ב"ה • ערב שבת קודש פרשת נשא • ד' סיון 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

א'תנ"א
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
בהנוגע למה שכותב נסיעה לכאן להתראות ,ושלעת עתה אין היכולת בידו ,הנה על פי המובן ממה שכתוב
בתניא פרק ה' – גם עתה היכולת בידו ,ועוד יותר מהתראות בעלמא ,כי הרי מבואר שם ,אשר כשלומד
תורתנו הקדושה ומשתדל להבינה ולהשיגה – הרי האדם הלומד מתיחד ביחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא
כערכו נמצא כלל בגשמיות עם הענין שלומד אותו.
ולכן כשילמוד שיעורים קבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות ,שגם הנמצאים כאן לומדים אותם – נמצא,
שהוא והנמצאים כאן מתייחדים ביחוד נפלא הנ"ל עם הענין הנלמד ,ובדרך ממילא איש עם רעהו.
ובפרט שעל ידי זה באה לגילוי גם כן הנקודה המבוארת בפרק ל"ב בתניא – שרק הגופים מחולקים והנפשות
כולם מתאימות וכו' ולכן כל ישראל אחים ממש .והרי לגבי עצם הנפש אין המקום מפסיק ,כי הוא למעלה
מן המקום...
)אג"ק חי"א עמ' פו(

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •  < 12יומן מבית חיינו
•  < 14עת לדעת •  < 16ממעייני החסידות •  < 17לוח השבוע
•  < 21שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע
תאריך
ו' ,ד' בסיון
ש"ק ,ה' בסיון
א' ,ו' בסיון
ב' ,ז' בסיון
ג' ,ח' בסיון
ד' ,ט' בסיון
ה' ,י' בסיון
ו' ,י"א 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
4.09
4.09
4.08
4.08
4.08
4.08
4.07
4.07

3.01
3.01
3.00
2.59
2.59
2.58
2.58
2.58

5.43
5.43
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42

4.36
4.36
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.34

9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05

1.14
1.14
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.16

12.39
12.39
12.39
12.39
12.40
12.40
12.40
12.40

7.42.4
7.43.0
7.43.5
7.44.0
7.44.5
7.45.0
7.45.5
7.45.9

8.10
8.11
8.11
8.12
8.12
8.13
8.13
8.14

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
נשא
חג השבועות
בהעלותך

ירושלים
הדה"נ
19:01
20:22
19:04

צה"ש
20:23
20:26

תל-אביב
הדה"נ
19:23
20:25
19:27

צה"ש
20:25
20:29

חיפה
הדה"נ
19:14
20:26
19:18

צה"ש
20:27
20:30

באר-שבע
הדה"נ
19:21
20:22
19:25

צה"ש
20:23
20:26
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ַא חסידישע יום-טוב
חג השבועות | הגדול למען הקטן
החמה היא בבחינת משפיע והלבנה בבחינת מקבל .ישנו
יהודי שהוא בבחינת "מאור גדול" מצד גדלותו בידיעת
והשגת התורה ,וישנו יהודי שהוא בבחינת 'מאור קטן',
כדוגמת הלבנה שלית לה מגרמה כלום.
יהודי שהוא בבחינת "מאור גדול" יכול לחשוב :מה לי
וליהודי שבבחינת "מאור הקטן" ,ומדוע אצטרך לירד
ממדרגתי כדי להשפיע לו ,בה בשעה שמצד סדר הבריאה
הרי הוא באופן ד"מאור הקטן" ,שלית לו מגרמיה כלום?!
ועל זה אומרים לו :הקדוש ברוך הוא היה יכול לבראותם
בימים ומאמרות בפני עצמם ,ואף-על-פי-כן בראם יחדיו,
ביום אחד ובמאמר אחד ,ולא עוד ,אלא שבראם בשוה –
"שני המאורות הגדולים" ,אלא שאחר-כך נעשה חילוק בין

הכתב והמכתב

"המאור הגדול" ל"מאור הקטן" ,ונקבע שה"מאור הקטן"
יצטרך לקבל אורו מה"מאור הגדול".
ומכיון שכן ,עליך לדעת שאם אינך ממלא את התפקיד
שהוטל עליך בתור "מאור הגדול" ,להשפיע ל"מאור הקטן"
– הנך מהרס את סדרי הבריאה ,ולא עוד אלא שכל המציאות
ד"מאור הגדול" תלויה בכך שישנו גם "מאור קטן" כאמור,
שנבראו ביחד באופן שה"מאור הגדול" ישפיע ל"מאור
הקטן",
ובנדון דידן ,שיהודי שהוא בבחינת "מאור הגדול" בלימוד
התורה ,ישפיע למי שקטן ממנו" ,המאור הקטן" ,עד שיהיו
"שני המאורות הגדולים".
)תורת מנחם תשמ"ז ח"ג עמ' (425

לימוד ב'כולל' וקביעות עתים

המענה שלפנינו ניתן לרב עקיבא שמערלינג המתגורר כיום בשוויץ,
בשנת תשל"ד .כשנה לאחר חתונתו למד ב'כולל' בארץ-ישראל ושאל
את הרבי האם להמשיך בלימודיו ב'כולל' או לעסוק בפרנסה .להלן
תשובת הרבי אליו:
להוסיף ]הוראה למזכירות להוסיף את השורות הבאות במכתב[
במענה לשאלותיו:
א( פשוט שככל שיאריך זמן לימודו תורה בכולל )באה"ק ת"ו ,או בחו"ל שע"פ ]=
בארץ הקודש תבנה ותכונן ,או בחוץ-לארץ שעל-פי[( כתבו יסכימו ע"ז ]= על זה[ המחותנים שי'
בקל יותר( – ה"ז ]= הרי זה[ משובח .עכ"פ ]= על כל פנים[ – כלשון רבנו הזקן בהל' ת"ת
]= בהלכות תלמוד תורה[ :ב-ג שנים מעת החתונה.
ב( גם לאחר זה – צ"ל ]= צריך להיות[ קביעות עתים בתורה בחברותא – ולכן לדור בעיר שיש שם אפשריות זו.
ג( ענין דפרנסה – בהתייעצות עם ידיד מבין בכיוצא בזה.

* לשון אדמו"ר הזקן )פ"ג ה"א(" :ולכן בימיהם שהיו לומדים עם הנערים מבן עשר שנים ואילך חמש שנים משנה וחמש שנים תלמוד שהם
הטעמים בדרך קצרה אם לא היה נושא כשעברו עליו עשרים שנה היה עובר על מצות עשה של תורה פרו ורבו ותחילת זמנה הוא מבן
שמונה עשרה כי גם אחר הנישואין יוכל ללמוד ב' או ג' שנים בלי טרדה גדולה כל כך בטרם יוליד בנים הרבה".

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

יום בחודש
ד' בסיוון

ש"ק ה' בסיוון

30

א'
ב'

ו' בסיוון
ז' בסיוון

ג'

ח' בסיוון

ד'

ט' בסיוון

ה'
ו'

י' בסיוון
י"א בסיוון

ג' פרקים ליום
הל' עבודת כוכבים
וחקותיהם פרק י-יב.
הל' תשובה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק יו"ד .מה אהבתי וגו'.
ספר אהבה והוא ספר שני..
הל' ק"ש ..בפרקים אלו .פרק
א-ב.
פרק ג-ד .הל' תפלה וברכת
כהנים ..בפרקים אלו .פרק
א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

ספר-המצוות

פרק א' ליום
הל' כלים פרק ט.

מל"ת לה .לח .לו .לז .לד .מג .מד.
מ .לט .מא .מה .קעא.

פרק י.

מ"ע עג.

פרק יא.
פרק יב.

מ"ע עג.
מ"ע עג.

פרק יג.

מ"ע עג .י.

פרק יד.

מ"ע י .ה.

פרק טו.
פרק טז.

מ"ע ה.
מ"ע ה.

דברמלכות

שבת ,שמיטה
ומתן התורה
התורה ניתנה לישראל ביום השבת ,כדברי חז"ל" :דכולי עלמא בשבת
ניתנה תורה לישראל" • הוראה מיוחדת יש לחג השבועות כשחל בשנת
השמיטה שהיא "שבת לה'" • גם מי שהוסיף בלימוד התורה בחג השבועות
אשתקד – צריך לשוב ולהוסיף בחג השבועות בשנה זו • משיחת כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו

א

בגמרא" 4דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל"
)אף-על-פי שיש דעות שמתן תורה היה בערב שבת.(5
ועוד זאת ,שעניין השבת מודגש גם אצל משה ,דוד
והבעל-שם-טוב ששלשתם שייכים למתן תורה – 6משה,
ש"קיבל תורה מסיני" ,וכן דוד המלך 7והבעל-שם-
טוב ,83שיום ההילולא שלהם בחג השבועות ,כי :משה
– עניינו חכמה ,ולכן "נקרא תלמיד חכם בשם משה
כדאיתא בגמרא 8משה שפיר קאמרת" ,9והרי תלמיד
11
חכם איקרי שבת .10דוד המלך – כדאיתא בגמרא
שהסתלקותו )בעצרת( הייתה בשבת )ובמקום אחר
איתא שהסתלקות משה ודוד היתה במנחת שבת.(12
וכן הבעל-שם-טוב – שנקרא ישראל ,וידוע 13שבחינת
ישראל שייכת ליום השבת )ועל זה נאמר" 14לא ראה
עמל בישראל"( ,שלכן אומרים במוצאי שבת "אל תירא

דובר כמה פעמים בנוגע לכמה עניינים בעולם
שיש ביניהם צד השווה ,שיש בהם גם עניינים פרטיים
שחלוקים זה מזה ,ועל-פי תורת הבעל-שם-טוב ,1יש
גם בהם הוראה בעבודת האדם לקונו ,שזוהי תכלית
בריאת האדם.
ואם הדברים אמורים בנוגע לכל ענייני העולם,
על אחת כמה וכמה שכן הוא בנוגע לעניין עיקרי כמו
מתן תורה ,שבו תלוי קיום העולם ומלואו – שנוסף על
כללות העניין של מתן תורה שישנו בחג השבועות בכל
שנה ,ישנם עניינים נוספים בשנים מיוחדות ,שעל ידם
ניתוסף גם בעניינים שישנם בכל שנה ,כמובן ממאמר
רז"ל" 2אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי"
)בתמיה( ,ועל-דרך-זה בנוגע ליום הכיפורים.3

ב
 .4שבת פו ,ב.
 .5ראה הנסמן בלקו"ש חל"ג ע' .27
 .6ראה גם שיחת יום ב' דחה"ש דאשתקד ס"ב )תו"מ חס"ח ע'  324ואילך(.
וש"נ.
 .7ירושלמי )ביצה פ"ב ה"ד .חגיגה פ"ב ה"ג( .הובא בתוד"ה עצרת – חגיגה יז,
א .רות רבה פ"ג ,ב.
 .8שבת קא ,ב .וש"נ.
 .9תו"א יתרו סח ,ג.
 .10זח"ג כט ,א .ועוד .וראה ברכות מז ,סע"ב .שבת קיט ,א.
 .11שבת ל ,סע"א .רות רבה שם .וראה הנסמן בלקו"ש ח"ח ע'  21הערה .7
 .12ראה שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ב ס"ה .וש"נ.
 .13ראה לקו"ת בלק עב ,א ואילך.
 .14בלק כג ,כא.

