ב"ה • ערב שבת קודש פרשת במדבר • כ"ו 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'ת"נ
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
כאשר עוסקים במילוי השליחות של נשיא דורנו בנוגע להפצת היהדות והמעיינות חוצה בכל מקום
ומקום – הנה אף שעניין זה הוא בגדר 'תקנת חכמים'' ,דברי סופרים' ,צריכים לדעת שישנו בזה כל
העילוי והתוקף ד'דברי תורה' ,מכיוון שתקנות אלו הם בשם רבותינו נשיאנו שלפניו עד אדמו"ר
הזקן והבעל שם-טוב ,וכן הלאה ,באופן דסמוכים איש מפי איש עד משה רבינו!
כלומר :מובן ופשוט שגם בלאו הכי מקיימים בחיות ובתוקף כו' את כל התקנות וההוראות של נשיא
דורנו – שהרי "בשופטני לא עסקינן"! ...אלא שהמדובר הוא אודות תוספת חיות ותוקף מיוחד ביתר
שאת ויתר עוז )"אין מזרזין אלא למזורזין"( – כאשר יודעים שבעניינים אלו ישנם כל העילוי והתוקף
ד"דברי תורה".
)תורת מנחם תשמ"ג ח"ג עמ' (2091

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •  < 12ממעייני החסידות •
 < 14עת לדעת •  < 16יומן מבית חיינו •  < 18פרקי אבות •  < 19לוח השבוע •
 < 22שניים מקרא ואחד תרגום

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

עלות השחר
זמן
סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
זריחת
היום
ד'
 120ד' 72
לפני ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה הכוכבים
לפני
הזריחה הזריחה ותפילין
4.13
4.12
4.12
4.11
4.10
4.10
4.10
4.09

3.07
3.06
3.05
3.04
3.03
3.03
3.02
3.01

5.45
5.45
5.44
5.44
5.44
5.43
5.43
5.43

4.39
4.39
4.38
4.38
4.37
4.37
4.36
4.36

9.06
9.06
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.14
1.14
1.14

12.38
12.38
12.38
12.38
12.38
12.39
12.39
12.39

7.38.3
7.39.0
7.39.6
7.40.2
7.40.7
7.41.3
7.41.9
7.42.4

8.06
8.06
8.07
8.07
8.08
8.09
8.09
8.10

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
במדבר
נשא
חג השבועות

ירושלים
הדה"נ
18:57
19:01
20:22

צה"ש
20:18
20:23

תל-אביב
הדה"נ
19:19
19:23
20:25

צה"ש
20:20
20:25

חיפה
הדה"נ
19:10
19:14
20:26

צה"ש
20:22
20:27

באר-שבע
הדה"נ
19:17
19:21
20:22

צה"ש
20:18
20:23
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ַא חסידישע פרשה
במדבר | ממדבר – לסיני
הגלות היא כמו 'מדבר' :היא אינה מקום ישוב של
יהודי .מקום מושבו הקבוע של יהודי בו הוא חי בקביעות
ובהתיישבות זהו בארצנו הקדושה.
זהו מקום הישוב האמיתי עבור עם ישראל ,הן בזמן שבית
המקדש היה קיים והן לאחרי שחרב בית המקדש ,רחמנא
ליצלן.
ולכן ,כאשר בני ישראל יצאו מארץ הקודש" ,גלינו
מארצנו" ,משום שכך רצה הקב"ה – נתן הקב"ה את הכוחות
שגם בחוץ לארץ ,ובמצב של גלות ,יכול כל יהודי להפוך
את חלקו בעולם ואת ביתו לבית מקדש קטן ,וכן לעשות את
חלקו בעולם 'ארץ ישראל'.

הכתב והמכתב

וכפתגמו הידוע של אדמו"ר הצמח-צדק שנמסר לנו על
ידי הנביאים ממלאי מקומו ,עד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,שיש לעשות כאן 'ארץ ישראל'!
וזהו תוכן שם פרשת השבוע "במדבר סיני" ,כלומר,
שממדבר הגלות עושים עניין של 'סיני'.
כל יהודי נמצא ב'מדבר' שהרי ביחס לנשמה ,הגוף
הוא כמו 'מדבר' .מטרת ירידת הנשמה לתוך המדבר היא
להחדיר בו את עניין סיני ,קבלת התורה ,גוף המקדים נעשה
לנשמע ,גוף שכל מעשיו הגופניים הם עבודת ה'.
)תורת מנחם תשמ"ב ח"ג עמ' (1480

עבודתה הרוחנית של האשה

אישה שאלה את הרבי ,לפי המבואר בליקוטי
תורה לפרשת חוקת )ס ,א ואילך( שהסיבה
לכך שאשה פסולה מלהזות מי פרה אדמה
היא משום שאישה היא בחינת גבורות ולכן אין
בכוחה לדחות ולהעביר את רוח הטומאה ,האם
פירוש הדברים כי אין ביכולת אישה להעלות
את ענייני החומר לקדושה?:
פשוט שיכולה ומחויבת וזוכה להעלות לקדושה
– אלא ש)עיקר( המלחמה ,שהיא )בעיקרה( כניסה
למקום האויב וכיבושו )שזהו ניסיון גדול ביותר( –
הרי זה על ידי אנשים ,כי כל כבודה בת מלך פנימה,
והנהגתה צריכה להיות בצניעות וכו'.

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

יום בחודש

פרק א' ליום

הל' דעות פרק ג-ה.

הל' כלים פרק ב.

א'
ב'

כ"ח באייר
כ"ט באייר

פרק ד.
פרק ה.

מ"ע יא.
מ"ע רט.

ג'

א' בסיוון

פרק ו-ז .הל' תלמוד תורה..
בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
הל' עבודת כוכבים
וחקותיהם ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.

פרק ג.

מל"ת רנו .שא .דש .שה.

פרק ו.

מל"ת י .מז .ס .ו .ה .ב .ג .ד .טו.
מ"ע קפו .מל"ת כג .כד.

ד'

ב' בסיוון

פרק ד-ו.

פרק ז.

ה'

ג' בסיוון

פרק ז-ט.

פרק ח.

ו'

ד' בסיוון

פרק י-יב.

פרק ט.

מל"ת טז .יז .יח .יט .כ .כא .כו .כח.
כז .כט .יד .ח .ט .ז.
מל"ת יא .יב .יג .מ"ע קפה .מל"ת
כה .כב .מח .נ .נא .ל .לג .לא .לב.
מל"ת לה .לח .לו .לז .לד .מג .מד.
מ .לט .מא .מה .קעא.

ו'

כ"ו באייר

ש"ק כ"ז באייר
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ג' פרקים ליום

ספר-המצוות
מ"ע רז .מל"ת שב .מ"ע רה .מל"ת
שג.

דברמלכות

סדר מדויק להפליא
שמות השבטים מוזכרים בפרשתנו שלוש פעמים ובכל פעם – בסדר שונה!
• כיצד מתעלם רש"י משינויי הסדר שבכתובים? • פירושו של רש"י הינו
מדויק ,לא חסר ולא יתיר • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

כיוון שבחלום יכולים להיות עניינים בלתי מסודרים,
ואפילו עניינים הפכיים.
וכיוון שרש"י אמור לבאר כל דבר שמוקשה אצל
הבן חמש למקרא ,מובן ,שכאשר רש"י אינו מבאר עניין
מסויים ,הרי זה בגלל שאין קושי בפשוטו של מקרא.

דובר בהתוועדות הקודמת 1שכשם שפירוש רש"י
מדוייק בנוגע לעניינים שמבאר ,מדוייק הוא גם
בעניינים שאינו מבאר ,כך ,שכאשר ישנו עניין מוקשה
אצל בן חמש למקרא ,ורש"י אינו מבארו ,הרי זה יכול
להיות בא' מב' האופנים :או שהבן חמש למקרא יכול
לתרץ זאת בעצמו ,או שרש"י כבר הבהיר זאת בעצמו
לפני זה.2
3
ולהעיר גם מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות הרה"צ
ר' ישראל מרוזין ,שבהיותו ילד קטן שלא הי' שייך
עדיין ללמוד חומש עם פירוש רש"י ,הנה מצד גודל
החריפות שלו" ,בוצין בוצין מקטפי' ידיע" ,4הי' שואל
את המלמד כל קושיא שרש"י מתעכב עלי' ,אך כשהגיע
לפסוק" 5ויחלום והנה סולם גו' והנה מלאכי אלקים
עולים ויורדים בו" – שבו מפרש רש"י "עולים תחלה
ואח"כ יורדים )אף שלכאורה הוצרך לומר יורדים
ועולים ,דכיוון שמושבם של המלאכים למעלה ,צריכים
תחילה לרדת( ,מלאכים שליווהו בארץ ,אין יוצאים
חוצה לארץ ,ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוצה לארץ
ללוותו" – לא שאל מאומה .וכשהמלמד שאל אותו
פעם אחר פעם האם אין לו שום קושיא בפסוק ,והשיב
שהכל מובן ,אמר לו ,שרש"י מדייק סדר הדברים
"עולים תחלה ואח"כ יורדים" ,והשיב :בתחלת הפסוק
נאמר "ויחלום" ,ובמילא ,אין לשאול שאלות על חלום,

ב
ובנוגע לענייננו:
בפרשת השבוע נזכרו שמות השבטים שלושה
פעמים) :א( בנוגע לנשיאי המטות) ,6ב( במניין בני
ישראל) ,7ב( ובנוגע לדגלים .8ובכל פעם – בסדר שונה.9
ולכאורה היה רש"י צריך לבאר טעם שינוי סדר
השבטים ממקום למקום – כפי שמצינו בכגון-דא,
שרש"י מבאר הטעם שהכתוב שינה את סדרן של בנות
צלפחד ,לומר "שכולן שקולות זו כזו".10
אלא שעניין זה לא למד עדיין הבן חמש למקרא;
אבל מצינו על-דרך-זה בפסוק שהבן חמש למקרא
למד כבר :על הפסוק" 11איש אמו ואביו תיראו" ,מבאר
רש"י" ,כאן הקדים אם לאב כו' ובכבוד הקדים אב לאם
וכו'".

 .6א ,ה-טו.
 .7שם ,כ-מב.
 .8ב ,ג-לא.
 .9להלן האופנים השונים בהצגת סדר השבטים:
א( בפירוט שמות נשיאי המטות :ראובן ,שמעון ,יהודה ,יששכר ,זבולון ,יוסף,
בנימין ,דן ,אשר ,גד ונפתלי.
ב( בפירוט מניין בני ישראל :ראובן ,שמעון ,גד ,יהודה ,יששכר ,זבולון ,יוסף,
בנימין ,דן ,אשר ונפתלי.
ג( בפירוט סדר הדגלים :יהודה ,ראובן ,יוסף )אפרים( ודן.
 .10פרש"י פינחס כז ,א .וראה גם פרש"י מסעי לו ,יא.
 .11קדושים יט ,ג.

