ב"ה • ערב שבת קודש פרשת שלח • י"ח 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

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
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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א'תנ"ג
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע • הלכות,
מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים • יומנים ותאריכי
חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

אור וחום ההתקשרות
...על כך אומר הרבי שהחיים נצחיים הם ,ובמילא ישנם בתקפם כל עניני השליחות והכוחות שניתנו על ידו,
וגם עכשיו ממשיך לדרוש בכל התוקף )"מיט די זעלבע שטריינגקייט"( אודות קיום השליחות ששלח כבר,
וימשיך לשלוח!
– ישנם התמהים על דיבורים אלה ,אבל ,האמת היא ,שמצינו בתנ"ך" :ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא" –
כמה שנים לאחרי שעלה בסערה השמימה! ואם כן ,מהי התמיהה שגם עכשיו ימשיך הרבי לשלוח?! ...באיזה
אופן להודיע – יש לרבי את הדרכים שלו ,ואין אנו צריכים לדאוג באיזה אופן יודיע הרבי ,יכולים לסמוך עליו!
...כל אחד ואחד מהתלמידים ,מהמקושרים ומהחסידים צריך לידע שהוא מ"אנשי משה" ,וענין זה הוא לעד
ולעולמי עולמים ,לו ולדורותיו ,עד ביאת משיח צדקנו .ויתירה מזה – גם אלה שמקודם לא היתה להם שייכות
אל הרבי ,יכולים עתה להיות חסידים של הרבי .ונקודת העניין – שאין שינוי כלל בין קודם לעכשיו.
...ועל דרך זה בנוגע להשפעת ברכות לכל אלה שעוסקים ויעסקו בעניני העבודה של הרבי – שעתה ,לאחרי
ההסתלקות ,שאינו מוגבל בהגבלות הגוף הגשמי ,נמשכות כל הברכות בהשפעה מרובה.
)תורת מנחם חלק א' עמ' (130

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •  < 12יומן מבית חיינו
•  < 13עת לדעת •  < 14ממעייני החסידות •  < 16חותמו של מלך •  < 18פרקי אבות
•  < 19סוגיות בתורת רבינו •  < 21לוח השבוע •  < 22שניים מקרא ואחד תרגום

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

עלות השחר
זמן זריחת סוף
חצות מנחה
היום
ד'
 120ד' 72
והלילה גדולה
החמה
לפני ציצית
לפני
זמן ק"ש
הזריחה ותפילין
הזריחה
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.08
4.08

2.56
2.56
2.56
2.56
2.57
2.57
2.57
2.57

5.42
5.42
5.42
5.42
5.43
5.43
5.43
5.43

4.34
4.34
4.34
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35

9.06
9.06
9.06
9.06
9.07
9.07
9.07
9.07

1.17
1.17
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.19

12.41
12.42
12.42
12.42
12.42
12.43
12.43
12.43

שקיעת צאת
החמה הכוכבים
7.48.6
7.48.8
7.49.1
7.49.4
7.49.6
7.49.8
7.50.0
7.50.2

8.16
8.17
8.17
8.17
8.18
8.18
8.18
8.18

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
שלח
קרח

ירושלים
הדה"נ
19:07
19:08

צה"ש
20:29
20:30

תל-אביב
הדה"נ
19:29
19:31

צה"ש
20:31
20:33

חיפה
הדה"נ
19:20
19:22

צה"ש
20:33
20:35

באר-שבע
הדה"נ
19:27
19:29

צה"ש
20:29
20:30
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ַא חסידישע פרשה
שלח | בעזרת גדולי הדור
בכל דור ודור ישנם יהושע וכלב ,גדולי הדור ,ובדורנו –
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,שמכריזים שמכיון ש"חפץ
בנו ה'"] ,לא רק רצון בלבד ,כי אם "חפץ" ,פנימיות הרצון,
ענין התענוג[ ,וחפצו של הקב"ה להביא אותנו אל הארץ
הזאת ,מפני התענוג שלו בעבודתם של ישראל לכבוש את
"ארץ כנען" ולעשות ממנה "ארץ ישראל" ,ולא עוד ,אלא
ש"ה' אתנו" ,הקב"ה נמצא עם כל אחד ואחד מישראל –
הרי בודאי ובודאי שיצליחו בתפקידם ושליחותם לכבוש
את "ארץ כנען" ולעשות ממנה ארץ ישראל.
ובהדגשה – "כי לחמנו הם" ,כלומר ,תכלית הכוונה
דמציאות העולם כולו אינה אלא "בשביל ישראל",
כדי שיהודי ישתמש בו וינצלו לעשות לו יתברך דירה
בתחתונים ,בדוגמת ה"לחם" שנועד למאכל האדם.

הכתב והמכתב

ועוד עניין בזה :גם כאשר נראה שיש קשיים ,ויתכן
שאכן ישנם קשיים – הרי זה בדוגמת ה"לחם" ,שאף שיש
לטרוח ולהתייגע בכל פרטי המלאכות דחרישה וזריעה
קצירה וטחינה עד לאפיית הלחם ,הרי לאחרי טירחא
ויגיעה זו זוכה לאכול ולהנות מהלחם,
ודוגמתו בעבודה הרוחנית – שלא זו בלבד שמתגבר
על כל הקשיים שבעבודה זו ,אלא עוד זאת ,שמברך את
הקב"ה על הקשיים אלו ,שכן ,על ידם ניתנה לו האפשרות
להביע את גודל וחוזק התקשרותו להקב"ה ,תורתו
ומצוותיו ,שגם במצב כזה ממלא את תפקידו ושליחותו
מתוך שמחה וטוב לבב ובתכלית השלימות.
)תורת מנחם תשמ"ה ח"ד עמ' (2300

כל הבקשות נמצאות בסידור

לפנינו מענה אודות הצעה לחדש תפילה
מסוימת כהוספה על נוסח התפילה.
נת']קבל[ ות"ח ]=ותשואות חן[
מובן שכאו"א ]= שכל אחד ואחד[ יכול להתפלל להשם
כפי רגש הלב שלו )בכל לבבך – לב שלך( ,ובמילא –
באותיות ולשון שלו,
אבל מובן שלכל לראש – צ"ל ]= צריכות להיות[ התפלות
בנוסח אנשי כנה"ג ורז"ל ]= כנסת הגדול ורבותינו זכרונם
לברכה[ – שידעו גם פנימיות הלב דבנ"י ]= דבני ישראל[
)שלאו אצל כאו"א ]= כל אחד ואחד[ בגלוי היא( – וגם להתבונן בתפלות אלו – דאפשר דכו"כ ]= דכמה וכמה[
ענינים דמחדש תפלה עליהם – כבר נכללו בהם.

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

יום בחודש
י"ח בסיוון

ש"ק י"ט בסיוון
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א'
ב'

כ' בסיוון
כ"א בסיוון

ג'

כ"ב בסיוון

ד'

כ"ג בסיוון

ה'

כ"ד בסיוון

ו'

כ"ה בסיוון

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

הל' ציצית ..בפרקים אלו .פרק א-ג .הל' כלים פרק כג.
הל' ברכות ..בפרקים אלו .פרק
פרק כד.
א-ג.
פרק כה.
הל' ברכות .פרק ד-ו.
פרק כו.
פרק ז-ט.
אלו.
בפרקים
מילה..
הל'
י-יא.
פרק
פרק כז.
פרק א.
פרק ב-ג .סדר תפלות כל השנה.
נהגו העם ..ימלוך עלינו וכו'.

ספר-המצוות
מ"ע יד.
מ"ע יט.
מ"ע יט.
מ"ע יט.
מ"ע יט .רטו.

מ"ע רטו .ספר משנה תורה סוף
ספר אהבה :סדר תפלות כל השנה.
פרק כח.
נהגו העם ..ימלוך עלינו וכו'.
שם :נוסח ברכות התפלה וסידורן.
הל'
מקואות ..פרק א) .א( ברוך אתה ..נוסח הוידוי ..עושה
בפרקים אלו.
שלום וכו'.

נוסח ברכות התפלה וסידורן) .א(
ברוך אתה ..נוסח הוידוי ..עושה
שלום וכו'.
נוסח ברכת המזון .ברוך אתה..
אשיש ביי' .נחלתי עדותיך
וגו' .הל' פרק ב.
ספר זמנים והוא ספר שלישי..
שבת ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

שם :נוסח ברכת המזון .ברוך אתה..
אשיש ביי' .מ"ע קנד.

דברמלכות

לא לקרוא את סיפור
המרגלים "למפרע"
הקורא את סיפור המרגלים "למפרע" ,כמאורע שאירע רק בעבר – "לא
יצא" • החילוק בין ימי הקיץ והחופשה לימי הלימודים הוא כמו החילוק
בין "ארץ ישראל" וה"מדבר" • מצוות ציצית ,המופיעה בסוף פרשתנו,
מסייעת לקרר את ההתלהבות בענייני העולם-הזה • משיחת כ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו

א
ידוע פתגם הבעל-שם-טוב 1על מאמר רז"ל" 2הקורא
את המגילה למפרע לא יצא" ,שכאשר קורא את
המגילה באופן שחושב שזהו מאורע שאירע בעבר,
למפרע ,אזי לא יצא ,כיון שהתורה היא נצחית ,3וכל
ענייניה ישנם גם בהווה.
והנה ,אף שבנוגע לכמה דינים למדים כתיבת
המגילה מכתיבת ספר תורה ,4מכל מקום ,מגילה
נקראת "אגרת" ,5ואילו תורה נקראת "ספר".
6
והחילוק ביניהם – כמבואר בהוספות לתורה-אור
ש"הספר הוא נצחי תמיד בלתי יבוטל לעולם ...אך
האגרת אינו נכתב אלא לפי שעה בלבד ולא להתקיים
כלל ,כי הרי אחר קריאתו את האגרת ...אין צריך לו
עוד כו'" .ומצד זה יש גם חילוקי דינים בין אגרת לספר
בהלכות שבת ,לגבי מוקצה.7
ומזה מובן ,שהתורה יש בה עניין הנצחיות יותר
מאשר המגילה .וכמובן גם מעניין הקדושה שבהם,
שהתורה יש בה קדושה יותר מאשר המגילה שבה לא

נזכרו שמות הקדושים ,וככל שהקדושה היא יותר אזי
הנצחיות היא יותר.
ואין זה בסתירה למאמר רז"ל" 8כל ספרי הנביאים
והכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח ,חוץ ממגילת
אסתר" )כידוע השקלא וטריא בזה בשו"ת הרשב"א– (9
כי ,הפירוש ד"עתידין ליבטל" אינו כפשוטו שיתבטלו
חס ושלום ,אלא הכוונה היא לביטול "כשרגא
בטיהרא" ,10והיינו ,שמצד גודל מעלת הגילויים
דלעתיד לבוא ,ש"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים" ,11אזי הגילוי ד"כתבי הקודש" לא יהיה לו
ערך" ,כשרגא בטיהרא" ,מה שאין כן העניין דמגילת
אסתר שהוא מבחינת "סתימא דכל סתימין" ,12יהיה לו
ערך וחשיבות אפילו לגבי הגילוי דלעתיד לבוא; אבל
לגבי עניין הנצחיות – התורה היא נצחית יותר מאשר
המגילה.
וכיון שכן ,הרי ,אם לגבי המגילה אומר הבעל-שם-
טוב ש"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" ,על אחת
כמה וכמה לגבי ענייני וסיפורי התורה ,שבוודאי ישנם
בכל זמן.