בנוגע למתן תורה – הנה אף-על-פי שיש חילוקי
דעות בקביעותו בימי החודש" ,בששי בחודש" או
"בשביעי בו" ,הרי בנוגע לקביעותו בימי השבוע איתא

 .1כתר שם טוב )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סקע"ט ואילך .וש"נ.
 .2זבחים צא ,רע"א .וראה גם תו"מ ח"ע ס"ע  .148וש"נ.
 .3ראה יומא לב ,סע"ב.

4
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שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על
ידי אחרים כו'".24
וזהו הרמז שבנתינת התורה בשבת:
כאשר יהודי מתחיל לחשוב איך יוכל ללמוד תורה
בשלימות ,בה בשעה שיש לו בלבולים מענייני הפרנסה
וכו' ,הנה על זה אומרים לו ,שעליו להיות במעמד
ומצב של שבת ,שאז "יהא בעיניו כאילו כל מלאכתו
עשויה" )כפי שמביא רבינו הזקן בשולחן-ערוך 25בתור
פסק הלכה ,כך ,שכל אחד מישראל יכול לקיים זאת(.
ומטעם זה ציווה הקדוש-ברוך-הוא למשה להקהיל
קהילות בשבת ללמוד תורה – 26שכיוון שיום השבת
אסור בעשיית מלאכה ,אזי פנויים לעסוק בלימוד
התורה הרבה יותר משאר ימי השבוע שבהם צריך
לעסוק במלאכה.

עבדי יעקב" ,מצד הירידה לעבודת ימי החול שבבחינת
יעקב.
ובעניין זה יש הוספה מיוחדת בשנה זו – שהיא
שנה השביעית" ,שבת לה'"" ,15כשם שנאמר בשבת
בראשית" ,16השביעי בימים.
]ואף-על-פי שהעניין ד"שבת לה'" נאמר בנוגע
17
לציווי "ושבתה הארץ" 110שהוא בארץ ישראל דווקא
– הרי מזה ששמיטת כספים בשביעית נוהגת בזמן
הזה )מדברי סופרים( בארץ ובחוץ לארץ )שלכן צריך
לכתוב פרוזבול בסיום שנה הששית ,ועל כל פנים
בשביעית( ,18מובן ,שעניין השמיטה" ,שבת לה'",
נמשך ופועל גם בחוץ לארץ[.
וכיוון שהשנה כולה היא "שבת לה'" ,הרי מובן ,שכל
ענייני השבת – הן ימי השבתות ,והן מתן תורה שקשור
עם עניין השבת – הם באופן שמודגשת בהם יותר
השפעת קדושת השבת.

ד
וזהו גם עניינה המיוחד של השנה השביעית" ,שבת
לה'":
27
ובהקדים החילוק שבין שבת לשנה השביעית –
שבשנה השביעית אסורה רק עבודת האדמה ,שהיא
מלאכה קשה ביותר,
– וזהו גם הדיוק בדברי הגמרא" 117אפשר אדם חורש
בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה
וכו' ,תורה מה תהא עליה?" ,שנזכרו עניינים הקשורים
עם עבודת האדמה דווקא ,שלהיותה מלאכה קשה
ביותר ,הרי היא בסתירה ללימוד התורה )אף-על-פי
שאפילו עבודה קלה יכולה לבלבל ללימוד התורה
כדבעי ,כדברי אביי "אי אמרה לי אם קריב כותחא,
לא תנאי"– (28
29
ואילו בשבת נאמר "לא תעשה כל מלאכה" ,אפילו
מכה בפטיש ,והוצאה ש"מלאכה גרועה היא".30
וכיוון שעיקר ההתעסקות והטירדא של בני ישראל
בארץ ישראל הייתה בעבודת האדמה ,הנה בבוא

ג
והעניין בזה:19
אמרו רז"ל" 20לא ניתנה התורה לידרש אלא לאוכלי
המן" ,שכיוון שלא היו להם בלבולים מענייני העולם,
שהרי היה להם "לחם מן השמים" ,21מים מבארה
של מרים ,וענני הכבוד שהיו מכבסים ומגהצים את
כסותם , 22היו יכולים לעסוק בתורה באין מפריע.
ודוגמתו בכל אחד מישראל ,שכיוון ש"אין הקדוש-
ברוך-הוא בא בטרוניא עם בריותיו" ,10הנה בשעה
שמקבל על עצמו לקיים ציווי הקדוש-ברוך-הוא
ללמוד תורה ,נותן לו הקדוש-ברוך-הוא את כל צרכיו
כדי שיוכל לעסוק בתורה באין מפריע .וכדברי רבי
שמעון בר-יוחאי – שהייתה "תורתו אומנתו"" – 23בזמן

 .15בהר כה ,ב.
 .16תו"כ ופרש"י עה"פ.
 .17קידושין לו ,ב .רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ד הכ"ה .טויו"ד רסשל"א .חינוך
מצוה פד.
 .18ראה שו"ע אדה"ז חו"מ הל' הלואה סל"ד ואילך .וש"נ.
 .19ראה גם תו"מ חע"ב ריש ע'  .211וש"נ.
 .20מכילתא ר"פ בשלח .שם טז ,ד.
 .21שם טז ,ד.
 .22פרש"י עקב ח ,ד.
 .23שבת יא ,א.
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 .24ברכות לה ,ב.
 .25או"ח סש"ו סכ"א .וש"נ.
 .26יל"ש ר"פ ויקהל )רמז תח(.
 .27ראה גם תו"מ חס"ט ס"ע  308ואילך.
 .28עירובין סה ,א )ובפרש"י(.
 .29יתרו כ ,יו"ד.
 .30תוס' ריש שבת .אור זרוע חלק א הלכות שבת סימן פב.
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שאין להקשות על זה ממה שאמרו רז"ל" 39כל השוכח
דבר אחד ממשנתו כו'" ,ועל אחת כמה וכמה השוכח
כל תלמודו[ כדי שיוכל להתעלות לדרגת הלימוד
דתלמוד ירושלמי– 40
ולכן ,גם מי שהוא בדרגת צדיק גמור ,וכבר הוסיף
בלימוד התורה בזמן מתן תורה אשתקד ,ואם כן יכול
לחשוב מה יוכל להוסיף עוד מכאן ולהבא – הנה על
זה אומרים לו ,שהתורה "ארוכה מארץ מדה ורחבה
מני ים" ,34ולכן ,אף שלפי ערך מעמדו ומצבו בשנה
שעברה יצא ידי חובה באופן הלימוד שלמד עד עתה,
הנה בבוא זמן מתן תורה השתא ,ובפרט שהיא שנה
השביעית ,צריך להתעלות לדרגא נעלית יותר בלימוד
התורה ,ובשום אופן אינו יכול לצאת ידי חובה באופן
הלימוד שלמד עד עתה.
ועל דרך ש"עשיר שהביא קרבן עני ,לא יצא",41
והיינו ,שאף-על-פי שהעני יוצא ידי חובה על-ידי
קורבן של דלי דלות ,ועד שאמרו רז"ל" 42נאמר בשור
הגס אשה ריח ניחוח ,43ובעוף הדק אשה ריח ניחוח,44
ובמנחה אשה ריח ניחוח ,45לומר לך ,אחד המרבה
ואחד הממעיט ,ובלבד שיכוין את לבו לשמים" ,מכל
מקום ,לאחרי שהעשיר ,שוב אינו יוצא ידי חובה בקרבן
של דלות ,ואינו יכול להסתפק אפילו בהקרבת שור
שאינו שמן ,אלא צריך להביא מן המובחר דווקא ,כמו
שכתוב" 46כל חלב לה'"; ועל-דרך-זה – וביתר שאת –
בנוגע ל"אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת",47
בנוגע לקביעות עתים לתורה.

השנה השביעית שבה נאסרה עבודת האדמה – היה
לבני ישראל ריבוי זמן פנוי לעסוק בלימוד התורה.
וזהו תכלית הציווי "ושבתה הארץ שבת לה'" – דאף-
על-פי שעבודת האדמה בארץ ישראל יש בה משום
מצוות ישוב ארץ ישראל ,כפי שמצינו בגמרא 31ש"נטע
רבי ינאי ארבע מאה כרמי" )פרדיסא ,(32ומבואר
בראשונים 33שבזה קיים מצות יישוב ארץ ישראל ,מכל
מקום ,אין זה מגיע למעלת לימוד התורה – כדי שבשנה
זו יוכלו בני ישראל להוסיף בלימוד התורה הרבה יותר
מאשר בשנים שבהן צריכים לעסוק בעבודת האדמה.34

ה
ומזה מובן שיש הוראה מיוחדת ב"זמן מתן תורתנו"
בשנה השביעית:
נוסף על התחדשות העניין דמתן תורה ב"זמן מתן
תורתנו" שבכל שנה – שהרי אף-על-פי שבכל יום ויום
ישנו עניין נתינת התורה ,כמודגש בנוסח ברכת התורה:
"נותן התורה" ,לשון הווה ,35הרי זה ביתר שאת וביתר
עוז ב"זמן מתן תורתנו" ,כמו העניין ד"זכר ליציאת
מצרים" ,שהוא בהדגשה יתירה בחג הפסח יותר מאשר
בכל ימות השנה – שמצד זה צריך להיות הוספה
בלימוד התורה במשך כל השנה ,ניתוסף בזה הדגשה
מיוחדת מצד כללות השנה שהיא "שבת לה'" ,שבה
יכולים וצריכים להוסיף יותר בלימוד התורה.
ובפשטות – שנוסף לכך שבוודאי יש לכל אחד
36
קביעות עתים לתורה )שהרי "לא ברשיעי עסקינן"
חס ושלום( ,ישנם זמנים מיוחדים שבהם אי אפשר
להסתפק בכך ,אלא צריך להוסיף בלימוד התורה ביתר
שאת וביתר עוז.
והכוונה בזה – לא רק להוספה בכמות אלא גם
להוספה באיכות ,שהרי יש כמה דרגות בלימוד התורה
בעילוי אחר עילוי,
– כדמוכח מזה שרבי זירא התענה מאה )או ארבעים(
38
תעניות לשכוח תלמוד בבלי] 37וכמבואר במקום אחר

ו
וזוהי ההוראה המיוחדת מזמן מתן תורה בשנה
זו ,שנה השביעית" ,שבת לה'" – שמלבד ההוספה
בלימוד התורה שצריכה להיות בזמן מתן תורה בכל
שנה ,צריכה להיות הוספה יתירה מצד היותה השנה
השביעית ,שכל עניינה ותכליתה היא להוסיף בלימוד
התורה.
 .39אבות פ"ג מ"ח.
 .40ראה גם תו"מ חע"ב ע'  .136וש"נ.
 .41נגעים פי"ד מי"ב.
 .42מנחות בסופה.
 .43ויקרא א ,ט.
 .44שם ,יז.
 .45שם ,כ.
 .46שם ג ,טז .וראה רמב"ם הל' איסורי מזבח בתחלתן ובסופן.
 .47ראה נדרים מא ,רע"א .כתובות סח ,סע"א .זח"ג רעג ,ריש ע"ב.