 .1התוועדות שבת פרשת שמיני תשל"ב )תורת-מנחם חלק סח ריש עמ' .(197
 .2אבל לא לאח"ז ,דכיוון שהבן חמש למקרא לא למד זאת עדיין ,לא יכול
רש"י לסמוך על זה.
 .3ראה גם תו"מ חל"א ע'  .123וש"נ.
 .4ברכות מח ,רע"א.
 .5ויצא כח ,יב.
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סדר הנשיאים כפי שנימנו בהתחלת הפרשה הוא עניין
בפני עצמו ,שאין להשוותו לשאר המקומות שבהם
נימנו השבטים )כסדר לידת השבטים וכיוצא בזה(,
כיוון שזהו עניין הקשור עם החשיבות הפרטית של כל
אחד מהנשיאים.

ואין לומר שקושי זה הוא בעניין של ציווי ,ולא
בסיפור בעלמא – שהרי מצינו שרש"י מתעכב לבאר
שינוי הסדר גם בעניין של סיפור :על הפסוק" 12הוא
אהרן ומשה" ,מפרש רש"י" ,יש מקומות שמקדים
אהרן למשה ,ויש מקומות שמקדים משה לאהרן ,לומר
לך ששקולין כאחד" )ומהלשון "יש מקומות ...ויש
מקומות" משמע שהקושיא היא לא רק בגלל שמדובר
אודות שני פסוקים הסמוכים זה לזה(.
וכיוון שכן ,היה רש"י צריך לבאר גם הטעם לשינוי
סדר השבטים בשלושת המקומות שבפרשתנו .וכפי
שמצינו שהמפרשים 13מתעכבים לבאר עניין זה,
ודווקא רש"י – שעניינו לפרש פשוטו של מקרא – אינו
מבאר זאת.14
ועל כורחך צריך לומר ,שרש"י כבר הבהיר זאת לפני
זה.

ד

הביאור בנוגע לסדר השבטים בפרשת במדבר:
ובהקדמה – שהמדובר הוא אודות הזמן שלאחרי
שהיו הגילויים דמתן תורה ,שאז נפעל העניין ש"עליונים
ירדו לתחתונים ותחתונים יעלו לעליונים" ,15ומאז
נמשכו כל העניינים בסדר מסודר ,החל מ"ראשיכם
שבטיכם" עד "חוטב עציך ושואב מימיך".
ובהתאם לכך ,הנה בהתחלת הפרשה נימנו לכל
לראש שמות הנשיאים – "קרואי העדה נשיאי מטות
אבותם ראשי אלפי ישראל" ,16וכפירוש רש"י" :קרואי
העדה"" ,הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה" ,היינו,
שהחשיבות של הנשיא של כל שבט היא לא רק בנוגע
לענייני שבטו ,אלא גם בנוגע לעניינים החשובים של
כל בני ישראל.
ומובן ,שעניין זה קשור עם החשיבות של הנשיאים
עצמם – החשיבות והמעלה של כל נשיא בפרט ,ולכן,

ולאחרי זה מתחיל מניין בני ישראל – המניין של כל
שבט ושבט:
לכל לראש – "בני ראובן )להיותו( בכור ישראל",17
ואחר-כך "לבני שמעון" ,18כסדר תולדותם.
אך על-פי סדר תולדותם היה צריך להיות לאחרי זה
המניין של בני לוי?
אבל בסיום העניין נאמר "והלוים למטה אבותם לא
התפקדו בתוכם"" ,19אך את מטה לוי לא תפקוד גו'
בתוך בני ישראל".20
]ואף שהבן חמש למקרא לא למד עדיין פסוקים
אלו ,ואם כן ,היה רש"י צריך להבהיר זאת מיד – הרי
כבר הבהיר רש"י בפרשת ויחי 21בנוגע לנשיאת מיטת
יעקב על-ידי בניו ,ש"קבע להם מקום ג' למזרח וכו'
כסדרן למסע מחנה של דגלים" ,ש"לוי לא ישא ,שהוא
עתיד לשאת את הארון" ,ומזה מובנת יחודיותו של לוי
גם בנוגע למניין בני ישראל[.
וכיוון שמנין בני ישראל היה "מבן עשרים שנה
ומעלה כל יוצא צבא" ,22יש להתייחס לחשיבות
של השבטים בנוגע ליציאה למלחמה ,ולכן ממשיך
הכתוב "לבני גד" ,23כיוון שעל שבט גד נאמר" 24גד
גדוד יגודנו"" ,גדודים יגודו הימנו ,שיעברו הירדן עם
אחיהם למלחמה כל חלוץ כו'".
ואף-על-פי-כן נימנו בני שמעון לפני בני גד – כי,
לשבט שמעון יש מעלה וחשיבות )לא רק מצד סדר
לידת השבטים ,אלא( גם בנוגע ליציאה לצבא ,כפי

 .12וארא ו ,כו.
 .13ראב"ע א ,ה-י .שם ,יט .חזקוני שם ,ה-יג .רבינו בחיי שם ,יו"ד-כ .אדרת
אליהו )להגר"א( שם ,כ.
 .14ואין לומר שרש"י אינו מבאר זאת ,כיוון שסומך שהבן חמש למקרא
יתפוס בעצמו את תירוץ המפרשים – שהרי תירוציהם אינם פשוטו של
מקרא ,כדמוכח מזה שהם מתרצים זאת באופנים שונים.
 .15שמו"ר פי"ב ,ג .תנחומא וארא טו .ועוד.
 .16פרשתנו א ,טז.

 .17שם ,כ.
 .18שם ,כב.
 .19שם ,מז.
 .20שם ,מט.
 .21נ ,יג.
 .22פרשתנו שם ,ג.
 .23שם ,כד.
 .24ויחי מט ,יט ובפרש"י.

ג
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שהיתה בימי אברהם שבראשה עמדו המלכים:
"כדרלעומר מלך עילם וגו' ארבעה מלכים את
החמשה".37
ולכן הקדים הכתוב "דגל מחנה יהודה" – כיוון
שיהודה הי' המלך שבשבטים ,38כפי שהבן חמש
למקרא למד כבר שאף שראובן הי' ראוי להיות יתר
על אחיו גם במלכות )"יתר עז ,במלכות" ,(39הנה מצד
העניין ד"פחז כמים – אל תותר"" ,אל תרבה ליטול כל
היתרונות הללו כו'" ,40אלא ניתנה המלכות ליהודה.
ולאחרי דגל מחנה יהודה )שכולל גם ישכר וזבולון,
כפי שצוה יעקב ש"יהודה וישכר וזבולון ישאוהו
מן המזרח"" – (41דגל 42מחנה ראובן" ,43שגם לאחרי
שניטלה המלכות ממנו ,נשאר אצלו עניין הבכורה.

שמצינו כבר לפני זה "ויקחו ...שמעון ולוי ...איש חרבו
וגו'" ,25והחריבו כרך גדול של שכם ,ולכן ,אף-על-פי
שבעניין המלחמה גדלה יותר מעלת שבט גד ,שיוצאים
למלחמה כל חלוץ כו' ,מ"מ ,כיוון שגם לשבט שמעון
יש מעלה מיוחדת בעניין המלחמה ,והוא גם קודם מצד
סדר תולדותם ,כך ,שיש בו ב' מעלות ,לכן קודם מנין
בני שמעון למנין בני גד.
וממשיך בכתוב" :לבני יהודה" ,26כיוון שגם לשבט
27
יהודה יש חשיבות מיוחדת בעניין המלחמה ,כמ"ש
"ידך בעורף אויביך".
ולאחרי זה נימנו שאר השבטים כסדר תולדותם לפי
חשיבות האמהות:
לכל לראש – בני לאה" :לבני ישכר" ,28ו"לבני
זבולון" ,29ואח"כ בני רחל" :לבני יוסף לבני אפרים גו'
לבני מנשה") 30שיוסף נחלק לאפרים ומנשה .והקדים
31
הכתוב אפרים למנשה )שלא כסדר תולדותם( ,כמ"ש
"וישם את אפרים לפני מנשה"" ,להקדימו בדגלים
כו'"( ,ו"לבני בנימין" ,32ואחר-כך בני השפחות" :לבני
דן"" ,33לבני אשר" ,34ו"בני נפתלי") 35כנ"ל מפירוש
רש"י בנוגע לנשיאת מיטת יעקב "כסדרן למסע מחנה
של דגלים" ,אף שהקדימה דאשר לנפתלי אינה כסדר
תולדותם(.

ו
ויש להוסיף ולבאר הדיוק בפירוש רש"י שסדר
הדגלים הוא בהתאם לציווי של יעקב לבניו לישא
מיטתו – שעניין זה )שמקורו במדרש תנחומא( מפרש
רש"י הן בפרשת ויחי והן בפרשתנו ,אבל בשינויים
ממקום למקום:
בפ' ויחי 24כותב רש"י" :וישאו אתו בניו"" ,קבע להם
מקום ,ג' למזרח ,וכן לד' רוחות ,וכסדרן למסע מחנה
של דגלים נקבעו כאן .לוי לא ישא ,שהוא עתיד לשאת
את הארון ,ויוסף לא ישא ,שהוא מלך ,מנשה ואפרים
יהיו תחתיהם .וזהו איש על דגלו באותות ,באות שמסר
להם אביהם לישא מטתו".
ובפרשתנו 41כותב רש"י" :באותות לבית אבותם,
באות שמסר להם יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים,
שנאמר 44ויעשו בניו לו כן כאשר צום ,יהודה ויששכר
וזבולון ישאוהו מן המזרח ,וראובן ושמעון וגד מן
הדרום וכו'".
ומובן הדיוק בדברי רש"י – ש"יוסף לא יישא ...ולוי
לא ישא כו'" ,כותב בפ' ויחי דווקא )ולא בפרשתנו(,
והסדר בנשיאת יעקב ,ש"יהודה ויששכר וזבולון

ה
אחר-כך בעניין הדגלים – מקדים הכתוב "דגל מחנה
יהודה":36
אף-על-פי שבמניין בני ישראל מודגשת החשיבות
של "יוצאי צבא בישראל" )כנ"ל( ,הרי זה רק השלב
של ההכנה למלחמה ,ואילו עניין הדגלים שייך למעמד
ומצב של מלחמה בפועל.
והסדר במלחמה בפועל הוא – שהמלך הולך בראש,
כפי שהבן חמש למקרא למד כבר אודות המלחמה
 .25וישלח לד ,כה.
 .26פרשתנו שם ,כו.
 .27ויחי שם ,ז.
 .28פרשתנו שם ,כח.
 .29שם ,ל.
 .30שם ,לב-לד.
 .31ויחי מח ,כ ובפרש"י.
 .32פרשתנו שם ,לו.
 .33שם ,לח.
 .34שם ,מ.
 .35שם ,מב.
 .36שם ב ,ג.