 .1ראה כתר שם טוב )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סימן ק .וש"נ.
 .2מגילה ריש פרק ב.
 .3תניא ריש פרק יז .ובכ"מ.
 .4ראה רמב"ם הלכות מגילה פרק ב הלכה ט ואילך.
 .5שם הלכה יא.
 .6מגילת אסתר קיט ,א.
 .7ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן שז סעיף כה ואילך .וש"נ.

 .8ירושלמי מגילה פרק א הלכה ה .רמב"ם שם הלכה יח.
 .9חלק א סימן צג.
 .10ראה ריש ד"ה 'להבין מאמר רז"ל כל המועדים' תשט"ז )תורת מנחם חלק
טז עמ'  .(118וש"נ.
 .11ישעיה יא ,ט .וראה רמב"ם הלכות מלכים בסופן.
 .12תיקוני זוהר בהקדמה )יז ,א(.

4

29

ב

ג

בפרשת השבוע מסופר אודות שילוח המרגלים.
ועל-פי האמור לעיל ,ישנו עניין שילוח המרגלים גם
עתה.
כלומר :נוסף לכך שגם עתה ישנם התוצאות של
שילוח המרגלים,
– כי ,במעשה המרגלים התחיל העניין שמשה

ויובן על-פי המבואר בליקוטי-תורה 16בעניין
החילוק בין שילוח המרגלים דמשה ,שהיה שלא
כדבעי ,לשילוח המרגלים דיהושע ,שהיה לתועלת.17
ותוכן העניין בקצרה – שישנם שני אופני עבודה :א(
עבודה ששייכת לכל אדם ,וזהו עניין שילוח המרגלים
דיהושע ,ב( עבודה ששייכת רק לאלו שהם בבחינת

טאקע ַא
חושבים שהעולם הוא אכן מציאות )"די וועלט איז ַ
וועלט"( ,ועד שמזה באים לידי טעות ש"כביכול אפילו בעל-
הבית אינו יכול להוציא כליו משם" .צריכים אפוא להיזהר
מטעות זו ,ולדעת שהעולם אינו מציאות לעצמו ,וגם את
הגשמיות צריכים לעשות כלי לאלוקות
משה ,ואינה שווה לכל נפש ,ולכן ,כאשר המרגלים
דמשה הלכו לארץ ישראל והיו בריחוק מקום ממשה
רבינו – לא היו יכולים לפעול עבודה זו.
ועל-פי-זה יובן מה שאמרו רז"ל 18בנוגע למרגלים
"אותה שעה כשרים היו" – דלכאורה אינו מובן :כיון
שבהיותם במדבר "כשרים היו" ,הרי בבואם לארץ
ישראל היו צריכים להתעלות במדרגה ,ואיך יתכן
שנעשה להיפך? אך העניין הוא – שבהיותם בסמיכות
למשה ,היו בביטול ,ולא היו מציאות לעצמם )שהרי
תלמיד אצל רבו אינו מציאות כלל ,שלכן ישנו הדין
דמורה הלכה בפני רבו כו' ,(19ולכן "כשרים היו";
אבל כאשר הלכו למקום אחר – ללא נפקא מינה אם
לגריעותא אם למעליותא – הרי כיון שנתרחקו ממשה,
ונתגלתה המציאות שלהם ,אזי נעשה מצב בלתי רצוי
כו'.

רבינו לא יכנס לארץ ישראל ]במי מריבה בא הדבר
לידי פועל ,אבל התחלת העניין היה כבר במעשה
המרגלים[ ,13ומצד זה שהכניסה לארץ ישראל לא
הייתה על-ידי משה ,אלא על-ידי יהושע ,נעשה נתינת
מקום לעניין הגלות.14
15
והעניין בזה ,דהנה ,אמרו רז"ל "פני משה כפני
חמה ופני יהושע כפני לבנה" ,והחילוק ביניהם ,שחמה
אין בה שינויים ,מה שאין כן לבנה יש בה שינויים,
שלפעמים היא במילואה ,ולפעמים היא בתכלית
ההעלם ,ולכן ,כיון שהכניסה לארץ הייתה על-ידי
יהושע" ,פני לבנה" ,שיש בה שינויים ,היה נתינת מקום
לגלות ,מה שאין כן אילו הייתה הכניסה לארץ על-
ידי משה" ,פני חמה" ,שאין בה שינויים ,לא היה עניין
הגלות –
הנה לא רק התוצאות דמעשה המרגלים ,אלא גם
העניין דמעשה המרגלים עצמו ,הוא – ככל ענייני
התורה – עניין נצחי.

 .16סוף פרשתנו )נא ,ג ואילך(.
 .17ראה גם שיחת שבת פרשת שלח ,מברכים החודש תמוז תשי"ט בתחילתה
)תורת-מנחם חלק כו עמ'  51ואילך(.
 .18פירוש רש"י פרשתנו לא ,ב .וש"נ.
 .19ראה ברכות לא ,ב .וש"נ.

 .13ראה כלי יקר דברים א ,לז.
 .14ראה בהנסמן בליקוטי-שיחות חלק יט עמ' .346
 .15בבא-בתרא עה ,א .ספרי ופירוש רש"י פינחס כז ,כ .ועוד.
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עמו צריכים לעבוד את ה' ,כתורת הבעל-שם-טוב 26על
הפסוק" 27כי תראה חמור גו' עזב תעזב עמו".
ועל זה יש צורך בנתינת כוח – י-ה יושיעך מעצת
אלו התועים וחושבים שהעולם הוא אכן מציאות )"די
טאקע ַא וועלט"( ,ועד שמזה באים לידי
וועלט איז ַ
טעות ש"כביכול אפילו בעל-הבית אינו יכול להוציא
כליו משם" .28צריכים אפוא להיזהר מטעות זו ,ולדעת
שהעולם אינו מציאות לעצמו ,וגם את הגשמיות
צריכים לעשות כלי לאלוקות.

וזהו גם הטעם שמשה התפלל על יהושע "י-ה יושיעך
מעצת מרגלים" :20עניינו של יהושע – "פני לבנה" –
שקיבל ממשה" ,פני חמה" ,ובאופן ש"לא ימיש מתוך
האוהל" ,21כך ,שבהיותו אצל משה לא היה מציאות
כלל ,וכמו אור הכלול במאור ,שעם היותו בתוקף יותר,
הרי אינו מציאות כלל; אבל כאשר הלך בריחוק מקום
ממשה ,אזי הוצרך לתפלה ונתינת כוח מיוחדת.22
וזוהי ההוראה לכל אחד – שמבלי הבט על גודל
מעלתו עד לתכלית העילוי ,הנה כאשר יוצא מארבע
אמותיו של רבו ,זקוק הוא לנתינת כוח מיוחדת.

ה

ד

] [...אמרו רז"ל" 29חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא
לי'" .והיינו ,שגם בתקופת תמוז שישנו עניין החום מצד
"שמש הוי'" 30שמאיר בתקפו ,הנה מצד חומר הגוף –
"חמור" – הרי הוא עדיין במצב של קרירות.
אמנם ,גם טבע הקרירות של חמור ,צריכים לנצל
בעבודת ה' – להיות בקרירות ביחס לעניינים גשמיים.
האמת היא שצריך להיות חמימות והתלהבות –
"קאך" – בקדושה .אבל ,אם מצד טבע הגוף אין לו
ָ
התלהבות בקדושה ,צריך על-כל-פנים לפעול קרירות
בענייני העולם.
כיצד פועלים קרירות זו – הרי זה קשור עם מצות
ציצית שבסיום הפרשה:
ישנו פתגם מהבעל-שם-טוב בעניין ציצית – "כשמניח
הטלית יראה את התכלת ,פירוש שתפול עליו יראה".31
ואינו מובן :מדוע מדבר הבעל-שם-טוב אודות
עניין התכלת שאינו מצוי בזמן הזה? ובפרט על-פי
מה שכתוב בכתבי האריז"ל 32בביאור הטעם מדוע אי
אפשר שיהיה תכלת בזמן הזה?
והביאור בזה – שאותו עניין שהיה נמשך פעם על-ידי
תכלת ,נמשך גם היום ,אלא שנמשך על-ידי חוטי לבן.
והרי עניין התכלת הוא כמאמר רז"ל" 33תכלת דומה
לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד" .ולכן,

ובנוגע לענייננו:
עומדים אנו עתה בסמיכות לימי הקיץ ,וכפי הנהוג,
הנה בזמנים אלו ממעטים בלימוד התורה כו' ,ועוסקים
יותר בעניינים הגשמיים דבריאות הגוף וכו' .ולכן,
צריכים לקחת כח מהזמן שלפנ"ז כדי שזמן הקיץ יהיה
כדבעי.23
החילוק בין שני הזמנים הנ"ל הוא בדוגמת החילוק
שבין המדבר לארץ ישראל:
במדבר – ניתנה התורה ,וכדאיתא בגמרא" 24כיוון
שעשה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה
ניתנה לו במתנה"; מה שאין כן ארץ ישראל שנתחלקה
לשנים-עשר שבטים ,ואינה מקום הפקר ,ושם התחילה
העבודה בעניינים גשמיים ,חרישה וזריעה וכו'.
ובדוגמת נתינת הכוח מהמדבר על ארץ ישראל,
יש ליקח כוח מהזמן שעוסקים בתורה על הזמן שבו
עוסקים בעבודה בעניינים הגשמיים.
אפילו לדעת אלו האומרים שימי הקיץ הם ימי חופש,
הרי זה גם עניין של עבודה ,כמו שכתוב" 25בכל דרכיך
דעהו" ,אלא שהעבודה היא באופן של חיזוק בריאות
הגוף ,כדי לעשות את הגשמי כלי לאלוקות ,שהרי גם

 .26ראה כתר שם טוב )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סימן כא .וש"נ )נעתק
ב"היום יום" כח שבט(.
 .27משפטים כג ,ה.
 .28סוטה לה ,א.
 .29שבת נג ,א.
 .30ראה ליקוטי-שיחות חלק יח עמ'  .310וש"נ.
 .31צוואת הריב"ש סימן כא.
 .32פרי עץ חיים שער הציצית פרקים ד-ה .וראה ליקוטי-תורה פרשתנו מה ,ד.
וראה גם אגרות-קודש אדמו"ר הרש"ב חלק א עמ' שנא ואילך .וש"נ.
 .33סוטה יז ,סוף ע"א .וש"נ.