 .31ב"ב יד ,א.
 .32מו"ק יב ,ב.
 .33ראה רשב"א ריטב"א ור"ן ב"ב שם .ראב"ד )הובא בשטמ"ק שם( .הובא
באג"ק חכ"ג ע' כז .וראה גם תו"מ ח"ע ע' .255
 .34ראה ספורנו בהר שם.
 .35ראה של"ה כה ,א .לקו"ת תזריע כג ,א .ובכ"מ.
 .36ראה יומא ו ,א .וש"נ.
 .37ב"מ פה ,א )ובגי' הרש"ל – נעתק עה"ג שם(.
 .38ראה תו"מ חנ"ד ע'  183ואילך .וש"נ.
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וכמו שכתוב" 49אם בחוקותי תלכו"" ,שתהיו עמלים
בתורה" ,אזי "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ
יבולה ועץ השדה יתן פריו" ,50כמאמר רז"ל 51שאפילו
אילני סרק יטענו פירות.
ועניין זה נעשה הכנה לקיום הייעוד" 52ואולך אתכם
קוממיות" ,על-ידי משיח צדקנו ,שיבוא ויגאלנו
ויוליכנו קוממיות לארצנו.

ולהעיר ,שעל-ידי-זה יתוסף גם בשמירת שביעית
כהלכתה – כפי שהפליגו חז"ל 48במעלת שומרי שביעית
כהלכתה – כיוון שעל-ידי לימוד התורה בעניין מצוות
שביעית מבינים יותר את יוקר מעלת המצווה ,ועל-
ידי-זה ניתוסף גם בעניין המעשה.
וכאשר יהודי מחליט להוסיף בלימוד התורה ,מסיר
הקדוש-ברוך-הוא ממנו את כל הדאגות כו' )כאמור
לעיל(,

)משיחת יום ב' דחג השבועות ,ה'תשל"ג .תורת-מנחם חלק עב עמ'
 309ואילך .הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

 .49ר"פ בחוקותי ובתו"כ ופרש"י.
 .50שם ,ד.
 .51כתובות בסופה .הובא בפרש"י עה"פ.
 .52שם ,יג.

 .48ראה ויק"ר ותנחומא ר"פ ויקרא.

סיכום
שנת השמיטה דומה ליום השבת .העיסוק
במלאכת האדמה הוא העיסוק הקשה והמייגע
ביותר מבין כל מלאכות האדם .בשנת שמיטה
מלאכת האדמה אסורה ,התורה משחררת
את האדם מטרדותיו בכדי לאפשר לו להוסיף
בלימוד התורה.

שנת השמיטה קרויה שבת" ,ובשנה השביעית...
שבת לה'".
מתן התורה קשור לעניין השבת ,וכפי שמצינו
שלכל הדעות מעמד הר סיני התרחש ביום
השבת .מובן אפוא כי יש מעלה מיוחדת לחג מתן
תורה שחל בשנת השמיטה ,שנה שהיא "שבת
לה'".

הרי ,שבחג מתן תורה שבשנת השמיטה עניין
ההתמסרות ללימוד התורה מודגש באופן מיוחד.

הסבר הדברים:

מכך נלמדת הוראה:

הקשר בין מתן התורה ובין השבת – בשבת
המלאכה אסורה.

מדי שנה ,ביום מתן תורה ,יש לקבל הוספה
בלימוד התורה.

לימוד התורה צריך להיעשות כב'שבת' ,כלומר,
בשעה שאדם ניגש ללימוד התורה עליו לשכוח
מענייני ה'מלאכה' ,להתרכז ולהתמסר לגמרי אל
הלימוד.

ובשנה זו ,שנת השמיטה ,שנה שבה מודגש עניין
המיעוט במלאכה והוספה בלימוד התורה ,מקבל
הדבר תוקף רב ויש להקפיד על יישום הדבר
ביתר שאת.

מעתה מובנת השייכות של חג מתן תורה לשנת
השמיטה:
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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 האויבים 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

עידוד מכון להו"ל כתבי
ראשונים ואחרונים
ואשיבה שופטייך כבראשונה • הקדשת כספו לצדקה מחייו • כיצד הגיב
הרבי על רעיון הקמת בית הבראה לחסידי חב"ד? • אפשרות לבדיקת
מועמד לשידוכין ע"י רופא • ידיעה ששיגר הרב חדקוב לח"כ פרוש
בהמשך ל"יחידות" שלו אצל הרבי • מכתב במענה למברק לרבה הראשי
של רומניה – הרב רוזן • מכתב של הרבי מט' שבט תשי"א – עידוד תורה
ועבודת ה' • תודות על שיגור ספרים וכתבי-יד לספריית הרבי • מכתבים
בפרסום ראשון
פיקודיך – מצורפת-בזה השתתפות סמלית בהוצאות
ההוצאה-לאור.
פשוט – שכל הנזכר לעיל מופנה לכל חברי הנהלת
המכון שליט"א.

הרה"ג ר' אברהם קבלקין היה תלמיד חכם גדול
שההדיר וערך ספרים רבים ,מהבולטים בהם סדרת
"אוצר מפרשי התלמוד" ,במסגרת מכון ירושלים ועוד.
בשנת תשמ"ז שיגר מכתב לרבי ונענה במכתב נלהב
שבו אישר הרבי את קבלת
ואשיבה שופטייך
מכתבו:
כבראשונה
בצירוף הוצאות אחדות
בכ"ה סיון תשכ"ב פנה הרבי
שיצאו לאור על-ידו ,נוסף על
אל הרב שאר ישוב הכהן וכתב
אלה ששלחו בעבר ,שרבים הם
בכמות ועוד יותר באיכות ות"ח
לו )'אגרות-קודש' כרך כב עמ'
ת"ח.
רנה-ו( שמכיון ששר המשפטים
וגדול זכותם להפיץ תורת
מינה ועדת משפטנים בכדי
רבותינו הראשונים ואחרונים,
"להציע סדרת חוקים אשר
ובאופן ד"זה א-לי ואנוהו",
תחליף את החוק האזרחי ,בשטח
ויהי-רצון מהשם-יתברך שעוד
דיני חוזים ,מקח וממכר ,שכירות
יגב]י[רו חיילים לאורייתא,
וכדומה ,הקיימים כעת בארץ-
ויוסיפו כהנה וכהנה בהנ"ל,
הקודש ,משרידי המשטרים
וזכות הרבים תלויה בהם.
הקודמים" ,על כן מציע הרבי
הרבי:
לפני חתימתו כתב
שהמכון )"הרי פישל"( שבראשו
הצלחה
ובברכת
בכבוד
עומד הרב שאר ישוב כהן יכינו
ובתשואת-חן למפרע על המשך
הצעות לחוקים וחוזים על
מכתבו של הרבי לרב אברהם קבלקין
השילוח לעתיד-לבוא ובתוכף
פי שולחן ערוך חושן-משפט
]=בתכיפות[ ,כמנהגם עד-עתה.
ויציעו לחברי הועדה )שעליהם נמנים מספר חברים
לאחר החתימה הוסיף הרבי:
דתיים( לאמץ את החוקים והחוזים שעל-פי התורה.
על-פי מה שנאמר :חבר אני לשומרי )ומוסרי
באיגרת החדשה שלפנינו מוסיף הרבי ומבאר את
ומפרסמי ירושת גדולי ישראל לעם ישראל בפירושם(
הצורך בעניין זה ,ומדגיש:
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הנ"ל הוא העתק המענה למר ישראל שי' הוברמן –
ירושלים ת"ו רח' הרב זוננפלד 3
ובטח יואיל כת"ר להודיע מהו הענין ומהו האיש,
ות"ח.
 . . .בכבוד ובברכה א .קווינט המזכיר

שהרי כמובן השולחן-ערוך בתקפו עומד ותורה זו
לא תהיה מוחלפת ,אבל עם כל זה יש ליקוטים וכיוצא-
בזה כמו קצור שולחן-ערוך בניסוח לפי דרישת הזמן.

הקדשת הונו לצדקה מחייו
בתחילת השנה פרסמנו צילום ממכתבו של הרבי
מי"ז מרחשון תשמ"א אל הרב רמיא"ז שי' מרעננה
שביקש להקדיש את הונו לצדקה בחייו.
מסתבר ,לפי האגרת החדשה שנחשפת כאן ,שהנושא
עלה בהתכתבות קודמת שלו עם הרבי:
הלר-רעננה
ב"ה ,יב' אד"ר תשל"ו
ברוקלין ,נ.י.
הרב הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה יעקב אברהם
זיידא שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה
פ"נ מיום כו' שבט
ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
וכמובן נכונה הסברא לצוות חלק מרכושו לאריו"ש
]=לאריכות ימים ושנים[ לצרכי צדקה ,וקדימה לעניני
גמ"ח ,ובפרט שכבר התחיל בזה ,וגדולה גמ"ח כו'.
בכבוד ובברכה מ .שניאורסאהן

בטח תעניין אותו הידיעה
בח"י אדר-שני תשכ"ה כותב הרב ח.מ.א .חדקוב על
נייר המכתבים של מזכירות כ"ק אדמו"ר ..ליובאוויטש:
ב"ה ,ח"י אד"ש תשכ"ה
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוה' מנחם שי' ]פרוש ירות"ו[
שלום וברכה!
בקשר עם מה שדובר בענין דאז שביקר כת"ר את כ"ק
אדמו"ר שליט"א ,בטח תעניין אותו הידיעה מ"איטא"
שהעתקתה מוסג"פ ]מוסגרת פה[.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב

בדיקת מועמד לשידוכין על ידי רופא
בי"א ניסן תשל"א כתב הרבי לאחד מעסקני אנ"ש:
מכ]תביו[ נתקבלו המצו"ב ]המצורף בזה[ הוחזר
בפ"ע ]בפני עצמו[.
...בברכת החג ובברכת הצלחה
מ .שניאורסאהן
נתעכב המשלוח ונתקבלו מכתביו מכ"ד ניסן
והקודמו ולכתבו ע"ד ]= על דבר[ :ההצעה עבור
בתו תי' – כעצת רופא שעל אתר )שיכול לראות את
המדובר שי' באם יראה צורך בזה(.