 .37לך לך יד ,ט.
 .38ראה לקו"ש ח"ל ס"ע  219ואילך .וש"נ.
 .39ויחי מט ,ג ובפרש"י.
 .40שם ,ד ובפרש"י.
 .41פרש"י פרשתנו שם ,ב.
 .42שם ,יו"ד.
 .43ומכאן ואילך – כהסדר במנין בנ"י )המו"ל(.
 .44ויחי נ ,יב.
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ישאוהו מן המזרח וכו'" ,כותב בפרשתנו דווקא )ולא
בפרשת ויחי(:
בפרשתנו צריך רש"י להבהיר הטעם שסדר הדגלים
מתחיל עם "דגל מחנה יהודה ...והחונים עליו מטה
ישכר) ...ו(מטה זבולון" ,ולכן כותב שכך צוה יעקב
ש"יהודה ויששכר וזבולון ישאוהו מן המזרח"; ואילו
בפרשת ויחי נוגע רק ש"קבע להם מקום ,שלושה
למזרח וכו'" ,אבל לא נוגע מי במזרח וכו' ,ולכן לא
מפרט רש"י פרטי הדברים.
והעניין ש"יוסף לא ישא ...ולוי לא ישא כו'" – נוגע
בפרשת ויחי דווקא ,כי :כשהבן חמש למקרא לומד
פרטי הדברים אודות השתדלותו של יוסף בנוגע
לקבורת יעקב בארץ כנען ,שביקש מפרעה כו' ,45ותלה
כתרו בארונו של יעקב בפני כל מלכי כנען כו' – 46צריך

רש"י להבהיר שאף-על-פי-כן לא התעסק יוסף בעצמו
בנשיאת מיטת אביו ,כיוון שהיה מלך; וכשם שלא
מתאים שיוסף ישא את המטה ,כיוון שהוא מלך – כך
לא מתאים שלוי יישא את המטה ,כיוון שהוא עתיד
לשאת את הארון .אבל בפרשתנו לא צריך רש"י לפרש
מאומה בנוגע ליוסף ולוי )נוסף לכך שכבר פירש זאת
בפרשת ויחי( ,כיוון שהבן חמש למקרא רואה שבמקום
יוסף נימנו אפרים ומנשה ,והלוים נימנו בפני עצמם.
מכל זה רואים עד כמה מדוייקים דברי רש"י באופן
שלא חסר ולא יתיר כו'.
)משיחת שבת פרשת במדבר ,מברכים החודש וערב ראש חודש
סיוון ,ה'תשל"ב .תורת-מנחם חלק סח עמ'  272 ,268ואילך .הנחת
השומעים ,בלתי מוגה(

 .45שם ,ד ואילך.
 .46פרש"י שם ,יו"ד.

סיכום
תחילה מזכיר הכתוב את שבט ראובן שהוא
הבכור .אחר-כך את שמעון שנולד אחר ראובן
ויש לו שייכות לענייני צבא – נלחם בתושבי שכם
בגבורה.

בפרשתנו מפרט ומזכיר הכתוב את שמות
השבטים בשלוש הזדמנויות שונות ,ובכל פעם
בסדר שונה.
רש"י אינו עומד על שינוי הסדר .מכך מובן,
כי ההסבר פשוט ומובן אף לבן חמש למקרא,
כדלהלן:

בהמשך מוזכר שבט גד ,שעליו נאמר "גד גדוד
יגודנו" – ממנו יצאו גדודי צבא .ולאחריו – יהודה
שעליו נאמר" :ידך בעורף אויביך".

א( פירוט שמות נשיאי השבטים:

אחר-כך נמנו שאר השבטים – שאינם חשובים
כמו ראובן ואין להם שייכות מיוחדת לענייני
צבא – לפי סדר חשיבותם :תחילה בני האימהות
ואחר-כך בני השפחות.

הפעם הראשונה בבה נמנים שמות השבטים היא
בתחילת פרשתנו ,כאשר הכתוב מונה את שמות
נשיאי השבטים.
בהזדמנות זו ,סדר השבטים הינו לפי סדר המעלה
והחשיבות האישית של הנשיאים .כלומר ,נשיא
שהינו נעלה וחשוב יותר ,מוזכר בכתוב מוקדם
יותר.

ג( סדר הדגלים:
מניין יוצאי הצבא מהווה הכנה למלחמה ,ואילו
סדר הדגלים שייך למצב של מלחמה בפועל.
לפיכך:

ב( מניין בני ישראל:
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הפעם השנייה שמפורטים שמות השבטים היא
בעת מניינם של כל "יוצאי הצבא" בישראל.

הדגל הראשון הוא דגל מחנה שבט יהודה ,שבט
המלוכה ,שכן בעת מלחמה המלך צועד בראש.

מובן ,כי בפירוט זה ראוי לציין את שמות
השבטים לפי חשיבותם ולפי שייכותם המיוחדת
לענייני הצבא ,ולפיכך:

אחר-כך הוזכרו השבטים לפי סדר חשיבותם:
ראובן הבכור – ראשון ,יוסף בנה של רחל – שני,
ודן בן השפחה – שלישי.
7

משיחוגאולה

לא 'חידוש' של
ליובאוויטש
כיצד תערב ליהודי הישיבה בגלות?!
ידוע הפתגם שיהודי הוא "קבלת-עול'ניק" ,ובנידון דידן – כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו" :לא מרצוננו
גלינו מארץ-ישראל ולא בכוחותינו אנו נשוב כו' אבינו מלכנו ית' הגלנו כו'";
אבל השאלה היא – כיצד יערב ליהודי )"ווי קען אים איינגיין"( הישיבה בגלות ,אפילו כשהקב"ה נותן לו בני חיי
ומזוני רויחי ,במעמד ומצב ד"אותותינו לא ראינו אין גו' אתנו יודע עד מה" ,כאשר בית-המקדש וקדש הקדשים
אינו בגלוי בד' אמותיו?!...
ויהי רצון שלא יצטרכו יותר לדבר על עניין הגלות כו' – מכיוון שתיכף ומיד נוכל לראות את בית-המקדש
וקודש-הקדשים ,ביחד עם הארון והלוחות ,וכל החמישה דברים שחסרו בבית שני ,שיחזרו מן הגלות ,ולא עוד
אלא שיהיו באופן נעלה יותר מכמו שהיו בבית ראשון.
)יום ב' דחג-השבועות תשמ"ו .התוועדויות תשמ"ו חלק ג ,עמ' (502

היכן האמונה והציפייה כל היום?!
האמונה בביאת המשיח והציפיה לביאתו – "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח  . .אחכה לו בכל יום
שיבוא" – מעיקרי האמונה היא ,אחד מי"ג העיקרים.
כל יהודי מבקש בכל תפילה ותפילה מימות החול – ג' פעמים ביום" :את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח  . .כי
לישועתך קיווינו כל היום" ,ובכל ימי השנה כולה ,גם בשבתות וימים טובים – מבקשים בכל תפילה ותפילה:
"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"!
לאי גלות",
"דא ָ
ולאחרי כל זה ישנם "טיפשים" הטוענים שהבקשה והצעקה על היציאה מהגלות אל הגאולה – ַ
"משיח נאו" – היא "חידוש" של "ליובאוויטש"!...
"ליובאוויטש" אינה מתביישת ח"ו בכך ,אדרבה :אשרינו שזכינו לכך!...
הכוונה היא אפוא ,לשלול את טעותם של ה"טפשים" על-דבר ה"חידוש" שבדבר.
בשלמא בנוגע לפסוק בתהילים ] [...אבל מה "יתרצו" בנוגע לאמירת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח  . .כי
לישועתך קיווינו כל היום" בכל תפילה ותפילה מימות החול ,וכן אמירת "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"
בכל תפילה ותפילה גם בשבתות וימים טובים – האם אינם שומעים את "פירוש המילות" בתפילות שלהם?!...
והתירוץ לזה ]" – [...באמור אלי כל היום איה אלוקיך" :הפירוש הפשוט הוא – "באמור אלי כל היום" ,היינו,
שבזמן הגלות מלעיגים האוייבים כל היום ,באומרם" ,איה אלוקיך" ,כלומר" ,אם אלוקים הוא – יקום ויעזרך"" ,אם
הוא אלוקים אמת ואתה עובד אותו ,היה מושיע אותך ומוציאך מן הגלות".
אמנם ,מכיוון שבפסוקים שלאחרי זה נכפל הדבר – "באמרם אלי כל היום איה אלוקיך" – הרי כפל העניין מרמז
על הפירוש בפנימיות העניינים ,שזוהי טענה ליהודי" :כל היום איה אלוקיך"?! – בעת התפילה חושב הוא אמנם
על הקב"ה ,ובנדון-דידן ,על תפילתו בקשר לגאולה; אבל ,השאלה היא "כל היום איה אלוקיך"?!
)משיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשמ"ה .התוועדויות ה'תשמ"ה כרך ד ,עמ'  – 2210 ,2212בלתי מוגה(
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

"עורך דין טוב"
לא אחת המליץ הרבי להתייעץ עם "עורך דין טוב" ,כזה הבקי לא רק
בספרי החוקים ,אלא גם מכיר את מהלכי השופטים ובתי המשפט • הרבי
מפיק הוראה מעורך-דין ,שיש ללמד זכות על ישראל • התייחסויות הרבי
לעורכי דין
כפי שאתה בוודאי יודע ,תפקידו של עורך-
דין להודיע לאנשים שלא היתה להם היכולת או
ההזדמנות ללמוד בעצמם משפטים ,מהו החוק.
כמובן ,כדי להיות עורך-דין טוב ,נדרשת מידה
רבה מאוד של לימוד בשקידה ,קודם שהאדם
נעשה מסוגל לתת ייעוץ וסיוע .עם זאת ,אין זה
חיוני שמקבל העצה יכיר את כל מורכבויות החוק,
וזה אף לא יהיה בר-ביצוע לגבי אדם מן השורה
לנסות ללמוד את החוק ,אלא הוא חייב להסתמך על
סמכותו של עורך-הדין ולקבל ממנו הדרכה.
אם זה המצב בנוגע לחוק אנושי ,על-אחת-כמה-
וכמה בנוגע לחוק האלוקי ,כפי שהדבר מתגלם
בתורתו יתברך ובמצוותיו ,אשר משקפים את
חוכמתו האין-סופית של הקב"ה .רק בגלל חסדו
ורחמיו של הקב"ה הוא גילה כמה מההיבטים
האין-סופיים והנסתרים של התורה והמצוות ,דבר
שמאפשר לחכמי התורה האמיתיים להיות סמכויות
תורניות .ויובהר בזאת ,כל יהודי מצווה ללמוד את
התורה ולתפוס עד כמה שהוא מסוגל לעשות,
ומצפים ממנו שיעשה זאת ,אבל אסור לאדם להפוך,
חס ושלום ,את ההבנה של המצוות לתנאי לקיומן.
נקודה נוספת :עורך-דין ,או שופט ,שבעצמו לא
חי על-פי העקרונות של החוק בחיים ובהתנהגות
היום-יומיים שלו ,בוודאי אינו מהווה כלל סמכות
בענייני חוק ואי אפשר לסמוך על החלטותיו
ופסיקותיו .בדומה לכך ,אדם שלא חי בעצמו על-פי
התורה והמצוות ,או מי שעושה בהן פשרות בחייו
האישיים ובהתנהגותו האישית ,מובן מאליו שיש לו
השקפה מעוותת על תורתנו ,שנקראת תורת אמת,
ואמת אינה ניתנת לפשרות בשום אופן ,משום שכל
דבר שהוא פחות מאשר האמת המלאה ,הוא בכלל
לא אמת.
בוודאי אין צורך להרחיב עבורך בכל הנ"ל.

