
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת קורח • כ"ה סיון ה'תשפ"ב

א'תנ"ד

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

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

התפקיד  את  למלא  יוכלו  נמצאים  שבו  מקום  שבכל  והמקושרים  החסידים  לכל  כוח  נותן  הרבי 
והשליחות לעשות מגשמיות רוחניות, וכן לפעול על הזולת ולעשות ממנו אדם חדש.

...מבלי הבט על מעמדו ומצבו הקודם, הרי על־ידי ראייתו של הרבי שהסתכל עליו ("דער רבי האט 
אויף אים א קוק געגעבן"), נתן לו את הכוח להוליד אדם חדש.

ידי  על  האפרוח  נולד  היענה  בת  שב"ביצת  חיים  בעץ  שכתב  ממה   – לדבר  דוגמא  להביא  ויש 
הסתכלותה זמן מה".

...בכח הראייה שהסתכל כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע על יהודי אחד בשמחת תורה בליובאוויטש, 
הצליח אותו יהודי להישאר על עמדו (לפי ערכו) לאחרי כמה וכמה שנים בבואו לאמריקה.

(תורת מנחם ח"א עמ' 661) 

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > פרקי אבות
• 14 > עת לדעת • 16 > יומן מבית חיינו • 18 > ממעייני החסידות • 19 > לוח השבוע 

• 23 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

2.574.084.355.439.0712.431.197.50.28.18ו', כ"ה בסיון 

2.584.084.365.449.0812.431.197.50.38.18ש"ק, כ"ו בסיון 

2.584.094.365.449.0812.431.197.50.58.18א', כ"ז בסיון 

2.584.094.365.449.0812.441.197.50.68.18ב', כ"ח בסיון 

2.594.094.375.459.0812.441.197.50.68.18ג', כ"ט בסיון 

2.594.104.375.459.0912.441.207.50.78.19ד', ל' בסיון 

3.004.104.385.459.0912.441.207.50.78.19ה', א' בתמוז 

3.014.114.385.469.0912.441.207.50.78.19ו', ב' בתמוז 

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת
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השיב  מסוימת  בעיה  על  שהתלוננה  לאישה 
הרבי:

בעת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  בתמונתו  תסתכל 
גם  אשר  ותזכור  הטוב  רצונה  חלישות  שמרגישה 
בה  מסתכל  ישראל,  של  אמתי  רועה  בהיותו  הוא 

בשעה זו. 
ויועיל להנ"ל

תמונה של רועה ישראל אמיתיהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ"ה בסיוון ה'תשפ"ב – ב' בתמוז ה'תשפ"ב

קורח | את הזמן בבוקר לתת לה'
שהיה  דבר  שמכל   – הוא  כהונה  מתנות  של  עניינם 

לאדם, הוצרך לתת לכוהנים.
להוויות העולם,  ישנם זמנים שבהם אין לאדם שייכות 
ובכלל הרי זה שנותיו הראשונות של האדם, וישנם זמנים 

שבהם עסוקים בהוויות העולם.
הזמן  את  להקב"ה  לתת  יש  לה':  חלב  ש"כל  לדעת  יש 
הראשון והטוב ביותר. בכל יום גופא, הזמן הטוב והרגוע 
ביותר של האדם הוא מיד בקומו בבוקר, שאז  ראשו רגוע 
אדמו"ר:  מו"ח  כ"ק  כפירוש  להקב"ה,  לתת  יש  זה  זמן   –
ומיד  "דתכף  תרומה"  תרימו  חלה  עריסותיכם  "ראשית 
בקום האדם מעריסתו, יתנו לה' תרומה", שעליו ליתן זמן 

זה להקב"ה.
סדר  אודות   – אמריקא   – זו  במדינה  כשדובר  ולכן 
בתוקף על כך שבשעות  הרבי  עמד  בישיבות,  הלימודים 
רק  חול יהיו  ולימודי  דוקא,  קודש  ילמדו לימודי  הבוקר 

לאחר  הוא  כשהראש  שבבוקר,  כיון  היום,  חצות  אחר 
ורק  ביותר...  הטוב  הזמן  זהו  ("אויסגערוט"),  מנוחה 
אלקיך  ד"וברכך ה'  בעניין  אזי יכול לעסוק  במשך היום, 

בכל אשר תעשה".
ועניין זה נוגע לבעלי עסק: אף שעסקם הוא ב"עובדין 
ואת  ותפלה,  תורה  הוא  שהעיקר  לדעת  עליהם   – דחול" 
להקב"ה. לכל  יש ליתן  ביום  הראשון והטוב ביותר  הזמן 
ללמוד,  צריכים  התפלה  אחרי  להתפלל,  צריכים  לראש 
לעסוק  אחר-כך  ורק  שחרית,  פת  לאכול  אחר-כך  ורק 

בענייני הרשות.
ביותר,  הטובים  הכוחות  את  ביותר,  הטוב  הזמן  ...את 
ליתן  יש   – הכפיים  יגיעת  את  ואפילו  הראש  יגיעת  את 

לתורה ותפלה.
(תורת מנחם חלק י"ב עמ' 55)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ"ה בסיווןו'

נוסח ברכת המזון. ברוך אתה.. 
אשיש ביי'. נחלתי עדותיך וגו'. 
ספר זמנים והוא ספר שלישי.. 
הל' שבת.. בפרקים אלו. פרק 

א-ב.

נוסח ברכת המזון. ברוך הל' מקואות פרק ב.
אתה.. אשיש ביי'. מ"ע קנד.

מ"ע קנד.פרק ג.פרק ג-ה.כ"ו בסיווןש"ק

מל"ת שכ.פרק ד.פרק ו-ח.כ"ז בסיווןא'

מל"ת שכ.פרק ה.פרק ט-יא.כ"ח בסיווןב'

מל"ת שכב.פרק ו.פרק יב-יד.כ"ט בסיווןג'

מל"ת שכב.פרק ז.פרק טו-יז.ל' בסיווןד'

מל"ת שכא.פרק ח.פרק יח-כ.א' בתמוזה'

מל"ת שכא.פרק ט.פרק כא-כג.ב' בתמוזו' 30
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דברמלכות

4

סיוון ותמוז – חודשים 
של מסירות נפש

עניינו העיקרי של חודש תמוז, עבור אנשי דורנו, הוא: גאולת כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ ממאסרו • דווקא על־ידי מסירות נפש ניתן לפעול אצל 
הקדוש־ברוך־הוא שייתן את התורה לבני ישראל • ממסירות הנפש של 
מתן תורה בחודש סיוון ממשיכים אל מסירות הנפש של חודש תמוז • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
לעולם  הוא  החודש  את  מברכים  שבו  השבת  יום 
עם  הקודם  החודש  את  המחבר  והוא  שלפניו,  בחודש 
החודש",  מברכים  "שבת  נקרא  ולכן  הבא,  החודש 
שפירושו בפשטות הוא – שיום השבת שבחודש הקודם, 
העניינים  ששת  בכל  הבא,  לחודש  כוח  ונותן  מברך 
לששון...  לחיים...  נסים":  שעשה  ד"מי  בנוסח  שנימנו 

לישועה כו'".
וכן הוא בנוגע לחודשים סיוון ותמוז – שבחודש סיוון 
מברכים את חודש תמוז, והיינו, שחודש סיוון נותן כוח 

לחודש תמוז בנוגע לכל שישה עניינים הנ"ל.
עיקר עניינו של חודש תמוז – בנוגע לאלו שנמצאים 
הוא: חג הגאולה די"ב-י"ג תמוז, שבו  בהתוועדות זו – 
יצא כ"ק מו"ח אדמו"ר לחירות ממאסרו בגלל עבודתו 
גם  נוגע  זה  (ועניין  ישראל  כלל  עבור  נפש  במסירות 
לעבודתו של כל אחד ואחד בכל יום ויום, כפי שיתבאר 
סיוון,  בחודש  הייתה  המאסר  התחלת  אשר  לקמן1), 
תמוז  ובי"ב  תמוז,  בחודש  גם  בתקפו  המאסר  ונמשך 
המאסר  ברשימת  בארוכה  (כמסופר  הגאולה  הייתה 
והגאולה2). ובכן: נתינת הכוח לחודש תמוז, שבו הייתה 

הגאולה, היא – מחודש סיוון.

1. סעיף ו.
המתורגמת  [במהדורה  ואילך  ב  תריא,  ד  חלק  דיבורים  בליקוטי  נדפסה   .2
עמ' 179 תרפ"ז  השיחות  בספר  זה  ולאחרי  עמ' 897 ואילך].  ד  חלק  ללה"ק – 

ואילך.

ולהעיר, שגם ימי חודש סיוון שבהם היה המאסר, יש 
להם שייכות – להיותם הכנה – לגאולה שבחודש תמוז, 
בפני  עניין  אינו  המאסר  שעניין  ופשוט  מובן  שהרי 
ומייגע  מטריד  אינו  שהקדוש-ברוך-הוא  [כיוון  עצמו 
שכן נשיא בישראל –  שכן יהודי, וכל  שום נברא – וכל 
חינם חס ושלום], אלא כל עניינו הוא בשביל הגאולה, 
כבר  מתחיל  תמוז  שבחודש  הגאולה  שעניין  ונמצא, 
סיוון,  שבימי  תמוז  של  עניינו  זהו  אבל,  סיוון;  בחודש 
ואילו נתינת הכוח לחודש תמוז היא מעניינו של חודש 

סיוון מצד עצמו.

ב
עיקר עניינו של חודש סיוון – שהוא "ירחא תליתאי" 
שבו היה מתן-תורה, כדברי הגמרא3: "אוריאן תליתאי... 

ביום תליתאי בירחא תליתאי".
בא  שהוא   – תליתאי"  ד"ירחא  העילוי  גודל  ומובן 
אייר,  וחודש  ניסן  חודש  של  העבודה  ענייני  לאחרי 
עניין  הוא  ניסן  שחודש  בליקוטי-תורה4  כמבואר 
העבודה דאתכפיא, כמו שכתוב5 "כי ברח העם", וחודש 
אייר – העבודה דאתהפכא, שזוהי העבודה של ספירת 

3. שבת פח, א.