 .20פירוש רש"י שם ,טז.
 .21תשא לג ,יא.
 .22ראה גם שיחת שבת פרשת שלח ,מברכים החודש תמוז תשט"ו סעיף י
ואילך )תורת-מנחם חלק יד סוף עמ'  155ואילך( .ד"ה כי נער ישראל תשט"ז
פרק ד ואילך )תורת-מנחם חלק טו עמ'  119ואילך(.
 .23ראה גם תורת-מנחם חלק יט עמ'  248ואילך .עמ'  257ואילך.
 .24נדרים נה ,סוף ע"א.
 .25משלי ג ,ו .וראה רמב"ם הלכות דעות סוף פרק ג.
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כאשר מתבוננים בזה ,ומתבוננים בעניין האדם שעל
הכיסא כו' – אזי תיפול עליו יראה כו'.
והנה ,טבע היראה – שפועלת כיווץ ,ולכן ,הרי זה
)"קאך"(
)"געשמאק"( וההתלהבות ָ
ַ
מבטל את העריבות
שבעניינים הגשמיים.
וכיוון שיראה תתאה היא כלי ליראה עילאה ,34הרי
יראה זו שמביאה קרירות בגשמיות ,תביא סוף כל סוף
גם את ההתלהבות בקדושה.

ומובן ,שהעדר ההתלהבות בעניינים גשמיים אינו
מונע השפעת הגשמיות בפועל ,ואדרבה ,שנמשכות
כל ההשפעות גם בגשמיות ,ללא מניעות ועיכובים,
וכמבואר 35בעניין הכהונה ומקל שקדים )שעל זה
מדובר בפרשה שלאחרי פרשת ציצית – פרשת קרח(,
שההמשכה היא באופן ד"עד מהרה ירוץ דברו".36
)שבת פרשת שלח מברכים החודש תמוז תש"כ .תורת מנחם חלק
כח עמ'  .163 ,156הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

 .35ליקוטי-תורה סוף פרשת קורח )נה ,ג ואילך(.
 .36תהלים קמז ,טו.

 .34ראה גם תורת-מנחם חלק כד עמ'  .304וש"נ.

סיכום
השהות במחיצתו של הרבי מרוממת; כאשר
נאלצים להתרחק מארבע אמותיו של הרבי יש
צורך בקבלת כוח מיוחד על כך.

ידועה תורת הבעל שם טוב על דברי המשנה
"הקורא את המגילה למפרע – לא יצא" ,שהקורא
את סיפור המגילה כדבר שאירע בעבר – אינו
יוצא ידי חובתו ,משום שאת סיפור המגילה
יש לקרוא כדבר השייך להווה .גם את סיפור
המרגלים שבפרשתנו יש לקרוא כדבר השייך
להווה.

מתקרבים אנו לימי הקיץ ,בהם נוהגים אנשים
לנפוש ולעסוק יותר בענייני הגוף .סיפור המרגלים
מלמדנו הוראה מיוחדת בעניין זה:
כשם שהמרגלים היו צריכים ליטול כוח מיוחד
מה'מדבר' ,המקום בו ניתנה התורה ,בכדי
להצליח במשימתם בארץ ישראל ,כך ,יש ליטול
כוח מיוחד מהימים בהם מרבים לעסוק בתורה
בכדי שימי הקיץ והחופשה יהיו באופן הראוי על-
פי התורה.

המרגלים ששלח משה נהגו שלא כשורה והביאו
תוצאות עגומות .מבואר בחסידות כי שילוח
המרגלים מורה על עבודת ה' נעלית במיוחד,
שרק אנשי משה יכולים להשיגה.
בכך מבואר מדוע נכשלו המרגלים – כיוון
שעזבו את המדבר והתרחקו ממשה רבנו ,ירדו
ממדרגתם ושוב לא יכלו להשיג את העבודה
המיוחדת.

גם ממצוות ציצית ,המופיעה בסיום פרשתנו ,יש
ללמוד הוראה מיוחדת בעניין:
הבעל-שם-טוב אמר" :כשמניח הטלית יראה את
התכלת ,פירוש שתיפול עליו יראה".

ואולם ,יהושע ,שדבקותו במשה הייתה ייחודית
ויוצאת דופן ,הצליח ,על אף המרחק ,לדבוק
בדרכו של משה.

כאשר יש יראה מהקדוש-ברוך-הוא מתבטלים
מאליהם העריבות והלהט בענייני גשמיות ,ועד
ש"אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה" – גם בשיא
ימי הקיץ והחופשה" ,תקופת תמוז" ,נעשים
ענייני הגוף בקרירות וללא התלהבות יתירה.

מכך יש ללמוד:
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משיחוגאולה

גאולת כל
ישראל ממש
אף יהודי לא יישאר בחוץ לארץ
עוד מעלה בכניסה לארץ בגאולה האמיתית והשלימה – בנוגע לשלימות העם ,שכל בני-ישראל ממש
יכנסו לארץ ,כולל – מתי מדבר ,שגם הם יכנסו לארץ ,ביחד עם משה רבינו:
דור המדבר לא זכה להיכנס לארץ ,ונשארו כולם במדבר ,ולא נשאר מהם "כי אם כלב בן יפונה
ויהושע בן נון" שהם "חיו מן האנשים ההם" ,כולל הפירוש – ש"נטלו חלקם של מרגלים בארץ וקמו
תחתיהם לחיים" ,ואילו כל השאר – נשארו במדבר.
אמנם "מדבר" זה אינו "מדבר" סתם אלא "מדבר סיני" ,ושם נמצאים "מתי מדבר" באופן ש"דמו כמאן
דמיבסמי" ,כידוע גודל ההפלאה שבדבר ,אבל אף-על-פי-כן ,לא זכו למעלה הכי נפלאה שבכניסה
לארץ.
ומכיוון שנשארו במדבר – הוצרך גם משה רבינו להישאר עמם ,כדאיתא במדרש" :אמר לו הקב"ה
למשה ,באיזה פנים אתה מבקש ליכנס לארץ  . .שבחך הוא שהוצאת שישים ריבוא וקברתם במדבר . .
אלא תהא בצדן כו'".
...ומסיים במדרש שם" :ותבוא עמהן )לעתיד לבוא( שנאמר כי שם חלקת מחוקק ספון ויתא ראשי עם
צדקת ה' עשה" ,כלומר" ,לכן ספון המחוקק משה שם ,בכדי שיתא ויבוא בראשי עם" ,היינו ,שבגאולה
העתידה יכנס לארץ גם משה רבינו ,וביחד עמו – כל דור המדבר.
וזהו דבר פלא שלא שמים לב אודותיו:
בדרך כלל מבואר שהגאולה העתידה תהיה "כימי צאתך מארץ מצרים" היינו ,שאפילו יהודי אחד
לא יישאר בגלות ,כפי שהיה ביציאת מצרים ,שאפילו יהודי אחד לא נשאר בארץ מצרים )מה שאין כן
בשאר הגאולות שביניהם כו'(.
אמנם ,תכלית היציאה ממצרים היא – לא רק "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים גו'" ,כי אם
"והבאתי אתכם אל הארץ" ,ומכיוון שעניין זה לא היה בשלימותו בגאולה דיציאת מצרים – שהרי שישים
ריבוא בני-ישראל שיצאו ממצרים נשארו במדבר ולא זכו להיכנס לארץ – ויושלם רק בכניסה לארץ
שתהיה בגאולה האמיתית והשלימה ,נמצא ,שאמיתית ושלימות הגאולה דכל בני-ישראל )שאפילו
יהודי אחד לא נשאר כו'( היא – בגאולה העתידה.
וזהו אחד הטעמים לכך שבליל הפסח שותים ד' כוסות ,כנגד ד' לשונות של גאולה ,והוצאתי והצלתי
וגאלתי ולקחתי ,ונוסף לזה יש כוס חמישי ,כוסו של אליהו הנביא ,כנגד לשון החמישי – "והבאתי",
שכוס זה מניחים אמנם על השולחן אבל אין שותים אותו ,כי למרות שגם הלשון החמישי" ,והבאתי",
נאמר בקשר ליציאת מצרים ,מכל מקום ,עניין זה לא היה בשלימות ,ושלימותו תהיה בגאולה האמיתית
והשלימה על-ידי משיח צדקנו ,לאחרי שיבוא אליהו הנביא" ,מבשר טוב".
)התוועדויות תשד"מ כרך ג ,עמ'  .1979בלתי מוגה(
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

בעקבות בעל
ה'מנחת אלעזר'
תפילין דרבינו-תם החל מהבר-מצוה • אבנט ללא סיבוכים • הרכנה
קמעה בעליה לתורה • אמירת תחנון בימי הילולת הצדיקים • נסיעות
בימי ספירת העומר • סיום דברי תורה בברכות לכלל ולפרט • התוועדות
יום שני של ר"ה שנמשכת למוצאי החג • היוועצות בשני רופאים מומחים
• תיקון ליל שבועות – בחדרו הקדוש
אלעזר שפירא ממונקאטש בעל 'מנחת אלעזר'
כשהתלווה לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ באחד מביקוריו
במעיינות הרפואה ,ואף בא עמו בכתובים במשא-
ומתן של הלכה.
"]=מקור לידיעה [:הרב משה גרונר ]ז"ל[ .יחסו
של כ"ק אדמו"ר שליט"א לפסקיו וספריו של בעל
המנחת אלעזר ,הוא באופן בלתי רגיל ,ומביאם הרבה
בשיחותיו בעל-פה ובכתביו והערותיו".
במדור זה הוקדשו בעבר מספר רשימות לבעל
המנחת אלעזר )ראה גליונות רצג עמ'  ;9-13תמא עמ'
.(12-10
ברשימה שלפנינו נאספו כמה הנהגות והתבטאויות
של הרבי שמצאנו דוגמתן בתורתו של ה'מנחת
אלעזר' ,בעיקר בספר 'דרכי חיים ושלום' שבו נקבצו
הנהגותיו.