בט' מרחשון תשמ"ט ,ב'יחידות' נדירה לפני חברי
אגודת חסידי חב"ד ,מתבטא הרבי בין השאר:
כבר עוררתי פעם על כך שהניירות )תעודות( של
המוסדות יהיו חוקיים ועל ידי עורך דין טוב...
בהמשך אותה שיחה מזכיר הרבי עניין זה עוד
פעמיים" :על ידי עורך דין טוב ...ומה טוב להוסיף
עוד ,שזה יהיה בעריכת עורך-דין ויעשו זאת בהקדם".
"לעשות כעצת עורך-דין" – הורה הרבי פעמים
רבות )'עצת הרבי תנחני' עמ' .(110
"האומנם עורך דין הסכים לניסוח?" ,שאל הרבי
בפתק את אחד השלוחים ,על תצהיר משפטי מסויים.
בהתוועדות אחרון של פסח תשי"ד )'תורת מנחם –
התוועדויות תשי"ד' כרך יא עמ'  (223התבטא הרבי:
כאשר מזמינים לאדם פרנסתו באמצעות היותו
"עורך-דין" – עליו לנצל מקצוע זה עצמו לקדושה:
ענינו של "עורך-דין" הוא לחפש דרכים להצדיק את
הזולת ,ולכן עליו לנצל עניין זה לצורך אהבת ישראל
– למצוא את הטוב שבכל יהודי.
ואז ,המשיך הרבי ,גם בשעת עסקו בעניינים
הגשמיים – עובד הוא את הקב"ה .וזהו הפירוש
האמיתי בכתוב "בכל דרכיך דעהו" – שב"דרכיך"
עצמו ישנו הענין ד"דעהו" וכך מתבצעת הכוונה
העליונה.

להסתמך על סמכותו של עורך-הדין
סטודנט למשפטים פנה אל הרבי בקשר
להתמודדויות המיוחדות שבהן הוא נתקל .במכתב
נרחב באנגלית )מכ"ח בשבט תשל"ז .פורסם ב'מורה
לדור נבוך' כרך ג' עמ'  190ואילך( כותב לו הרבי בין
השאר:
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מקצה העולם ועד קצהו ,ויפלג את העם פילוג שלא
היה כמוהו למן סור אפרים מעל יהודה ,והחליטה פה
אחד."...
בקשר לפסק-זה כותב הרבי ל"הרב זרח שי' המכונה
ד"ר ורהפטיג" )'אגרות-קודש' כרך כז עמ' תז-תח(:
פסק דין הרבנות הראשית נתקבל פה אחד על
ידי כל חברי המועצה .ובודאי אשר לדכוותי]ה[
דמר שהוא עורך-דין וכפי ששמעתי וגם ממנו יש לו
גם סמיכה לרבנות אין צורך בביאור כלל אשר אין
בכח יחיד ,יהי]ה[ מי שיהי]ה[ לבטל פסק-דין זה,
ולא עוד אלא אפילו לא לפרשו בעניין עקרוני מבלי
שישתתפו בזה אלו שפסקו את הדין ויחוו דעתם בזה
ויפרסמוה כמו שנתפרסם הפסק-דין .הדבר פשוט
עד כדי כך שאין זקוקים בזה לבירור מרב או עורך-
דין ,כי זה גם שכל הפשוט ,שאי אפשר לשותף אחד
או חלק מהשותפים לבטל החלטת כל השותפים ,על
אחת כמה וכמה החלטה שנתקבלה פה אחד...

קונה "עורך דין"
פעם אחת )בשנת תשמ"א( ,כשביאר הרבי את
המשנה בפרקי אבות )פרק ד ,משנה יא( "העושה
מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד" – ראה 'ביאורים
לפרקי אבות' כרך א' עמ'  - 205התבטא בין השאר
)'שיחות קודש' תשמ"א כרך ג' עמ' :(498
מציאותו של ה"פרקליט אחד" – אחד ומיוחד,
קיימת מכבר ,הוא ממולח ומומחה ויש לו קשרים
טובים בבית-דין של מעלה וכו' " -עורך דין" שעל-
ידי "מצוה אחת" שעושה היהודי קונה הוא את
ה"פרקליט" ,אותו "פרקליט" נהיה שלו.

עורך דין שיודע לא רק את החוקים
הכתובים
"לכתבו בעניין הסכסוך שלו ,מובן שצריך לעשות
כדעת עורך-דין היודע לא רק את החוק הכתוב ,כי
אם – תגובת השופטים שהרי לפעמים זוהי המכריעה",
כותב הרבי למר אפרים כזרי מחדרה ,בח' אדר תשכ"א
)'אגרות-קודש' כרך כ' עמ' קסח( .וחותם שם באיחול
)עמ' קסט( :ויהי רצון שייעצוהו כטוב באמת...
"צריך לשכור עורך דין מומחה במקצוע זה ,שיגיש
קובלנא על העיתונים שהדפיסו את המכתב פלסתר..
ולבקש ]=להטיל עליהם[ גם קנס ..היינו לתבוע
מהמערכת סכום נכון בתור פיצויים על ההיזק",
הורה הרבי בשנת תשט"ז בקשר למכתבי-פלסתר
שהתפרסם כביכול בשם צעירי חב"ד )'התקשרות'
גיליון תטו עמ' .(13
פעמים השיב הרבי :להתייעץ עם "עורך דין
מומחה" )תשל"ה(.
ופעם אחרת ,בענין עסקי )בשנת תשל"ד( ,כתב:
) (2צריך לברר האם כן הוא ,איש ישר וכו'.
) (3הרי צ]ריך[ ל]היות[ עו]רך[ ד]ין[ שיגן עליו
)הכותב( ויברר כל הדרוש ע]ל[ ד]בר[ ]מר[...
לאמתתו.

"אין לחושדו במה שאין בו"
"במענה על מכתבו מכ"ד אייר ,בו כותב על שתובעים
אותו למשפט .והרי בכגון דא צריך להתייעץ עם עורך
דין היודע החוקים על אתר ,וגם לעורר שימת לבבם
שכיון שהוא עלה מזמן לא כביר ממדינה  . .הנה מובן
ופשוט שאין הוא בקי בעניינים כאלו ופשיטא שאין
לחושדו במה שאין בו "..כתב הרבי בא' בסיוון תשט"ו
)'אגרות-קודש' כרך יא עמ' קלז(.
וכיוצא בזה באותה שנה )שם עמ' רנד(:
כותבת אודות המאורעות השונים  . .ובהנוגע
לתביעותיהם מחברת הבטחון וכן מהחברה בה
שרתו אשר בזמן השירות קרה המאורע .בוודאי
מתייעצים הם עם עורך דין הבקי בחוקים ודינים אלו,
ויודע אם יש יסוד לתביעותיהם ,ולאיזה מקום לפנות
על דבר זה.
בשנת תשי"ב כתב הרבי )'אגרות קודש' כרך ו' עמ'
חצר-רצט – כאן בתרגום-חופשי(:
בנוגע לשאלה  ..שלאמו הוגשה תביעה משפטית
ממישהו שמעד במדריגות ותובע  ,20,000$והיא
מכוסה מחברת הביטוח רק במחצית הסכום,
ושואל אם יקחו עורך דין .נראה לי שבנידון עצמו
יש להיוועץ בעורך דין ,שכן במקרה כזה ,לרוב ,אין
בית המשפט נותן את הסכום במילואו .מאידך ,יש
עורכי דין שנוטלים עליהם לטפל בתיק לא בעד שכר
קצוב ,אלא על בסיס אחוזים מהסכום שהם משיגם
ללקוחם .בוודאי יש לכם אצל מי לשאול...

"לדכוותיה דמר שהוא עורך דין"
לאחר שנתקבל חוק 'מיהו יהודי' הפגום ,דנה
מועצת הרבנות הראשית בעניין והחליטה" :מועצת
הרבנות הראשית לישראל ,בישיבתה מיום ה' ערב-
ראש-חודש סיוון תש"ל ,דנה בכובד ראש על המצב
המסוכן שיתהווה על-ידי שלא הודגש בפירוש בחוק .
 .שהגיור יהיה כהלכה ,דבר שיזעזע את כל בית ישראל
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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

לשכור חוקר ולהתייעץ עם עורך-דין

וכו' ,ובפרט שבוודאי יהיה בזה כמה שינויים מזמן
לזמן כמו שהיה גם בעבר ,וקל-להבין.

בשנת תשל"א פנה יהודי לרבי )'אגרות-קודש'
כרך כז עמ' רלא( והעלה את הבעיה הבאה :בעלה
של אחותו עזבה ונטל עמו את בנם המשותף ,והאם
מעוניינת לגדל את בנה בדרך היהדות .האח מבקש
את ברכת הרבי.
הרבי משיב:
ישכרו דעטעקטיו ]=חוקר[ טוב ,ובוודאי יוכל
למצאם ,ויתייעצו עם עורך-דין טוב ,מה לעשות
כשימצאוהו ,בשביל להבטיח שיהי]ה[ הכל כדבעי
מכאן ולהבא.
כשמנהל מוסד מסויים נקלע לסכסוך עם חברת
בנייה ,שהייתה אמורה לבנות בניין בעבור המוסד,
וביקש לבוא אל הרבי לקבל הוראות – השיבו הרבי
בין השאר )'אגרות-קודש' כרך כו עמ' כז(:
איך להתנהג ומה לעשות וכו' צריך להחליט על
אתר בהתייעצות עם ידידים על אתר כולל עורך-דין

לשמור על ירושלים
יום ה' כ"ו טבת תשל"ט .בסיום תפילת מנחה
כשיצא הרבי את בית הכנסת בדרכו לחדרו ,המתין
לו עורך-הדין מ.ק .מירושלים .הרבי בירכו ב"שלום
עליכם" ולאחר-מכן שאלו אם מקום מגוריו הוא
עדיין בירושלים .כשהשיב בחיוב ,אמר לו הרבי בין
השאר )הדברים לא הוגהו והנם תוכן בלבד( :עליך
לדאוג שערבים לא ייכנסו לירושלים ,וכוונתי אינה
לירושלים החדשה אלא לירושלים העתיקה ,שכן היא
עיקר ירושלים.
לאחר שהתעניין הרבי בעבודתו ,חזר לנושא האמור
באומרו :צריכים להפריד בין היהודים והערבים.
לאחר מכן בירכו בשמיעת בשורות טובות והצלחה
)לפי הוספות ל'שיחות-קודש' תשל"ט כרך ב' עמ'
.(754

אתר המבצעים של אנ"ש

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

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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ממעייני החסידות

פרשת במדבר
התשובה"( .הרי שאינו מסוגל להיפרד מהשם יתברך
ולו לזמן קצר.