4. במדבר ג, א.
5. בשלח יד, ה. וראה תניא פרק לא.
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ובכללות  כו'6.  המדות  את  ולהפוך  לברר  העומר, 
טוב"  ו"עשה  אתכפיא,  מרע"7 –  ד"סור  העניין  זה  הרי 
שלום",  ד"בקש  העניין  בא  זה  ולאחרי  אתהפכא.   –
שזהו עניין התורה, ש"ניתנה לעשות שלום בעולם"8 – 

ב"ירחא תליתאי", חודש סיוון.
שעליהם "העולם  הדברים  לשלושת  בנוגע  הוא  וכן 
ש"עבודה"   – חסדים9  וגמילות  עבודה  תורה  עומד", 
חסדים"  ו"גמילות  למעלה,  מלמטה  העלאה  עניינה 
עניינה המשכה מלמעלה למטה, ועניינם בנפש האדם 
עניין  הוא  בפועל  ובמעשה  ואתהפכא,  אתכפיא  הוא 
האמצעי,  קו   – הוא  העיקר  אך  טוב;  ועשה  מרע  סור 
רז"ל10 אמרו  לתורה  בנוגע  ורק  שלום",  "בקש  תורה, 
נברא  שבו  חמדה...  כלי  להם  שניתן  ישראל  "חביבין 

העולם". וזהו עניינו של חודש סיוון.

ג
צורך  יש  התורה,  את  לקבל  שיוכלו  כדי  אמנם, 
בהקדמת נעשה לנשמע11, והיינו, שמוסר נפשו, מוסר 
רצונו, לעשות כל מה שיצוו עליו, עוד לפני שיודע מה 

יצוו עליו.
ובפרטיות יותר:

פלא,  דבר  אינה  שכלו –  את  מוסר  שיהודי  העובדה 
השכל  גם  שהרי  זאת,  מחייב  עצמו  שהשכל  כיוון 
הבורא,  שכל  ששכל הנברא אינו יכול להבין את  מבין 
עצמו  את  לבטל  וצריך  לזה,  זה  ערוך  באין  להיותם 
כך  שמים,  מלכות  עול  קבלת  עניין  שזהו  הבורא,  אל 
החידוש  עיקר  לנשמע12;  נעשה  שהקדימו  פלא  שאין 
הרצון  את  גם  להקדוש-ברוך-הוא  מוסר  שהוא   – הוא 

שלמעלה מהשכל, ואינו תחת בעלות השכל.
ובזה גופא – הנה בנוגע לרצון שלמטה מהשכל, אין 
זה דבר פלא, להיותו תחת בעלות השכל; אבל העבודה 

6. כמו שנתבאר במאמר של אחרון של פסח שנה זו – תשכ"ו (תורת-מנחם 
חלק מו עמ' 320 ואילך)

7. תהלים לד, טו.
8. רמב"ם הלכות חנוכה בסופן.

9. אבות פרק א משנה ב.
10. שם פרק ג (הפרק דשבת זו) משנה יד, ובשינויי נוסחאות במשניות שם.

11. שבת פח, א.
מנחם  (תורת  תשכ"ו  זו –  שנה  השבועות  חג  של  במאמר  שנתבאר  כמו   .12

חלק מז עמ' 8).

ובכל  לבבך  בכל  גו'  ד"ואהבת  באופן  להיות  צריכה 
את  גם  מציאותו,  כל  את  למסור  מאדך",  ובכל  נפשך 
השכל,  על  בעלות  לו  (שיש  מהשכל  שלמעלה  הרצון 
אדם תורה במקום שלבו  ילמוד  אמרו13 "לעולם  שלכן 

חפץ"), שגם אצלו תהיה אהבה לאלוקות.
שום  שאין  אף-על-פי  הרצון,  מסירת  לפעול  וכדי 
היהדות  נקודת  על-ידי  זה  הרי   – עליו  ששולט  דבר 
שבכל אחד מישראל, שהיא קשורה תמיד עם הקדוש-
שלמעלה  מהרצון  גם  למעלה  ולהיותה  ברוך-הוא, 
מהשכל, הרי היא פועלת למסור לקדוש-ברוך-הוא גם 

את הרצון שלמעלה מהשכל.
והבחינה לכך שמוסר לגמרי את כל מציאותו, גם את 
הרצון שלמעלה מהשכל – הרי זה כאשר רואים אצלו 
נפש אינה  בפועל, כי, מסירות  נפש  מסירות  של  עניין 
השכל,  היפך  נפש היא  על-פי שכל, ואדרבה, מסירות 
נפש"14, כיוון  ולכן "לא נזכר בתורה טעם על מסירות 
הנפש,  מסירות  עניין  על  הסברה  אין  שכל  שעל-פי 
שהרי הדבר הכי יקר אצל האדם הוא המציאות והחיות 

שלו, ואי אפשר להראות לו שיש דבר יקר יותר מזה.
ובזה גופא – הנה מסירות נפש שהיא על מנת לקבל 
מי  ואדרבה,  שכל,  על-פי  להסביר  עוד  יכולים  פרס, 
שהוא בעל-שכל גדול יותר, הרי הוא מבין יותר שכדאי 
חייו בשביל דבר נעלה יותר, שזהו השכר,  למסור את 
עולם",  "חיי  בשביל  שעה"  "חיי  על  לוותר  והיינו, 
שזהו כמו שנותן "פרוטה" בשביל לקבל "מנה"; ואילו 
אמיתית עניין המסירות נפש הוא – שלא על מנת לקבל 

פרס.
שמע  שכאשר  לבעל-שם-טוב15,  בנוגע  וכהסיפור 
שמח  הבא,  שנוטלים ממנו את העולם  מלמעלה  כרוז 
ואמר שמעכשיו יוכל לעבוד את ה' שלא על מנת לקבל 

פרס.
למעלה  שהיא  כזו  נפש  מסירות  אצלו  יש  וכאשר 
כל  את  מסר  שאכן  הוכחה  זו  הרי   – לגמרי  מהשכל 

מציאותו להקדוש-ברוך-הוא16.

13. עבודה-זרה יט, א. וראה גם תורת-מנחם חלק מו סוף עמ' 393. וש"נ.
מגילת אסתר צט, ב. וראה גם תורת-מנחם חלק לד עמ'  תורה-אור  14. ראה 

327. וש"נ.
15. ראה "סיפורי חסידים" (להרש"י זעווין), מועדים עמ' 262. וראה גם תורת-

מנחם חלק כט עמ' 123. וש"נ.
16. ראה גם ליקוטי-שיחות חלק כ עמ' 76. וש"נ.
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הקדמת  שלאחרי   – מתן-תורה  בשעת  גם  היה  וכך 
נעשה לנשמע (מסירת הרצון), היה גם עניין המסירות 
נפש בפועל, כדאיתא בגמרא17 שעל "כל דיבור ודיבור" 
"טל  על-ידי  להם  להחזירה  צורך  והיה  נשמתן,  פרחה 
ראו  ועל-ידי-זה  מתים",  בו  להחיות  שעתיד  (תחייה) 
עשו זאת  שאכן מסרו את כל מציאותם כו' [שהרי לא 
בשביל איזה עילוי כו', דכיון שהיה זה קודם מתן תורה, 
להגיע למעלה משרש הנבראים18], ואז  לא היו יכולים 

היה יכול להיות העניין דמתן תורה.

ד
נפש  המסירות  בעניין  צורך  שיש  הטעם  וביאור 

בשביל מתן-תורה:
חי"19,  כל  מעיני  "נעלמה  היא   – עצמה  מצד  התורה 
לירד  שתוכל  כדי  ולכן,  המלך"20.  "שעשועי  להיותה 
למטה ולהתלבש בדברים גשמיים, צריך להיות למעלה 
שהקדוש- והיינו,  כביכול,  נפש  מסירות  של  עניין 
עצמותו  היינו,  מציאותו21,  את  הצדה  יניח  ברוך-הוא 
וליתן  גו'",  "נעלמה  שהיא  כפי  גם  מהתורה  שלמעלה 

התורה לבני ישראל.
"חלק  היא  ישראל  איש  שנשמת  שאף   – ובהקדים 
ובפרט  בלבד23.  "חלק"  זה  הרי  ממש"22,  ממעל  אלקה 
שנתינת התורה היא לנשמה כפי שירדה ונתלבשה בגוף 
ונפש הבהמית, במעמד ומצב ש"יצר הרע יש ביניכם"24, 

שעל-ידי-זה יכול להיות "למצרים ירדתם".
וזהו כללות העניין דמתן תורה – שאף שהתורה מצד 
עצמה היא למעלה מהעולם, מכל מקום, ניתנה באופן 
התורה  שעל-ידי  ועד  דווקא,  למטה  הוא  שעיקרה 
שבדירת  דכשם  בתחתונים25,  יתברך  לו  דירה  עושים 
הקדוש-ברוך- נמצא  כך  עצמותו,  בכל  נמצא  האדם 
הוא בדירתו בתחתונים בכל עצמותו26, כיוון שעל-ידי 

17. שבת שם, ב.
18. ראה תורת-מנחם חלק לא ריש עמ' 29. וש"נ.

19. איוב כח, כא.
20. ראה עמק המלך שער א. הובא בליקוטי-תורה שיר-השירים כז, סוף ע"א.

(תורת-מנחם  תשכ"ו   – זו  שנה  השבועות  חג  של  במאמר  שנתבאר  כפי   .21
חלק מז עמ' 12 ואילך).

22. תניא ריש פרק ב.
23. ראה ספר המאמרים תרפ"ט סוף עמ' 166 ואילך. וש"נ.