מהו העניין ומיהו האיש
בשנת תשי"ח פנה אל הרבי תושב ירושלים והציע
להקים בית הבראה לשימושם של חסידי חב"ד.
בתגובה נענה כדלקמן:
ב"ה ,ז' אדר תשי"ח
ברוקלין
מר ישראל שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מט"ו שבט ,בו כותב אודות החלטתו
לעשות בית הבראה לאנשי חב"ד ,וכו'.
הנה יבוא בדברים בזה עם הרה"ג והרה"ח כו' מוה'
שלמה יוסף זווין ,ועם ש"ב ]=שאר בשרי[ הרה"ח כו'
מוה' עזריאל זליג שי' סלונים .ויהי רצון שיקוים בהם
אז נדברו יראי ה' וגו'.
בברכה לבשו"ט
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א מזכיר
העתקה מהמכתב שוגרה לנזכרים בו בתוספת בשולי-
הגיליון בה נאמר:

אין ברצוני לעכב יותר
הרה"ג רבי דוד משה רוזן ,רבה הראשי של רומניה,
עמד בקשר קרוב עם הרבי .להלן מכתב חדש שנחשף
כאן:
ב"ה ,כ"ה תמוז ,ה'תשל"ז
ברוקלין ,נ.י.
כבוד הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור וכו'
הרב דוד משה שי' רוזן רב הראשי
שלום וברכה!
בעתו נתקבל המברק .בקשת ברכה פ"נ בעד רעיתו
תחי' והזכרתי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לרפואה
שלימה ורפואה קרובה.
והתקוה שהוטב מצב בריאותה והולך וטוב.
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תודה על משלוח תכריך כתבי יד

עכבתי התשובה כי חשבתי אולי יהי' גם מכתב
בפרטיות יותר ,אבל אין ברצוני לעכב יותר.
ויהי רצון שיבשר טוב בזה ובכל עניניו הכללים
והפרטיים.
בכבוד ובברכה להצלחה ולבשו"ט
מ .שניאורסאהן

ב"ה ,ימי חנוכה ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
הוו"ח אי"א נו"נ כו'
מו"ה יוסף חיים שי'
שלום וברכה!
מאשרים הננו קבלת כתבי יד דא"ח – קבלה בעתה
ובזמנה – ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו'
מוהרמ"פ שי' כ"ץ ובנו האברך הנעלה התמים שי',
ועפ"י בקשתו יוחזר זה ע"י הנ"ל.
בטח גם להבא ימשיך במנהגו טוב זה ,ות"ח מראש.
בברכה
ש.מ .סימפסאן ,מזכיר

חבל שלא הודיע שמות
בט' שבט ה'תשי"א כותב הרבי לחסיד ר' )"הרה"ח
הוו"ח אי"א וכו' מו"ה"( מנחם ישראל שי' ]מלוב[:
חבל שלא הודיע שמות האברך שלומד עמו ואלו
שמשפיע עליהם להזכירם על הציון הק'.
בברכה ובפ"ש ]=ובפרישת שלום[ חבורתו תי' –
לתורה ולמצוה –
המחכה לבשו"ט
]=לבשורות-
וגם
טובות[
בעסקנותו כו'
מנחם
שניאורסאהן

כרך י"א של אוצר הפוסקים
נתקבל לנכון
ב"ה ,י"ב מר-חשון תשכ"ט
ברוקלין
אל הנהלת אוצר הפוסקים
שיחיו
שלום וברכה!
מאשרים אנו בזה את קבלת הכרך
האחד עשר של אוצר הפוסקים שנכון
נתקבל לספרית כ"ק אדמו"ר שליט"א,
ות"ח עבור זה.
בטח גם להבא ישלחו לכאן מהיוצא
לאור על ידם ,ות"ח למפרע.
בכבוד ובברכה
ש.מ .סימפסון ,מזכיר

תודה על שיגור
ספר היובל
לספריית כ"ק
אדמו"ר

ב"ה ,כ"ה אייר
תשכ"א
ברוקלין
הוו"ח
הרה"ג
''חבל שלא הודיע שמות האברך שלומד עמו...
אי"א נו"נ עוסק . .
להזכירם על הציון הק'''
בצ"צ כו' מו"ה מאיר שי'
שלום וברכה!
נ.ב.
כ"ק
לספרית
לנכון
נתקבל
למטה
הרשום
המשלוח
כמנהגנו בעבר ,מצו"ב בעד הנ"ל
ות"ח.
שליט"א,
אדמו"ר
]על נייר המכתבים של "מזכירות"; המזכיר ציין
ות"ח
ידם.
על
מהיו"ל
לכאן
ישלח
להבא
גם
בטח
שנשלחו [10$
מראש.
בערב ש"ק פ' עקב כ"ף מנחם אב ה'תשכ"ו כותב
בכבוד ובברכה
הרבי לשניים ממחנכי חב"ד:
ספרן
סימפסאן,
ש.מ.
לאחרי הבירור בקלוז' ]=בקלויזנבורג[ ,יבררו בעוד
ביה"ס דומים לזה )ההנחות בפועל – ולא שבאופן
בחבילה בפ"ע שולחים לכ' מהיוצא לאור על ידי
רשמי .וד"ל( ובעיקר אצל ידידים במשרדים – היש
הוצאת ספרים "קה"ת" )קרני הוד תורה( – ליובאוויטש,
מה לעשות בזה.
אשר בטח יעניין את כ'.
בברכת הצלחה בעבוה"ק
נתקבל:
מ .שניאורסאהן
ספר היובל
ולאחד מאנ"ש בכ"ו שבט תשכ"ו:

המשך בעמוד 16
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תשמ"ח  /יומן מבית חיינו

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

חג השבועות
'פקודת היום' :כינוס נשים בעיצומה של השבת • יש להתבונן בעניינים של
'שלושת הרועים' וללמוד מכך • מעמד חלוקת 'כוס של ברכה' עד שלוש
לפנות בוקר • הגעגועים שפועלים אחדות
יום שישי ,ד׳ סיון

רוחנית" ,ממלכת כהנים וגוי קדוש" .השיחה הבאה
הוקדשה לביאור בפירוש רש״י הראשון בפרשת במדבר.
הוצגו שאלות לפי פשוטו של מקרא ונוסף לביאור על-
דרך הפשט הייתה גם כאן הוראה בעבודת ה׳.
בהמשך היה הסבר מעניין בפרק השישי של פרקי
אבות ,במשנה הראשונה האומרת ״ברוך שבחר בהם
ובמשנתם״ ,כשהרבי שם דגש על "ובמשנתם" ומסביר
כמה גדולה מעלתו של התלמיד הוותיק המחדש חידוש
אמיתי בתורה.
בין הדברים שהוקדשו להסבר בהערות על הזוהר
של רלוי״צ ז״ל ,אביו של הרבי ,יבדלחט״א ,נסב הדיבור
בנושא "המתקת הגבורות" .וכאן התייחס הרבי אל
הטוענים כי יש להגביל את הפצת פנימיות התורה
ולנהוג בנושא זה במידת הגבורה והצמצום .כשהוא
חוזר בלהט על משל האבן שבכתר המלך ,שלל הרבי
גישה זו לחלוטין ועורר נמרצות להגביר את הפצת
המעיינות גם ב״חוצה שאין חוצה הימנו".
לאחר מכן יוצא הרבי בהוראה מיוחדת " -פקודת־
יום" למעשה-בפועל :עוד היום ,לפני צאת השבת,
תערוכנה הנשים כנס כהכנה ליום קבלת־התורה!
בסיום הדברים שרים ניגון שמח ,והפעם -
בהתעוררות מיוחדת בשל השפע שניתן בשיחות־
הקודש ,מפני המקום ומפני האווירה ...וההתעוררות
משפיעה על עוצמת השירה שהולכת וגוברת בעידודו
הנמרץ של הרבי המניף את ידיו הק׳ בעוז לכל עבר.
ובכך לא די  -לפתע קם הרבי ממקום מושבו ועומד
מלוא קומתו הק׳ ובהתלהבות עצומה ממשיך להגביר
ולחזק את השירה ...השמחה וההתרגשות גוברות,
כמובן ,בהתאם...
לאחר תפילת מנחה הודיע הרה״ח יוסף וינברג על
מקומו ושעתו של הכנס לנשים והרבי הוסיף " -שיפעל
גם על האנשים"...

בבוקר נסע הרבי ל"אוהל" הקדוש וחזר משם
רק כשעה לפני כניסת השבת והגיע מיד ל ,770-שם
שהה במשך השבת והחג .באותה שעה שהרבי הגיע
כבר המתינו כמה מאות אנ״ש והתמימים בזאל הקטן,
והמתינו לתפילת המנחה .קרוב לזמן הדלקת הנרות
הופיע הרבי והחל בתפילת מנחה.
חלפה שעה נוספת שבמהלכה התכנס כל הקהל
העצום בהיכל ביהמ״ד הגדול לקבלת שבת .בזמן
הקבוע ,הופיע הרבי בבית המדרש ואת פניו קידמה
שירה אדירה של "זאל שוין זיין די גאולה ,משיח זאל
שוין קומען" ...השירה גואה עם עלות הרבי על הבימה
כשהוא מניף ידו בעוז ועוד יותר כאשר איננו מסתפק
בכך ,אלא מסתובב לעבר הקהל ומורה לחזק ולהגביר
יותר.
גם ביציאתו בסיום התפילה מלווה הרבי בשירה עזה
ושוב ,במשך כל הדרך מרבה לעודד ולהגביר אותה.

שבת במדבר ,ה׳ סיון
בשעה  1:30נכנס הרבי להתוועדות .המאמר אותו
נשא ה"צמח־צדק" בשבת כקביעות שנה זו פותח בפסוק
"וארשתיך לי לעולם" ,מהפטרת השבת ,ובענין זה פותח
הרבי את ההתוועדות ומסביר איך האירוסין הם השלב
הראשון בקשר בין כנסת-ישראל והקב״ה ,וסיומו -
"וידעת את ה׳" ,ידיעת והכרת אלקות שתחילתה במתן־
תורה ושלימותה לעתיד לבוא.
אחר-כך בא הביאור ברמב״ם שהיה לימוד דרך
בעבודת ה׳ )"והחי יתן אל לבו"( מדין אכילת התרומה
לאחר יציאת שלושה כוכבים ,כשהדגש הוא כי כל דברי
התורה מלמדים כל אדם הלכה למעשה ,ובמיוחד דיני
הכוהנים ,שכן מאז מתן־תורה נעשו כל ישראל ,מבחינה
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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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חובה לשתות היום רביעית יין לשמחת יום טוב.54
סעודת יום-טוב :חובתה המיוחדת בחג-השבועות –
כדי להראות שנוח ומקובל לישראל יום שניתנה בו
התורה .55אך ודאי אין "לבסומי.56"...
"מנהג הוא אצל רבותינו נשיאינו לומר 'תורה'
בחג-השבועות בעת סעודת יום-טוב וגם לספר סיפור
ממורנו הבעל-שם-טוב" .57ונכון לנהוג כך.58
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה נוהג להזכיר גם את
משה רבינו ודוד המלך.59
בהתוועדויות חג-השבועות ]שהתקיימו ביום-טוב
שני לפני השקיעה[ נהג הרבי נשיא דורנו לעורר על-
דבר חינוך ,ועל-דבר שיעורי חת"ת.
יש מנגנים בהתוועדות זו ניגוני רבותינו נשיאינו
ועל-פי הסדר שהורה הרבי בהתוועדויות דראש-
השנה ,ועוד.
ה'תהלוכה' לבתי-הכנסת לשמח יהודים בשמחת
יום טוב וכו' ,שייכת במיוחד לחג-השבועות.60
הבדלה :ללא נר וללא בשמים.61

יום שני
62
ז' בסיוון – אסרו-חג
כינוס תורה:
כנהוג בכל שלושת הרגלים )וקל-וחומר בזמן מתן-
תורה( ,עורכים בכל אסרו-חג ]או בימים הסמוכים
לו[ 'כינוס תורה' בכל מקום שאפשר .כ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו היה משתתף בזה בשיחה מיוחדת שאמר
בהתוועדות דחג-השבועות לכבוד הכינוס.63
ימי התשלומין:
עניינם – אצירת גילויי החג ,שלא יאבדו בטרדת
הזמן.64
ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת
גם אם בחג-השבועות נעשו כל העניינים בשלימות,
ונעשית באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים
אלו.65
* אין אומרים תחנון עד שבת-קודש י"ב בסיוון.