פרשת במדבר
לעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת )טור
או"ח סימן תכח(
ללמדך:
א( רז"ל אמרו )במדב"ר פי"ט( שיש ללמוד תורה
בצורה כזאת שהאדם "משים עצמו כמדבר ומפליג
עצמו מן הכול" .כלומר ,יש לגשת לקבלת התורה בלי
חשבונות של תועלת אישית ,אלא אך ורק לשם קבלת
התורה ,בחינת "הקדמת נעשה לנשמע".
ב( אפילו אדם שנמצא ב'מדבר' ,סובל ממחסור
ומקשיים ,חייב בתלמוד תורה .ובלשון הרמב"ם
)הלכות תלמוד תורה פ"א(" :אפילו עני המתפרנס מן
הצדקה ומחזר על הפתחים".
ג( המדבר ,שהוא מקום ש"לא ישב אדם )העליון(
שם" )ירמיה ב( ,הוא מקום הקליפות והסטרא אחרא.
התורה ניתנה במדבר דווקא ,שכן תפקידה להפוך
את העולם הזה התחתון ,שהוא "מלא קליפות וסטרא
אחרא" )תניא פל"ו( ,ל'דירה' לו יתברך.

)לקוטי שיחות כרך ח ,עמ' (4

שאו את ראש כל עדת בני-ישראל
למשפחתם )א,ב(
דע מניין כל שבט ושבט )רש"י(
המפרשים פירשו שכדי לדעת את מספר הנפשות
שבכל שבט היו מונים תחילה את כל המשפחות
שבאותו שבט ,ואחר-כך היו מסכמים את מספר
הנפשות שבכל משפחה לסכום הכללי.
ללמדך ,שעם-ישראל מבוסס על המשפחה; מצבו
של העם תלוי בהנהגת כל משפחה ומשפחה.
)לקוטי שיחות כרך ח ,עמ' (210

מנגד סביב לאוהל מועד יחנו )ב,ב(
"מנגד" – רומז לענייני עולם הזה ,העומדים לנגד
גילוי אור אלוקי )אל תקרי מנֶ גד אלא מנַ גד(.
"מנגד ...לאוהל מועד" – כאשר מבררים את ה'מנגד'
ומכניסים אותו לגבול הקדושה ,נהיה האדם המברר
'אוהל מועד' ,מוחו וליבו נעשים משכן ומקדש לקב"ה.

)לקוטי שיחות כרך ח עמ'  .236חג השבועות תשמ"ה ,התוועדויות
תשמ"ה כרך ד ,עמ' (2135

וידבר ה' אל משה במדבר סיני )א,א(
מונה אותם כל שעה )רש"י(
"מונה אותם" – המניין ,שבו כל המנויים שווים,
מעורר ומגלה את עצם הנפש ,שהיא שווה בכל יהודי.
"כל שעה" – מצד עצם הנפש אין יהודי יכול
להיפרד מהקב"ה אפילו לשעה קלה .שכן כל יהודי
מוכן למסור את נפשו על קידוש השם ,אף-על-פי
שביכולתו לכפור בה' ח"ו ואחר-כך לעשות תשובה
על חטאו )ואף שהאומר "אחטא ואשוב" אין מספיקין
בידו לעשות תשובה – מבואר בתניא )פרק כה( ש"אם
דחק השעה ועשה תשובה אין לך דבר העומד לפני

יש לזכור לכוון היום את שעון-השבת לתאורה
כנדרש בליל שבועות.33
מקררים שיש להם התקן שבת אלקטרוני – יש
לזכור לכוונו לשני ימים.
הדלקת נרות לילדות" :כדאי ונכון שיתחילו ]הבנות[
להדליק פעם הראשונה תיכף בחג השבועות ,שאז
יברכו שהחיינו גם על התחלת קיום מצוות הדלקת נר
יום טוב ...והמהדרות להתחיל בשבת-קודש הקודמת
– יקנו להן שמלה חדשה".34
קישוט בית-הכנסת :בבית-המדרש של הרבי ,וכן
בקהילות רבות של חב"ד ,לא נהגו בשטיחת עשבים
והעמדת אילנות לכבוד החג.35

הרגילים בנתינת צדקה בכל יום – בערב-שבת זה
יתנו גם בעד שבת ובעד חג-השבועות .ועל-דרך-זה
בכל ערב שבת-קודש וערב יום-טוב.28
יש להזכיר אודות נתינת צורכי החג לכל הזקוקים
לזה ,ובהדגשה יתרה בנוגע לחג השבועות ,הן מצד
הנותן הן מצד המקבל.29
חג השבועות היה נקרא בליובאוויטש 'חג המ"צות',
כי בו היו באים רבנים ]הרב מכונה מ"ץ או מו"ץ:
מורה צדק[ חסידים לרבי.30
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לאחל ברכת החג
בנוסח "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות".31
הכנות לחג השבועות הסמוך לשבת:
יש לזכור להשאיר אש דלוקה 32לצורך הדלקת הנר
ובישול בחג.

 .33אודות עריכת שינויים בשעון-שבת בעצם יום השבת או ביום-טוב ,ראה
'שמירת שבת כהלכתה' פי"ג סכ"ה )במהדורה החדשה :סכ"ו( ואילך .שו"ת
יביע אומר ח"ג או"ח סי' יז-יח .שו"ת מעשה חושב ח"א סי' ל .ערב פסח
שחל בשבת פי"ב ס"ל.
 .34סה"ש תש"נ ח"ב עמ' ' ,481שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א עמ' רסא .וראה
שם ובשולי הגיליון אודות ברכה בלא בגד חדש.
 .35אם כי מנהגים אלו )עשבים – שגדלו סביב הר סיני ,ואילנות – להזכיר
שבעצרת נידונין על פירות האילן ,ויתפללו עליהם( הובאו בשו"ע אדה"ז סי'
תצד סי"ד-טו ,ואף בלוח כולל-חב"ד – 'אוצר' עמ' רמז.

 .28לקוטי שיחות חלק כח עמ'  315ס"ג.
 .29תורת-מנחם תשמ"ג ח"ג עמ'  ,1536תשמ"ח ח"ג עמ' .390
 .30סה"ש תרצ"ו עמ' ) 137כנראה שם ,החל מזמן אדמו"ר ה'צמח-צדק'(.
ביאור העניין באריכות ,בס' השיחות תש"נ ח"ב עמ'  487ואילך.
 .31והזכיר שהנוסח מקורו מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ,ובטח – עוד מכ"ק
אדמו"ר מהורש"ב ,ראה 'אוצר' חג השבועות ,עמ' רלט וש"נ.
 .32אם כי 'נר נשמה' ממש ,אין מדליקין כלל לימי 'יזכור' למנהגנו – המלך
במסיבו ח"א עמ' שכא' ,אוצר' אלול-תשרי עמ' רכד.

)ספר המאמרים ת"ש ,עמ' (107

מנגד סביב לאוהל מועד יחנו )ב,ב(
מרחוק מיל ...שיוכלו לבא בשבת )רש"י(
מטעם זה היה מרחק של מיל בין מחנה ישראל
למשכן גם בימות החול.
לומר לך :את הרגש המיוחד של דבקות וקירוב
הקרבה המיוחדת
לקב"ה שיהודי מרגיש בשבת ,את ִ
בין 'מחנה ישראל' )היהודי( ל'משכן' )הקב"ה( ,צריך
להמשיכה גם בימות החול; קדושת השבת צריכה
לחדור לששת ימי המעשה.
)לקוטי שיחות כרך יג ,עמ' (8
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קהילה ובית-הכנסת ,לעשות התוועדות ,לדבר דברי
תורה ,לאמור 'לחיים'' ,לחיים ולברכה' ,לברך איש
את רעהו בכל הברכות הטובות ,ולקבל יחד החלטות
טובות בענייני תורה ומצוות ,ומתוך שמחה וטוב לבב,
התוועדות של שמחה ,וכפסק-דין הרמ"א "וטוב לב
משתה תמיד".
"וכדאי לקשר את ההתוועדות והשיעורי-תורה
ברבים )בימי החול( גם עם נתינת הצדקה ,שיש
לה סגולה מיוחדת שגדולה צדקה שמקרבת את
הגאולה".15
* מנהג הנשים שלא לעשות מלאכות מסוימות
בראש-חודש.16
* צוואת ר' יהודה החסיד ,שלא ליטול ציפורניים
בראש-חודש.17
* גילוי משיח :בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד
מישראל ניצוץ משיח שבו ,בחינת היחידה ,שהיא
ניצוץ מבחינת יחידה הכללית ,נשמתו של המשיח,
וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו,
שנעשים חדורים בבחינת היחידה .והעיקר ,שעל-ידי
זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו
ממש ,נשמה בגוף" ,מלך מבית דוד".18

– לימוד ...העניין דמתן-תורה )הן בנגלה דתורה והן
בתורת החסידות( ...שעל-ידי זה ניתוסף בהתשוקה
והגעגועים לקבלת התורה[ ,20וכן על-ידי ההוספה
באהבת ישראל ואחדות ישראל; קבלת החלטות
טובות להוסיף בלימוד נגלה ופנימיות התורה ,הלכות
פסוקות ,ובפרט בלימוד ספר הי"ד להרמב"ם.21
* צריכים לארגן 'כינוסים' של ]אנשים ,של נשים,22
ובפרט של[ ילדי ישראל' ,צבאות ה'' ,בקשר ל'זמן
מתן תורתנו' :לפני מתן-תורה – בתורת הכנה למתן-
תורה ,ב"זמן מתן תורתנו" עצמו ...וכן לאחרי מתן-
תורה – בימי התשלומין.
בכינוסים אלו ובכל מקום יש להודיע ולפרסם שכל
ילדי ישראל יגיעו לקריאת התורה דחג השבועות.23

יום חמישי
ג' בסיוון
תחילת שלושת ימי ההגבלה.
כשהסתפרו בימי הגבלה ,קודם ערב חג השבועות,
לא הייתה רוח כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע נוחה
מזה.24

יום שישי
ד' בסיוון

יום רביעי
ב' בסיוון

בקביעות כבשנה זו ,שערב חג-השבועות חל בשבת,
נהגו בליובאוויטש להסתפר בערב שבת .25והיא
מצווה כפולה – הן לכבוד שבת 26הן לכבוד יום-טוב.27

"יום המיוחס".19
הכנות למתן-תורה:
* "ההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על-ידי
לימוד התורה ]ובפרט הלכות החג ,כולל ובמיוחד