24. שבת שם, ואילך.
במדבר- פרשה ג.  סוף  בראשית-רבה  טז.  נשא  בחוקותי ג.  ראה תנחומא   .25

רבה פרשה יג, ו. תניא ריש פרק לו. ובכ"מ.
26. ראה תורת-מנחם ספר המאמרים שבט ריש עמ' רסח. עמ' שח. וש"נ.

בתניא27 כמובא  יתברך,  עצמותו  את  לוקחים  התורה 
מדברי הזהר28 על הפסוק29 "ויקחו לי תרומה" – "אותי 
שכינה  "עיקר  נעשה  ועל-ידי-זה  לוקחים"30,  אתם 
כמבואר  בתחילה,  עיקרו  שהיה  במקום  בתחתונים"31, 

במאמר ההילולא32.
ומובן, שבשביל זה יש צורך בעניין של מסירות נפש 
ידה  שעל   – דלמעלה  הנפש  ומסירות  למעלה.  כביכול 
מסירות  על-ידי  נפעלת   – תורה  דמתן  העניין  נעשה 
הנפש של בני ישראל: הקדמת נעשה לנשמע – מסירת 

הרצון, ופרחה נשמתן – מסירות נפש בפועל.

ה
תליתאי",  "ירחא   – סיוון  שמחודש  מובן  על-פי-זה 
שבו ניתנה התורה, על-ידי הקדמת עניין מסירות הנפש 

– לוקחים את הכוח על עניין מסירות הנפש.
מעשה   – היא  הנפש  מסירות  של  התכלית  והרי 
במעמד  לא נשארו  שבני ישראל  בכך  כמודגש  בפועל, 
שהייתה  כו'  המתיקות  מצד  נשמתן"  ש"פרחה  ומצב 
בלבד  זו  ולא  כו',  להם  החזירה  אלא  באלוקות,  להם 
שיוכלו  בכדי  הראשון  הדיבור  לאחרי  להם  שהחזירה 
לאחרי  גם  להם  החזירה  אלא  השני,  הדיבור  לשמוע 
לעולם,  יצאו  שלאחרי זה  אף-על-פי  העשירי,  הדיבור 
 – העגל  למעשה  כו', ועד  ניסיונות  להיות  יכולים  שבו 
שהכוונה היא המעשה בפועל, לעשות לו יתברך  כיוון 

דירה בתחתונים.
אדמו"ר33 מו"ח  כ"ק  עבודת  גם  הייתה  כזה  ובאופן 
נפש בפועל, להעמיד בסכנה  אצלו מסירות  – שהייתה 
בכדי  ומצוות,  בתורה  עבודתו  שלימות  עצמו ואת  את 
ישראל,  לכלל  ועד  יהודי,  ועוד  יהודי  עוד  על  לפעול 
למלא את שליחותם לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.
מסירת   – הנפש  מסירות  עניין  אמיתית  זהו  והרי 
של  הרצון  אמיתית  שהרי   – מהשכל  שלמעלה  הרצון 
כדברי  והמצוות,  התורה  עניין  הוא  מישראל  אחד  כל 
הרמב"ם34, וכיוון שכן, הרי כשיהודי מעמיד בסכנה את 

27. פרק מז.
28. חלק ב קמ, ב.

29. ריש פרשת תרומה.
30. תנחומא אמור יז.

31. שיר-השירים ריש פרק ה.
32. ד"ה באתי לגני תש"י (ספר המאמרים תש"י עמ' 111 ואילך).

33. ראה גם תורת-מנחם חלק מו עמ' 28. וש"נ.
34. הלכות גירושין סוף פרק ב.
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סיכום
השבת  ביום  נאמרת  תמוז  חודש  של  ברכתו 

הנמצא בחודש סיוון. 

כוח  לקחת  הוא  סיוון  חודש  של  עניינו  ואכן, 
הוא  תמוז  חודש  של  ועניינו  הנפש,  מסירות  על 

להוריד וליישם זאת בעבודה בפועל. 

הסבר הדברים:

התוכן העיקרי של חודש סיוון הוא: קבלת התורה. 
קבלת התורה התאפשרה הודות למסירות הנפש 
גנוזה  הינה  עצמה  מצד  התורה,  ישראל.  בני  של 
שהקדוש־ לפעול  בכדי  הנבראים.  מעיני  ונעלמת 

את  ויגלה  את פנימיותו  ימסור ויחשוף  ברוך־הוא 
דלתתא  באתערותא  צורך  יש  לנבראים,  התורה 
מצד בני ישראל, שהם ימסרו את נפשם ויגלו את 

נקודתה הפנימית.

בני  הביעו  ל'נשמע'  'נעשה'  בהקדמת  ואכן, 
הנובעת  המוחלטת  התמסרותם  את  ישראל 
מסירת  לידי  באו  גם  ואחר־כך  הנפש  מפנימיות 

דיבור פרחה  בפועל, כמאמר חז"ל ש"על כל  נפש 
נשמתם". בכך זכו ישראל לקבלת התורה. 

הוא:  דורנו,  אנשי  עבור  תמוז,  חודש  של  עניינו 
הריי"צ  הרבי  של  עבודתו  הריי"צ.  הרבי  גאולת 
נפש  מסירות  של  עבודה  הייתה  נאסר  שבגינה 
מהמניעות  התרשם  לא  הוא  ממש.  בפועל 
הנפש  את  מסר  אלא  אותו  שסבבו  והעיכובים 

בפועל בכדי להשפיע על יהודי נוסף.

נמצא, שחודש סיוון עניינו הבעת הנכונות וקבלת 
עניינו  תמוז  חודש  ואילו  הנפש,  למסירות  הכוח 
מתוך  העולם  ניסיונות  מול  בפועל  התמודדות 

מסירות הנפש.

הרבי  של  בדרכו  ללכת  יש  הוראה:  נלמדת  מכך 
למסירות  ועד  יהודים  עבור  להתמסר  הריי"צ, 

נפש בפועל ממש.

הרי  הזולת,  בשביל  ובמצוות  בתורה  שלו  השלימות 
הוא מוסר בכך את אמיתית הרצון.

ו
עניין זה מהווה הוראה לכל אחד ואחד:

צריך לפעול על  עניינים שבהם  כל אחד ישנם  אצל 
הזולת כו'. ובשביל זה צריך להעמיד את עצמו בסכנה, 
ואפילו לוותר על ענייני התורה והמצוות שלו – באופן 
המותר על-פי שולחן-ערוך, ולא להתפעל מהניסיונות 

כו'.
אין לו להסתגר בחדרו מבלי לחשוב אודות הזולת, 
כדי  בסכנה  עצמו  את  להעמיד  עליו  אדרבה,  אלא 

שיהודי נוסף יוכל לעשות דירה לו יתברך.

שהיה  כפי   – כו'  הוספה  נעשית  על-ידי-זה  ודווקא 
הגאולה  לאחרי  כן  וכמו  תמוז,  די"ב  הגאולה  לאחרי 
ישראל  בני  אצל  יום-טוב  עוד  שניתוסף  כסלו,  די"ט 
הלחץ  והתבטל  בעצמם35),  המנגדים  שאמרו  (כפי 

והפחד שהיה לפני המאסר והגאולה.
כו',  הזולת  על  פועל  ואחד  אחד  כל  כאשר  הוא  וכן 
שכתב הרמב"ם36 "צריך כל  כמו  בעולם –  לחלקו  ועד 
אדם שיראה עצמו כו' עשה מצוה אחת הרי הכריע את 
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות", ופועל דירה לו 

יתברך.
(משיחת שבת פרשת שלח, מברכים החודש תמוז ה'תשכ"ו. תורת־
מנחם חלק מז עמ' 113 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

35. ראה גם תורת-מנחם חלק לא עמ' 130. וש"נ.
36. הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.
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'כוח' לעמוד
'הכן' לגאולה

נשיא דורנו יכול לתבוע
כדור  בחצי   – גופא  ושם  האחרון,  זה  בגלות  בגלות,  התחתון  הזה  בעולם  אנו  שנמצאים  ..אף־על־פי 
ומקום  ובמצב  בזמננו] – הרי אדרבה: דווקא ממצב  בני־ישראל  מניין ובניין  התחתון [המקום של רוב 
הדרגות  ובכל  גדולה  הכי  העלייה  נפעלת   – ממנו  למטה  תחתון  שאין  בתחתון  עד  והגלות,  התחתון 
והדורות שלפני ושלמעלה מזה, כולל גם דחצי כדור העליון והדורות הנעלים ביותר . . עד להעלייה של 
הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה לכל העולם כולו (כולל חצי כדור העליון), ועבור כל הדורות כולם.
.. יש לומר, שכשם שזה בנוגע לכללות עניין הגלות וגאולה, כך הוא גם בנוגע למקום פרטי שנמצאים 
בו ב"חצי כדור התחתון" – שהיות שזה ה"מקדש מעט" המקום ששם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו קבע 
את מקומו, בתור המקור להפצת המעינות חוצה בכל העולם כולו, הרי דווקא במקום וממקום זה נפעלת 

הגאולה ובניין בית המקדש השלישי, "מקדש אד' כוננו ידיך".
הגילוי  נעשה  לראש  שלכל  בפועל,  להביא  לתבוע  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  יכול  זה  ..שאת 
ד"מקדש אד' כוננו ידיך" במקום זה ("שבע מאות ושבעים") שבו הוא חי ופעל עבודתו במשך עשר שנים 

האחרונות שלו, הסך־הכול דכל עבודתו.
..בעמדנו בזמן ומקום זכאי – בחודש השלישי, ובית משולש, בית תורה תפילה ומעשים טובים . . ושם 
השלישי (ג' פעמים ג' פעמים ג'), שעניינו:  חודש  כל  של  כשעומד בגלוי הכוח  כ"ח סיון –  ביום  גופא, 

המשכת וגילוי אלקות למטה באופן של קיימא – 
והאמרה  השליחות  ישנו  שעליו   – זה  דדורנו  השליחות  לקיים  וחיזוק  כוח  תוספת  יהודי  כל  מקבל 
האמיתית  הגאולה  קבלת  לקראת  כולכם"  "הכן  לעמוד  שצריכים  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של 