– ביין שמחיוב שמחה דלהלן([ .וראה 'בירור' בעניין זה ב'התקשרות' גיליון
תקל"ט.
 .54שו"ע אדה"ז שם .וצ"ל רביעית' ,תורה אור' לאדה"ז עמ' .198
 .55שו"ע אדה"ז סי' תצד סעיף חי.
 .56רשימת כ"ק אדמו"ר ,ספר-המנהגים עמ'  38וש"נ.
 .57ספר-השיחות תש"ד עמ' .140
 .58תורת-מנחם חלק מ' עמ' .58
' .59אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שיא.
 .60לקוטי-שיחות כרך ח עמ'  .252וראה 'אוצר' עמ' רצ .התהלוכה הראשונה
היתה בשנת תשט"ו.
 .61שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן תצה.
אין מברכים על הנר משום "שאין מברכין על הנר אלא במוצאי שבת
ובמוצאי יום הכפורים שנאסר אור כל היום ועכשיו חוזר להיתרו ...אבל ביום
טוב לא נאסר האור לעולם לצורך יום טוב".
ועל הבשמים אין מברכים "אלא במוצאי שבת כדי להשיב את הנפש
שכואבת על הנשמה יתירה שהייתה בו בשבת והלכה ממנו במוצאי שבת
אבל ביום טוב אין לאדם נשמה יתירה כלל".

 .62על השמחה המיוחדת ביום זה ,ראה שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"ט .נתבאר
בלקוטי-שיחות כרך כח עמ'  ,24ובלה"ק בס' 'שולחן המלך' ח"ב עמ' קמא.
לבני חוץ לארץ :יום-טוב שני .בהדלקת נרות )אחרי צאת הכוכבים( מברכים:
'להדליק נר של יו"ט' ו'שהחיינו' .ערבית ,קידוש וברכת המזון של יום-טוב.
בשחרית מוציאים ב' ספר-תורה ,י"ג מידות וכו' כדאתמול ,בספר הראשון
קוראים ה' קרואים בפ' ראה 'כל הבכור' ,חצי-קדיש .בספר השני קוראים
למפטיר כדאתמול .הפטרה בחבקוק )ספ"ב(' :וה' בהיכל קדשו .'...הזכרת
נשמות ,אב הרחמים ,מוסף כדאתמול ,ונושאים כפיים גם היום .קידוש
וברכת המזון של יום-טוב ]ביום ב' אין מנהג לאכול מאכלי חלב – ע"פ לוח
כולל חב"ד[ .הנולד והנחלב ביום הראשון מותר ביו"ט שני .הרבי התוועד
בסוף יום ב' .למחרת ,יום ח' סיוון – אסרו-חג.
בדבר בני חו"ל הנמצאים ביום-טוב בארה"ק ולהיפך – ראה הנלקט בס'
'נתיבים בשדה השליחות' ח"א עמ' קג ואילך .וע"ע.
 .63שיחת יום ב' דחה"ש תשל"ח סי"ט.
 .64מדברי אדה"ז – ספר-השיחות תרח"ץ עמ' .285
 .65שיחת מוצש"ק במדבר תשל"ט ,הנחת הת' סי"ט.
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הנושא נידון מכמה בחינות ,ובכולן הדגיש הרבי
איך מיישמים את הדברים בחיי היום-יום .בין
הדברים היה הסבר מפתיע איך התבוננות קלה
ביותר ,כזו השייכת גם לאדם הרחוק מעניינם המרכזי
של שלושת הרועים הללו ,יש בה כדי לעורר לתורה
ומצוות.
השיחה השנייה הייתה מאמר חסידות בעניין
"החכמה מאין תימצא" .בהמשך ,עמד הרבי על כך
שבחג השבועות יש להדגיש את העשייה בפועל
בהתאם ל"נעשה ו)רק אחר-כך( נשמע" .וכאן
הושמעו דברי ביקורת נוקבים על מי שאינם ממלאים
את תפקידם בתחום המעשה ,ועל חוסר עשייה
בתחומי הפצת יהדות.
כהשתתפות ב"כינוס תורה" היה הפעם דיון שגם
הוא הוקדש לעניין המעשה  -היחס בין כוונת המצות
והמעשה שבהן ,כשבין הדברים הובאו דוגמאות
מעניינים שונים  -בדיני צדקה ,בכוונת התפילה
ובמחשבת הקורבנות.
ההתוועדות הסתיימה בניגון ארבע הבבות ,וכנהוג
 בניגון ה׳הכנה׳ לפניו וניגון השמחה "ניע זשוריציכלאפצי" אחריו .מחוגי השעון התקדמו בינתיים
וכאשר הרבי בירך ברכת המזון ,כשהוא מזמן על
הכוס ,הייתה השעה  23:30בערך.
בינתיים ,גדל גם הקהל בביהמ״ד ,כאשר גם רבים
שלא היו כאן בחג הגיעו כדי להספיק ולהתבשם,
מעט לפחות ,מההתוועדות ולזכות לקבל "כוס של
ברכה" שחלוקתו החלה מיד לאחר תפילת ערבית
והבדלה.
בין העוברים בלטו הרבנים האורחים להם נתן
הרבי גם קנקן משקה .כך גם ל"שלוחים" מפיצי האור
ועסקנים שונים .כל אותן שעות ניצבו ממול המוני
החסידים המלווים את המעמד בשירה ובזמרה.
סמוך לשעה שלוש לפנות בוקר תמה החלוקה
ובשירת "כי בשמחה תצאו" יצא הרבי מבית-המדרש.
כמה דקות לאחר מכן נסע לביתו ,כשמחלון המכונית
נופף בידו הק׳ לקהל.

הרב וינברג גם היה זה שניהל את הכינוס המיוחד
שנערך לאחר מכן בעזרת הנשים של .770
ליל התקדש החג .תפילת ערבית מתקיימת
במחיצת הרבי .היא מתחילה עם כניסתו לביהכ״נ
בשירת "ושמחת בחגך" וגם במהלכה ,כאשר הש״ץ
משלב ניגון שמח זה או אחר ,הוא זוכה לעידוד של
הרבי והקהל כולו מצטרף.
לאחר התפילה פונה הרבי לעבר הקהל ומברך את
הציבור תוך הנפת ידו הק׳ בעוז ,והקהל עונה בקול
כאיש אחד" :גוט יום־טוב!".

ו׳ סיון ,יום טוב ראשון דחג השבועות
תפילת מנחה מתקיימת בשעה מוקדמת יחסית,
שכן לאחריה יוצאים אנ"ש והתמימים ל״תהלוכה"
המסורתית .דגש מיוחד ישימו המבקרים על מסירת
הוראותיו של הרבי בעת האחרונה  -הפעם ,בעיקר
בנושא "יום-הולדת".
היציאה לדרך קשורה באירוע מיוחד שמעורר
התרגשות בכל מי שמשתתף בו .הקהל נעמד בשורה
״אינסופית״ שראשה מול הפתח הראשי של 770
והכל ממתינים לצאת הרבי .כאשר הוא מופיע בפתח,
ניתנת הפקודה ופוצחים בשירת ׳מארש נפוליון׳
המפורסם ,כאשר הרבי מלווה את הצועדים במבט
עיניו הק׳ ובידיו הקדושות שכל תנועה שלהן אומרת
חיזוק ועידוד.
סמוך לחצות חזרו כל הקבוצות ל־ 770וכולן יחד
יצרו שוב קהל עצום שהתאסף ליד הפתח הראשי.
כשהתברר כי גם האחרונים כבר חזרו ניתן האות,
ושוב פורץ ה׳מארש׳ מפיות האלפים .שמע השירה
מגיע לרבי והוא יוצא אל הקהל ומעודד את השירה.

ז׳ סיון ,יום טוב שני דחג השבועות
לפנות ערב מתקיימת ההתוועדות והכל נוטלים
ידיהם לסעודה ותופסים את מקומם.
לאחר שירת "אתה בחרתנו" פתח הרבי בשיחות
הקודש .במרכז הדברים בכמה מהשיחות ,עמדה
העובדה שחג השבועות הוא יומם של משה רבנו,
מקבל התורה מהקב״ה ומוסרה לעם ישראל ,דוד
המלך והבעש״ט  -שיום ההילולא שלהם הוא בחג
השבועות.

יום שלישי ,ח׳ סיון
היום אחר הצהריים התקיים ה"כינוס־תורה"
המסורתי הנערך לאחר כל אחד משלושת הרגלים,
כינוס שהרבי מייחס לו חשיבות רבה ,כידוע ,ואף
השתתף בו מדיליה כפי שכבר צוין לעיל.
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עתלדעת
מבצע
בית מלא
ספרים
כ"ק
אדמו"ר
הכריז על
"מבצע
בית מלא
ספרים
 יבנהוחכמיה".

יום פטירת הרה"ח ר' מיכאל דבורקין
יום פטירתו של הרה"ח ר' מיכאל דבורקין .נפטר בערב שבועות בשעה
שלוש אחר הצהריים ,וכ"ק אדמו"ר עשה מאמצים מרובים להביא
אותו לקבורה עוד לפני כניסת יום טוב ,וזאת ,כדי שלא להשהות את
הקבורה ,ואכן בא למנוחתו באותו היום ,ליד אוהל רבותינו נשיאינו.
כשר' מיכאל נפטר ,לא רצו להודיע על כך לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,כדי
לא לצערו .ר' מיכאל אכל תמיד את סעודת יום טוב אצל כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ ,וכשהפעם הוא לא הגיע ,תמה על כך הרבי ,אך לא סיפרו לו,
כשביום שני של החג שוב לא הופיע ר' מיכאל ,הבין הרבי שר' מיכאל
איננו.
טרם פטירתו ביקש ר' מיכאל לאכול דובדבן ,אח"כ ביקש מאחד
הבחורים לספר אותו ,נכנס וטבל במקוה ,וכשיצא נשכב על ספסל
סמוך ,וכך יצאה נשמתו בטהרה.