 .20ספר-השיחות ה'תשמ"ח ח"ב עמ' .462
 .21תורת-מנחם ה'תשמ"ח ח"ג עמ' .410
 .22תורת-מנחם תשמ"ט ח"ג עמ' ) 221מוגה( ,ועיי"ש עמ' .229
 .23ולהעיר ,שבחומר ההסברה שפרסמובשנת תש"מ בנושא זה ,כתבו
שיביאו כל ילד "מבן חודש ומעלה" ,ושאל הרבי מדוע לא הוסיפו "אם
הבריאות מרשה לו".
 .24ספר-המנהגים שם ,וש"נ.
 .25שבח המועדים עמ'  236בשם הרב שמואל לעוויטין ע"ה )והביא כן מכף
החיים סי' תצג ס"ק יג .ושכ"כ בשו"ת מנחת אלעזר ח"ג סי' סה( .הרב זלמן
שמעון דבורקין ע"ה כתב" :לדידי פשוט שצריכים להסתפר בעש"ק ,מחמת
לספר
הס ּ ָפ ר ּ ֵ
הרבה טעמים שיש לי ,וכן עשיתי מעשה בעצמי ,וכשהתחיל ַ
אותי ,נקרא הספר ע"י הטלפון ]מהמזכיר הרב[ חודקוב ,וביקש אותי באם
לספר אותו" )מכתבו ב'קובץ רז"ש' עמ' .(61
ביכולתו לבוא תיכף לכ"ק אד"ש ּ ֵ
'אוצר מנהגי חב"ד' חג השבועות )הנדפס עם תיקון ליל שבועות( ,עמ' רמב.
 .26שו"ע אדה"ז סי' רס ס"א.
 .27שו"ע ]הב"י[ סי' תקל"א ס"א ,וראה משנה ברורה שם בשער הציון ס"ק א,
ובס' חוה"מ כהלכתו רפ"ג ובהערות.

 .15משיחת ש"פ קורח ,אדר"ח תמוז תש"נ סי"ג – סה"ש תש"נ ח"ב עמ' ,539
ובלה"ק תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ' .383
 .16שו"ע ורמ"א סי' תיז ס"א ,שהפרטים תלויים במנהג המקום .יש מקומות
שאסרו תפירה ]בתורת-מנחם תשד"מ ח"ב עמ'  948מודגשת מלאכה זו,
וצויין לתשב"ץ ח"ג סי' רמד[ ,סריגה ,כיבוס )ידני( ,וגיהוץ שלא לצורך היום
)ראה שם :שערי-תשובה ס"ק ג .כף-החיים ס"ק ל,לב .אשל-אברהם להרה"צ
מבוטשאטש( .ובערוך-השולחן שם ס"י כתב ש"אצלנו" נשים העוסקות
באומנות – עושות מלאכה ,שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן )ואצ"ל ביחס
למלאכות הקשורות בחינוך ,ראה ס' חול-המועד כהלכתו ,פרק ו ,סעיף עה(.
 .17קצות-השולחן סי' עג בבדי-השולחן ס"ק ד ,צוואת ריה"ח אות מח.
וראה בס' מנהגי ר"ח-חב"ד פי"א הע'  ,2ובס' קיצור הלכות משו"ע אדמוה"ז
ב'מילואים' לסי' רס-רסב )עמ' נד(.
 .18ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' .123
 .19שבו ביום נאמר לבני ישראל "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"
)שמות יט ,ו( .ביאורי מעלת היום בכתבי הרבי הובאו בס' 'שערי המועדים –
שבועות' סימנים יב-טז ,ואודות שם היום – ר"ס יד.
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ואלה תולדות אהרן ומשה )ג,א(
שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו )רש"י(
מה בין לימוד התורה ללידה?
העונש על ביטול תורה הוא "היכרת תיכרת"
)סנהדרין צט( .ומכיוון שקיומו של כל נברא מתחדש
בכל רגע ,נמצא שהלומד עם בן חבירו תורה ובכך
שומר עליו מכרת ,גורם לחידוש קיומו .לכן נחשב
הדבר "כאילו ילדו" ,שכן הרב מקשר את התלמיד
למקור חיותו ומביא לידי 'הולדה' – חידוש קיומו
ברגע זה.

בגד כליל תכלת ,שהיה מתאים למידת הארון ,רומז
לנפש הבהמית ויצר הרע ,שהם 'מתאימים' לנפש
האלוקית ויצר הטוב.
כסוי עור תחש ,שלא היה מתאים למידת הארון
)והיה אפשר לכסות בו כלים אחרים( ,רומז לאומות
העולם ,שאין 'התאמה' )ישירה( בינם לבין ישראל.
הווי אומר:
כשם שכיסוי הארון אפשר את העברתו למקום
חדש ,כן באמצעות ההתגברות על כיסוייה של הנפש
האלוקית היא מתעלית והולכת מחיל אל חיל.

)לקוטי שיחות כרך כג ,עמ' (16

)לקוטי שיחות כרך ח ,עמ' (17

ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת
ומררי )ג,יז(
לוי – מלשון "הפעם יילווה אישי אלי" )ויצא כט(.
מי שרוצה להתחבר לאלוקים צריך לברר ולזכך את
עצמו בשלוש הדרכים האלה:
גרשון – עליו לגרש את הרע שבו ,גם את הרע הדק
ביותר .קהת – יש 'לאסוף' את כוחות נפשו ולשעבדם
לעבודת הבורא )קהת מלשון אסיפה ,כמו "ולו יקהת
עמים"( .מררי – צריכים להתמרמר מכך שעדיין לא
בא לכלל קירוב אמיתי להקב"ה.

בגשתם אל קודש הקדשים אהרן ובניו
יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו
)ד,יט(
"קודש הקדשים" – רומז לתורת החסידות .וכמשל
המפורסם של אדמו"ר הזקן מבן מלך שחלה ולצורך
רפואתו לקחו את האבן היקרה שבכתר המלך ,טחנו
אותה ושחקוה במים ,ונתנו לתוך פיו; הרי שתורת
החסידות משולה ל"אבן יקרה שבכתר המלך"" ,קודש
הקדשים".
"בגשתם אל קודש הקדשים" – רומז לכל אלו
שעוסקים בלימוד תורת החסידות ובהפצתה.
כאשר תוך כדי עבודה זו נתקלים בהתנגדות לתורת
החסידות ,מובן שהדבר מעורר גבורות ודינים כלפי
ההתנגדות ,כפי שנרמז בכך שמדובר כאן בלוויים,
וידוע שלוי שייך למידת הגבורה .על זה ממשיכה
התורה:
"אהרן ובניו יבואו" – צריכה להיות 'המתקת
הגבורות' על-ידי אהרן ,איש החסד.

)ספר המאמרים תש"ד ,עמ' (242

והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון
העדות :ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו
בגד כליל תכלת מלמעלה )ד,ה-ו(
שלשה כיסויי הארון רומזים לשלשה דברים
המסתירים על אור הנשמה :הגוף ,הנפש הבהמית,
ואומות העולם.
פרוכת המסך ,שהיא חלק של קודש הקדשים,
רומזת לגוף ,שכן גם הגוף היהודי קדוש הוא.

)משיחת ש"פ במדבר תשמ"ח .התוועדויות תשמ"ח כרך ג ,עמ'
(406
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עתלדעת

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד

יום פטירת הרה"ק ר' שלמה זלמן מקאפוסט
יום פטירתו של הרה"ק ר' שלמה זלמן מקאפוסט ,בן
הרה"ק ר' יהודה לייב  -המהרי"ל ,בן הצ"צ .הוא חיבר
את הספר "מגן אבות" )גימטריא של שמו– שלמה
זלמן( ,שהם דרושי חסידות על התורה .נפטר בש"ק פ'
בחוקותי ,ומנוחתו כבוד בקאפוסט.
הרה"ק ר' שלמה זלמן מקאפוסט נולד בשנת תק"צ
בליובאוויטש .זקנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה מקרבו
מאד ,והיה לומד אתו יחד עם בנו כ"ק אדמו"ר המהר"ש.
לאחר הסתלקות אביו בג' חשון תרכ"ז ,נתמנה לממלא
מקומו בקאפוסט ונהג בנשיאות במשך שלושים וארבע
שנים.

מבצע 'עשרת
הדברות'
אדמו"ר
כ"ק
הכריז על מבצע
"הבאת ילדים
לקריאת עשרת
בחג
הדברות
השבועות".

עריכת כינוסי ילדים
כ"ק אדמו"ר הורה
לערוך כינוסי ילדים לפני
חג השבועות – עכ"פ
פעם אחת ומה טוב
פעמיים – ובפרט ליד
הכותל המערבי ,מערת
המכפלה וקבר רחל.

)ימי חב"ד ע' (175

)לקו"ש חכ"ג ע' (250

)לקו"ש חכ"ג ע' (250

תר"ס

כ"ז
אייר

כ"ו
אייר

תש"מ

תש"מ

כ"ט
אייר

תרי"ז
יום פטירת ר' אייזיק מהומיל
יום פטירתו של הרה"צ הרה"ח ר' יצחק אייזיק הלוי עפשטיין מהומיל .נפטר בגיל שמונים
ושבע ,ומנוחתו כבוד בהאמיל.
הרה"צ הרה"ח ר' יצחק אייזיק נולד בשנת תק"ל .בגיל צעיר התקשר בכל נימי נפשו לרבנו
הזקן ,והיה מצעירי תלמידיו .כשנכנס רבי אייזיק בפעם הראשונה ל"יחידות" לרבנו הזקן,
כתב ב"פדיון נפש" שלו" :נפש העמלה איך תתקרב לאלוקות ,"...וכשהגיש את הפדיון לרבנו
הזקן – התעלף.
רבי אייזיק היה מהחסידים המפורסמים ביותר בחסידות חב"ד מאז הווסדה .במשך חמשים
ושמונה שנים היה רבה של העיר הומיל .הוא היה גאון עצום בנגלה ובחסידות וחיבר ספרים
רבים בחסידות" :שני המאורות"" ,חנה אריאל" ועוד .לאחר הסתלקות רבנו הזקן ,התקשר
לכ"ק אדמו"ר האמצעי ואח"כ לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
בשעות האחרונות לפני הסתלקותו עמדו סביב למטתו הרבה מאנ"ש .לפתע נכנס אחד
מתושבי הומיל שלא ידע ממצבו של רבי אייזיק וביקש לשאול שאלה על עוף .אחד הרבנים
שהיה בבית לקח את האיש הצידה ורצה לבדוק את העוף ,אולם רבי אייזיק הבחין בכך ושאל
לפשר הדבר .סיפרו לו על השאלה ורבי אייזיק אמר" :הרי זה רמב"ם בקדושה" )=הלכה
בספר 'קדושה' בספר הי"ד להרמב"ם( ,ומיד הסב את פניו לקיר ויצאה נשמתו "בקדושה".
על קברו הקימו "אוהל" ורבים היו באים להתפלל שם.
)ימי חב"ד ע' (174
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שבת-קודש פרשת במדבר
כ"ז באייר – מברכים החודש סיוון
1

במנחת שבת ,וכן בימי שני וחמישי הבאים ,קוראים
בפרשת נשא ,ומסיימים את קריאת השלישי" :זאת
עבודת ...בני מררי ...אהרון הכהן" )ד,לג(.9
10
אחר תפילת מנחה ,פרקי-אבות – פרק ה .

