה זו נתפרשה בתנ"ך ,הנה בבוא יום זה
בכל שנה ושנה ,אזי "נזכרים ונעשים" עניני יום זה...
שכל הענינים חוזרים ונעשים עוד הפעם...
הרבי דיבר ברמיזה )"השייכות של הענין ליום זה –
יראו מסתמא לאחרי-זה"( ורק הפטיר:
אבל בינתיים יודעים שהקב"ה אומר ,שהוא מקנא
קנאה )"ער נעמט זיך אן"( במיוחד לירושלים ,ויהיה
"שצף קצף" על כל הגויים שירצו לפגוע )"טשעפען

הרבי הריי"ץ קובע את
מושבו בלניגרד
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ קובע את
מקום מושבו בעיר פטרבורג
)לנינגרד( ,שם התגורר עד אחר
חג הסוכות תרפ"ח.
)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חי"ג ע' רפב(

במשך שלוש שנים עד ט"ו סיון
תרפ"ז ,הפכה העיר לנינגרד ,לעיר
הבירה של חסידות חב"ד.

יום פטירת הרה"ח ר' אהרן אלכסנדר משקלוב
יום פטירתו של הרה"ח ר' אהרן אלכסנדר משקלוב ,בעלה של
הרבנית חי' שרה ,בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר האמצעי .בן
עשרים ושמונה היה בפטירתו.
הרה"ח ר' אהרן והרבנית חי' שרה היו הוריה של הרבנית רבקה
אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש.
על ר' אהרן כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ :הוא היה למדן גדול
ומופלג בחכמה .הצטיין בגודל שקידתו בלימוד ,והי' חקרן גדול.
זוגתו הרבנית חי' שרה נישאה )בזיווג שני( ,להרה"ק ר' אהרן
מקרמנצ'וג ,בן הרבנית פריידה ,בת אדמו"ר הזקן .היא עברה
עם ילדיה לגור בעיר קרמנצו'ג.
)קיצור תולדות חב"ד ע' (110

תקצ"ז

תרפ"ד

כ"ד
אייר

כ"ג
אייר

תשכ"ז

תשכ"ג
ה'מלמד' של הרבי
יום פטירתו של המלמד של כ"ק אדמו"ר ,הרה"ח ר' שניאור זלמן
וילנקין .מנוחתו כבוד בניו יורק.
הרבי למד אצלו שנים אחדות מגיל שבע ,השנה בה עברה משפחתו
של הרבי מניקוליוב ליקטרינוסלב .הרבי התבטא עליו:
"מיין מלמד איז געווען א געהויבענער איד" )המלמד שלי היה יהודי
נעלה( .וכן אמר עליו" :הוא העמידני על רגליי" ]=לימדני את יסודות
התורה כראוי[.
)ראה אודותיו בימי מלך ח"א ע' (122

להלוויה נסע הרבי עד בית החיים ,וכן עזר לשאת את הארון  -עובדה
נדירה .בקשר להצבת המצבה ,הרבי השתתף בשליש מההוצאות,
והורה שיקימו מצבה גדולה ,שלא תהיה מבריקה ,וללא שרטוטים,
ויכתבו עליה כי למד תורה עם תלמידים ,והרבי הוסיף בחיוך" :אני
הרי יודע מכך".
על מצבתו נרשם" :עסק הרבה שנים במלאכת ה' ולמד ולימד ברבים
ועם תלמידים וזכה שכ"ק אדמו"ר הרמ"מ שליט"א למד אצלו".
)שם ע' (125
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הרבי מכריז על 'מבצע
תפילין'
בעקבות מלחמת ששת הימים
יצא הרבי בקריאה להשתדל
לזכות את עם ישראל ובפרט
את חיילי צה"ל במצוות תפילין.
הרבי קישר זאת לדברי הגמרא
אשר על ידי מצוות תפילין "וראו
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך".
)שיחות קודש תשכ"ז ח"ב ע'  123ואילך(

עתלדעת

ממעייני החסידות

הרבי הריי"ץ עוזב את רוסטוב
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עזב את רוסטוב .שמונה וחצי שנים הייתה
העיר רוסטוב  -בירת חב"ד )תרע"ו-תרפ"ד(.

יום ייסוּד כפר חב"ד
יום ייסוּד כפר חב"ד על ידי כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ ,כדי לקלוט את
חסידי חב"ד שעלו מרוסיה.
עם ייסוד הכפר ,שלח כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ למתיישבים החדשים
ספר תורה ,וצירף לו מכתב חיזוק
ועידוד.

בתחילת שנת תרפ"ד השתולל הטרור הקומוניסטי בכל עוזו,
במטרה לנתק את העם מתורה ומצוות .כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
שהתגורר אז בעיר רוסטוב ,היה היחיד שהפריע להם בפעילותם
ונלחם בהם ללא מורא ופחד ,ונאלץ לעזוב את רוסטוב ולעבור
לעיר לנינגרד )פטרבורג( .בלנינגרד הגביר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
את פעילותו ,פעילות שהביאה בעקבותיה את המאסר הידוע של
שנת תרפ"ז.