התחלת 'המשך ע"ב'
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב,
החל לומר את ה"המשך"
הגדול הידוע בשם "בשעה
תער"ב"
שהקדימו,
בליובאוויטש ,וסיימו בשבת
פר' וירא תרע"ו  -ברוסטוב,
במאמר המתחיל "וה' אמר
המכסה אני מאברהם".
בהמשך ישנם קמ"ד מאמרים.
ויש בכתובים חלק שני שלא
אמרו ,ולא נחלק למאמרים.

)זכרונות אהרן )זאקאן( ח"ב ע' (11

)היום יום י"ב אלול(

תשל"ד

ד'
סיון

תער"ב

תש"ט

ה'
סיון
ת"ש

הרבי והרבנית
עוזבים את פריז
לפני חג השבועות
עוזבים כ"ק אדמו"ר
והרבנית את פאריז
הכיבוש
מפני
הנאצי ,ומעתיקים
לשם
לוישי,
הגיעו בערב חג
השבועות .שוהים
שם כמה חדשים,
ומשם ממשיכים
בניצא
לניצא,
שוהים משלהי קיץ
ה'ת"ש עד תחילת
קיץ תש"א.
)הקדמת היום יום בשלשלת
היחס(

ו'
סיון
תשל"ט
חלוקת סידור
תהילת ה'
בסיום ההתוועדות
דערב חג השבועות
חילק כ"ק אדמו"ר
סידור תהילת ה'
בפורמט כיס לכל
והילדות
הילדים
שתחת גיל בר ובת
מצוה.
לשער הפנימי של
כל סידור צורף דולר
לצדקה ומכתב אישי
מהרבי לילדים.

תשמ"ט
המאמר האחרון
בניגון
האחרון
המאמר
– בניגון מאמר -
שאמר כ"ק אדמו"ר,
והתחלתו "אנכי ה'
המאמר
אלוקיך".
היה ללא הקדמת
רוסטוב
ניגון
)דער ראסטאווער
ניגון( ,ונאמר ע"י
הרבי בעמידה ליד
הסטענדר.
)תורת מנחם – התוועדויות
תשמ"ט ח"ג ע' (251

)שיחות קודש תשל"ט ח"ג
ע' (57
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תק"כ
יום הסתלקות ה'בעל שם טוב'
יום הסתלקות מורנו רבי ישראל בעל
שם טוב ,בהיותו בן ששים ואחת ,ביום ד',
ומנוחתו כבוד בעיר מעזיבוש.
כ"ק אדמו"ר הזקן אמר על זה" :ביום
הרביעי נטלו ]כלומר נלקחו ,נסתלקו –
על משקל "נתלו" שנאמר לגבי הבריאה[
המאורות".
)היום יום ו' סיון(

לפני הסתלקותו ציוה הבעש"ט לנגן את
ניגונו של הרה"ק רבי מיכעלע מזלוצ'וב.
כשגמרו לנגן אמר הבעש"ט :מבטיח אני
לדורותיכם ,שהיכן ומתי שמישהו ישיר
ניגון זה של התעוררות רחמים רבים,
מתוך רגש של התעוררות תשובה ,אשמע
שא ָמצֵ א בו ,אצטרף לשירה
זאת בכל היכל ֶ
ואעורר רחמים רבים על בעלי התשובה
המנגנים.
)סה"ש תש"ג ע' (169

אשרי ,יהללו ,חצי-קדיש.
תפילת מוסף:
* בפסקה "ומנחתם ונסכיהם" אומרים )במקום
"ושעיר לכפר"( "ושני שעירים לכפר".44
* בפסקה "אלוקינו ...מלך רחמן" צריך לומר:
לְ נָ ויהם )ולא" :לִ נְ ויהם"(.
נשיאת כפיים :הכול מכסים את פניהם בטלית ,וגם
את הילדים מכניסים תחת הטלית .גם ידי הכוהנים
מכוסות בטלית.45
46
כוהן קטן שהגיע לחינוך )ואפילו מגיל שש ( ,נושא
את כפיו בברכה עם כוהנים גדולים כדי להתחנך
במצוות.47
היום יום השנה להסתלקות מורנו רבי ישראל
בעל-שם-טוב נבג"מ זיע"א )תק"כ( ,ומנוחתו כבוד
במז'יבוז'.48
49
מאכלי חלב  :נוהגים לאוכלם בשחרית ,אחרי
הקידוש .50אחר-כך מברכים ברכה אחרונה ,ממתינים
שעה אחת 51ואוכלים סעודת יום-טוב הכוללת בשר,52
ושותים בה גם יין.53

אין קוראים מגילת רות ,31ואין אומרים 'אקדמות'.32
בספר הראשון קוראים ה' קרואים בפרשת יתרו
מ"בחודש השלישי" עד סוף הפרשה .את עשרת-
הדיברות קוראים ב'טעם העליון' .33בשעת קריאת-
עשרת הדיברות – עומד הקהל ,ופניו אל ספר-
התורה.34
מניחים את הספר השני על הבימה מימין הספר
הראשון ,35ואומרים חצי-קדיש .הגבהה וגלילה .בספר
השני קוראים למפטיר "וביום הביכורים" ,ומפטירים
במרכבה דיחזקאל .36למפטיר מעלים גדול וחכם ,ויש
נוהגים שגם הקורא הפטרה זו בלחש עם המפטיר
קורא אותה בעמידה ,מפני כבודה.37
בארץ-ישראל ,לאחר ברכות ההפטרה – הזכרת
נשמות.38
מי שהוריו בחיים ,יוצא מבית-הכנסת בזמן הזכרת
נשמותָ .א ֵבל )רח"ל( בשנה הראשונה למות אביו או
אימו ,נשאר בבית-הכנסת אך אינו מזכיר נשמות.39
רבותינו נשיאינו דייקו לאחוז בעץ החיים של
הספר-תורה בעת אמירת "יזכור".40
41
בהזכרת נשמות אומרים" :בן/בת פלונית" .
"וכידוע מנהג החסידים להזכיר גם את כ"ק מו"ח
אדמו"ר )וכן את רבותינו נשיאינו שלפניו ,בנוגע
לאלו שהכירו אותם( ,שזהו עניין שפעולתו היא עבור
האומר.42"...
אומרים 'אב הרחמים' .גם מי שאינו מזכיר נשמות,
אומר 'אב הרחמים'.43

רסט עיין שם( .והוראת הרבי היא שכן נכון לנהוג – 'המלך במסיבו' ח"ב
עמ' נח-נט.
 .44שעיר עם שתי-הלחם ושעיר לחובת היום .שער-הכולל פ"מ סט"ו .קובץ
'יגדיל תורה' ברוקלין ,גיליון יב.
 .45היום-יום ,טו בתשרי .לקוטי-דיבורים ח"א עמ' ' .58ציצית הלכה למעשה'
פי"ב סכ"ז-כח וש"נ.
 .46סיפר הרה"ח ר' אשר-לעמיל שי' הכהן ,שהרבי שאלו מדוע לא הביא את
בנו בן השש לנשיאת-כפיים )'תשורה' לנישואי רוט-דרוק ,תשס"ב ,עמ' .(151
וכן בנטעי גבריאל יו"ט ח"ב ,הל' נ"כ פרק סב ס"ו.
 .47שו"ע אדה"ז סי' קכח סמ"ט.
 .48על הדיון והמסקנא בקשר ליום ההסתלקות ,ראה בספר-השיחות
תרצ"ט עמ'  ,333וש"נ ,וב'אוצר' עמ' רפח .אודות ההסתלקות ,ראה 'רבי
ישראל בעש"ט' )קה"ת ,תשמ"ו( ח"ב פרק כד.
 .49שו"ע אדה"ז סי' תצד סט"ז .בטעמי המנהג )שלא יכלו לשחוט ולהכשיר
הכלים בשבת; לפי שדוד המלך נסתלק בעצרת והיו כל ישראל אוננין בו ביום
ואסורים באכילת בשר; מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב( – ראה בארוכה
בקובץ 'אהלי שם' כרך ו' עמ' רא ואילך ,וש"נ.
 .50מנהג אדמו"ר מהוריי"צ – 'רשימות היומן' עמ' רה .מנהג הרבי – 'אוצר'
עמ' רפד .לוח כולל-חב"ד.
 .51של"ה מסכת שבועות ד"ה ההפטרה ,ומציינים לש"ך יו"ד סי' פט ס"ק טז.
'שערי הלכה ומנהג' חיו"ד סי' יא ,וראה 'אוצר' שם .זאת ,גם בחלב וחמאה,
אך כמובן ,מלבד גבינה קשה שממתינים אחריה שש שעות )רובן ככולן של
הגבינות הכשרות למהדרין בארה"ק כיום ,אינן "קשות"(.
"וראה פמ"ג לשו"ע יו"ד סי' פט ,שפתי-דעת ס"ק ז ,דהפסק שעה – מחליף
קינוח" )אג"ק כרך כ עמ' רפט ,שערי הל' ומנהג יו"ד סי' יא(.
ההמתנה )אפילו בשש שעות מבשר לחלב( היא מגמר האכילה של סוג אחד
עד תחילת האכילה של הסוג השני ,ולא מגמר הסעודה או ברכה אחרונה עד
תחילת הסעודה )דגול מרבבה ר"ס פט ,ודלא כערוה"ש שם סוס"ד(.
 .52מצווה – שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ז .וראה חוה"מ כהלכתו פ"א ס"ז.
 .53שו"ע אדה"ז שם ס"ד "שישתה יין באמצע סעודתו] ,ונאמרה בזה
הגבלה [:אם ידו משגת" ]וגם לא נאמר בזה שיעור )משא"כ – שני הדברים

 .31פסקי הסידור אות קסו .ואכן מנהג זה אינו נהוג כלל אצל חסידי חב"ד,
אף שהובא בשו"ע אדה"ז )סי' תצ סי"ז ,תצד סי"ג( ' -המלך במסיבו' ח"א עמ'
קעא-ב .רצו .וראה 'אוצר' עמ' רסו.
 .32זו ההוראה לרבים ולדורות – ספר-המנהגים שם ,לקוטי-שיחות חלק
ל"ג עמ' .231
 .33לוח כולל-חב"ד ,משו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א.
 .34ספר-המנהגים עמ'  .44וראה 'אוצר' עמ' רסג.
 .35רמ"א סי' קמז ס"ח – להניחו שם )ואצל הרבי נהגו להניחו מימין(.
 .36לוח כולל-חב"ד ,משו"ע אדה"ז שם ס"ה.
 .37לוח כולל-חב"ד ,משו"ע אדה"ז שם ס"ו.
 .38בחוץ לארץ מקיימים את הזכרת הנשמות ביום-טוב שני ,כדלהלן הערה
.65
 .39הוראת אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע' ,אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי עמ' רכא,
וש"נ.
 .40לקוטי-שיחות כרך יד עמ' ' .233המלך במסיבו' ח"א עמ' שט.
 .41סידור 'תורה אור' עמ'  ,259וכן נהג הרבי' ,המלך במסיבו' ח"ב עמ' קסו.
 .42משיחת אחש"פ תשכ"ו )תורת-מנחם חלק מו עמ'  .(343ולכאורה הכוונה
לומר :אדמו"ר פלוני בן פלונית ,ולהזכירו לפני ההורים )ע"ד האמור בשערי
הל' ומנהג ח"א סו"ס קג לגבי 'הרחמן הוא יברך את אדמו"ר' .ועד"ז בפסוקים
לשמות אנשים שלפני סיום שמו"ע(.
 .43כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ התבטא על אמירת 'אב הרחמים' על-ידי אלו
שאינם מזכירים נשמות – "איז ווי זיי ווילען" ]= יעשו כרצונם[ )'אוצר' עמ'
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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