בספר 'נשיאי חב"ד ובני דורם' שערך הגה"ח ר'
חנניא יוסף אייזנבך ז"ל )בשם הספרותי א.י .חננאל,
אה"ק תשל"ב ,עמ'  (120נאמר:
"מן הנודעות הוא שכ"ק אדמו"ר שליט"א נפגש...
פגישה אחת לפחות עם הגאון-הקדוש רבי חיים

תפילין דרבינו-תם מאז הבר-מצוה
בהתוועדות פורים תשל"ו הורה הרבי כ"מענה
לשאלת רבים" להתחיל בהנחת תפילין מיד עם ה'בר
מצוה'.
וראה ב'דרכי חיים ושלום' סימן עז" :נכדי זקינו...
נהגו עפ"י רצונו אחריו להניח תפילין דרבינו-תם מיד
בכניסתן לבר מצוה בשנת הי"ג ...וכן גילה דעתו על
נכדיו שליט"א".
האדמו"ר ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש
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הזכרת "אבי מורי" ו"אמי מורתי" –
בברכת המזון גם אחר פטירתם

משמוש בתפילין במהלך התפילה
במהלך התפלה הרבי נהג למשמש פעמים אחדות
בתפילין ולסדרן אם סרו ממקומן הקבוע.
וראה מעין זה ב'דרכי חיים ושלום' סימן סז:
"באמצע התפלה היה ממשמש ומהדק כמה-פעמים
הרצועה שעל הראש שהתפילין-של-ראש יעמוד ישר
ומכוון הדק היטב".

את הקטע הבא ציין הרבי בהגדה עם לקוטי טעמים
ומנהגים ,פיסקא "ברך":
כאו"א אומר אבי מורי בעל-הבית הזה ואת אמי
מורתי בעלת-הבית הזה ,אף ...מי שאין לו אב ואם.
ראה גם ב'דרכי חיים ושלום' סימן שח" :הרחמן הוא
יברך את אבי מורי ואת אמי מורתי לא שינה הנוסח
מעולם גם אחר פטירת אבותיו הקדושים .כי אמרו
חז"ל מכבדם בחיים ומכבדם במותם וצריכין ברכה גם
בשמי מרומים".

תפילין כ"כנפי יונה"
את אופן קיפול התפילין של יד כ"כנפי יונה" –
המחיש הרבי בעת ביקורו בפאריז בשנת תש"ז – ראה
'ימי מלך' כרך ג' עמ'  986מעדות הרה"ח ר' שלום
דובער שי' בוטמאן.
וראה 'דרכי חיים ושלום' סימן פו" :כרך הרצועות
בשני צדדי התפילין על התיתורא  . .וכריכה כזו מזה
ומזה בשני צדדי התפילין חשוב ככורכן ככנפיים".

הרכנת ראש קמעה בברכת עליה לתורה
כשהרבי היה עולה לתורה היה מרכין ראשו
במקצת .וראה כיוצא בזה ב'דרכי חיים ושלום' סימן
רטו" :בשעה שעלה לתורה הכניע קצת ראשו ולא
כריעה ממש".

ק"ש )קטנה( ללא תפילין

אמירת תחנון בימי הילולא דצדיקים

ב'תורת מנחם' כרך וא"ו עמ' ) 5שיחת ש"פ שלח
תשי"ב( ע"ד מנהג קריאת שמע ללא תפילין – דברים
אלו מיוסדים גם על ה'מנחת אלעזר' )כמפורש
בשיחה(;
וראה גם ב'דרכי חיים ושלום' סימן נה..." :מביא
בספרו )אות חיים סימן כה סק"ו( לימוד זכות על אותן
שאומרים ק"ש בבוקר בזמנו בלא תפילין דלא הוי
כמעיד עדות שקר כיון שמניחין אח"כ תפילין לק"ש
ותפלה עיין-שם-היטב".

הנהגת נשיאי ובעקבותיהם חסידי חב"ד לומר
תחנון בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו – ראה
תורת מנחם רשימת היומן עמ' רצא .ושם נסמן .תורת
מנחם כרך לג עמ' .285
וראה ב'דרכי חיים ושלום' סימן קצג" :בכל
יארצייט של צדיק יאמרו תחנון ולא כקצת שנוהגין
להחסיר תחנון על יארצייט של צדיק אפילו שהיה
בסוף העולם ...וכן נהג רבינו לומר תחנון אפי' ביום
היארצייט של אבותיו הקדושים ...אם לא היה ברית-
מילה או חתן וכיוצא-בזה אז אמר תחנון והקפיד על
המקילים בזה".

צורת לבישת האבנט
הרבי לא אבה לעשות קשרים בגארטל והתבטא
בהזדמנות מסויימת" :לשם מה לסבך ]פארדרייען[?".
וראה כיוצא-בזה ב'דרכי חיים ושלום' סימן צד:
"וגם לא נהג רבינו לעשות קשר בהאבנט כי אם כרכו
ותחבו בתוכו בלי קשר".

קריאת שם לבת
מתי יש לקרוא שם לבת שנולדה? כך כותב הרבי:
מנהגנו לקרות שם לבת שנולדה – בקריאת התורה
הכי קרובה והרוצה לאחר קריאת השם ,שהוא חיות
האדם – עליו להביא ראיה.
וראה ב'דרכי חיים ושלום' סימן ריט" :מי שנולד
לו בת למזל-טוב באמצע השבוע צוה לקרוא לה שם
תיכף בעת קריאת ס"ת הסמוך והראשון ואין להמתין
על שבת-קודש  . .בנקבה מדוע נמתין אפילו יום אחד
מבלי לקרוא שם בישראל כי אם אשר נקרא לו נפש
חיה הוא שמו וממשיך קדושת ישראל על הילד ואיך
יאחרו מיום קריאת-התורה הראשון האפשרי".

אבנט בזמני התפילות
הרבי לא חגר גארטל כי אם בזמני תפילות וכו'.
וראה ב'דרכי חיים ושלום' סימן צד" :ללבוש
החגורה המיוחדת לתפלה רק לשלש תפילות ביום
ונראה ונודע טעמו כי אם ילבשו את החגורה כל היום
אז לא יקיימו הכון גו' לתפלה וזה יותר ראוי ונכון
מהלובשים חגורה כל היום".
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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

וב'לקוטי שיחות'
כרך יד עמ'  250ציין
לסימן זה ב'דרכי חיים
ושלום' .וראה שולחן
מנחם כרך ה' עמ'
קנח-ט.

נסיעות בימי
ספירת העומר
בניגוד לכמה דעות
הגורסות שיש למעט
בנסיעות בימי ספירת
העומר – הרבי בירך
במקרים רבים נוסעים
מהכא להתם וחוזר
חלילה בנסיעה טובה
בשורות
ושמיעת
טובות.
תשמ"ו
בשנת
נערכה 'יחידות כללית'
צילום כתב ידו של הרבי בו מוזכרים ''בעהמ''ס דרכי תשובה ובנו בעהמ''ס מנחת אלעזר".
לאורחים שבאו לד'
מתוך מנהגי חנוכה שנערכו על ידי הרבי ושולבו בספר המנהגים
אמות של בית חיינו
בחודשי ניסן-אייר ,והרבי
צג ,ושם ש"יש לעבור על התפילות והפיוטים"" ,עם
אף השמיע דברי פרידה
פירוש המלות שבהם וגם מדרשות רז"ל".
לתלמידים השלוחים ,שיחות ארוכות וכו' )ראה
כך מצאנו גם ב'דרכי חיים ושלום' סימן תשב:
הנאסף ב'ספר השליחות' קה"ת תשמ"ז(.
"לפני הימים הנוראים הי' דרכו בקודש לעיין במחזור
נראה שדעתו של הרבי תואמת עם מה שהאריך
ופירושי הפיוטים הקדושים של ראש השנה ויום
בשו"ת מנחת אלעזר חלק ד' סימן מד" :אינו ענין שלא
כיפור".
לנסוע בהם" .וב'דרכי חיים ושלום' סימן תרכז" :מה
שמחמירין שלא ליסע לדרך בספירה אין לו שום מקור
סעודת – התוועדות – יום שני דראש-
ואדרבה ימים האלו מוצלחים לנסיעה".

השנה

לסיים בדבר טוב ובברכות

אחת ההנהגות החדשות שהנהיג הרבי ובעצמו
הגדירן כ"דברים חדשים" הייתה ליטול ידים ביום שני
של ראש השנה לסעודה ,שבה אומר דא"ח ושיחות
אחדות.
הדגש על אמירת הדא"ח "ממשיך באמירתו ונכנס
בליל מוצאי יום טוב" .הרבי התבטא לראשונה בשנת
תשי"ב" :רצוני לאכול עמכם סעודת יום-טוב בצוותא"
– ראה בכל זה ב'אוצר מנהגי חב"ד' תשרי עמ' קמז
ואילך.
וראה בדומה ממש ב'דרכי חיים ושלום' סימן תשלא:
"וביום ב' דראש-השנה תמיד נטל ידיו לסעודה לעת

שיחותיו ומאמריו של הרבי מסתיימים בדרך כלל
באיחולים וברכות לכלל ישראל ובפרטיות.
יש להשוות זאת למ"ש ב'דרכי חיים ושלום' סימן
תר" :בעת שאומרין תורה בהשלחן בשבת-קודש
וכיוצא וכן אחר הדרשה לרבים צריכין לסיים בברכה
בכלל ובפרט".