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' קסז(

)ימי מלך ע' (172

)עפ"י אג"ק מוהריי"צ חי"ג ע' רפב(

תרפ"ד

תש"ט

כ"א
אייר

פרשת בחוקותי
בראשית; "ויהי אור" – שמות; "וירא אלוקים את האור
כי טוב" – ויקרא ,שהוא מלא הלכות רבות )המאירות
עיניו של אדם ,ולפיכך נכפלו בו שני תוארים ,אור וכי
טוב ,מת"כ(; "ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך" –
במדבר; "ויקרא אלוקים לאור יום" – דברים.
מכיוון שחומש ויקרא מרובה בהלכות ,לו נאה ולו
יאה להסתיים עם פרשה ששמה מורה על עמל תורה,
שכן כדי לעמוד על בוריין של הלכות אלו יש צורך
בעמל ויגיעה מיוחדת.

אם בחוקותי תלכו )כו,ג(
שלוש משמעויות למילת 'בחוקותי' :א( חוקה על-
שכלית ,ב( עמל תורה )רש"י( ,ג( מלשון חקיקה.
ושלושתן קשורות זו בזו.
חוקה – על יהודי לעסוק בתורה מתוך קבלת-עול,
בגלל שהקב"ה ציווהו ללומדה ולהבינה ,ולא בגלל
הטוב-טעם השכלי שבה.
עמל תורה – מי שעוסק בתורה בגלל ציווי הבורא
מתייגע ועמל בה הרבה יותר מכפי רגילותו וטבעו
)ואילו הלומד מחמת הנועם השכלי שבתורה אינו
מתייגע אלא לפי מדת הנועם שמרגיש(.
חקיקה – המתייגע בתורה מתאחד עמה עד שנהיה
דבר אחד איתה ,כאותיות החקוקות על האבן ,שהן
דבר אחד עם האבן.

)לקוטי שיחות כרך ד ,עמ' (1305

אם בחוקותי תלכו ...ונתתי גשמיכם בעתם
)כו,ג-ד(
מפרש הרב המגיד ממזריטש:
מסופר בגמרא )תענית כד( שרבי חנינא בן דוסא
הלך פעם בדרך ,והתחיל לרדת גשם .התפלל התנא
ואמר" :כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער?" ,ומיד
פסק הגשם.
זהו שרמז הכתוב:
"אם בחוקותי תלכו" – אם תהיו כולכם צדיקים ,אזי
"ונתתי גשמיכם בעיתם" – לא תועיל תפילת היחיד
– שהוא צדיק – כנגד הרבים.

)ליקוטי שיחות כרך ג ,עמ' (1012

תרס"ו
יום הולדת הרה"ח ר' ישראל ארי' לייב
יום הולדת הרה"ח ר' ישראל ארי' לייב שניאורסאהן ,אחיו הצעיר של הרבי ,בעיר ניקולייב ,ונקרא
שמו בישראל "ישראל אריה לייב" ,כנראה על שם דודו ,אחי אמו ,ר' ישראל אריה ליב הלוי )שנפטר
בצעירותו( ,ואבי זקנו הרה"ג רבי ישראל ליב הלוי יאנובסקי ,שכיהן כראש הישיבה במושבה
רומנובקה פלך חרסון ]עפ"י גירסא אחרת ,נולד בט"ז סיון תרס"ט[.
הוא היה בעל כשרונות מופלאים ,חריף ועמקן ובעל ראש גאוני .תקופה מסוימת שהה בלנינגרד
והתחבב מאוד על כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,שהיה מקרבו ,ואף היה אהוב על החסידים ,שהיו סובבים
אותו ומתנגחים אתו בדברי הלכה וחסידות .שאלות שונות הופנו אליו בנגלה ובנסתר.
)ימי חב"ד ע' (169

אחד החסידים שביקר בביתו של אביו כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק מספר:
ביקרתי בבית הרב בימי "תשעת הימים" .ראיתי איך ישב לו אריה ליב – שהיה אז נער צעיר – כל
לילה מתשעת הימים וגמר מסכת .היו לו לנער כשרונות עצומים והיה חריף ועמקן מטבעו .באחד
הלילות קראה לי הרבנית חנה להראות לי את כח התמדתו של בנה ארי' לייב .היא נכנסה לחדרו
וקראה בשמו ,והנער אינו עונה ,קראה לו פעם פעמיים והוא אינו עונה .ניגשה אליו ונענעה בשרוולו,
וגם אז לא ענה; שקוע היה בלימודו ,לא הרגיש ולא שמע" .הלא תראה עד היכן שקדנותו של לייבל"!
התפארה הרבנית בפניי..
)שם ע' (195
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אם בחוקותי תלכו )כו,ג(
שתהיו עמלים בתורה )רש"י(
ביאור הקשר בין עמל תורה לבין חוקה על-שכלית:
א( יש להתייגע בתורה מעל ומעבר ממה שהשכל
מחייב .ב( מי שמתייגע בתורה בא לידי הכרה שגם
הדברים שהשיג והבין הם בעצם למעלה מהשגה.
וכמאמר הידוע" :תכלית הידיעה שלא נדעך".