השכם בבוקר – אמירת תהילים בציבור .אחר-כך
לומדים כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם,
ואחר-כך – התפילה.2
הפטרה" :והיה מספר בני ישראל ...וידעת את ה'"
)הושע ב,א-כב(.
המולד :יום שני בערב ,בשעה  6ו 4-דקות ו־2
חלקים.
שליח הציבור 3נוטל בידו את ספר-התורה ומחזיקו
בשעת ברכת החודש.4
מברכים החודש" :ראש-חודש סיוון ביום השלישי".
בשבת זו )מברכים החודש סיוון( אומרים 'אב
הרחמים'" ,5מפני הגזרות שאירעו בימים ההם".6
לאמירת 'אשרי' – מוסרים את הספר-תורה לאחר
להחזיקו בישיבה ,והציבור רשאי לשבת ,והאומר
'יהללו' נוטלו שוב בידו )וכן נהג הרבי בהיותו ש"ץ,
שנטל את הספר בעצמו ,ואמר 'יהללו'.(7
התוועדות בבית-הכנסת.8

יום שלישי
ראש-חודש סיוון
עד י"ב בחודש – ועד בכלל – אין אומרים תחנון.11
אין מתענים עד אחרי חג השבועות ,אלא חתן ביום
חופתו.12
בשנת תשמ"ח אמר הרבי" :ככל שמוסיפים להתבונן
בתוכן ומעלת ראש חודש סיוון – ניתוסף יותר בכל
ענייני העבודה דהכנה למתן-תורה .ולכן ,כדאי ונכון
שילמדו גם הדרוש בחודש השלישי בתורה אור...
ובוודאי יפרסמו זאת על מנת שיעשו כן בכל מקום
ומקום".13
ענייני ראש-חודש:
* מנהג עתיק ללמוד בכל ראש-חודש פסוק אחד
עם פירוש רש"י ,ואפשר להוסיף עם עוד פירושים,
מפרק התהלים המתאים למספר שנות חייו )לדוגמה,
אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד( ,ואם הפרק מכיל פחות
מי"ב פסוקים ,וכן בשנת העיבור ,חוזרים ללמוד את
הפרק שוב עד שיעלה כמספר חודשי השנה; ואם הפרק
מרובה בפסוקים ,לומדים שניים או יותר פסוקים בכל
ראש-חודש) 14אצל חסידים מקובל ללמוד גם בפרקו
של הרבי(.
* דבר נכון ביותר ,שבכל ראש-חודש )מדי חודש
בחדשו( יתאספו יהודים יחד בכל מקום ומקום ,בכל

 .1בחוץ לארץ – פרשת בחוקותי.
 .2ספר-המנהגים עמ' .30
 .3אינו חייב להיות ש"ץ דשחרית או דמוסף ,כי-אם הש"ץ לעניין זה )בבית
חיינו אמר זאת הגבאי ובעל-הקורא הרה"ח ר' יוחנן גורדון ע"ה ,ואחריו בעל-
הקורא הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה ' -למען ידעו ...בנים יוולדו' עמ'
.(137
 .4ורק אם הוא זקן וקשה לו להחזיקו משך-זמן ,ייתן לאחר להחזיקו
)המקורות נסמנו ב'בירור' בנושא שנדפס ב'התקשרות' גיליון תצו עמ' ,17
עיי"ש(.
 .5כ"כ אדה"ז בסידורו.
 .6שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן רפד סעיף יד .במחצית השקל
)מג"א סק"ח( ביאר שהכוונה לגזירות ד'תתנ"ו שהתרחשו בימי ספירת
העומר )בשולחנו כתב אדמו"ר הזקן שגם בשבת מברכים אייר אומרים 'אב
הרחמים' אך בסידור השמיט זאת ,וראה בדי השולחן סי' פג סקי"ג(.
 .7כשהרבי התפלל בש"ק לפני העמוד ,היה בדרך כלל נשאר לעמוד )לאחרי
אמירת ההפטרה( על הבימה ,וכשהגיע ל'יהללו' היה מכריז 'יהללו' ומלווה
הספר-תורה בחזרה לארון הקודש )לקט הליכות ומנהגי ש"ק עמ'  .(42אבל
בימות החול חזר הרבי לפני העמוד כדי לומר 'אשרי' 'ובא-לציון' וקדיש
תתקבל ,ואחרים אמרו 'יהללו' )הרה"ח ר' יוסף-יצחק שי' אופן(.
 .8היום-יום ,ל' ניסן.

 .9ספר-המנהגים עמ' .14
 .10כדאי 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
 .11סידור אדה"ז ,לפני 'למנצח ...יענך'.
 .12שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"כ ,מג"א סי' תקעג ס"ק א .לוח כולל-חב"ד.
 .13תורת-מנחם תשמ"ח ח"ג עמ' .380
 .14ספר-המנהגים עמ' .36

שער ספרו 'חנה אריאל'
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פרקי אבות

ארבע מידות בתלמידים
ארבע מידות בתלמידים – מהר לשמוע ומהר לאבד ,יצא שכרו בהפסדו;
קשה לשמוע וקשה לאבד ,יצא הפסדו בשכרו; מהר לשמוע וקשה לאבד,
זה חלק טוב; קשה לשמוע ומהר לאבד ,זה חלק רע )פרק ה ,משנה יב(
בהפסדו ,עליו לוודא שהתלמיד יחזור את לימודו כדי
שלא ישכחנו.
קשה לשמוע – המלמד עלול לחשוב שתלמיד כזה
חבל על הזמן המושקע בו ,ועדיף לו להקדיש את כל
זמנו ומרצו לתלמידים אחרים .על כך אומרת המשנה,
שעל המלמד לבדוק את כוח הזיכרון של התלמיד,
ואם הוא "קשה לאבד" ,הרי יצא הפסדו בשכרו.
מהר לשמוע וקשה לאבד – כאשר יש למלמד תלמיד
מצטיין ,אין לו להתגאות בכך ,שכן זה חלק טוב –
כישרונותיו הברוכים של התלמיד הם 'חלק' שניתן לו
מלמעלה ,ואינם תוצאה של פעולות המלמד.
קשה לשמוע ומהר לאבד – גם כאשר יש לו תלמיד
גרוע ביותר ,אסור להתייאש ממנו ולהניחו לנפשו,
שכן "זה חלק רע" ,התלמיד אינו אשם בכך שקבל
'חלק' כזה מן השמים .לכן יש לעזור לו לפתח ולשפר
את כושר שכלו.
מהר לשמוע ומהר לאבד – עליו לדעת שהיות ש"יצא
שכרו בהפסדו" ,שומה עליו לחזור תמיד על לימודו.
קשה לשמוע וקשה לאבד – אין לו ליפול ברוחו
בגלל היותו "קשה לשמוע" ,בידעו ש"יצא הפסדו
בשכרו".
מהר לשמוע וקשה לאבד – אין לא להתגאות בכך,
שהרי זה "חלק טוב" ,כנ"ל.
קשה לשמוע ומהר לאבד – אין לו להתייאש ,בידעו
שזהו "חלק רע" ,שניתן לו מלמעלה כדי שישנה מצב
זה על-ידי עמל ויגיעה.

פירוש רבינו עובדיה מברטנורא :מהר לשמוע
ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו – דמאחר ששוכח
מה שלומד ,מה הנאה יש במה שהוא מהר לשמוע;
נמצא הפסדו גדול משכרו .קשה לשמוע וקשה לאבד
יצא הפסדו בשכרו – שמידה טובה שיש בו ,יתירה
על המידה הנפסדת ,הואיל ומה ששמע אחר הקושי
הוא זוכר ואינו שוכח .ונפקא-מינה ,שאם יש לפנינו
שני תלמידים ואין לנו לספק מזון אלא לאחד מהם,
נקדים הקשה לאבד על המהר לשמוע .זה חלק רע
– לא הווה שייך למתני הכא חסיד או רשע ,שאין זה
דבר התלוי בבחירתו של אדם ,אלא חיסרון שהיה בו
מעיקר ברייתו.
פירוש כ"ק אדמו"ר:
השאלות במשנתנו :א( מה מחדש התנא ,והרי כל
מלמד יודע שיש סוגים שונים בתלמידים? ב( מהי
ההוראה מענין זה במידת החסידות? ג( הדיוק "חלק
טוב ...חלק רע" ,ולא "מידה טובה ...מידה רעה"
וכיוצא בזה.
והביאור :חיוב הלימוד עם תלמידים על-פי דין
)"ושיננתם לבניך ,אלו התלמידים"( אינו אלא ללמוד
עמם תורה ,אבל אין כל חיוב להתעניין בכישרונותיו
של התלמיד ולתקן את הדרוש תיקון .אולם מצד
מידת חסידות על המלמד להתעניין בתכונותיו של
התלמיד ולהשתדל לעזור לו גם בזה.
מהר לשמוע – כאשר התלמיד קולט ומבין בקלות
את הדבר הנלמד ,אין המלמד רשאי להסתפק בכך,
אלא עליו להתעניין במצבו של התלמיד לאחרי
הלימוד; ואם התלמיד "מהר לאבד" ,כך שיצא שכרו

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת במדבר ה'תשד"מ – בלתי מוגה.
התוועדויות תשד"מ כרך ג ,עמ' (1806

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

מחבר ה'שדי
חמד' ,רבי
חיים חזקיהו
מדיני

התוועדות מיוחדת לרגל
הדפסת 'שדי חמד'
התקיימה התוועדות בבית
המדרש ב ,770-לרגל הדפסת
הספר 'שדי חמד' מהרה"ג חיים
חזקיהו מדיני ,שכ"ק אדמו"ר
הוציאו לאור בעריכה מחודשת.
)ראה תורת מנחם ח"א ע' (85

הרבי הצ"צ מקבל את הנשיאות בגלוי
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מקבל את הנשיאות בגלוי באמירת המאמר )הראשון(
"על שלושה דברים העולם עומד" ,כשהוא לבוש בגדי לבן אותם קיבל בירושה
מרבנו הזקן.
כידוע ,בתחילה לא רצה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לקבל על עצמו את הנשיאות,
עד אשר הרב החסיד ר' פרץ חן מצ'רניגוב פעל עליו באמצעות דבר הלכה .הוא
אמר ל'צמח צדק' מאמר חז"ל על הפסוק אשה כי תזריע וילדה זכר:
איש מזריע תחלה יולדת נקבה ,ונולדה אמכם ,אשה מזרעת תחלה יולדת זכר –
ונולדתם אתם ,במילא אתם הנכד האמיתי והעצמי .זה פעל על הצמח צדק לקבל
על עצמו הנשיאות.
)ימי חב"ד ע'  .179וראה הקדמת היום יום בשלשלת היחס :תקפ"ח קבל את הנשיאות )סה"ש קיץ ת"ש ע' ((99

בימי נשיאותו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התווספו לחסידות חב"ד מאות אלפי
חסידים ,רובם של יהודי רוסיה; גם חלק גדול מיהודי אוקראינה נמנה על חסידי
חב"ד.