לעבור על התפילות והפיוטים לפני
הימים הנוראים
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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הרבי עורר אודות הכנות הש"ץ לתפילות הימים
נוראים – ראה בהרחבה ב'שולחן מנחם' כרך ג' עמ'

המשך בעמוד 17

11

לוח השבוע

תשמ"ח  /יומן מבית חיינו

לא להיחלש,
לקום ולעשות
ההשפעה על הזולת "עד שתהא שלהבת עולה מאליה" • המצב בשדה
החינוך היהודי "מבהיל ביותר" ויש לשנותו • יומן מבית חיינו כקביעות
שנה זו .מתוך' :יומן הקהל – תשמ"ח'
שבת קודש פרשת בהעלותך ,י״ט סיון

בסוף הביאור המעניין הופקה ההוראה כי מאהרון
יש ללמוד שאף אם עושים ועסוקים בדברים הנעלים
ביותר ,הרי אם שומעים על פעולה טובה שנעשתה אי
שם בעולם והשומע לא נטל בה חלק ,צריך הדבר לגרום
לו חלישות הדעת ,שכן אם הדבר הגיע לאזניו אין ספק
שזהו בהשגחה פרטית ,על מנת לעוררו לעשיה.
כך גם בביאור הבא בלשון רש"י על המילים
"בהעלותך" גו׳" ,עד שתהא שלהבת עולה מאליה" ,נטל
מקום נכבד ההסבר הפנימי והעמוק של הדברים בדבר
הפעילות עם ה״חוצה" באופן של "נרות להאיר" ,והיינו,
הדלקת הנשמה היהודית ו״עד שתהא שלהבת עולה
מאליה".
הרבי כינה את המצב השורר בשדה החינוך היהודי
כ״מבהיל ביותר״ ואמר שהמטרה בחזרה שוב ושוב על
אותם דברים היא ,כדי להקיץ את היכולים לפעול בנדון
מתרדמתם ושלא יסתפקו בקיום אספות בלבד.
כמו־כן היו גם עוד ביאורים סביב נושא זה של
ההשפעה על הזולת וכמו בזוהר המדבר על השמש
שעניינה להאיר על הארץ ,ועוד יותר ,שהשמש זורחת
ב׳מזרח׳ ושוקעת ב׳מערב׳ והיינו שמאירה אפילו במקום
המעורב עם עניינים נוספים שאינם רצויים ואינם ׳אור׳.
כך גם האדם ,תפקידו להאיר ואפילו באותם מקומות
המעורבים עם עניינים בלתי רצויים.
אחר ההתוועדות התפללו תפילת מנחה.

בשעה  13:30החלה התוועדות .בשיחות הקודש
במשך כל ההתוועדות כמעט ,דיבר הרבי על גודל
הנחיצות עתה בחינוך ילדי ישראל )בפרט ,ובכלל
בהפצת יהדות והבאתה אל כל אחד ואחד מישראל(.
בכלל בתקופה זו מרבה הרבי לעורר על אודות בעיית
החינוך ,באמרו כי מסתובבים להם מאות אלפי ילדי
ישראל )בגיל ובדעת( המנוערים מכל זיק של יהדות,
והחובה המוטלת עתה על הכול היא לדאוג לחינוכם.
גם בביאור בפרשת השבוע ,שהיה מפליא מצד עצמו
ומצד ההסברה המיוחדת של הכתובים על-פי פשוטו
של מקרא ,הייתה בעצם הנקודה המרכזית של הדברים
 "חינוך".הדברים אמורים כלפי הביאור בדברי רש״י על
הפסוק "בהעלותך את הנרות"" :למה נסמכה פרשת
המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שכשראה אהרן חנוכת
הנשיאים ,חלשה דעתו כשלא היה עמהם בחנוכה...
אמר לו הקב״ה חייך שלך גדולה משלהם ,שאתה מדליק
ומטיב את הנרות".
כאן נשאלת השאלה :מהו פירוש הביטוי "חלשה
דעתו" דווקא ,ומדוע לא נקט הכתוב לשונות אחרים
מקובלים יותר ,כגון נצטער וכדומה? גם צריך להבין
מדוע "חלשה דעתו" ,הרי הוא עצמו עסק בעוד עניינים
אחרים גדולים וחשובים?
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שלח
י"ט בסיוון

1

"נכון – שכל אחת ואחת מהמסיימות תחיינה –
תפריש ביום ההוא לצדקה:
פרוטה בבוקר – לפני הסיום ,ופרוטה – לאחריו.
המורות תחיינה תבארנה להן – לפי ערכן – המאמר
)היום יום – דיום הנ"ל ]כ"א סיון[(
קאן זיין ח"ו ַא
"א איד] ...ניט ער וויל און ניט ער ָ
ַ
נפרד = יהודי אינו רוצה ואינו יכול חס-ושלום להיות
נפרד[ מאלוקות".
אזכירן על-הציון לתוכן הפדיון-נפש ,ותבשרנה
טוב".

הפטרה :וישלח יהושע – הארץ מפנינו )יהושע ב,
א-כד(.
פרקי אבות – פרק ב.2
הוראות ליום סיום שנת הלימודים:3

 .1בחו"ל :בהעלותך.
 .2וכדאי לפרסם מנהג זה ,כדי שגם אלה )שמתפללים בסידורים אחרים
]לכאורה הכוונה לקהילות הספרדים[( שנהגו עד עתה ללמוד פרקי-אבות
בשבתות שבין פסח לעצרת בלבד ,יוסיפו וילמדו זאת בכל שבתות הקיץ,
ע"פ מש"כ אדה"ז בסידורו השווה לכל נפש – גם עבורם – ש"יש נוהגין כך
בכל שבתות הקיץ" )התוועדויות ה'תש"נ ח"ג עמ'  .(297וראה שערי הלכה
ומנהג או"ח ח"א סו"ס מז ,הוראות כלליות באופן הפצת מנהגינו בבתי-כנסת
שבנוסח אחר.
 .3מענה משנות הלמ"ד לקבוצת מורות ב'גן חובה' של 'בית רבקה' בברוקלין,
שדיווחו על חגיגת סיום הלימודים ביום כ"א סיוון )'מאוצר המלך' ח"א עמ'
 .(48נפתחו ראשי-תיבות וקיצורים ,ונוספו השלמות בסוגריים מרובעים.

בה מצוות יישוב ארץ ישראל ,שעליה נאמר בספרי
שהיא "שקולה כנגד כל המצוות".
]ועל-פי זה מבארים מה שמצינו שרבי ינאי נטע
ארבע מאות פרדסים – כיוון שעל-ידי זה קיים מצוות
יישוב ארץ ישראל[.
וכיוון שכן ,הרי יכול להיות שמרוב הלהיטות לקיים
מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל המצוות,
יעסוק בעבודת האדמה גם בשנה השביעית וכו' .ולכן
יש צורך להבהיר ,שלא זו בלבד ששנה השביעית
אסורה בעבודת האדמה ,אלא אפילו בערב שביעית יש
איסור לעסוק בעבודת האדמה )כמו בהתחלת מסכת
שבת ,שלא זו בלבד שלא עושים טובה לעני ,אלא
אדרבה כו'(.

זה ,הראתה ,שלא הוועד הוא המחליט ,כי אם הדירקטור
והפקיד וכו' .וד"ל.
להקושיא בקשר עם יישוב ארץ ישראל ,כיוון שיש
בזה תועלת חקלאית וכו' – גם במכתבי העירותי על
תועלת זו ,אלא שציינתי למסכת תמיד כט ,ב ,שאין
באילני סרק משום יישוב ארץ ישראל.

ו.
לסיום ,מן הראוי לציין לדברי הרבי אודות תחילת
מסכת שביעית ,העוסקת בתחילת זמן האיסור לעסוק
בעבודת האדמה בשנה השישית ,ערב שנת השמיטה
)תורת מנחם חלק ע עמ' :(255
מצוות שביעית נוהגת בארץ ישראל דווקא ,והרי
עבודת האדמה )ב"כרמך" ו"שדך"( בארץ ישראל יש
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עתלדעת
סביב לעיר ...וחוץ לאותו אלף היה להם ללוים אלף
אמה לשדות וכרמים".
והנה ,בביאור הטעם לדין המשנה ש"אין עושין
שדה מגרש" מבאר רש"י" :משום יישוב ארץ ישראל,
והיינו חורבן שממעט את הזריעה".
כלומר ,בכך שמבטלים את ייעודו של השטח
כמקום "שדות וכרמים" ממעטים את מקום הזריעה
בארץ ישראל ,גורמים לחורבנה ופוגעים ביישובה.
הרי שעניין יישוב ארץ ישראל קיים אף בהקצאת
שטח לזריעת שדות ולאו דווקא לנטיעת אילנות.
]יתירה מזו ,בהמשך המשנה נאמר" :אמר רבי
אלעזר ,במה דברים אמורים ,בערי הלוויים אבל
בערי ישראל עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ...לא
יחריבו את ערי ישראל" .ומבאר רש"י שאין להפוך
מגרש ,שהוא שטח פנוי ,ל"שדה" המיועד לזריעה,
משום "שמחריב את נוי העיר" .מדברי רבי אלעזר
עולה ,אפוא ,שחורבן הארץ עלול להיות דווקא כאשר
מרבים את הזריעה בארץ ישראל[.
ומכיוון שיישוב הארץ מתקיים בכל עניין של
זריעה ,לא ניתן ללמוד מדברי הגמרא אודות רבי ינאי
שקיימת מעלה מיוחדת דווקא בנטיעת אילנות.
ובכל אופן ,כיוון ש"נטיעה לשם זיכרון של איש
פלוני או מאורע פלוני" אינם מוזכרים כלל בתורה
חז"ל ,הרי שנטיעת יער על שם אדמו"ר הזקן איננה
הדרך הראויה להנצחתו.

עיסוקו של רבי ינאי היה דווקא בנטיעת אילנות
נושאי פרי ,משום שבכך ביקש ליישב את ארץ ישראל
– דבר המושג דווקא באילנות נותני פרי.
כך נראה מדברי הגמרא במסכת תמיד ,שם שנינו
)כט ,א(" :כל העצים כשרין למערכה חוץ משל גפן
ושל זית ,אבל באלו היו רגילין במרביות של תאנה של
אגוז ושל עץ שמן".
וביארו בגמרא )שם ע"ב( הטעם שאין להביא עצי
גפן וזית למערכה – "משום יישוב ארץ ישראל",
והאמור במשנה שהיו רגילים להשתמש לאש המזבח
בעצי תאנה היינו דווקא ב"תאיני חיוורתא" "דלא
עבידא פירי".