עם כל ההקפדות כדין נטילת-ידיים לסעודה ,20ואז
יברך את כל הברכות" :על נטילת ידיים"" ;21אשר
יצר"" ;22אלוקי נשמה" ;26הברכות הקצרות" ,המעביר
שינה" ו"ברכת התורה" .23וכן לקרוא קריאת שמע של
שחרית.
לאחר סיום הלילה טוב לישון מעט ,כדי שיהיה
אפשר להתפלל בכוונה.24
שחרית :בבית-המדרש של רבותינו נשיאינו התחילה
התפילה בשעה הרגילה כבכל שבת ויום-טוב.25
הלל שלם ,26קדיש תתקבל .שיר-של-יום ליום
ראשון ,הושיענו ,קדיש יתום.
מתקנת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו :כל בני-ישראל ,גם
הקטני-קטנים/ות )מבן חודש ומעלה ,ואף לפני כן(27
יהיו בבית-הכנסת )לכל הפחות( בעת קריאת עשרת
הדיברות.28
29
מוציאים שני ספרי תורה .י"ג מידות – פעם אחת .
"ריבונו של עולם" ,בריך שמיה .30שמע ,אחד אלוקינו,
גדלו וכו' עד "ישועה ורחמים".

למי שיהיה ניעור בליל שבועות כל הלילה ,שיזכה
ל'כתר תורה'".
"היו לילות שלא קראו בליובאוויטש קריאת-שמע
שעל-המיטה :שביעי-של-פסח ,הושענא רבה ,ליל
שבועות ,וליל ראשון של פסח.
"בכלל ,בכל לילה נהג כ"ק ]אדמו"ר מהורש"ב[
לקרוא קריאת-שמע )פרשה ראשונה (13בהגיע חצות
לילה ,אפילו אם נשאר ער לאחר מכן )אפילו כל
הלילה( ,אלא שלא הבחינו בכך .בלילות שלא היה
קורא קריאת-שמע שעל-המיטה – כנ"ל – היה מדבר
לפעמים בעניין קריאת-שמע ,ולפעמים בפירוש
המילות דקריאת-שמע".14
15
תיקונים לנוסח 'תיקון ליל שבועות' :
")א( בכל הדפוסים שראיתי ,16הסיום דספר יצירה
הוא...' :נאמנת בפנים ...אחד בפה ואחד בלב'.
"ואינו נכון .כי )נוסף לזה שחסר סיום בדבר טוב,
הרי( נוסח זה אינו מובן כלל .וצריך להיות ,כמו
שהוא בכמה וכמה הוצאות דספר יצירה הנדפס כספר
בפני-עצמו...' :נאמנת .שלוש רעות ללשון :דיבור רע,
והמלשין ,והמדבר אחד בפה ואחד בלב .שלוש טובות
ללשון :שתיקה ,ושמירת הלשון ,ודיבור אמת'.
")ב( ומעניין לעניין :ב'תיקון' שנדפס בסלאוויטא
)ועוד( בהעתקת מאמרו של רשב"י' :אנן בחביבותא
תליא מילתא ,דכתיב ,'...הובאו רק שני פסוקים.
"וצריך להיות כבזוהר :אנן בחביבותא תליא מילתא,
דכתיב' :ואהבת את ה' אלוקיך' ,וכתיב' :מאהבת ה'
אתכם' ,וכתיב 'אהבתי אתכם אמר ה'".
נוהג נפוץ בין אנ"ש שלא לומר את נוסחאות ה'יהי
רצון' ושלא לכוון ה'כוונות' כנדפס ב'תיקון' .17כמו-כן
אין אומרים כלל את ה'קדישים' הנדפסים שם.18
באשמורת הבוקר ,מעט לפני עלות-השחר ,נוהגים
לטבול במקווה ארבע טבילות.19
לאחר מכן ,כשכבר עלה השחר ,ייצא לצרכיו וייטול
ידיו שלוש פעמים על כל יד )רגילים ליטול לסירוגין(,

המגיד מקבל את
הנשיאות
כ"ק הרב המגיד
ממזריטש מקבל את
הנשיאות.
מיד כשנתמנה הרב
המגיד לנשיא ,הפיח
רוח חיים חדשה בכל
החסידים.
מרכזי
בימי נשיאותו של
הרב המגיד הוכפלה
התעמולה ,והורחבה
הפעילות של תנועת
החסידות.

יום חתונת הרבנית דבורה לאה
יום חתונת הרבנית דבורה לאה ,בתו הגדולה של כ"ק אדמו"ר
מהר"ש ,עם הרה"ח ר' משה ארי' לייב גינזבורג מויטבסק.
בהזמנה לחתונת בתו כותב כ"ק אדמו"ר מהר"ש:
כאשר זיכני השי"ת בנשואי בתי תי' עם ב"ג המופל' האברך
מו"ה משה ארי' ליב נ"י בן המופל' הגביר המפורסם וו"ח
מו"ה אברהם זלמן נ"י אשר הוגבל הזמן למזל טוב ביום
ו' ערב שבת קודש אסרו חג דחג השבועות הבע"ל אי"ה.
אמרתי אקרא למאהבי נפשי שבא יבואו ליום המוגבל על
ראש שמחתי להתעלס באהבים כיד ה' הטובה עלינו ,והשם
יתברך יזכנו לשמח חתן וכלה .ויעזור להם בכל מאוויי נפשם
להיטיב להם מנפש ועד בשר .ידידם דו"ש מלונ"ח.

הסכם השידוך
של הרבי הרש"ב
היום שבו נכתב ההסכם )בפני
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק,
בחדרו הק'( ,בין כ"ק אדמו"ר
מהר"ש לאחיו כ"ק אדמו"ר
יוסף יצחק מאוורוטש ,על
שידוך כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
עם הרבנית שטערנא שרה,
בהיות החתן בן ארבע וחצי
שנים והכלה בת חמש וחצי...
זמן החתונה נקבע ל"קיץ
תרל"ה בירושלים"!

)התמים חוברת ב' ע' ע ]עא[ מז(.

)אג"ק אדמו"ר מהר"ש ע' יא(

)חנוך לנער ע' (6

תקכ"א

ז'
סיון
 .20ולמעשה – נוטלים אז לסירוגין כמו תמיד.
" .21הוראה בחשאי" – 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א ר"ס ד .ובספר 'היכל
מנחם' ח"ב עמ' ריג נדפסה הוראה ב'יחידות' שכן מנהגנו בפועל.
 .22בקצות-השולחן סי' ה ס"ב ובבדי-השולחן שם ס"ק ג כתב ,שאם לא יצא
לצרכיו לא יברכנה ,כי ברכה זו אינה חלק מברכות-השחר שנתקנו תמיד,
וכבר כ"כ הברכי-יוסף סי' ו ס"ק ג בשם האריז"ל ,עיי"ש .אבל ראה ב'יחידות'
שבהערה הקודמת.
 .23סידור אדמוה"ז )הוספות לשו"ע ח"א עמ'  .347במהדורה החדשה ס"ע
תרח(.
 .24לקוטי-שיחות כרך יד עמ'  .225וראה היום-יום י' שבט ,בשם אדמו"ר
הצמח-צדק" :מוטב לאכול כדי להתפלל מאשר להתפלל כדי לאכול".
' .25אוצר' עמ' רנח.
 .26ראה בס' "מאמרי אדה"ז ע"פ התורה והמועדים" ח"א עמ' שמא ,שעיקר
ההלל )התגלות הכתר הוא הרצון ,עיי"ש( ,הוא בחג השבועות.
 .27לקוטי-שיחות כרך כג עמ'  ,251ועמ'  .256וכמובן על המארגנים להשתדל
למניעת הפרעות מהם )ראה שו"ע אדה"ז סי' צח סוס"א וסי' קכד סו"ס י
מהשל"ה(.
 .28לקוטי-שיחות כרך כח עמ' .315
הטעם כמובא בלקוטי שיחות )חלק כג ,עמ'  (254מפסיקתא דר"כ ,שקריאת
עשרת-הדברות היא בדוגמת יום מתן-תורה ,ולכן יש לכנס את ילדי ישראל
לשמיעתה אז .והרי ברור שהכוונה דווקא לקריאתה בציבור כתקנת חז"ל.
על-כן ,בתי-חב"ד רבים מארגנים מניין מיוחד לקריאת התורה בשעה הנוחה
לילדים ,ובו שישה אנשים שלא שמעו עדיין את הקריאה )או שבשעת
שמיעתם התנו שאם יזכו לשמוע באופן כשר אח"כ עם הילדים ,הרי עכשיו
הם מכוונים שלא לצאת כלל( ,ואח"כ אמירת הפסוקים ,דברי התעוררות,
ומחלקים פרסים וכו' .בדבר עריכת הגרלות ,עדיף לארגן זאת באסרו-חג ,ואז
גם להעניק בפועל את כל הפרסים לזוכים.
 .29מסתבר שגם המתפלל בביכ"נ שלפי הנוסח שלהם אומרים זאת ג"פ,
א"צ לומר זאת עמהם )ראה תהלה-לדוד סי' סו ס"ק ז ,ושו"ת אגרות-משה
או"ח ח"ג סי' פט(.
 .30סידור אדה"ז.