תש"י

א'
סיון

תקפ"ט

ג'
סיון
תרל"ו

יום פטירת הרבנית דבורה לאה
יום פטירתה של הרבנית דבורה לאה ,בת כ"ק אדמו"ר האמצעי ,אשת הרה"צ ר' יעקב ישראל מטשרקאס.
)ימי חב"ד ע' (179

על פטירתה של הרבנית דבורה לאה ,בת כ"ק אדמו"ר האמצעי ,מסופר:
נכדם היה הרה"צ ר' מרדכי דב מהורנסטייפל ,שעוד בחיי זקנו היה אדמו"ר לאלפי חסידים .פעם הזמין הרה"צ ר'
יעקב ישראל מטשרקאס את נכדו שיבוא אליו .כשבא הרה"צ מהורנסטייפל לטשרקאס ,ביקש ממנו זקנו שיכנס אתו
לחדרה של זקנתו הרבנית דבורה לאה ,ואמר לו:
יש לי סכסוך עם סבתא ,והחלטנו שנינו שנביא את הדברים לפניך וככל אשר תפסוק ,כן יקום .וזה דבר הסכסוך :סבתא
אומרת שהיא צריכה להסתלק מן העולם לפני ,כי אם תשאר אלמנה ,וחסידים לא יבואו ,היא תשאר בודדה והיא
לא תוכל להסתגל לחיי בדידות .ואילו אני אומר שאני צריך להסתלק ראשון ,כי אם אשאר אלמן ,פלג-גוף ,לא אוכל
להסתדר ,ועכשיו – אמר הסב לנכד :תפסוק אתה ,אנו סומכים עליך.
אמר רבי מרדכי דב:
בעצם ,הסבתא צודקת ,חייה כאלמנה יהיו קשים יותר .אבל מכיון שדעתו של סבא היא אחרת ,איני רוצה לעבור על
דעת סבא .ולכן דעתי היא שכשיגיע זמן הסתלקותכם ,תהיה הסתלקות שניכם בשנה אחת.
וכך אכן היה ...בא' סיון תרל"ו הסתלקה הרבנית דבורה לאה ,וביום י"ג אלול באותה שנה הסתלק בעלה הרה"צ ר'
יעקב ישראל מטשרקאס.
)סיפורי חסידים  -על התורה  -ע' (531
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"בכל יום ...כחדשים"
הוועידה ה 33-של נשי ובנות חב"ד • על חלקו של כל אחד בתורה
• "מעלה עליו"  -כיצד התלמיד מעלה את המחנך • הוראה מיוחדת:
ללמוד דרושי חסידות העוסקים בענייני החג הקרב • יומן מבית חיינו
כקביעות שנה זו .מתוך' :יומן הקהל – תשמ"ח'
יום ראשון ,כ״ח אייר

יום רביעי ,ב׳ סיון  -ליל יום א׳ דימי ההגבלה

בימים אלו נערכת הוועידה העולמית ה־ 33של
נשי ובנות חב״ד ,והמושב המרכזי התקיים בביהמ״ד
הגדול ב ,770-כאשר במרכזו שיחת הקודש של הרבי.
לקראת השעה  19:00בערב הגיע הרבי ל.770-
עם כניסת הרבי לבית המדרש ניגשו המארגנות
והגישו לרבי חוברת מיוחדת שהודפסה לכבוד
הוועידה .הרבי עלעל בה קלות ואחר פתח בשיחת
הקודש.
במהלך השיחה השמיע הרבי דברים בנושא "בכל
יום יהיו בעיניך כחדשים" ,והסביר את ההתחדשות
הנפעלת בכל רגע .כן היה ביאור ולימוד הוראה
מפרשת השבוע הקרובה ״בהר״  -הפותחת ב״כי תבוא
אל הארץ״ .
הרבי ביאר בהרחבה על יסוד פסוק זה ,איך
בהתחלת בניין בית יהודי יש להדגיש כי תכליתו -
השבת המועדים והקדושה ,כשם שבכתוב מדובר על
השביתה של שנת השמיטה מיד עם הכניסה לארץ,
למרות שיש להמתין שש שנים קודם לכן.
בין הדברים עורר הרבי על מבצעי נרות שבת קודש
ויום טוב ,לקראת חג השבועות והשבת שלפניו.
בסיום השיחה נתן הרבי שטר אחד של דולר עבור
כל אחת מן הנאספות תחיינה על מנת לתתו לצדקה.
בצאתו של הרבי מבית המדרש עבר ליד עוגה
מיוחדת שהכינו הנשים לכבוד הכנס וצורתה כשל
ספר תורה .הרבי עצר לידה לרגע קל וכשחיוך רחב
על פניו ,הניף את ידיו הק׳ בתנועה כמגביה את ספר
התורה...

בערב ,לאחר תפילת ערבית פתח הרבי בשיחת
קודש מיוחדת לקראת חג השבועות הקרוב אשר
בתחילתה נסבה על תוכנם ומשמעותם של ימי
ההגבלה כהכנה לקראת החג.
הרבי הסביר כי מעלה מיוחדת לימי ההגבלה,
השנה ,שראשיתם ביום חמישי  -׳מעלה שבתא׳
וסיומם ביום השבת קודש והרי לתורה )וממילא למתן
התורה( שייכות מיוחדת עם יום השבת שכן" ,כולי
עלמא מודו שבשבת ניתנה תורה" וכן כפי שמצאנו
אשר תלמידי חכם נקרא שבת.
עוד ביאר הרבי שעניינים אלו קשורים ושייכים לכל
וללא יוצא מן הכלל ,לאנשים ,נשים וטף וכפי שכל
אחד מאלה אומר בכל יום "ותן חלקינו בתורתך",
לאמור :חלקו הפרטי של כל אחד בתורתו של ה׳.
בהמשך הדברים הסביר הרבי )בהתאם להוראת
אדמו״ר הזקן ,שיש לחיות עם הזמן והיינו ,פרשת
השבוע( את ההוראה הנלמדת מפסוקי היום בתורה,
בראשית מנין שבט לוי) ,אשר הוראה זו גם כן שייכת
לכל אחד ואחד וכפסק דין הרמב״ם )בסוף הלכות
שמיטה ויובל( ש״כל איש ואיש ...אשר נדבה רוחו...
לעבוד ולשרת ...הרי זה נתקדש קדש קדשים" )ככהן
גדול((" :אלה תולדות אהרון ומשה" ופירש רש״י,
"וקראו תולדות משה ,לפי שלימדן תורה .מלמד שכל
המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו
ילדו".
מכאן הסיק הרבי עד כמה גדול וחשוב ענין החינוך
עד שהמחונך נחשב לילדו של המחנך ויתירה מזו,
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החינוך מוסיף עילוי מיוחד גם במחנך )בנוסף
למעלה המוזכרת ש״כאילו ילדו"( וכדיוק לשון
הכתוב :״מעלה עליו״ והיינו שהכתוב מעלהו ובדרגה
של מעליו.
בסיום הדברים עורר הרבי על הנחיצות והחובה
לעסוק בהתמסרות מיוחדת בהפצת המעיינות חוצה
ולהגיע עימם עד לכל יהודי ויהודי בקשרו זאת
למובא בלוח "היום יום" של תאריך זה ,איגרתו של
הרבי הקודם נ״ע" ,זרוק חוטרא לאוירא אעיקרא קאי,
נחלה בלי מצרים הנחילו אבותינו הקדושים."...
הרבי 'פרס' בדבריו את כל 'מפת' הפעילות בהפצת
פנימיות התורה שנעשתה החל מן הדורות הראשונים,
בהם יועדו הדברים אך ורק ליחידי סגולה ,וההמשך
בדורות הבאים שכבר "התירו לפרסם" ,עד להאר״י
ז״ל שהודיע כי "מצוה לגלות זאת החכמה" וכך הפכה
לנחלת הכלל.
משנה תוקף ועוצמה באין ערוך קיבלה החסידות
מאז שהחלה להתגלות בצורתה ובשיטתה של חב״ד
ועד לדור האחרון ממש  -סיים הרבי  -כאשר הרבי
הקודם נ״ע החל להפיץ את פנימיות התורה בממדים
חדשים לגמרי והדבר ממשיך גם לאחר הסתלקותו
מעלמא דין )שהרי "לא יעזוב את צאן מרעיתו"(,
שתורה זו מתפשטת יותר ויותר ואם כן מוטלת
החובה להביאה לכל יהודי ויהודי באשר הוא.
בין הדברים הייתה גם הוראה מיוחדת ומפורשת,
ללמוד את המאמר ד״ה "בחודש השלישי לצאת בני
ישראל" כו׳ ,המאמר הראשון שבפרשת יתרו ב״תורה
אור".

הלילה שוב פתח הרבי במפתיע בשיחת קודש
שארכה כמחצית השעה.
הדברים נפתחו בסיפור שסיפר הרבי הקודם ואף
הורה לפרסמו בלוח ״היום יום״" :בשנת תקפ״ט חל
שבת פרשת במדבר ,ה׳ סיון .קודם הדלקת נרות
של שבת אמר הצמח צדק מאמר שאו את ראש גו׳
אבותם .פירוש שאו ...שעל ידי עבודת הארת הנשמה
שבגוף ,נעשה עליה בראש ועצם הנשמה כמו שהיא
למעלה".
הרבי המשיך )בשנה זו בה גם כן ש"פ במדבר חלה
בה׳ בסיון( בהסברת התורה הזו ,בבארו כי למרות
שהנשמה ירדה למטה לעולם הזה הגשמי והתלבשה
בגוף נמוך ותחתון הרי שדווקא בהיותה כאן פועלת
היא על ידי עבודתה  -עליה בכל דרגותיה ועד לדרגת
הראש והשורש שלה ,וזהו "שאו את ראש".
הדגשה מיוחדת לאמור ,ביום זה  -יום שישי
בשבוע ,בו נברא האדם הראשון ונשמתו ננפחה
והתלבשה בגוף גשמי ,שהרי ענין זה של בריאת
האדם נמשך מדי יום שישי בשבוע.
היו גם הוראות מעשיות כהכנה לקראת חג
קבלת התורה .בראש ובראשונה ,ללמוד את דרושי
החסידות המדברים בענייני חג השבועות ועל-כל-
פנים ,חלקם או פתגם קצר ,כל אחד אליבא דנפשיה.
כמו כן עורר הרבי על הדאגה לסיפוק צרכי החג לכל
אחד ואחד מישראל.
אף היום  -כרגיל  -הסתיימה שיחת הקודש בחלוקת
שטרות לצדקה להמונים הרבים שנהרו לבית הרבי
על אף מזג האוויר הסוער בחוץ.
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