והשלימה, ובראשם – משיח צדקנו, דוד מלך ישראל...
(שיחת כ"ח סיון ה'תנש"א. התוועדויות תנש"א כרך ג עמ' 382־384)

לעתיד תתמלא משאלתו של קרח
על־פי הידוע גודל מעלתו של קרח בפנימיות העניינים – שקרח רצה שהלוויים יהיו למעלה מהכוהנים, 
הכוהנים  שמעלת  הלוים" –  "והכוהנים  . וזהו   . בתניא  כמבואר  לבוא,  דלעתיד  ההנהגה  אופן  בדוגמת 
תתבטא בזה שהם לוויים. שעניין זה קשור עם מעלת הגבורות על החסדים, "כמעלת הזהב על הכסף" 

(תניא שם) – זאת אומרת, ששאיפתו של קרח תתגשם בפועל לעתיד לבוא! [...]
ולכן, מבלי הבט על מה שנתבאר... שעניינו של קרח הוא להרוס את העניין דאות ה"א שעל־ידה נברא 
לבוא,  לעתיד  הבא,  לעולם  בנוגע  אבל  הזה,  לעולם  בנוגע  רק  הוא  זה  כל  הרי   – הזה  העולם  מציאות 

תתגלה מעלתו של "קרח" בהתאם לאמיתת עניינו.
וכידוע הפירוש במאמר רז"ל אודות קרח ועדתו שאין להם חלק לעולם הבא – שזהו לפי שהם בדרגא 

עליונה עד כדי כך שעולם הבא אינו נחשב לשכר עבורם!
ועל־פי זה מובן בפשטות מדוע ישנה פרשה בתורה בשם "קרח" – כי מצד אמיתית ופנימיות העניינים 

הרי מעלתו של "קרח" גדולה ביותר.
(התוועדויות תשמ"ב כרך ד, עמ' 1788)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

במערכות עסקנות 
במסירות־נפש

בענייני הכלל והפרט
איגרת נדירה על טיבם של 'מחנה ישראל' ו'מרכז לעניני חינוך' 

והצלחותיהם, וכן חברות משניות בעל־פה ותהלים • מדוע הקדים הרבי 
הריי"צ למסור את המאמר לראש־השנה? • על הצעת שידוכין בארפוד 

שבמרוקו • עצות וברכות בענייני בריאות ורפואה • בפולמוס נגד נסיעת 
אוניות ישראליות בשבת ודעת הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל • 

משלוח ארבעה ספרי תורה לארצנו הקדושה בקיץ תשכ"א • מכתבים 
מהרבי בנושאים שונים, בפרסום ראשון

מחנה ישראל
ב"ה, זאת חנוכה, תש"ג

כבוד הרה"ג הנודע לתהלה,
וו"ח אי"א בעל מדות תרומיות,

וכו' מוהר"ר זלמן צדוק נ"י
סילווער, פרי ריווערס, קוו.

שלום וברכה:
פרשת  את  להכירו  וברצוננו  הטוב,  שמעו  שמענו 
טובות  לפעולות  האפשרות  ע"ד  ולעוררו  עבודתנו, 

ברוח התכנית שלנו גם במחנו ובמדינתו.
לאמריקה  בבואו  שליט"א,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
כלפני שנתים ומחצה, התחיל בעבודה נמרצה לחזוק 
החנוך  ולהשבת  המעשיות,  המצות  בקיום  היהדות 
החרדי, ובכלל להתעוררות רוחנית לתשובה ומע"ט 

[ומעשים־טובים].
אל  הכח  מן  הנ"ל  העבודה  את  להוציא  כדי 
מו"ח  כ"ק  יסד  פעולותי',  חוג  ולהרחיב  הפועל 
אדמו"ר שליט"א את הסתדרות "מחנה ישראל" ואת 

הסתדרות "מרכז לעניני חנוך".
חברי "מחנה ישראל" (ולהיות חבר יכול כל שומר 
פועלים  חברות)  מס  תשלום  כל  בלי  ומצוה,  תורה 

רעיון  להפיץ  ומכריו  ידידיו  ובחוג  בביתו  אחד  כל 
הנחת  כגון  מעשיות,  המצות  וקיום  ומע"ט  התשובה 
תפלין, שמירת שבת, טהרת המשפחה וכדו' ולהיות 

לסמל ודוגמא בהנהגתו התורנית והישרה.
אחת מפעולות "מחנה ישראל" הוא מפעל "משניות 
בהתעוררות  ישראל"  "מחנה  ע"י  שנוסד  פה"  בעל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ע"ד גודל הנחיצות לטהר 
את האויר ע"י אמירת אותיות התורה בכלל, ובפרט 
חזרת משניות בע"פ, ע"י כאו"א בכל עת ובכל מקום 
משניות  סדור  וכדו'.  ברכבת,  בחנות,  ברחוב,  נקי, 
בחוגי  נכון  הד  מצא  הגרלה  ע"י  וחלוקתן  בע"פ 
ומספר  הישיבות,  ותלמידי  תורה  וחובבי  ספר  יודעי 

המשתתפים הולך וגדול.
יסוד  היא  ישראל"  "מחנה  מפעולות  אחת  עוד 
סניפים  בתור  ישנות,  גם  חדשות  תהלים  חברות 
בירושל[י]ם  שנוסדה  העולמית"  תהלים  של "חברת 
עיה"ק בהתעוררות כ"ק אדמו"ר שליט"א אשר יקירי 
ירושלם גומרים את התהלים בהשכמה בכ"י על ציון 
כל  בעד  ותפלה  רנה  ונושאים  ע"ה  המלך  דוד  קבר 

חברי חברות תהלים שבעולם.
את  לזכות  ישראל"  "מחנה  עבודת  הצליחה  ות"ל 

הרבים לקרבן לתורה וי"ש ולמע"ט.
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

23

וע"ד עבודת "מרכז לעניני חנוך" מוסג"פ עלון שבו 
צוינו ראשי פרקים מהעבודה הגדולה ורשת הסניפים 
על שדה החנוך, ביסוד חדרי תורה על טהרת הקדש, 
מורים  בשכלול  שבת",  "מסבות  לנערות,  ספר  בתי 
ברוח  קריאה  ספרי  בהוצאת  חרדים,  ומדריכים 

התורה והמסורה, ועוד ועוד.
פרטי  על  בארוכה  לעמוד  זה  מכתב  בטורי  א"א 
גודל  בפרט  להדגיש  וראוי  הזאת,  הנעלה  העבודה 
ערך עבודת "המסבות" והו"ל של החוברת החדשית 
און  קינדער  פאר  "שמועסן  בשם  ואנגלית  באידית 
בין  השפעתן  אשר  המדינה,  בשפת  ודוגמתן  יוגנד" 
בני ובנות ישראל גדולה וכבירה להשיב לב אבות על 

בנים ולב בנים על אבותיהם.
ושולחים אנו לכת"ר עניני דפוס אחדים אשר מהם 

יראה ויווכח בפרטות יותר מהנעשה ונפעל בזה.
לעבודת  רחב  שדה  יש  ובקהלתו  במחנו  גם  בטח 
הקדש הנ"ל, ונשמח לשמוע מכת"ר ע"ד התענינותו 
ממזכי  ולהיות  הזאת  הקדש  בעבודת  חבל  לקחת 

הרבים, אשר זכות הרבים יהי' תלוי בו.
וכמארז"ל  כהמן  קשות  גזרות  ימי  האלו,  בימים 
ז"ל  חכמינו  ע"י  היעוצה  העצה  הנה  ב).  צז,  (סנה' 
תורה  הארץ  עמי  בני  את  ללמד  היה  א)  פה,  (ב"מ, 
על  ופירש"י  התרגום  וכפי'  בתשובה  רשע  ולהחזיר 
אחד  וכל  הגזרה.  מבטלים  שאז  שם,  בירמי'  הפסוק 
צריך לראות את העולם חציו זכאי וחציו חייב, והוא 
וגורם  זכות  לכף  העולם  מכריע  הטובים  מעשיו  ע"י 

תשועה והצלה.
דחנוכה.  דיומא  בענינא  לסיים  צחות  ע"ד  וי"ל 
על  להניחה  מצוה  חנוכה  נר  ב)  כא,  (שבת  דארז"ל 
פתח ביתו מבחוץ – ובמ"ס (פ"ב ה"ה) בפתח הסמוך 
שהאמגושא  וזמן  מקום  התוס'),  (וכשיטת  לרה"ר 
יכול לומר מפלגך ולעילא כו' (סנה' לט, א ויעוין פי' 
הערוך) ולא רה"י. ואם הי' דר בעלי', שהוא מבני עלי' 
דסוכה (מה, ב) שאין להם פתח פתוח לעניני עוה"ז, 

עכ"פ צריך להניחה בחלון הסמוך לרה"ר.
והננו מצפים לשמוע מכת"ר בכל הענינים הנ"ל.

.בכל הכבוד,  
ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,  

הרב מנחם שניאורסאהן,  
יו"ר ועד הפועל  

"שרבים יוכלו ללמדו"
בכ"ו אלול תש"ז שיגר הרבי מכתב אל אחד מעסקני 
לעוד  נשלח  עצמו  המכתב  בארץ־הקודש.  חב"ד 
חסידים (ראה 'אגרות־קודש' כרך ב' עמ' רלו ואילך), 
אך לנמען שלפנינו כתב הרבי סעיף מיוחד (סעיף ד) 

- כאן בפרסום ראשון:

לר"ה  מאמר  פה]  מוסג"פ [=מוסגר  עיקר.  ואחרון 
שהקדים  הבא־עלינו־לטובה]  השנה  [לראש  הבע"ל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר לתתו בכתב למען יגיע מעבר לים 
יוכלו  שרבים  היאות  באופן  יסדר  ובודאי  בהקדם. 
ללמדו. ומטובו להודיענו בזה. ונוגע לשילוח ההמשך.