ג
מדברי הגמרא עולה שכריתת עצי פרי משמעותה
פגיעה ביישוב ארץ ישראל ,מה שאין כן בכריתת עצי
סרק .מכך מובן כי בנטיעת עצי פרי בארץ יש משום
יישוב הארץ אך לא בנטיעת עצי סרק.
ואם כן ,מדברי הגמרא ניתן ללמוד רק אודות מעלת
נטיעת עצי פרי ,אך לא על מעלת נטיעת עצי סרק.
אחר-כך מוסף הרבי וכותב בקיצור" :ולהעיר
ממשנה סוף ערכין".
ייתכן שבכך מבקש הרבי להוסיף בהסתייגותו
מהחיבור של נטיעת הכרמים של רבי ינאי אל נטיעת
היער המדוברת במכתב .שכן ,מן המשנה האחרונה
במסכת ערכין נראה כי יישוב ארץ ישראל מושג אף
בעניינים אחרים שאינם מעניין הנטיעה ,ואם כן ,לא
ניתן לומר כי לנטיעה יש מעלה מיוחדת שהיא מביאה
ליישוב ארץ ישראל.

ה
בהמשך ,פנה לרבי גם הגה"ח רש"י זווין במכתב בו
הוא מביע תמיכה ברעיון של מר שז"ר .בין הדברים
כתב הרב זווין לרבי כי אף שנטיעת יער על שם אדם
לא מוזכרת במקורות ,הרי שאין בה דבר המנוגד
למנהגי ישראל.
כמו כן ,הוסיף הרב זווין שבנטיעת יער יש תועלת
משום יישוב ארץ ישראל ,בכך שנטיעת העצים מביאה
תועלת חקלאית לארץ ישראל.
על כך השיב לו הרבי )אגרות-קודש שם עמ' ס'(:
בקשר להיער וכו' ...שביער אין שייך עניין היפך
התורה והמצווה – גם בעצמו עורר שלא כן הוא ,ובפרט
בשנת השמיטה ,שהוועד יעמוד על המשמר ,הרי
המציאות המרה בארץ הקודש ת"ו ,ובחוץ לארץ בכגון

ד
הסבר הדברים:
המשנה האחרונה במסכת ערכין )לג ,ב( עוסקת
בשטחים שסביב ערי הלוויים .אלפיים האמה שסביב
ערי הלויים שייכות לתושבי העיר ,אלף האמה
הסמוכות לעיר הן "מגרש" – שטח פנוי שאין לזרוע
בו שדות ,ואילו אלף האמה שאחריהן מיועדות עבור
זריעת שדות ונטיעת כרמים ופרדסים.
על כך אומרת המשנה" :אין עושין שדה מגרש ולא
מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרש".
ובפירוש רש"י" :מגרש פנוי מכלום ואין בו בית ואין
זורעין אותן אלא נוי הוא לעיר"" ,מגרש הוי אלף אמה

יום חמישי ,כ״ד סיון

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

בלילה ,לאחר שחזר הרבי מן האוהל
הקדוש )אגב שעת החזרה של הרבי
לאחרונה היא בסביבות השעה - !22:00
ואף מאוחר יותר  -וכידוע ליודעי העיתים,
זהו מאוחר מן המקובל מאז ומקדם(,
התקיים בזאל של חובבי תורה כינוס הקהל
מיוחד במינו לכל תלמידי התמימים שיחיו.
הכינוס אורגן על־ידי כמה ממבוגרי
ונמרצי התמימים ,ולאחר דברי תורה
וחסידות נדונו בו גם ההכנות הרוחניות
לקראת הקיץ הקרב ובא ,כולל הלימוד
בישיבה ,היציאה ל׳מרכז שליחות׳ והדרכה
ב׳קעמפים׳ למיניהם.
הכינוס התקיים בהשתתפות חברי
הנהלת הישיבה וראשיה שליט״א
כשהדוברים המרכזיים אף הם מבוגרי
התמימים שיחיו .הפתעת הכינוס לכל
המשתתפים כולל המארגנים היתה כאשר
לקראת ערב יצאה תשובה מיוחדת מהרבי
לקראת הכינוס ,וזה נוסחה" :ויה״ר שיהא
בהצלחה רבה מאוד מאוד כהמבואר
בלקו״ת בפרשתינו אזכיר עה״צ".
התשובה התקבלה בהתרגשות ובשמחה
בקרב תלמידי התמימים הרבים משתתפי
הכינוס .מספר החלטות טובות התקבלו
בסיום חלק זה של הערב.
בחלקה השני של התוכנית הוקרנו על-
גבי מסך וידיאו קטעי אירועים מרתקים
בתולדות "בית-חיינו" ובהם גם טקס סיום
כתיבת ספר-תורה של משיח בשנת תש״ל,
חלוקת התניא מהדורת האלף על-ידי הרבי
בשנת תשמ״ב ,ועוד.

מזימת המשכילים וסיכולה
ישיבת "תומכי תמימים" בעיר ליובאוויטש
שקמה להילחם כנגד הרוחות החדשות
שהחלו מנשבות בעם ישראל ,עמדה
פעמים רבות כנגד מסירות והלשנות מקרב
המשכילים שניסו בכל כוחם לסגור את
הישיבה .בכ' סיון תרס"ב הצליחה הלשנתם
של המשכילים וישיבת תומכי תמימים
נסגרה ,אך רק לזמן קצר ביותר.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,שהיה אז מנהל
הישיבה ,לא התרשם מהם והורה לפרוץ
כניסה חדשה לישיבה דרך החלון!
למחרת הגיע מברק ממפקד המשטרה,
שנותן הוא רשות לפתוח את הישיבה
מחדש.
)ימי חב"ד ע' (195

תרס"ב

כ'
סיון

תש"ז
הרבי ואמו הרבנית חנה
עוזבים את פריז
כ"ק אדמו"ר יחד עם אמו הרבנית
חנה עוזבים את פאריז באנייה
לכיוון ארצות הברית .הרבי הגיע
במיוחד מניו יורק לפאריז כדי
להביא את אמו לניו יורק.

<<<
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כ"ב
סיון

13

סוגיותבתורת רבינו

ממעייני החסידות

פרשת שלח
כולא חד" ,ולכן לא זו בלבד שהעסק בענייני העולם
אינו מוריד את הנשמה מדרגתה ,אלא אדרבה –
בכוחה להפוך את ענייני העולם ולעשות מהם 'דירה'
לו יתברך.

פרשת שלח
ההוראה משם פרשתנו – "שלח" – בעבודת-ה':
"שלח" הוא מלשון שליחות .כלומר ,שולחים את
האדם מד' אמותיו למקום שחוץ ממנו ,חוץ מד'
אמותיו הרוחניות ,כדי לעשות שם 'ארץ-ישראל',
כפתגמו הידוע של הרבי ה'צמח-צדק'" :עשה כאן
ארץ-ישראל" .הווי אומר :יש לצאת ל'מקום רחוק'
מיהדות ומהתורה ,ולהביא לשם נר מצווה ותורה אור.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת שלח ה'תשמ"ב .התוועדויות
תשמ"ב כרך ג ,עמ' (1693

טובה הארץ מאוד מאוד .אם חפץ בנו ה'
והביא אותנו אל הארץ הזאת )יד,ז-ח(
המרגלים לא רצו לעזוב את המדבר משום ששם
היו משוחררים מטרדות העולם והיו יכולים להתמסר
ללימוד התורה ,ואילו בארץ-ישראל יצטרכו לעסוק
בחרישה וזריעה .גישתם הייתה כגישתו של רשב"י
בצאתו מהמערה )ברכות לה(" :אפשר אדם חורש כו'
וזורע כו' תורה מה תהא עליה".
על כך ענו יהושע וכלב:
"טובה הארץ מאוד מאוד" – דווקא על-ידי הכניסה
לארץ וההתעסקות בעבודת הבירורים בקיום מצוות
מעשיות ,זוכים לגילוי אור נעלה ,באופן של פעמיים
"מאוד".
"אם חפץ בנו ה'" – כך הוא חפצו ורצונו של הקב"ה,
שבני-ישראל ייכנסו לארץ-ישראל ,ויש לקיים ציווי
זה בקבלת-עול פשוטה ,בלי שום טענה ומענה.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת שלח ה'תשמ"ו .התוועדויות
תשמ"ו כרך ג ,עמ' (642

ויהס כלב את העם )יג,ל(
דווקא כלב ,ולא יהושע ,הצליח להשתיק את כל
העם ,כולל את המרגלים.
טעם הדבר :כלב ניצל מעצת המרגלים על-ידי
תפילתו שלו )רש"י פסוק כב( ,היינו בדרך "העלאה
מלמטה למעלה" ,ואילו יהושע ניצל על-ידי תפילת
משה )רש"י ריש פרשתנו( ,בדרך "המשכה מלמעלה
למטה" .משום כך דווקא כלב פעל את ההתבטלות
וההתעלות של המטה ביותר )המרגלים( ,שכן דווקא
על-ידי 'העלאה' אפשר לחדור גם אל המטה-מטה
ביותר.
)ליקוטי-שיחות ,כרך ח ,עמ' (90

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת שלח תשמ"ו .התוועדויות תשמ"ו
כרך ג ,עמ' (651

ושם ראינו את הנפילים בני ענק )יג,לג(
מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בדור אנוש
)רש"י(
מלאכים אלו ירדו לעולם ובעת ירידתם נתגשמו
והייתה להם נפילה עצומה ,כמסופר בסוף פרשת
בראשית .המרגלים הזכירו אותם כדי לרמז שירידה
דומה צפויה לבני-ישראל לאחר שייצאו מהמדבר.
שהרי במדבר הם מנותקים מהעולם ,ועל-ידי כניסתם
לארץ-ישראל ,יצטרכו לעסוק בענייני העולם.
אך באמת אין הנידון דומה לראיה .שהרי ליהודי
ניתנו כוחות נעלים ,שלא בערך למלאכים .הנשמה
היא "חלק אלוקה ממעל ממש" ,ו"ישראל וקוב"ה

אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם
)יד,ט(
"אל תיראו את עם הארץ" – ליהודי אין מה לפחד
מהארציות ומהחומריות של העולם' ,ארץ כנען',
ועליו לכבשה ולעשות ממנה 'ארץ-ישראל' ,שכן
"לחמנו הם" – כשם שלחם נועד למאכל אדם ,כן מטרת
בריאת העולם אינה אלא "בשביל ישראל" )רש"י ריש
בראשית( ,כדי שיהודי יכבוש את העולם ויעשה ממנו
'דירה' לו יתברך.
)משיחת כ"ב בסיוון ה'תשמ"ה .התוועדויות תשמ"ה כרך ד ,עמ'
(2300
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יער על שם
אדמו"ר הזקן?
הצעת הנשיא שז"ר לרבי – הקמת יער על שם האדמו"ר הזקן • הרבי
מסרב להצעה ומפרט את סיבותיו • אכן מצאנו בגמרא על חשיבות
נטיעת עצי פרי • הרב זווין נלהב מן הרעיון ,וזכה למענה תורני מהרבי •
סוגיה מרתקת מתורת רבנו ,מעובדת בידי מערכת התקשרות
א

ביאור הדברים בדרך אפשר:
איתא בויקרא-רבה על הכתוב "כי תבואו אל הארץ
ונטעתם כל עץ מאכל"" :רבי יוחנן בן רבי סימון
פתח' :אחרי ה' אלהיכם תלכו' – וכי אפשר לבשר ודם
להלוך אחר הקדוש ברוך הוא?!' ...ובו תדבקון' – וכי
אפשר לבשר ודם לעלות לשמים ולהדבק בשכינה?!...
אלא ,מתחילת ברייתו של עולם ,לא נתעסק הקדוש-
ברוך-הוא אלא במטע תחלה ,הדא הוא דכתיב' :ויטע
ה' אלוקים גן בעדן' ,אף אתם ,כשנכנסין לארץ לא
תתעסקו אלא במטע תחלה ,הדא הוא דכתיב' :כי
תבאו אל הארץ ונטעתם'".
מדברי המדרש עולה כי העיסוק בנטיעת עצים הינו
חשוב ונעלה ,על-ידו ניתן לקיים את הוראות התורה
להדבק בקדוש-ברוך-הוא וללכת בדרכיו.
כמו כן ,בגמרא מסופר כי רבי ינאי עסק הרבה
בנטיעת עצים" :נטע רבי ינאי ארבע מאה כרמי" –
רבי ינאי נטע ארבע-מאות כרמים! וביארו הראשונים
)שיטה מקובצת בשם הראב"ד ,הרשב"א בחידושיו(
ש"משום יישוב ארץ ישראל הוא דעבד".
הרי למדנו מדברי חז"ל שהעיסוק בנטיעת אילנות
בארץ ישראל – דבר גדול הוא.
ואמנם ,על דברי הגמרא בנוגע לרבי ינאי שעסק
הרבה בנטיעה מבהיר הרבי כי נטיעה זו שונה מן
הנטיעה אודותיה נסוב המכתב .שכן ,המכתב עוסק
בנטיעת יער מאילנות סרק ואילו נטיעתו של רבי ינאי
הייתה בנטיעת אילנות פרי .בלשון הרבי:
אלא ששם המדובר הוא באילנות נושאי פרי ,כרמים,
מה שאין כן אילני סרק )תמיד כט ,ב(.

בשנת תשכ"ג ,שנת המאה וחמישים להסתלקות
אדמו"ר הזקן ,כתב מר זלמן שז"ר לרבי מכתב בו הוא
הציע לנטוע בארץ-ישראל יער מיוחד שייקרא על
שמו של אדמו"ר הזקן.
במכתב שהשיב לו ,מביע הרבי אי שביעות רצון מן
ההצעה .בין הדברים כותב הרבי )אגרות-קודש חלק
כג עמ' כו ואילך(:
לא מצאתי לעת עתה עניין דנטיעת יער על שם
מישהו ,לא בדיני ישראל ולא במנהגי ישראל...
בשעה שדתנו ותורתנו חובקות זרועות עולם ...למה
לנו לחזר על פתחי עניים ולמצוא איזו זמורת זר על-
מנת לנוטעה בכרם ישראל?!.

ב
בהמשך המכתב מבהיר הרבי כי על-אף שמובא
בדברי חז"ל שלעיסוק בנטיעת אילנות כשלעצמו יש
מעלות וסגולות נפלאות ,הרי שלנטיעת אילנות על
שם אדם או מאורע – אין כל מקור:
אמנם מצאתי בש"ס עניין הנטיעה ,ובריבוי )בבא-
בתרא יד ,א( ולכאורה שייכות בזה להאמור ,על-פי
מפרשים שם – שבזה קיים מצוות יישוב ארץ ישראל
)אלא ששם המדובר הוא באילנות נושאי פרי ,כרמים,
מה שאין כן אילני סרק )תמיד כט ,ב( .ולהעיר ממשנה
סוף ערכין(.
ולא עוד אלא שהפליגו חכמינו ז"ל בכגון זה במדרש
רבה פרשת קדושים )כה ,ג(.
אבל גם הנ"ל אינו מעין המדובר ,נטיעה לשם זיכרון
של איש פלוני או מאורע פלוני.
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פרקי אבות

"הוו זהירין ברשות"
הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן .נראין כאוהבין
בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו )פרק ב משנה ג(
ועבודה זו היא במילי דחסידותא ,כי ממידת הדין
רשאי האדם לא לעסוק כלל עם ה"רשות" דהיצר
הרע )ובלבד שיהיה שלם במעשה בפועל(; אך במידת
חסידות הוא חייב להתעסק עם היצר הרע כדי להפכו
לטוב ,וכמאמר רז"ל "בכל לבבך – בשני יצריך" .אלא
שעליו לעשות זאת מתוך זהירות יתירה – "הוו זהירין
ברשות".
ועל דרך זה יש לומר בפירוש "ואל תתוודע
לרשות" :צריכים להתעסק עם ה"רשות" ,כנ"ל ,אך לא
באופן של "דעת" ,מלשון התקשרות והתחברות.
ויש לומר עוד שהכוונה ב"רשות" היא ליצר הטוב
– השכל והמידות דקדושה .במקרים מסויימים אין
לציית אפילו ל"רשות" זה – דהיינו כשנדרשת מיהודי
עבודה של מסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת.
וזהו "שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן"
ו"נראין כאוהבין בשעת הנאתן" :מצד כוחותיה
הגלויים של הנשמה )שכל ומידות( רצונה בעבודה
המביאה לשלימותה )השלימות דשכל ומידות(; ולא
מסירת נפש – ביטול ושלילת מציאותה .ומכל מקום
הרי זה רק "נראין כאוהבין" ,כי על-ידי העבודה של
מסירות נפש מגיע לו לאדם אמיתית הטוב וההנאה.
]ההוכחה לדבר :ידוע שה"בית יוסף" היה צריך
להישרף על קידוש השם ,אך בגלל סיבה מסויימת
נענש ולא זכה לכך .העובדה שנשאר בחיים אפשרה
לו לכתוב את השולחן-ערוך; ובכל-זאת נחשב לו
הדבר לעונש .הרי שמסירת נפש היא נעלית יותר
אפילו מחיבור השולחן-ערוך ,שכל בית ישראל עד
סוף כל הדורות הולכים לאורו[.

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
הוו זהירין ברשות – אתם המתעסקים בצורכי
ציבור ,אף-על-פי שאתם צריכים להתוודע לרשות
כדי לפקח על עסקי רבים ,הוו זהירים וכו'.
פירוש כ"ק אדמו"ר:
השאלות במשנתנו :א( לכאורה אין בהוראה זו
עניין לעבודת ה' ,ופשיטא שאינה הנהגה של מילי
דחסידותא .ב( לכאורה אין זו הוראה השוה לכל נפש,
שהרי היא מכוונת רק לאנשים כאלה שיש להם עסק
עם השלטונות .ג( בפרק ראשון שנינו "ואל תתוודע
לרשות" ,דהיינו שיש להשתדל לא להיות ידוע ומוכר
לשלטון; וכאן אומר שיש להתעסק עמם ,אלא באופן
של זהירות.
והביאור:
"רשות" הם ה"שליטים" שבאדם – שכלו ומידותיו.
ואמר "הוו זהירין ברשות" ,כי האדם מוכרח וזקוק
ל"שלטון" זה ,אך עליו להיות זהיר בו .כי לפעמים
מתאווים המוח והלב לדבר בלתי-רצוי ,ואז על האדם
לדעת שאף שהן "מקרבין לו לאדם ו"נראין כאוהבין",
הרי זה "לצורך עצמן" ול"הנאתן" בלבד.
ובאופן אחר קצת יש לומר ,דהכוונה ב"רשות"
לשלטון של היצר הרע ,והפירוש ב"מקרבין לו
לאדם" ו"נראין כאוהבין" מבואר על-פי הידוע
שאחת מתחבולות היצר הרע היא להופיע כ"אוהבו"
של האדם וכמו ש"מסכים" לו בכל אשר יעשה ,גם
בהנהגה טובה ,אלא שמשפיע עליו לעשות הנהגה
זו מתוך פנייה ,או בקרירות ,בדרך "מצוות אנשים
מלומדה" .על-ידי כך הוא לוכד את האדם ברשתו עד
שמסיתו גם לדברים אסורים רחמנא-ליצלן.

)משיחת מוצאי שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע תשל"ט – על פי
רשימת השומעים ,ביאורים לפרקי אבות )א( עמ' (95-96

18

"ראשית עריסותיכם" – כשאדם קם ממיטתו,
ראשית דרכו צריכה להיות לה' – "חלה תרימו תרומה"
– אמירת תהילים ,לימוד התורה ,תפילה בציבור,
וכיוצא בזה.

במדבר הזה יתמו ושם ימותו )יד,לה(
המילה "זה" רומזת לצד הקדושה )"זה א-לי"(
שעליו אפשר להצביע ולומר )"אשר יאמר עליו"( –
"כי הוא זה" .זאת אי-אפשר לומר אלא על הקב"ה
בלבד .לעומת זאת ,המילה "שם" רומזת למשכן
ה'קליפות'.
"במדבר הזה" – על-ידי דיבורים קדושים ,אותיות
התורה והתפילה,
"יתמו" – מגיעים לבחינת "תמים תהיה עם ה'
אלוקיך",
"ושם ימותו" – וכן מעלים את ניצוצות הקדושה
שנפלו למקום ה"מוות" וה"קליפות" – "שם".