)אור-תורה עמ' מג(

)לקוטי שיחות כרך יז ,עמ' (319

ונתנה הארץ יבולה )כו,ד(
"ארץ" – מלשון רצון.
"ונתנה הארץ יבולה" – הרצונות הטובים בעבודת ה'
אסור להם שיישארו בגדר רצון ובכוונה בלבד ,אלא
עליהם לתת את פירותיהם במעשה בפועל.

***
מה הקשר בין 'תלכו' לבין עמל תורה?
אלא על הלומד להוסיף ביגיעתו מיום ליום ,תוך
הליכה ועלייה תמידית ברמת העמל .עמל התורה
של אתמול ,אף אם היה עד מיצוי הנפש ממש ,אינו
מספיק כבר להיום.

)ליקוטי-דיבורים ,כרך א ,עמ' (511

פרשת התוכחה
אומר אדמו"ר הזקן:
הקללות שבתוכחה אינן אלא ברכות ,ולא עוד אלא
שהן ברכות רמות ונישאות ביותר ,ולהיותן כה נעלות
אין הן יכולות לרדת לעולם אלא באופן מוסתר.

)לקוטי שיחות כרך ג ,עמ' (1024

***
נאמר במדרש )ב"ר פ"ה( שחמש הפעמים 'אור'
המופיעים בתחילת פרשת בראשית מכוּונים כנגד
חמישה חומשי תורה" :ויאמר אלוקים יהי אור" –
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מדוע מוצאת התורה לנכון להזכיר בתוכחה את
הייחוס וזכות האבות שלנו? אלא עצם הזכרת עובדת
היותנו צאצאי אברהם ,יצחק ויעקב – בהתחשב
במעמדנו ומצבנו – זוהי תוכחה שאין לך גדולה ממנה.
והוסיף :אני אומר זאת לך ,ומתכוון לעצמי )הר"ר
לוי-יצחק היה בן אחר בן לכ"ק אדמו"ר הצמח-צדק(.

ומוסיף כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:
מסופר בגמרא )מועד קטן ט( שרשב"י שלח את בנו
להתברך מרבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים,
אך כשנכנס אצלם הנה במקום לברכו קללוהו ,ורק
כשחזר הבן אל אביו הסביר לו רשב"י שה'קללות' אינן
אלא ברכות מוסתרות.
ויש לדקדק בזה :מה ראו שני חכמים אלו להסתיר
את ברכתם בדמות קללות? אלא ברכות אלה נמשכו
מדרגה נעלית ביותר' ,עלמא דאתכסיא' ,ולכן היה
הכרח להורידם לעולם בכיסוי של קללות.

)מפי השמועה(

אך בכור אשר יבכר לה' בבהמה  . .וכל
מעשר בקר וצאן )כז,כו-לב(
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסביר את הקשר בין
הפסוק "אדם כי יקריב" ,הנאמר בתחילת חומש
ויקרא ,לבין בכור ומעשר בהמה ,הנזכרים כאן בסיום
החומש:
"אדם כי יקריב" – היינו 'אתערותא דלעילא':
הקב"ה ,שנקרא 'אדם העליון' ,מקרב את האדם אליו.
בחינה זו נרמזת בבכור ,שהוא קדוש מלידה ,היינו
שקדושתו באה מלמעלה.
"מן הבהמה גו' תקריבו את קרבנכם" – היינו
'אתערותא דלתתא' :האדם מקרב את עצמו אל קונו
בכוחות עצמו .ובחינה זו נרמזת במעשר בהמה ,שכן
קדושתה של הבהמה העשירית תלויה בקריאת האדם.

)לקוטי תורה ויקרא עמ' מח(

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מוסיף לדקדק בסיפור
האמור:
מכיוון שברכות אלו היו מוכרחות לבוא לעולם
באופן נסתר ונעלם ,כיצד גילה אותן הרשב"י?
אלא בביאת המשיח יתגלה 'עלמא דאתכסיא'
מהעלמו ,בחינת "צאת השמש בגבורתו" ,ואז יראו
הכול איך שהייסורים הבאים בעולם הזה הם בעצם
טוב .אצל רשב"י האיר 'מעין עולם הבא' ,ולגביו לא
היה קיים ההסתר של 'עלמא דאתכסיא' והוא ראה את
הטוב הפנימי שב'קללות'; ולכן היה בידו לגלותו.
)לקוטי שיחות כרך א ,עמ' (283

)לקוטי שיחות כרך יז ,עמ' (332

וזכרתי את בריתי יעקב ...יצחק ...אברהם
)כו,מב(
רבי לוי-יצחק שניאורסון ז"ל אמר פעם ליהודי
שהיה נכדו של הרב הקדוש רבי זוסיא מאניפולי:

אתר המבצעים של אנ"ש
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נראה בפשטות שבודאי סבירא ליה לרמב"ם
שפיקוח נפש דוחה את העבודה ,וחייב להפסיק
באמצע העבודה כדי ללמד זכות כו' ,ומה שסתם
הרמב"ם ולא כתב שבאופן כזה יש להפסיק באמצע
העבודה – הרי זה על-פי הידוע בכללי הרמב"ם
שסומך על מה שכתב לפני זה:
בהלכות יסודי התורה )ריש פרק ה( כותב הרמב"ם
שפיקוח נפש דוחה כל מצוות התורה )חוץ משלושה
דברים(" ,שנאמר' ...וחי בהם' ,ולא שימות בהם".
ומכיוון שכבר יודעים שפקוח נפש דוחה את כל
מצוות התורה – שוב אין צורך להשמיענו דין מיוחד
שפיקוח נפש דוחה עבודה.
ומה שכתב המשנה למלך שצריך להשמיענו דין
זה "משום שסלקא דעתך אמינא כיוון שנגמר דינו
גברא קטילא הוא ואין כאן אפילו ספק פיקוח נפש" –
יש לומר ,שלדעת הרמב"ם אין צורך בלימוד מיוחד
על זה ,דפשוט שגם בעניין זה יש משום פיקוח נפש,
שהרי הדין דפיקוח נפש הוא גם בנוגע לחיי שעה,
ועל אחת כמה וכמה בנידון דידן ,שאפשר שילמד
עליו זכות כו'.
כוונת הרבי היא ,כנראה ,לדברי הרמב"ם בהלכות
שבת פרק שני הלכה יח" :מי שנפלה עליו מפולת
ספק הוא שם ספק אינו שם מפקחין עליו .מצאוהו חי
אף על פי שנתרוצץ ואי אפשר שיבריא מפקחין עליו
ומוציאין אותו לחיי אותה שעה".
והנה ,מאחר שהרמב"ם כבר ביאר בחיבורו שפיקוח
נפש ,אף לחיי שעה בלבד ,דוחה את כל התורה ,כאן
קיצר את לשונו וסתם "כהן שיצא מן המקדש בשעת
העבודה בלבד חייב מיתה" ,מבלי להחריג מקרה של
פיקוח נפש.

והמענה לזה – על-פי מה שרואים בכמה מקומות
דרכו של הרמב"ם שכשמביא עניין בפעם השנייה,
אינו מביא את כל הראיות וכו' ,כבפעם הראשונה,
כיוון שסומך על כך שזוכרים מה שנתבאר כבר לפני
זה – .אי אפשר לסמוך על עניין שיתבאר בהלכות
שלאחרי זה ,אבל אפשר לסמוך על מה שכבר
נתבאר בהלכות שלפני זה.
ועל-דרך-זה בנידון דידן :כיוון שבהלכות תלמוד
תורה כתב הרמב"ם "שנאמר ...יגדיל תורה ויאדיר",
שוב אינו צריך לחזור על ראיה זו בהלכות שכנים.

פיקוח־נפש דוחה עבודת המקדש?
בהלכות ביאת מקדש פרק ב הלכה ה" :כהן שיצא
מן המקדש בשעת העבודה בלבד חייב מיתה בין
כהן גדול בין כהן הדיוט שנאמר ומפתח אהל מועד
לא תצאו פן תמותו כלומר לא תניחו עבודה ותצאו
מבוהלים ודחופים מפני גזירה זו וכן זה שנאמר בכהן
גדול ומן המקדש לא יצא אינו אלא בשעת העבודה
בלבד שלא יניח עבודתו ויצא".
ודייק ה'משנה למלך' בלשון הרמב"ם" :מדסתם
ולא חילק משמע דבשום צד לא יניח העבודה ויצא".
ולפי זה ,תמה ה'משנה למלך' ,שהרי במסכת
סנהדרין מבואר שאם היה הכוהן יודע זכות לאדם
שנידון לעונש מוות ונלקח לביצוע גזר דינו ,מחוייב
הכוהן לעזוב את עבודתו וללכת ללמד זכות בכדי
להצילו ,ו"אם כן יש לתמוה ,למה לא ביאר רבינו
דין זה שאם יש לו ללמד זכות שיניח העבודה ויבא
וילמד?!".
ה'משנה למלך' מוסיף ומחדד את השאלה" :אף
שכבר למדנו רבינו דפיקוח נפש דוחה את כל המצות
מ״מ היה לו ללמדנו דין זה" ,צריך היה הרמב"ם לשוב
וללמדנו דין זה "משום דסלקא דעתך אמינא כיוון
שנגמר דינו גברא קטילא הוא ,ואין כאן אפילו ספק
פקוח נפש".
כלומר ,בכדי לשלול את הסברא שאין להפסיק
מהעבודה עבור הצלת מי שדינו כבר נפסק למיתה,
צריך היה הרמב"ם להזכיר במפורש שהדבר מותר.
הרבי התייחס פעם לדברים ואמר כי קושייתו של
המשנה למלך מתורצת על-פי דברי הרמב"ם עצמו
המבוארים לפני כן )תורת-מנחם תשמ"ה ח"ב עמ'
:(1264