לפני חתימתו הוסיף הרבי: 
הדורשים  כל  שלום  ופרישת   =] הדו"ש  כל  ופ"ש 

שלומו].

"הצעה ממרא דאתרא"
ב"ה. י"ח אדר ב' תשי"ד

ברוקלין
האברך הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ   

מו"ה מכלוף שי'   
[קריספין-ארפוד]   

שלום וברכה!
כותב  בו  שני,  אדר  מאשר הנני קבלת מכתבו מז' 
אודות הנכבדות שמציעין לו. ומזכיר שלהצעה אחת 
היתה  אופן  באיזה  מפרש  אינו  אבל  הסכים,  כבר 
הסכמתו. היינו אם רק במחשבה, או שהוא מעין קנין 
וכיו"ב. שאז מובן שקשה לחשוב ע"ד הצעות אחרות. 
ואם לא הי' באופן כזה, אזי יש להתוודע יותר פרטים 

אודות מה שכותב במכתבו הצעה ממרא דאתרא.
הגדלת  אודות  במכתבו  שכותב  ממה  נהניתי 
אשר  ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי  תורה  התלמוד 
בו עובד בקדש. ובודאי כמרז"ל מעלין בקדש, יוסיף 
לבם  בקירוב  העבודה  זכות  וגדול  בזה.  גם  אומץ 
להוסיף תוספת ברכה  שבשמים  של ישראל לאבינו 

בענינים הפרטים לכל המצטרך.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל

המחכה לבשו"ט מ. שניאורסאהן
והרב  לפועל  הדבר  יצא  בסופו־של־דבר  כי  יצויין 
קריספין נשא את בתו של הרה"צ רבי מאיר אבוחצירא 
(מהדורה  מחבריך כרך א'  ששון  שמן  וראה  (זצ"ל) – 

מחודשת) עמוד 40.

טבע ומעל הטבע
ב"ה, ב' תמוז תשכ"ג

ברוקלין
משפחת ווייל שי' [סטרסבורג]   

שלום וברכה!
במענה למכתבם מיום הרביעי, בו כותבים על דבר 

הילד בנימין בן גיטל שי' וכו',
מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 
לתוכן  מתאים  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

כתבם.
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אודותה  הטבע  בדרך  הפעולה  אשר  רצון  ויהי 
כותבים, תהי' בהצלחה – על פי מה שכתוב, וברכך 
ואשה  איש  על  והרי  תעשה,  אשר  בכל  אלקיך  ה' 
יתברך,  בהשם  בבטחון  חזקים  להיות  הישראלים 
על  ומשגיח  לעשות  ומפליא  בשר  כל  הרופא  שהוא 
העשי'  עם  וביחד  פרטית,  בהשגחה  ואחת  אחד  כל 
שכשם  רצון  ויהי  בהם,  התלוי  את  הטבע  בדרך 

שהביאו הבקשה כן יבשרו טוב בהאמור.
שלא  ככל  שהרי   - ומצות  תורה  בעניני  והוספה 
יהי' המצב גם טוב בזה תמיד יש מקום להוסיף, כיון 
שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי – עלי' נאמר, כל 

המוסיף מוסיפין לו.
בכבוד ובברכה לבשורות טובות   

בכל האמור מ. שניאורסאהן   
נ.ב.

בא  ולכן  צרפתית,  כותבים  אין  שלי  במזכירות 
גם  לכתוב  יכולים  הם  אבל  הקדש,  בלשון  המענה 

בצרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.

הניתוח – בהסכמת שלושה מומחים
ב"ה, שלהי אלול תיש"א

ברוקלין, נ.י.  
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'  

שמוטקין  [כנראה:  שי'  יוסף  מהו"ר   
ראשל"צ]

[=בלי  בל"נ  ואקראהו,  שלו  והפ"נ  המכ'  נתקבל 
נדר], על הציון.

בברכה מ. שניאורסאהן   
מותר דמי הת"ת, כבר כתבתי שלדעתי יתנו למוסד 

חינוך שעל טהרת הקודש.
הניתוח לנכדו שי' יעשו רק אם יהי' בהסכם שלשה 
בעצה  שייעצום  השי"ת  ויתן   – דעתי.  לפי  מומחים, 

הטובה בטוב הנגלה.

הניתוח עבר בשלום
ב"ה, ט' אלול תשי"ד

ברוקלין  
הוו"ח אי"א נו"נ כו'  

מוה"ר אברהם אלי' שי'  
[פרידמאן – בני ברק]  

שלום וברכה!
הנתוח  אשר  והקודם,  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 
עבר בשלום וכדבעי. ואזכירו על הציון הק' של כ"ק 
מצב  להטבת  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 
בזה  טוב  לבשר  שיוכל  מהשי"ת  ויה"ר  בריאותו, 

בהקדם.

בברכת כוח"ט מ. שניאורסאהן   

"כעצת רופא ידיד"
ב"ה, כ"ב מ"ח [מרחשון] תש"מ

ברוקלין, נ.י.  
הרה"ח אי"א נו"נ כו'  

מו"ה נחום שי'  
וזוג' תי'  
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום 
ח' מ"ח וכו'

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקראו  רצון  ובעת 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

 - ת"ח על הדו"ח שבמכ' הנ"ל.
בנוגע לטיפול הרפואי – יעשו כעצת רופא ידיד.

בברכה לבשו"ט מ. שניאורסאהן   

השם 'התמים' תפוס
הרבי ל"הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה  כתב  כך 
פרשת  בעש"ק  יודאסין,  שי'"  סענדער  אלכסנדר 

תולדות תשכ"ג:
כסלו.  וג'  מער"ח  מכתביו  קבלת  הנני  ...מאשר 

ות"ח ת"ח על הבשו"ט.
מאז  המו"ל  ע"י  תפוס  כבר  הרי  "התמים"  השם 

בפולין. ואולי עוד יתחדש
בברכת הצלחה בהדפסת חד"ת  

[חדושי תורה] שלו ובברכה לבשו"ט  
בעניני הכלל והפרט מ. שניאורסאהן  

פולמוס האוניות
אוניות  שיט  נגד  הרבי  שניהל  הציבורית  המערכה 
מעט  לא  לכך  הקדשנו  מפורסמת.  בשבת  ישראליות 
עם  הקשר  על  גם  וכך  תתעב),  רנו;  (רנד;  רשימות 
הגאון רבי צבי פסח פראנק (ראה גליונות א'סו; א'סז).
דעתו  שרבוב  בנושא  ראשון  בפרסום  איגרת  להלן 
כאשר  בשבת,  באניות  הנסיעה  ל'היתר'  הרצ"פ  של 
הרב  ואכן  מהקשרם,  הוצאו  הדברים  כי  גורס  הרבי 
הדברים  אין  אכן  לפיה  הבהרה  מכתב  פרסם  פראנק 

רלבנטיים.
מזכירות

ב"ה, י"ג שבט תשי"ז
ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ   
כו' מו"ה עזריאל זעליג שי'   
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הדלקת נר:
בית)  (בכל  מדליקים  נרות־שבת31,  הדלקת  לפני 
של  נר   – בקל  אפשר  אם  המעת־לעת.  כל  שידלק  נר 

שעווה32.
ביקור ב'אוהל':

שקודם  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  "שמעתי 
ההליכה על ציון ואוהל33 – נוהגים שאין אוכלים, אבל 

שותים"34.
מהנהגות הרבי ב'אוהל'35:

ותשעה  (דיום־הכיפורים  בד  בנעלי  לאוהל  נסע 
באב).

לפני שנכנס לאוהל, הקיש (שתי דפיקות בכל דלת) 
והדלת  מהכניסה,  השנייה  הדלת  הדלתות,  שתי  על 
 – כיום]  קיים  שאינו  הפ"נים,  [חדר  האוהל  שבחדר 

כנוטל רשות הכניסה36.
לשון'.  ה'מענה  באמירת  התחיל  כשנכנס  מיד 

כשהגיע ל"הריני מדליק הלאמפף", הדליק נר.
הנר המשיך ב'מענה לשון', עד לפני  אחרי הדלקת 
הפ"נ,  את  לקרוא  נכתב  ששם  אליך",  "לדוד  מזמור 
פתקים  וכו'.  הפ"נים  את  לקרוא  התחיל  ואחרי־כן 
העדרו  על  כתוב  היה  שבהם  מאלה  (בעיקר  בודדים 
קרע  להיכלו)  החזיר  מאלה  אחדים  רק  מישהו.  של 
ורובם  אתר,  לשרפם על  הציון הק', והורה  והניח על 
ככולם הכניס בחזרה לשקית. את הקרעים היו שומרים 
שינויים  חלו  תשל"ח  לאחר  בערב־פסח.  ושורפים 

בעניין זה.
אם נשאר נייר חלק מסביב לכתב הפ"נ, היה קורעו 

ומפרידו מהפ"נ, ורק אחר־כך הניח את הפ"נ באוהל.

בכל  אותו (וכן  מכבין  אין  יותר,  דולק  אם  גם   .79 עמ'  המנהגים  ס'  ע"פ   .31
נר יארצייט).

עפר'" (ממכתב הרבי לקראת י' שבט  "ראשי-תיבות: 'הקיצו ורננו שוכני   .32
תשי"א). 

אך  נוספים,  חומרים  מעורבים  בשוק  המצויים  השעווה  בנרות  למעשה, 
לכאורה די שיהיה הרוב שעווה לקיום המנהג כראוי.

33. הכוונה גם לכל קבר, כמובא בגיליון תתצ"ד מאג"ק ח"ט עמ' שא – שערי 
הל' ומנהג יו"ד ר"ס קמט.

והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   .96 עמ'  ספר-המנהגים   .34
מלקוטי- העירו  וכבר  מכך.  נמנעים  שאין  רק  (ולא  לשתות  שמקפידים 

דיבורים עמ' 1354).
את  קרינסקי (שהסיע  שי'  ר' יהודה  הרה"ח  המזכירות:  חברי  נמסרו ע"י   .35
הרבי לאוהל ברוב הפעמים מאז תשח"י), והרה"ח ר' בנימין קליין ז"ל (שהסיע 
הערותיו  בשילוב   .16 עמ'   648 חב"ד', גיליון  'כפר  מתוך  הרבי לפעמים)  את 
הרבי לאוהל בתמידות משנת תש"י  את  גרונר ז"ל (שליווה  הרה"ח רי"ל  של 
מסויימות) מתוך  ר"ה, ובאקראי בפעמים  ערב  בכל  תשח"י, ומאז ואילך  עד 
'התקשרות' גיליון שיג עמ' 18. בכמה מן ההנהגות אולי יש גם משום הוראה 

לרבים.
36. הטעם, מפי זקני אנ"ש, כדי "להמשיך את הרבי" אל הנכנס.

לאחר סיום קריאת הפ"נים המשיך באמירת 'מענה 
לשון' עד מזמור קיט, ודילג עד ה'יהי רצון' שמתחיל 

תיכף אחרי ה'זוהר' שם, וסיים עד אחרי 'אנא בכוח'.
לפני צאתו הקיף (פעם אחת) את האוהל37.

האוהל  שבתוך  לחדרו  שוב  עצר, נכנס  צאתו  לפני 
והמשיך  הפ"נים),  את  וקרא  עמד  שבו  הקטן  (החדר 
אחרי־כן  האחרון.  רצון'  ה'יהי  עד  לשון'  'מענה  לומר 
מהפתח  אלא  נכנס,  שדרכו  פתח  מאותו  לא   – יצא 
פתח  דרך  לצאת  שלא  תמיד  נוהג  היה  כן  הפנימי. 

הכניסה38.
בפתח  עמד  לרכב  כניסתו  לפני  תשכ"ה,  שנת  עד 
היציאה החוצה, ואמר את ה"יהי רצון" שבסוף ה'מענה 

לשון'.
לציון  ניגש  לרכב,  כניסתו  לפני  תשכ"ה,  שנת  עד 
הרבנית שטערנא־שרה ע"ה. משנת תשכ"ה, כשיצא מן 
ע"ה.  חנה  הרבנית  אימו  לציון  לפני־כן  הלך  האוהל, 
נחמה־דינה  הרבנית  ציון  על  גם  הביט  תשל"א  משנת 
חיה־מושקא  הרבנית  ציון  על  גם  תשמ"ח  ומאז  ע"ה, 

ע"ה. כל זה – לדקות ספורות39.
עשבים שלוש פעמים,  תלש  לפני הכניסה למכונית 

וזרקם לאחוריו40.
מעולם לא ראינו את הרבי מניח אבן על הציון, או 

על קברים אחרים41.
לשון',  ה'מענה  באמירת  המשיך  חזרה  בנסיעתו 
ה'קרבנות'  את  אומר  היה  פנאי,  היה  אם  גמירא.  עד 
אמר  תשמ"ח־ט  האבל  בשנת  מנחה.  תפילת  שלפני 
ופ"ז  דכלים  (פכ"ד  אבל  של  המשניות  פרקי  את  גם 
דמקוואות). אחרי כ"ב בשבט תשמ"ט, אם נותר פנאי, 

היה לומד גם את שיעור הרמב"ם היומי.
* במידת האפשר יש להשתדל לקרוא את הפ"נ "בין 

שני הציוני קודש, אצל מקום רגליהם הקדושים"42.

סו"ס  וכף-החיים  באר-היטב  במגן-אברהם,  הקברים  בעניין הקפת  ראה   .37
תקפא. 

38. ראה גשר-החיים ח"א עמ' קלא שיש נוהגין בהלוויה לחזור בדרך אחרת 
אם אפשר, עיי"ש.

39. בשנים האחרונות, עמד הרבי במרחק-מה מן הקברים של הרבניות.
40. ראה טושו"ע יו"ד סי' שעו ס"ד, ואו"ח סו"ס תקמ"ז, ונו"כ. אולם שם איתא 

שעושים זאת אחר הקבורה.
רבו  מנוישטט,  שלום  [רבנו  מהר"ש  בדרשות  המנהג  מקור  כנהוג.  ודלא   .41
של מהרי"ל, אבי מנהגי אשכנז] הובא בא"ר סי' רכד ס"ק ז, בשע"ת שם ועוד, 

וטעמו שם "משום כבוד המת, להראותו שהיה על קברו". 
42. כך סיפר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ברשימתו על מנהג אביו כ"ק אדמו"ר 

מהורש"ב נ"ע באוהל הצמח-צדק והמהר"ש בליובאוויטש.
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בראש־חודש  להסתפר  שלא  נוהגים  תספורת:   *
לילד  תספורת־מצווה  ואף  סכנה"23,  חשש  "מפני 

בהגיעו לגיל שלוש תידחה למוצאי־שבת.
* גילוי משיח: בראש־חודש מתגלה בכל אחד ואחד 
שהיא  היחידה,  בחינת  שבו,  משיח  ניצוץ  מישראל 
המשיח,  של  נשמתו  הכללית,  יחידה  מבחינת  ניצוץ 
ענייניו,  ובכל  מציאותו  בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי 
שעל־ידי  והעיקר,  בבחינת היחידה.  חדורים  שנעשים 
כפשוטו  ועד  צדקנו  משיח  וביאת  התגלות  נעשה  זה 

ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד"24.

יום חמישי
א' בתמוז – ב' דראש־חודש

ערבית ושחרית וכו' כדאתמול.
מוצאי־ בערבית  ונזכר  במנחה  ויבוא  יעלה  שכח 

שמונה־עשרה,  פעמיים  מתפלל   – ראש־חודש 
הראשונה לשם ערבית והשנייה בתורת 'נדבה' דווקא, 

ואין מזכיר בהן 'יעלה ויבוא'25.

יום שישי
ב' בתמוז

מכיוון שיום ההילולא השנה חל ביום השבת־קודש, 
יש להזכיר את הוראת הרבי בקשר ליו"ד שבט: "מובן 
ש'עובדין דחול' וכיו"ב [השייכים ליום ההילולא], אין 
לעשותם ביום השבת־קודש כי אם בערב שבת"26. ולפי 

זה, נעתקו כמה מנהגים להיום.
נתינה לצדקה:

השייכים  להעניינים  תרומה28  ירים  אחד27  כל 
לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו.

סי'  אדה"ז  שו"ע   – מח]  אות  [בצוואתו  החסיד"  יהודה  רבי  הזהיר  "כן   .23
רס ס"א.

24. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.
שיהיה  וא"צ  דבר,  בה  לחדש  א"צ  הספק,  מחמת  נדבה  שמתפלל  וכיוון   .25

בטוח שיכול לכוון כבסימן קז - שו"ע אדמוה"ז סי' קח סי"ז.
חיים  אורח  על  החיים  כף  וראה  דא,  בכגון  האחרונים  להכרעת  26. "מתאים 
ל"ו  הד"ט יו"ד סי'  על קברו יהיה בע"ש"], עיקרי  סי' תקסח [ס"ק צד, "לילך 
שיש  ס"ה,  [פל"ב  בזה  החיים  גשר  בס'  כמש"כ  ועוד (ודלא  [כנ"ל]  ל"ה  אות 
במכתבו  הרבי  לשון   – א'])"  ליום  מאחרין  ויש  לע"ש  הביקור  את  מקדימין 
מיום א' שבט תשי"ז, אג"ק חי"ד עמ' שכד - שערי הל' ומנהג יו"ד ר"ס קמח. 
שאין  מסיק  ושם  ואילך,  סי"א  תשי"ז  שבט  יו"ד  מוצש"ק  בשיחת  נתבאר 

חילוק בין קודם חצות עש"ק לבין אחר חצות היום.
לנשים,  גם  שייך  הוא   – וכיו"ב)  שבט  יו"ד  עם  (בקשר  הצדקה  "נתינת   .27
(ספר-המנהגים  יותר"  שייך  הצדקה  דבר  להן  טעמים)  כמה  (מצד  ואדרבה 
עמ' 85). מובן שיש לשתף גם את הטף (ומכספם) בזה, וכן בשאר ההנהגות, 

שגם נשים וטף שייכים בקיומן.
הנתינה  שתהיה  עניין  אין  לכאורה  ש"ק,  עבור  'השלמה'  רק  שזו  וכיוון   .28

דווקא קודם תפילות שחרית ומנחה, כבמקור.

פדיון־נפש:
 – (הנשואים  פ"נ30  ו]יקרא29  [יכתוב  אחד  כל 
ליחידות,  להיכנס  שזכו  אלו  אבנט).  בחגירת  כמובן 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  פני  את  לראות  על־כל־פנים  או 
קריאת הפ"נ, כאילו עומד  בעת  דורנו – יצייר עצמו, 
קונטרס  מאמר,  דפי  בין  אחר־כך  הפ"נ  להניח  לפניו. 
בו   – באפשרי  (אם  ולשלחו  אדמו"ר.  כ"ק  של  וכו' 
הפקס  (מס'  שלו  הציון  על  לקראותו  מנת  על  ביום) 
המייל: כתובת   1-718-723-4444 הציון:  שליד 

.(ohel@ohelchabad.org

29. מטעם הנ"ל, לכאורה אין לזה זמן קבוע, אלא במשך היום.
30. להלן כמה הנהגות בעת כתיבת פ"נ:

• נוהגים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק דווקא. 
טבל  לא  באם  במקווה.  היום  באותו  טבלו  באם  דווקא  לכתוב  מקפידים   •
ראה  הפ"נ.  טיוטת  לכתיבת  בקשר  גם  לנהוג  יש  (כן  אחר.  ע"י  יכתוב   -

'אספקלריה' נספח ל'כפר חב"ד' גיליון 1243 עמ' 20).
• כותבים בחגירת אבנט, לפני כן – נטילת ידיים. 