 .13ספר-השיחות תרצ"ו עמ'  ,1וש"נ.
 .14ספר-השיחות תש"ב עמ' .100
 .15לקוטי-שיחות כרך כח עמ'  ,315בשינויים קלים.
 .16ובהוצאות שונות בשנים האחרונות תוקנו הטעויות הללו.
 .17ראה 'המלך במסיבו' ח"א עמ' ריח .וע' בכיו"ב :אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב
ח"א עמ' יח .היום-יום י"א אדר-א .ועוד.
' .18אוצר' ס"ע רנב.
 .19שער-הכוונות ,מובא בכף-החיים סי' תצד ס"ק ז ,וב'תיקון' .עלות-השחר
לדעת הגרא"ח נאה ז"ל ,הוא בשעה  2:55כיום בירושלים.
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תשט"ו
התהלוכה הראשונה
התהלוכה
התקיימה
הראשונה לבתי הכנסת
לשמח יהודים ולהביא
אליהם את המסר החסידי.
כ"ק אדמו"ר אמר:
"צעירי אגודת חב"ד" פעלו
לראשונה ענין של מסירת
נפש בכך שהלכו אתמול
ב"תהלוכה" ,ולכן כל אלה
שהלכו להבתי כנסיות –
יאמרו עתה "לחיים".
המשתתפים
כאשר
בתהלוכה אמרו לחיים,
אמר הרבי :אני – לא
הלכתי ,אבל הנני מקנא
בהם  . .ועל חשבון זה –
אומר גם כן לחיים.
ַ
)תורת מנחם חי"ד ע' (119

תרל"ב

ח'
סיון

תרכ"ה

י'
סיון
תרצ"ב

תר"ח
יום חתונת הרבי המהר"ש
כ"ק אדמו"ר מהר"ש ,התחתן בזיווג ראשון ,בגיל
ארבע עשרה ,עם הרבנית שטערנא ,בת אחיו
רבי חיים שניאור זלמן מליאדי.
אל החתונה באו אלפי חסידים והיא נחגגה
ב'רעש' גדול .באמצע ימי השבע ברכות חלתה
הכלה במחלה קשה ,ולאחר שלשה חדשים
נפטרה ]לפי גירסא אחרת ,נערכה החתונה בז'
באלול[.
יצויין כי אחד המאמרים שאמר אביו כ"ק אדמו"ר
הצמח צדק באחד משבעת ימי המשתה היה
מיוסד על הפסוק "רפאני ה' וארפא"...
כדי להפיג את צערו ,הורה אביו לקבוע בשבילו
חדר הסמוך לחדרו כדי שיוכל להכנס אליו בכל
עת ,והיה מראה לו הכתבים כתבי יד קודש גם
מאלה שלא הראה לשאר בניו.
)ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש ע' (34
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יום חתונת הרבנית שיינא
הי"ד
יום חתונת הרבנית שיינא,
בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ ,עם בן דודה הרה"ח ר'
מנחם מענדל הכהן הורנשטיין,
בנה של הרבנית חיה מושקא ,בת
כ"ק אדמו"ר מהר"ש ,בהיותה בת
עשרים ושמונה וחצי.
בעיר
התקיימה
החתונה
לנדוואראוו שבפולין .על הסיבה
לבחירת מקום זה כותב כ"ק
"ומפני
מוהריי"צ:
אדמו"ר
ההגבלות עכשיו בהנוגע לגבולין
ותעודות ,הגבלנו את מקום
החתונה על אם הדרך בהתחנה
לאנדראווא במדינת פולין".
)ימי חב"ד ע' (186

ממעייני החסידות

חג השבועות
אימת מפגיע על ארי
"חמשה אימות הן ...אימת מפגיע )חיה קטנה וקולה
גדול ושומע וירא שתהא בריה גדולה ובורח ,רש"י( על
ארי" )שבת עז,ב(.
ארי – רומז ללימוד התורה ,כאומרם ז"ל "ארי עלה
מבבל" ,וכן "ארי שבחבורה" ,וכן "אין משיבים את
הארי לאחר מיתה".
מפגיע – היינו עבודת התפילה ,שאין פגיעה אלא
תפילה .התפילה נמשלה לחיה קטנה ,כיוון שהיא "חיי
שעה" בלבד ,ואילו התורה היא "חיי עולם" .אך קולה
)של התפילה( גדול – כי ההמשכה שעל-ידה נעלית
ביותר ,כידוע בעניין "יהי רצון" ,שעל-ידי התפילה
מעוררים וממשיכים רצון חדש.
אימת מפגיע על ארי – שכן ,כל האומר אין לי אלא
תורה ,אפילו תורה אין לו ,ומוכרח שיהיו הן תורה
והן תפילה.

כי טוב סחרה
כ"ק אדמו"ר הריי"צ אומר :אנו מברכים בכל יום
"וציוונו לעסוק בתורה" .עסק – הוא מלשון משא
ומתן .כאשר שני יהודים נפגשים ,אם אין להם ספר
ללמוד בו ,לפחות ידברו בדברי תורה ששמעו או
שחידשו ,וזה יהיה עסק טוב עבורם; שכן בכך ירוויחו
שלא יבואו לדבר לשון-הרע או דברים בטלים...
)רשימות דברים ח"ד עמ' רכג(

לאפות את התורה
התורה ניתנה באש שחורה על-גבי אש לבנה .אש
שחורה – היא האש המסותרת והנעלמת בליבו של
כל אחד ואחד מישראל ,באהבה ותשוקה לדבקה בו
יתברך .באהבה זו ,אשר רשפיה כרשפי אש שלהבת
י-ה ,שמתלהבת ובוערת תמיד באהבתו יתברך – יוכל
האדם 'לאפות' את ה'לחם' דתורה .וכשיאפה את
התורה בשלהבת זו – יובלעו דברי התורה במעיו ויהיו
לאחדים עמו.

)'רשימות' חוברת שביעית עמ' (65

)ליקוטי-תורה בחוקותי מח,ג(

המשך מעמוד 11

ב"ה ,טו טבת תשל"ח
לשאלתו בבריאות –
.ברוקלין ,נ.י.
כדעת שני רופאים
ב"ד מרת זלדה תי'
מומחים ,וה' יצליח.
ברכה ושלום!
לרפואה
בברכה
ולאויוש"ט
מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת
ברכה פ"נ
מ .שניאורסאהן
צילום המכתב לרב רוזן
ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק
בשורות טובות מקבלת הפרס
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
בברכה לבשו"ט תכה"י בהמשך להבשו"ט
ב'אגרות-קודש' כרך לג עמ' רלג נדפס מכתב של
ע"ד קבלת הפרס ומתוך שמחה
הרבי לבת דודו מרת זלדה:
ב"ד ]=בן דודה[
בברכת מזל-טוב לקבלת הפרס וכו' ויהי-רצון
שמתוך שמחה תשפיע שמחה בכל סביבתה,
מ .שניאורסאהן
ובברכת החג.
מסתבר שלאותה איגרת קדמה איגרת נוספת:
ש"ס – מישקובסקי
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
הדלקת נרות :יש להיזהר שלא להדליק אש חדשה,
אלא להעביר אש מנר דולק .6מברכים שתי ברכות:
'להדליק נר של יום-טוב' ו'שהחיינו'.
קידוש :סדר הקידוש – יקנה"ז :יין )ברכת הגפן(,
קידוש )'אשר בחר בנו ,('...נר )'בורא מאורי האש'(,7
הבדלה )'המבדיל בין קודש לקודש'( ,זמן )שהחיינו(.
"בהבדלת מוצאי-שבת-קודש שחל ביום-טוב,
אין מקרבים הנרות ואין מאחדים השלהבת שלהם,
וכן אין מביטים בציפורניים .ורק בעת ברכת 'בורא
מאורי האש' מסתכלים בנרות כמו שהם כל אחד בפני
עצמו".8
החלטות טובות" :חג-השבועות הוא זמן המוכשר
לעשות הכול לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת-
שמים ,וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין
מפריע משטן המקטרג ,כדוגמת זמן התקיעות בראש-
השנה ויום הקדוש דצום הכיפורים".9
תיקון ליל שבועות:
נהגו כל ישראל להישאר ערים בליל שבועות .רובם
נהגו ,וכן מנהגנו ,לומר 'תיקון' כנדפס .10מי שלא
הספיק לסיימו בלילה ,יסיימנו ביום.11
12
הכרזת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע " :יש תחת-ידי
כתב-יד אדמו"ר האמצעי ,וכתוב שם שהוא מבטיח

* תזכורת :יש להשאיר מערב שבת אש דולקת עבור
הדלקת נרות יום-טוב.

שבת-קודש פרשת נשא
ה' בסיוון – ערב חג השבועות
1

היום יש לסיים את לימוד מסכת סוטה.
קריאת התורה :לפי 'מנהג מדינתנו' 2ההפסקות בין
העליות – שונות מהנהוג ברוב החומשים ,והן כדלהלן:
שני :מתחיל 'בני מררי' )ד,כט(.
שביעי :3מתחיל 'זאת חנוכת המזבח' )ז,פג(.
הפטרה" :ויהי איש אחד ...ובין אשתאול" )שופטים
יג,ב-כה(.
אין אומרים 'אב הרחמים'.
אין אומרים 'צדקתך'.
פרקי-אבות – פרק ו.

יום ראשון
ו' בסיוון – חג השבועות
ערבית :ממתינים להתפלל ערבית של חג עד לאחר
צאת הכוכבים ,כדי שיושלמו מ"ט ימי ספירת-העומר
"תמימות תהיינה" ,לפני שנכנס יום-טוב.4
תפילה של יום-טוב .בשמונה-עשרה מוסיפים:
"ותודיענו" ,אם שכח – אינו חוזר אלא אומר" :ברוך
המבדיל בין קודש לקודש".
נשים הנוהגות להתפלל ערבית ,יתפללו תחילה
ואחר-כך ידליקו את נרות החג.
אישה שאינה מתפללת צריכה לומר קודם שתעשה
מלאכה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".5

 .6ואולם ,בדיעבד "אם עבר ועשה ] = הצית אש חדשה[ ,מותר להשתמש
בהאש ביום-טוב שלא קנסו חכמים להעושה מלאכה ביום-טוב כמו שקנסו
להעושה מלאכה בשבת החמורה" – לשון רבינו הזקן בשולחנו אורח-חיים
סימן תקב סעיף א.
 .7הבשמים באים להשיב את הנפש' ,נשמה יתירה' שהיתה בו בשבת והלכה
ממנו במוצ"ש ,אבל ביו"ט )ע"פ נגלה( "אין לאדם נשמה יתירה כלל" )שו"ע
אדה"ז סי' תצא ס"א(.
 .8ספר המנהגים )סדר הגדה( עמ'  ,39מלקוטי טעמים ומנהגים של הרבי
להגש"פ ,כותרת 'קידוש' ,ד"ה הבדלה.
 .9היום-יום ,ד סיוון ,מתוך מכתב לבני הישיבות ,מאג"ק אדמו"ר מהוריי"צ
ח"ה עמ' עו .והורה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו" :מכתב זה ,צריכים ללומדו ,וגם
לפרסמו בין אלה שאינם יודעים אודותיו" )תורת-מנחם תש"י ,עמ'  .(92וראה
ספר-השיחות תש"ב עמ' .119
 .10שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ג ,ע"פ המ"א שם ,ומקורו מזוהר פ' אמור )צח,א(,
הנאמר גם ב'תיקון' עצמו ,ש"חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה זה,
והיו עמלים בתורה" .וראה תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ' .133
 .11הוראת אדמו"ר מהוריי"צ למנהלי הישיבה קודם חג השבועות תש"ד,
'קובץ ליובאוויטש' גיליון  3עמ' .35
 .12ספר-המנהגים עמ'  ,44מ'ספר השיחות – תורת שלום' עמ' .3

 .1בחו"ל – פרשת במדבר.
 .2כנדפס בחומש 'תורה תמימה' שהרבי השתמש בו לשמיעת קרה"ת.
 .3וגם קריאת שיעור החומש היומי בשיעורי חת"ת ,וכן להקוראים שוב את
ה'שביעי' שמו"ת לפני תפילת שחרית כמנהג רבותינו נשיאינו.
 .4שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ב.
 .5לוח כולל-חב"ד.
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