בספר היד סומך על ספר המצוות
יש לציין כי בהזדמנות מסוימת מבאר הרבי שבספר
היד סומך הרמב"ם על דברים שביאר בספר המצוות!
בספר המצוות )מצוות עשה ה( מביא הרמב"ם
את דרשת הספרי'" :ולעבדו' – זו תפילה ,ואמרו גם
כן ולעבדו זו תלמוד" ,אך בספר היד דרשת הספרי
אינה מופיעה .הרבי התייחס לכך וביאר )תורת-מנחם
תשד"מ ח"ג עמ' :(1775
בספר היד אינו צריך להביא הוכחה זו – מכיוון
שסומך על מה שכתוב בספר המצוות ,להיותו
הקדמה לספר היד.
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שיכול להיות שינוי בדבר )על-ידי תשובה וכיוצא
בזה( ,ואין כל הכרח שגזירה זו תתקיים ,ואם כן,
תלוי הדבר ברצונם של פרעה והמצריים ,ולכן
נענשו על זה.

טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ,ואם רצה להטות
עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו ...אילו
הא-ל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע...
באיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם
שכר לצדיק?!".
וממשיך הרמב"ם" :והלא כתוב בתורה ועבדום
וענו אותם ,הרי גזר על המצריים לעשות רע ...ולמה
נפרע? ...כל אחד ואחד מאותן המצרים והמריעים
לישראל אילו לא רצה להרע הרשות בידו ,שלא
גזר על איש ידוע ,אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד
להשתעבד בארץ לא להם".
הראב"ד השיג על דברי הרמב"ם וכתב כי הם
תמוהים ,שכן ,אילו היה כל מצרי בוחר לנהוג בדרך
הישר ולהימנע מלענות את בני ישראל הייתה
גזירתו של הקדוש-ברוך-הוא בטלה ולא מתקיימת.
כיוון שבוודאי צריכה גזירתו של הקדוש-ברוך-הוא
להתקיים הרי בהכרח לומר שיש מי שאין לו בחירה
בדבר!
בהתוועדות פסח שני תשד"מ עסק הרבי בדברי
הרמב"ם ,ובתוך הדברים ביאר כי על-ידי עיון בדברים
שכתב הרמב"ם לפני כן ,בהלכות יסודי התורה ,סרה
תמיהת הראב"ד ונפתרת מאליה.
בהלכות יסודי התורה כותב הרמב"ם" :כל נביא
שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו ,אינו צריך לעשות אות
כאחד מאותות משה רבינו ...שיש בהם שינוי מנהגו
של עולם ,אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים
להיות בעולם ויאמנו דבריו ...אם לא יבואו ...בידוע
שהוא נביא שקר ,ואם באו דבריו כולן יהיה בעינינו
נאמן".
וממשיך שם" :דברי הפורענות שהנביא אומר...
אם לא עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו ,ואין
אומרים הנה דבר לא בא ,שהקדוש-ברוך-הוא ארך
אפיים ורב חסד ונחם על הרעה ,ואפשר שעשו תשובה
ונסלח להם ...או שתלה להם כו'".
לפי זה מבאר הרבי את דברי הרמב"ם )תורת-מנחם
תשד"מ ח"ג עמ' :(1705
ההכרח לקיום דברי העתידות שאומר הנביא – אינו
אלא בדברים טובים ,מה שאין כן בדברי פורענות –
יכול להיות שינוי ,על-ידי התשובה כו'.
ולכן ,גם כאשר פרעה ,ועל-דרך-זה המצריים ידעו
אודות הגזירה "ועבדום וענו אותם" – הרי מכיוון
שזהו עניין של פורענות ,ישנו פסק דין בתורה

"יגדיל תורה ויאדיר"
רמב"ם הלכות תלמוד תורה סוף פרק ב:
"אחד מבני מבוי שביקש להיעשות מלמד אפילו
אחד מבני החצר אין יכולין שכניו למחות בידו וכן
מלמד תינוקות שבא חברו ופתח בית ללמד תינוקות
בצדו כדי שיבואו תינוקות אחרים לו או כדי שיבואו
מתינוקות של זה אצל זה אינו יכול למחות בידו
שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".
בהתוועדות פורים תשל"ב האריך הרבי לדון
בדברי הרמב"ם ,שכתב שהטעם לאי-היכולת למחות
ביד מלמדי התינוקות משום שנאמר "יגדיל תורה
ויאדיר" ,בשעה שבגמרא הובא נימוק אחר לגמרי:
"קנאת סופרים תרבה חכמה".
בהתוועדות הבאה ,בשבת פרשת תישא-פרה
תשל"ב ,המשיך הרבי את הדיון והתייחס לשאלות
שנשאלו על הדברים .אחת השאלות להן התייחס
הרבי היא :מדוע לא שב הרמב"ם על נימוק זה
בהלכות שכנים.
דהנה בהלכות שכנים )פרק ו הלכה יב( כתב
הרמב"ם:
"חנות שבחצר יכולין השכנים למחות בידו ולומר
לו אין אנו יכולין לישן מקול הנכנסים והיוצאין ...אבל
אינן יכולין למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולין לישן
מקול הפטיש או מקול הרחיים שהרי החזיק לעשות
כן .וכן יש לו ללמד תינוקות של ישראל תורה בתוך
ביתו ואין השותפין יכולין למחות בידו ולומר לו אין
אנו יכולין לישן מקול התינוקות של בית רבן".
ולכאורה ,מדוע לא שב הרמב"ם על הנימוק שהזכיר
בהלכות תלמוד-תורה" ,יגדיל תורה ויאדיר"?!
עוד שאלו :מדוע בהלכות שכנים ,שמחלק בין "חנות
שבחצר )ש(יכולין השכנים למחות בידו ולומר
לו אין אנו יכולין לישן מקול הנכנסים והיוצאין",
לתלמוד תורה ,ש"יש לו ללמד תינוקות של ישראל
תורה בתוך ביתו ואין השותפין יכולין למחות בידו
ולומר לו אין אנו יכולין לישן מקול התינוקות של
בית רבן" – לא הביא הרמב"ם הפסוק "יגדיל תורה
ויאדיר" ,ויתירה מזו שלא הביא כלל ראיה לדבר?
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פרקי אבות