)ספר המאמרים קונטרסים א עמ' קסה(

ראשית עריסותיכם )טו,כ(
מכיוון שהיא נותנת את המים זו היא ראשית
עריסותיכם )ירושלמי חלה פ"ג(
נתינת המים לתוך הקמח רומזת להמשכת אור
התורה אף בדברי הרשות .שכן פירורי הקמח ,שכל
אחד מהם הוא דבר בפני עצמו ,רומזים לדברי הרשות;
ואילו המים ,המאחדים את כל הפירורים לישות אחת,
רומזים לתורה ,שלא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם.
על-פי הלכה ,אם נשאר בעריבה קמח שלא נתערב
במים – אין החלה פוטרת אותו .כלומר :יש להמשיך
את אחדותה וקדושתה של התורה בכל מקום ומקום,
ללא יוצא מן הכלל ,ואין להסתפק בהבאת אור התורה
לרוב המקום ,למקום סמוך ,וכיוצא בזה.

)ליקוטי-תורה ,דברים ,עמ' לב(

ויין לנסך רביעית ההין )טו,ה(
המשמעות הרוחנית של הנסכים היא – המשכת
וירידת אור וחיות אלוקיים לעולם .הקרבן נמשל
ללחם ,וכשם שהמובחר שבלחם עולה למוח ולאחר
מכן יורדת ונמשכת חיות מן המוח לכל האיברים ,כן
גם העלאת הקרבן הגשמי לשורשו ומקורו במרכבה
העליונה גורמת המשכת חיות אלוקית בכל העולמות.
משום כך שיעור הנסך של פר )חצי הין( גדול יותר
מזה של איל )שלישית הין( ,שכן הפר קרוב יותר
ל"פני שור" שבמרכבה ,ולכן ההעלאה וההמשכה הן
גדולות יותר.

)משיחת שבת-קודש פרשת שלח תשי"ח .תורת מנחם כרך כג,
עמ' (86

פרשת ציצית
בעת מאסרו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בשנת
תרפ"ז ,נכנסו פקידי בית-הסוהר לתאו כדי לצלמו.
הרבי ,שהיה אז באמצע תפילתו ,רמז להם בידו
שלא להפריעו והם עזבו את החדר .כעבור זמן-מה
חזרו הפקידים ,והרבי ,שבינתיים סיים את התפילה,
התיישב כשהכיפה לראשו ,ופרש את הטלית קטן כך
שיראו את כל ארבעת הכנפות .הפקידים לא היו שבעי
רצון מכך ואמרו לרבי שיצניע את הציצית .אולם
הרבי השיב בהחלטיות ובנחישות :רצונכם לצלם
אותי? צלמו אותי כפי שאני נראה! וכך אמנם עשו.

)לקוטי-תורה במדבר עמ' מא(

והיה באכלכם מלחם הארץ ...חלה תרימו
תרומה )טו,יט-כ(
"באכלכם מלחם הארץ" – מתי אכילת לחם היא
אכילה אמיתית ,היינו שהאדם האוכל מברר את הלחם
ומעלהו לשורשו? כאשר מקיימים מצוות הפרשת
חלה – "חלה תרימו תרומה".

)מהתוועדות י"ב בתמוז תשכ"א .תורת מנחם כרך לא ,עמ' (120

)משיחת שבת-קודש פרשת שלח תשל"ח(

ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה
)טו,כ(
"עריסותיכם" – לשון עריסה.
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חותמו של מלך
המשך מעמוד 11

משל העדשות
הצבעוניות
זוגה( .אבל הרי ניתנה לו גם האפשריות שיכניס לתוכן
עדשות צבעוניות ,והרואה בעיני בשר אינו מבחין אם
זה צבע עיניו או צבע העדשה ,וכשהעדשות כעורות
הרי גם כן רואה את כל העולם כולו באופן מסולף.
וידוע ביאור הרמב״ם ,מורה הנבוכים בדורו ועד
לדורות אלו ,אשר כל איש הישראלי רוצה באמת
לקיים כל המצווה עליו ,אלא לפעמים "יצרו אונסו"
וכשמבטלים בלבול היצר ,באיזה ענין שיהיה ,מתגלה
העצם והטבעיות האמתית ורצונו האמתי ) ראה רמב״ם
הל׳ גירושין ספ״ב(.
ובזה גם כן המענה לכתבו אשר קשה לו השמירה
וההקפדה על ההלכות ,או שנדמה לו שמתקיים מתוך
פחד וכו' ,שאין אלו אלא פתויי היצר ודמיונות שאין
בהם ממש ,וכשיתגבר עליהם יראה שאדרבה ,שהוא
מאמין בן מאמין ,ועובד את ה' ,מתאים להכתוב
ואהבת את ה' אלקיך גו' ושננתם לבניך גו' וקשרתם
לאות על ידך גו'.
אם יכתוב שמו ושם אמו ,שכן מזכירים בתפילה,
אזכירו לברכת ה' בתוכן מכתבו ,כולל גם כן לעבוד
את ה' מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף ,וכמצווה
עלינו – מתוך שמחה ,וגם מתוך הרחבה כפשוטה.
בכבוד ובברכה.

כך השיב הרבי לאדם שהצהיר כי הוא איננו "דתי
מאמין":
מאשר אני קבלת מכתבו מיום ו׳ בסיון ,שהגיעני
באיחור זמן רב.
והיפך הסדר הרגיל ,אתחיל מסיומו ,ובלשונו:
"אינני דתי-מאמין" כו' .ומציין אני האמור במירכאות,
כדי שלא להכשל בעוון החמור של מוציא שם רע על
איש מבני ישראל ,אשר תורת-אמת מעידה עליהם
שהם מאמינים בני מאמינים ,כמפורש בכמה מקומות
בתורה ,מתחיל עוד מזמן היותם בגלות הקשה בארץ
מצרים ,ערוות הארץ )שבת צז ,א הובא בפירוש רש״י
על התורה( ,על אחת כמה וכמה לאחרי מתן תורה,
אשר הקב״ה בורא עולם ומנהיגו קבע ואתם תהיו לי
ממלכת כהנים וגוי קדוש.
אבל כיון שרצה הקב״ה שכל אחד מישראל ,ששייך
לעם חכם ונבון ,יעשה הטוב והישר מרצונו הטוב ולא
שיהיה מוכרח בזה ,לפיכך נתן לכל אחד ואחת בחירה
חפשית  -ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב
גו׳ ובחרת בחיים .אבל אין היהודי יכול לשנות את
העצמיות שלו וטבעו האמתי.
אלא שלפעמים מפני סיבות שונות נשאר זה
בפנימיותו ,וההרגל הנעשה טבע שני מכסה על טבעו
האמתי ,עד שטחו עיניו מלראות הענינים לאמתתם.
ומשל למה הדבר דומה לאדם שנברא יפה-עינים

פנות ערב בבית-המדרש עם העולם באריכות נמשך
הרבה ללילה למוצאי יום-טוב".
– אלא שאצל הרבי היו אלה שיחות קצרות.

ברכת הקהל והבנים בערב יום הכיפורים
הרבי נהג לברך את התלמידים בערב יום-הכיפורים
ב'ברכת הבנים' – ראה בארוכה אוצר מנהגי חב"ד תשרי
עמ' קצד ואילך.
וראה ב'דרכי חיים ושלום' סימן תשמז" :לעת ערב
בכניסת יום הקדוש ...רגילין היו יחידי סגולה ותלמידיו
לבוא אז בחדרו ...ואיש כברכתו ברך אותם".

כעצת שני רופאים מומחים
בענייני בריאות ורפואה הורה הרבי פעמים רבות:
"כדעה אחידה דשני רופאים מומחים"" .יתייעץ בשני
רופאים מומחים וכן יעשה" ,וכיוצא-בזה.
וכך מצינו ב'דרכי חיים ושלום' סימן תתקעט:
"מי שצריך לו חס-ושלום לעשות נתוח אפעראציא"ן
ומסופק אם לעשות ,היה דרכו ומנהגו של אביו )בעל
דרכי תשובה( זי"ע לצוות לשאול שני רופאים גדולים
ומומחים זה שלא בפני זה אם יכוונו דעתם שהנתוח
נחוץ אז יעשה לטובה ולחיים ולרפואה-שלימה".

מופתים וישועות ב"סוד"
כמה פעמים אירע כשהיו נצרכים לברכות שלמעלה
מן הטבע ,הרבי בירך ,אך ביקש שהדבר יישאר בסוד
– עדותו של השליח הראשי לאנגליה הרה"ח ר' נחמן

סודאק )ע"ה( ,וכן עדות בספר 'שליחות חיי' ממרת
רחל זמיר )ע"ה(.
ב'דרכי חיים ושלום' סימן תתקעג:
"קבלה מהצדיקים כי כשהולכים אצל הצדיק
שיתפלל על ענין נחוץ וצריכין נס ומופת גדול יחזיקו
הדבר בסוד בכל מה דאפשר קודם שיפעלו הדבר ויצא
לפועל כי אם יתפרסם הדבר מקודם אז יוכל לשלוט
עין-הרע חס-ושלום ויגרום שלא יבוא דבר הישועה...
שמפורש בקרא )מלכים ב' ד'( במעשה דשונמית
שהלכה לאלישע הנביא שיחיה בזה והחזיקה הדבר
בסוד ותאמר לבעלה שלום".

ל"ג בעומר ב"אוהל" הקדוש
כבר בשנת תש"י הציע הרבי לנסוע ל"אוהל" בל"ג
בעומר )ראה תורת מנחם כרך א' עמ'  67ואילך(.
וראה מעין זה ב'דרכי חיים ושלום' סימן תרלה:
"בבוקר בל"ג בעומר הלך על הציונים הקדושים של
אבותיו הקדושים ...כי מי שלא יוכל להיות בל"ג בעומר
במירון יהיה על-כל-פנים ...על קבר איש אלקים...
וירגיש מעין טעם הנ"ל".

תיקון ליל שבועות – ביחיד
הרבי היה אומר את תיקון ליל שבועות בחדרו הק' –
'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רצו.
כך ב'דרכי חיים ושלום' סימן תרלח" :הגיד בחדרו
סדר תיקון ליל שבועות".

)ממכתב בתאריך כ"ז סיון תש"מ .נדפס בהוספות ללקוטי שיחות
חלק ל"ח עמ' (166

)וכלשון הכתוב "עיניך יונים" ,כיונה זו המכירה ודבקה בבן
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