עבור  כשכותב  ואילו  כותבים "עלי", "עלינו",  עצמו,  על  פ"נ  אדם  כשכותב   •
אחרים הלשון הוא "עבור..." (מהמזכיר הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר).

שכותבים  הנוסח  מבטל  הייתי  חילי,  יישר  אילו  הפדיון...  לנוסח  "בנוגע   •
כמבואר  רחמים  מכניסי  ע"ד  האמיתיים]  [-והחסדים  כו'  הרחמים  "ממקור 
בתשובת מהרי"ב ז"ל", כי: א) "ע"ד... ז"ל" הוא ביאור ההיתר על נתינת פדיון 
לרבי (שלכאורה ה"ז עניין של ממוצע) ובמילא אי"ז נוגע ושייך לנוסח הפדיון 
ממקור  שעניינו בקשת רחמים... ולא ביאור ההיתר על זה. ב) בנוגע להנוסח '
רחמים... ואולי רצונו  מהיכן לעורר  צורך ליתן לרבי 'כתובת'  הרחמים' - אין 

לעורר רחמים ממדריגה נעלית יותר...
אלול-תשרי  הרבי עצמו - ראה 'אוצר מנהגי חב"ד'  אדמו"ר [וכן  מו"ח  "כ"ק 
עמ' תג-תד, ובכ"מ] היה אמנם כותב נוסח זה, אבל זוהי הנהגה שלו, ואין זה 
ראיה שגם אנו... צריכים לכתוב כן..." (משיחת ליל ב' אייר תש"י ס"ד, תורת-

מנחם תש"י עמ' 39).
• ראה באג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"א עמ' קנד: "לדעתי אחשוב אשר פ"נ על 
החסרונות  לכתוב  צריכים  איננו  בעבודה,  רוחניים  בעניינים  הצדיקים  קברי 
ולא  וכך,  כך  באופן  ההוא  הפרט  שיתתקן...  לבקש  אם  כי  בנפשו,  שמוצא 
בשובו  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  עיי"ש.  בחסרונו..."  עתה  שהוא  כמו  לכתוב 
בכך   ,(55 עמ'  ומעין  לקונטרס  (מבוא  לבני-ביתו  פעם  זאת  ביאר  מהאוהל, 

שברוחניות נראה כל דבר, גם החיסרון, כאילו הוא חי ממש.
מ"מ  ר'  הרה"ח  מהמשפיע  המעשה  ידוע  פ"נ,  לכתוב  כלל  כשאי-אפשר   •
פוטערפאס ע"ה שנעצר בחודש טבת תש"ז, והיה נתון בחקירות קשות וכו' 
עד ערב ל"ג בעומר, ובאותו יום הגיע 'לשבת' בכלא. רק אז יכול היה לחשוב 
בלתי- היה  הדבר  אך  מהוריי"צ,  אדמו"ר  לכ"ק  פ"נ  לשלוח  ורצה  מצבו,  על 
בשמח"ת  מרוסיה  צאתו  לפני  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  ונזכר  אפשרי. 
תרפ"ח [לא מצאתי הלשון ברשימת השיחה הנדפסת. וראה לקוטי-דיבורים 
כרך א, דף ב ע"א ובהערה] "כשתחשבו עליי, אחשוב אני עליכם" ואז 'שלח' 
היתה  (שכבר  לזוגתו  מכתב  הגיע  וחצי  חודש  לאחר  במחשבה.  פ"נ  אליו 
אישור "המברק  ובו  אייר,  י"ז  מתאריך  מהוריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  בצרפת)  אז 
נתקבל". בני המשפחה תמהו איך ייתכן ששלח מברק ממאסרו. לאחר שנים 
רבות, כשיצא והגיע לרבי לי"ט כסלו תשכ"ד ביקש ממזכירו של הרבי הריי"צ 
שבאותו  (בשנת תש"ז) לבדוק אם יש מברק ממנו בארכיון, ולא מצא, ונזכר 
יום הכתיב לו אדמו"ר מהוריי"צ את המכתב – ואז נזכר הרממ"פ ב'משלוח' 

הפ"נ (מפי נכדו הרה"ח ר' יוסף-יצחק שי' ליברוב).
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שלום וברכה!
באשר נתפרסמה פה חוו"ד [חוות דעת] של הרה"ג 
וכו' [=ר' צבי פסח] פראנק שי' בנוגע לנסיעה בשבת 
מסר  שכת"ר  למה  בניגוד  והיא  ישראליות,  באניות 
בשם הנ"ל, הננו מעתיקים בזה הלשון כפי שנדפס ועל 
החתום: יצחק מאיר השיל אדמו"ר ממזיבוז', בחוברת 
"אור המזרח" מחודש טבת תשי"ז (חוברת י"ג) ע' 51:

שליט"א  רצ"פ פרנק  של הגאון  דבריו  ... ואלה הם 
זה,  בנדון  לי  שאמר 
רשות  לי  נתן  וגם 

לפרסמם ברבים:
לנגוע  "בלי 
הפעלת  עצם  בענין 
על  בשבת,  האניות 
בוודאי  הנוסעים 
איסור,  שום  שאין 
להודיע  ומותר 
שום  שאין  ברבים 
הנוסעים  על  איסור 
באניות  לנסוע 
ישראליות". עכ"ל...

להשתדל  ומטובו 
אמיתי[ו]ת  לברר 
הדברים ובטח יודיע 
לכאן הנודע לו בזה. 
על  מראש  ות"ח 

הטרחא בזה.
בכבוד ובברכה  

א קווינט   
מזכיר  

הספרים  נתקבלו  לא  עתה]  [עד  ע"ע  אשר  לפלא 
לא  האומנם  שי'.  גולדברג  דר.  ע"י  שי'  שקבל... 
לזירוז  נצרך  שי'  כת"ר  שאין  תקותנו   – שלחם?!! 
(ודלא  האפשרי  המרץ  בכל  אלו  בענינים  לעשות 
דבור לדבור). ות"ח  חדשים בין  כמה  שעברו  כמקדם 
מראש אם יודיע בחוזר ע"ד ההתקדמות בזה – בהנוגע 
נוסף  ועוד,  סורא,  קוק,  הרב  דמוסד  לספרי  להנ"ל, 
ומחכים  פרטיים]  [=מוציאים־לאור  פרטים  מו"ל  על 

לבשו"ט. 

אודות החלק הראשון של המכתב מובא בספר 'עבד 
זעליג  עזריאל  הרב  חלה  "בינתיים   :277 עמ'  מלך' 
בסופו  אך  דבר".  בזה  לעשות  יכול  היה  ולא  סלונים 
של דבר (ראה התקשרות א'סח עמודים 11־10) פרסם 
אינו  בזמנו  שנתן  ההיתר  לפיה  הבהרה  פראנק  הרב 

תקף עוד, ודבר ה' ניצח.

ספרי תורה לארץ־הקודש
הרב  של  במכתבו  נאמר  כך 
חדקוב המתפרסם כאן לראשונה:

ב"ה, י"ב תמוז תשכ"א
ברוקלין, נ.י.  

נו"נ  אי"א,  וו"ח  הרה"ח   
עוסק

בצ"צ וכו' מוה' עזריאל   
זעליג שי [סלונים]'

שלום וברכה!
הרה"ח  שלח  כשבוע  לפני 
יעקב  ר'  וכו'  בצ"צ  עוסק 
ע"י  ת"ו,  לאה"ק  העכט  שי' 
תורה.  ספרי  ארבעה  הקונסולי', 
חב"ד,  לכפר  רשום  הי'  א'  מהם, 
היו  שלשה  ועל  המנדבים,  כרצון 
וכפי  חב"ד",  "סלונים  רשומים 
הקונסולי'  עם  התדבר  שהנ"ל 

יומסרו כולם לרשותו של כת"ר.
תורה  הספרי  שלשה  את  כי  לבקשו  הננו  ובזה 
למסור  נא  יואיל  חב"ד",  "סלונים  עליהם  רשום  אשר 
לרשותם של הנהלת ישיבת תומכי תמימים לוד, אשר 
הם יקבלו מאתנו הוראות לאיזה מוסדות חב"ד למסור 

אותן.
בטח יודיענו מהנעשה בזה, ות"ח מראש.  

בברכת כט"ס  
הרב ח.מ.א. חדקוב  

המצורף,  עם  תמוז  מח'  מכתבו  הגיע  עתה  זה  נ.ב. 
ות"ח.
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פרקי אבות

אם אין קמח אין תורה
רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך־ארץ אם אין דרך־ארץ 

אין תורה... אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח
(פרק ג משנה יז)

דקמח  תורה,  אין  קמח  אם אין  מאמר רז"ל  ויובן... 
הוא לחם מן הארץ, ותורה היא לחם מן השמים, וצריך 
להיות שניהם דווקא, כמאמר המשנה כל תורה שאין 
עם  תורה  תלמוד  ויפה  בֵטלה,  סופה  מלאכה  עמה 

דרך־ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון.
חטא עץ הדעת  את  ולתקן  להשכיח  שבכדי  והיינו, 

צריך להיות יגיעת שניהם דייקא, תורה וקמח.
והנה, ב' העניינים דתורה וקמח בגשמיות, הם לפי 
שגם ברוחניות (בעניין התורה ומצוות) גופא יש גם־כן 

ב' העניינים, לימוד התורה ועבודת התפילה:
תען  שכתוב  כמו  למטה,  מלמעלה  היא  דתורה 
שאינו  והיינו  הקורא,  אחר  כעונה  אמרתך,  לשוני 
וההשפעה  ההמשכה  שמקבל  אם  כי  מציאות,  שום 
שכתוב  מלמעלה. ותפילה היא מלמטה למעלה, כמו 
דקאי  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם 
מלמטה  העלאה  הוא  שעניינה  התפילה  עבודת  על 