ועל כורחך אתה חי
הוא היה אומר ...ודע ,שהכול לפי החשבון .ואל יבטיחך יצרך ,שהשאול
בית מנוס לך – שעל כורחך אתה נוצר ,ועל כורחך אתה נולד ,ועל כורחך
אתה חי ,ועל כורחך אתה מת ,ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני
מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא )פרק ד ,משנה כב(
"א ווילדע
מדוע דוחפים אותה לעולם ירוד שכזהַ ,
פליישיקע וועלט" )עולם גשמי פראי( ,להתלבש
"א ַזאק פלייש און ביינער מיט זודיקע בלוט"
בגוףַ ,
)שק בשר ועצמות עם דם רותח(! – ...ולכן הירידה
למטה היא בדרך הכרח.
] [. .וזהו שאמרו חז"ל "אין אדם עובר עבירה אלא
אם כן נכנס בו רוח שטות" – כי:
כאשר יתבונן האדם – אפילו בהתבוננות קלה –
עד כמה גדול ריחוק הערך של תאוותיו לגבי שכלו,
אפילו השכל של נפש הבהמית  . .וריחוק הערך דנפש
השכלית לגבי נפש האלקית ,שגדלה מעלתה ביותר,
עד שאצלה אין תפיסת מקום אפילו לשכלו של האדם,
ועל אחת כמה וכמה שתאוותיו אין תופסים מקום כלל
וכלל –
בּא אים
הרי על-פי שכל – איך יצדק בעיניו )"ווי איז ַ
רעכט"( שבשביל מילוי תאוותיו ,יגרום – בידים וברצון
– צער וייסורים להנשמה ,ועוד ייסורים גדולים ביותר,
שלאחרי כל הצער והייסורים שבירידת הנשמה למטה
]אשר ,עם היות שאין זה באשמתו ,ד"על כרחך אתה
חי" ,הרי זה רק בתחלת הירידה למטה ,אבל לאחרי
כן רצונו בכך ,שלכן ישנו אז ה"על כרחך" השני – "על
כרחך אתה מת"[ ,יהיה זה ללא תכלית!
וכיוון שכן ,הרי האפשרות לעניין של חטא אינה
אלא מפני ש"נכנס בו רוח שטות" ,שאז נדמה כבהמה
שאין לה שכל!
ולאידך גיסא – התבוננות זו מעוררת אותו לנצל כל
רגע ולבחור את החלק הטוב שבירידת הנשמה למטה.

...מלבד הצער של הנשמה בירידה לעולם הזה
מצד השייכות לעניינים גשמיים כשלעצמם ,ניתוסף
בזה עוד יותר מצד מציאות הרע שבעוה"ז הגשמי
והחומרי ,ומה גם שמציאות הרע הוא בתוקף ,כמובא
בתניא מה שכתוב בעץ-חיים שהרע שבעולם הזה
החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות כו' ולכן כל
מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו.
ובזה ניתוסף עוד יותר – מצד מציאות היצר-הרע,
ש"אקדמיה טעניתא" וכו'.
ועד כדי כך גדלה הירידה בעולם הזה – שאפילו
ענייני קדושה ,לימוד התורה וקיום המצוות ,יכולים
להיעשות באופן שלא כדבעי ,שעל זה נאמר "ולרשע
אמר אלקים מה לך לספר חוקי" ,כיוון שכל התורה
והמצוות שעושה בעודו רשע מוסיפים כוח בקליפות
לפי שעה ] [. .ומובן גודל הירידה שבזה – "כמשל
האוחז בראשו של מלך ומורידו למטה וטומן פניו
בתוך בית הכסא כו' ,שאין לך עלבון גדול מזה אפילו
עושה כן לפי שעה" )כמבואר בתניא(.
וזהו הטעם שירידת הנשמה בגוף היא בדרך
הכרח ,כמאמר "על כרחך אתה חי" – דלכאורה ,כיוון
שרצונה של הנשמה לקיים רצון הקב"ה ,שזהו כל
עניינה ,הנה ביודעה שהכוונה העליונה היא בירידתה
למטה ,צריכה הירידה למטה להיות ברצון ,ולא בדרך
הכרח – אלא ההכרח הוא מצד גודל הצער והייסורים
שבירידה למטה.
וכמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות סדר
ירידת הנשמה בגוף ,שבלכתה מאוצר הנשמות
מוליכים אותה דרך גן-עדן ,ואחר כך מוליכים
אותה דרך הגיהנום וכו' ,ועל-ידי זה מתוודעת היא
למהותו של עולם הזה הגשמי ,ואז טוענת הנשמה:

)תורת מנחם ה'תשי"ד; כרך י עמ'  – 192-195בלתי מוגה(
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הורנו מדרכיו

ללמוד באוניברסיטה?!
מכתב מיוחד בו מבאר הרבי את חומרת הלימודים באוניברסיטה ,בכך
שכיוון שהמדובר התקשר לרבי שוב אינו יכול להפסיק את ההתקשרות
עמו ,ובהליכתו לאוניברסיטה "מוכרח הוא כביכול ללכת אתי לשם"
תורת הנסתר ,וכידוע בזוהר )ח"ב דל"ח ע"א( אשר
מאן פני האדון הוי' דא רשב"י.
_________________
מה שפירש שם בפירוש נצוצי אורות בשם היעב"ץ
שלומדים זה מתיבת "את" לרבות ת"ח ,בדא"ח )שאו
מרום תרפ"ח לא אבוא תרצ"ט .ועוד( מבואר להיפך
שזה קאי על הוי' וכבר הובא במפרשי הזוהר דוגמא
למאמר הנ"ל מב"ב )ע"ה ע"ב( וירושלמי ביכורים
)פרק ג' ה"ג( ,מדרש שמואל פ"ז ,זוהר ח"ב קכ"ד ,ב,
קס"ג ,ב ,זוהר ח"ג עט ,ב ,רבינו בחיי פ' תשא עה"פ
והי' כל מבקש הוי' .ועייג"כ אור התורה להצ"צ פ'
שמות ע' ל"ט ואילך.
____________________
אין רצוני להאריך בזה ,כי בטוח אני אשר סוף
כל סוף זרוק חוטרא לאוירא אעיקרא קאי ,ויתגלה
בו העיקר והשורש ,שזהו ההתקשרות לכ"ק מו"ח
אדמו"ר הכ"מ על ידי אשר נלך "בדרך ישרה אשר
הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו" ,ויבשרני בשורות
טובות בזה.
ומובן אשר ההקדם בזה ישובח ,כידוע אשר ימים
יוצרו ,אשר נקצב לאדם מספר הימים לברר חלקו
בעולם ,ואם כן חבל על כל יום שעה ורגע שאין
ממלאים אותם מתאים למילוי שליחות נשמתו
בעלמא דין.
בתקוה להתבשר בשורות טובות ,ובפרישת שלום
ביתו תחי',
מנחם שניאורסאהן

ב"ה ,כ"ח מרחשוון ,ה'תשי"א ברוקלין
...הנני בזה להמשיך שיחתי )בענין הקאלעדזש(,
ובהמשך להנ"ל:
לכאורה יש בידו לומר ,כיון שנדמה לי )היפך מה
שכתב הרמב"ם הל' גירושין סוף פ' ב'( שרצוני לבקר
וללמוד בקאלעדזש ,אלא שיש מי שאומר שאין זה
מתאים בשביל מעמדי ומצבי בכלל ,כי אין מתאים
לציור של תמים ולציור של תלמיד כ"ק מו"ח אדמו"ר
הכ"מ ,אשר אז כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מלוה אותו
בכל דרכיו ואם כן בהליכתי לקאלעדזש מוכרח הוא
כביכול ללכת אתי לשם ,על פי פסק רז"ל תלמיד
שגלה מגלין רבו עמו )מכות י' ,א'( ,הנה מי אומר
שמוכרח אני בכל זה ולשעה אפסיק חס ושלום הציור
של תמים וכן אפסיק חס ושלום לפי שעה הציור של
חסידו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וממילא יפלו
הטענות,
אבל אין זה בידו כבר ,ועל פי הידוע גם בתורת
הנגלה ,אשר גר שנתגייר הרי שוב אינו יכול לחזור
חס ושלום ,ואף אם יחטא אחר-כך בכל-זאת ישראל
הוא כיון שנתגייר פעם אחת.
ועל דרך זה כן הוא בקדושה גופא ,כי מי שנעשה
חסיד פעם אחת ומי שנתקשר לאדמו"ר אשר במילא
היה כמים הפנים אל הפנים ונתקשר אדמו"ר עמו,
הנה אין עוד ביכלתו להפסיק ח"ו ההתקשרות ,כיון
שזה תלוי גם בהאדמו"ר ,והוא ברוב טובו וחסדו
אסור עמו באזיקים,
ועל דרך מה שכתוב באגרת התשובה ריש פרק
ז' מלך אסור ברהטים ברהיטי מוחא כו' ,ולכן נקרא
הקב"ה מלך עלוב עיין שם ,אשר על דרך זה הוא
בצדיקים ובפרט בנשיאי הדור ובפרטי פרטיות נשיאי

)המכתב נדפס בליקוטי שיחות חלק י"ז עמ' ,487
ובאגרות קודש חלק ד' עמ' נב(
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סוגיותבתורת רבינו

סדר הרמב"ם
כלל יסודי בכתיבת הרמב"ם מיישב מספר קושיות • האם למצרים הייתה
בחירה לא להרע לישראל? • הנימוק ש'השמיט' הרמב"ם בהלכות שכנים
• והאם על כוהן להפסיק מעבודתו בעבור עניין של פיקוח נפש? • סוגיה
מרתקת מתורת רבנו ,מעובדת בידי מערכת 'התקשרות' ,לרגל 'סיום הרמב"ם'
בשיחת פורים תשמ"ה )תורת-מנחם תשמ"ה ח"ג
עמ' :(1443
ידוע בכללי הרמב"ם שסומך על מה שכתב בספרו
לפני זה ,אבל לא על הבא לאחרי זה ,ונמצא
שהרמב"ם כתב בספר היד באופן כזה שהבנת הספר
כדבעי תלויה בכך שלומדים אותו על הסדר דווקא.
ומזה מובן גם כן שהתחלת לימוד הרמב"ם צריכה
להיות בתחילת ספר היד – ספר המדע ,ובזה גופא –
הלכות יסודי התורה.
ובשיחת שבת פרשת וירא תשמ"ח )תורת מנחם
תשמ"ח ח"א עמ' :(463
כיוון שישנו כלל שהרמב"ם סומך על מה שכתב
בהלכות שלפני זה ,שלכן ,בהכרח ללמוד את ספר
הרמב"ם על הסדר דווקא ,דמכיוון שבהלכות
שלאחרי זה סמך על מה שכתב בהלכות שלפני
זה )כלומר ,שלא פירש עניין מסוים ,וכיוצא בזה,
בהסתמכו על כך שיודעים זאת ממה שכתב לפני זה(,
הרי ,אם לא ילמד מה שכתב בהלכות שלפני זה ,יבוא
לידי טעות.
...לדאבוננו ,ישנם כאלו שבחרו ללמוד אך ורק
הלכות מסוימות מספרו של הרמב"ם ,ואינם לומדים
על הסדר ,מהתחלת הספר כו' ...דרך לימוד כזו –
מופרכת לגמרי ,שכן ...יכול לבוא לידי טעות בלימוד
הרמב"ם ,מכיוון שאינו יודע מה שהבהיר הרמב"ם
בהלכות שלפני זה...
להלן כמה דוגמאות שבהן מבאר הרבי כיצד לימוד
מסודר מסייע ומועיל להבנת דברי הרמב"ם ופותר
קשיים ותמיהות העלולות להיווצר בעת הלימוד.

כתב בספר 'יד מלאכי' )כללי הפוסקים ,כללי
הרמב"ם ,כלל ו(:
"הרמב"ם סותם דבריו בספר היד ...וסומך כאן על
מה שכתב כבר במקום אחר הקודם לזה ,אבל שנאמר
שסומך על מה שיבוא לפנינו היא סמיכה שאין בה
עמידה."...
כלומר ,לעיתים מקצר הרמב"ם בדבריו משום שהוא
סומך על דבריו שכתב לפני כן ,אולם אין הרמב"ם
מקצר משום שהוא סומך על דברים שיכתוב בהמשך.
את הכלל האמור מביא ה'יד מלאכי' בשם כמה
ספרים קדמונים ,ואולם ,הוא מציין כי כלל זה אינו
מוסכם על הכל ,ולדעת כמה מפרשים ,ובראשם רבי
יוסף קארו בחיבורו הגדול על הרמב"ם 'כסף משנה',
הרמב"ם מקצר בלשונו וסומך על דברים שיכתוב רק
אחר-כך.
הרבי הזכיר את דברי ה'יד מלאכי' כמה פעמים,
תוך שהוא נוקט כדברי האומרים שהרמב"ם סומך אך
ורק על דברים שכתב לפני כן ולא על דברים שיכתוב
בעתיד.
גם במקרים בהם ניתן לתרץ את דברי הרמב"ם
בפשטות ,באמירה כי הוא סומך על דברים שכתב
בהמשך ,דבק הרבי בכלל כי הרמב"ם סומך אך ורק
על דברים שכתב קודם לכן ומאריך לבאר וליישב את
דברי הרמב"ם )ראה לדוגמא :ליקוטי-שיחות חלק כז
עמ' .(102
הכלל האמור ,שהרמב"ם סותם ומקצר בלשונו
מפני שהוא סומך על דברים שכתב לפני כן ,מכריח כי
לימוד הרמב"ם צריך להיות לפי הסדר ,שכן ,פעמים
שהרמב"ם מקצר בדבריו מפני שסומך על מה שכתב
וביאר לפני כן.
הרבי עורר על כך כמה פעמים.

בחירה חופשית בגזירה מפורשת
בהלכות תשובה )ריש פרק ה( כותב הרמב"ם:
"רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך
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