למעלה.
וב' עניינים אלו דתורה ותפילה הם ברוחניות, ומהם 
הוא  דקמח  וקמח,  תורה  עניין  בגשמיות  גם  נמשך 
העלאה  שהיא  התפילה  עניין  דוגמת  הארץ,  מן  לחם 
מלמטה למעלה, וכשם שבעבודת האדם צריך להיות 
גם כן קו התפילה ואינו מספיק לימוד התורה בלבד, 
כמו כן גם בגשמיות צריך להיות תורה עם דרך ארץ 

דווקא.
כמאמר רז"ל הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידם 
גם  הוא  גופא  ארץ  בדרך  דעם היות שהעסק  [והיינו, 
שנייה  פרשה  בתחילת  שכתוב  כמו  התורה,  על־פי  כן 
דקריאת שמע והיה אם שמוע תשמעו גו', הרי אחר כך 

כתיב ואספת דגנך גו', היינו שצריך להיות גם העסק 
וברוחניות  ארץ].  דרך  עם  תורה  דווקא,  ארץ  בדרך 

הוא עניין התורה והתפילה.
ושוב,  רצוא  עניין  הוא  בעבודה  אלו  עניינים  וב' 
הראשונות  פרשיות  ב'  בין  ההפרש  הוא  ובכללות 
דקריאת שמע: ואהבת גו' בכל לבבך ובכל נפשך הוא 
הוא  תשמעו  שמוע  אם  והיה  דרצוא.  העבודה  עניין 

עניין העבודה דשוב.
היא  המעלה בתורה  ויש מעלה בב' העניינים,   [...]
בתפלה  והמעלה  למטה,  מלמעלה  המשכה  להיותה 
שהוא  למעלה  מלמטה  ההעלאה  שעל־ידי  לפי  היא 

עניין של התחדשות אזי ממשיכים אור חדש.
בגילוי  אצלו  שתורתו אומנתו מאיר  והנה, מי   [...]
שבתורה... שהוא תענוג פשוט שאינו  התענוג  בחינת 
התענוג  הרי  כולם  שאצל  דאף  דבר,  בשום  מורכב 
שתורתו  במי  מקום,  מכל  בהעלם,  הוא  שבתורה 

אומנתו הרי זה בגילוי.
דזהו  כל ישראל,  אצל  בגלוי  ולעתיד יהיה זה   [...]
מה שאמרו שעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה, 

שהוא תענוג הפשוט שאינו מורכב בשום דבר.
אצלו  להיות  צריך  אומנתו,  תורתו  שאין  מי  אמנם 
ב' העבודות דתורה ותפילה, שהוא רצוא ושוב, דכמו 
שהוא נמשך בגשמיות הוא עניין קמח ותורה, דיגיעת 

שניהם דווקא משכחת עוון (כנ"ל).
(ממאמר ד"ה ראשית עריסותיכם ה'תשט"ז. תורת מנחם כרך יז עמ' 
3־4, 9־10, בלתי מוגה)
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להפצת  סגולה13,  כיום  רבינו  כ"ק  על־ידי  נקבע 
חסידיות.  והתוועדויות  חוצה  והיהדות  המעיינות 
ליום  מישראל  רבים  על־ידי  נקבע  "כבר  ובלשונו: 
הפעולות  בכל  טובות14  החלטות  וקבלת  התוועדות 
והיהדות והמעיינות חוצה, וכבר ראו  דהפצת התורה 
במשך  בפועל  במעשה  אלה  מהתוועדויות  התוצאות 

יותר משלוש שני חזקה"15.

יום שלישי
כ"ט בסיוון, ערב ראש־חודש

במנחה אין אומרים תחנון.

יום רביעי
ל' בסיוון – א' דראש־חודש תמוז

אין  ערבית: בראש־חודש (ובכל יום שיש בו מוסף) 
בתפילת  הָאבל (רח"ל) יורד לפני התיבה, ואפילו לא 

ערבית ומנחה16.
להזכיר  השולחן  על  טופחים  שמונה־עשרה  קודם 

'יעלה ויבוא', אבל אין מכריזים זאת בדיבור.
שחרית: יעלה ויבוא. חצי הלל. 'ואברהם זקן'. קדיש 

תתקבל. שיר של יום, ברכי נפשי, קדיש יתום.
קריאת התורה דראש־חודש. חצי קדיש. אשרי, ובא 
בלחש17.  ויאדיר"  תורה  "יגדיל  יסיים  הש"ץ  לציון, 
יהללו. חולצים תפילין דרש"י ומניחים תפילין דרבנו־
שש  והיה־כי־יביאך.  קדש,  קוראים קריאת־שמע,  תם, 

13. בלקוטי-שיחות כרך לג עמ' 274 מביא ממגילת תענית פ"ג, שבכ"ה בסיוון 
ערערו אומות העולם על בעלות ארץ-ישראל, והשיב להם גביהה בן פסיסא 
"תשובה ניצחת", וביקשו "תנו לנו זמן שלושה ימים" וכאשר "הלכו ולא מצאו 
תשובה, מיד הניחו בתיהם כשהיו מלאים, שדותיהם כשהן זרועות, כרמיהם 
כשהן נטועות, הלכו וברחו להם... ועשו אותו היום יום-טוב" וכיוון שהוויכוח 
היתה  הימים)  שלושת  (בסוף  סיוון  כ"ח  שביום  נמצא  סיוון,  בכ"ה  התנהל 
העולם. ומקשר זאת עם הצלתו ביום זה, שהביאה  מאומות  ההצלה בפועל 
ד'כיבוש  בהעבודה   – התורה  עם  בתוקף  העמידה  ע"י   – חדשה  תנופה 
לא  שמתבררים  עד  התחתון,  כדור  דחצי  ארץ-ישראל")  כאן  ("עשה  הארץ' 
וברחו"  ש"הלכו  עצמן,  האומות  גם  אלא  שבנכסיהם,  קדושה  הניצוצי  רק 

למקומם האמיתי, עיי"ש.
ועוד  סיון],  [=כח  כוחו  בכל  התעסקות  של  ובאופן  ולהוסיף...  "להתחזק   .14

יותר מכפי כוחו" – סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 546.
15. ספר-השיחות תשמ"ט שם עמ' 545.

16. ספר-המנהגים עמ' 8.
ויאדיר",  תורה  "יגדיל  בקול  סיים  שהש"ץ  הרבי  של  במניין  אירע  פעם   .17
משום  [כנראה  הקדיש  את  מיד  לומר  לו  הורה  והרבי  הס"ת,  החזרת  לפני 
שעיקר חיוב אמירת קדיש הוא על ובא לציון, ולא כהקדמה לתפילת מוסף. 
דר"ת,  בתפילין  זה (שמפסיקים  במצב  שהורה  נה  ר"ס  או"ח  בנימוקי  וראה 
הס"ת],  החזרת  לפני  הקדיש  את  לומר  הקדיש)  לפני  בטלים,  בדברים  ואף 

וזה כנראה גרם שהתחילו לנהוג להחזיר את הס"ת לפני אשרי ובא-לציון.

הטלית.  ומשאירים  דר"ת  תפילין  חולצים  זכירות18. 
הש"ץ אומר איזה מזמור, חצי קדיש, מוסף.

ענייני ראש־חודש:
אחד  פסוק  ראש־חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג   *
פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י,  פירוש  עם 
מפרק התהלים המתאים למספר שנות חייו (לדוגמה, 
אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד), ואם הפרק מכיל פחות 
את  ללמוד  חוזרים  העיבור,  בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב 
הפרק שוב עד שיעלה כמספר חודשי השנה; ואם הפרק 
מרובה בפסוקים, לומדים שניים או יותר פסוקים בכל 
ראש־חודש19 (אצל חסידים מקובל ללמוד גם בפרקו 

של הרבי).
חודש  (מדי  ראש־חודש  שבכל  ביותר,  נכון  דבר   *
ומקום, בכל  מקום  יהודים יחד בכל  בחדשו) יתאספו 
דברי  לדבר  התוועדות,  לעשות  ובית־הכנסת,  קהילה 
איש  לברך  ולברכה',  'לחיים  'לחיים',  לאמור  תורה, 
את רעהו בכל הברכות הטובות, ולקבל יחד החלטות 
טובות בענייני תורה ומצוות, ומתוך שמחה וטוב לבב, 
לב  "וטוב  הרמ"א  וכפסק־דין  שמחה,  של  התוועדות 

משתה תמיד".
והשיעורי־תורה  ההתוועדות  את  לקשר  "וכדאי 
שיש  הצדקה,  נתינת  עם  גם  החול)  (בימי  ברבים 
את  שמקרבת  צדקה  שגדולה  מיוחדת  סגולה  לה 

הגאולה20.
מסוימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג   *

בראש־חודש21.
ציפורניים  ליטול  שלא  החסיד,  יהודה  ר'  צוואת   *

בראש־חודש22.

אבל  מוסף,  קודם  מניחים  התפילין  "כל   :36 עמ'  בספר-המנהגים   .18
לומדים   (5 בעמ'  שם  מופיע  תפילין  זוגות  שלהם בד'  השיעורים (שהפירוט 

אחר סיום כל התפילה". 
מצוה ולא  שהן בגדר  כיוון  ה"שיעורים",  בכלל  הזכירות אינן  ששש  ומסתבר 
כמבואר  ללשונם,  ולא  הפסוקים  לתוכן  באמירתן  שהכוונה  (ובפרט  תורה 
להאריך  ויש  מוסף.  קודם  דר"ת  בתפילין  לאומרן  ויש  ג)  ס"ע  חי"ב  באג"ק 

ואכ"מ.
19. ספר-המנהגים עמ' 36.

20. משיחת ש"פ קורח, אדר"ח תמוז תש"נ סי"ג – סה"ש תש"נ ח"ב עמ' 539, 
ובלה"ק תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ' 383.

21. שו"ע ורמ"א סי' תיז ס"א, שהפרטים תלויים במנהג המקום. יש מקומות 
זו,  מלאכה  מודגשת   948 עמ'  ח"ב  תשד"מ  [בתורת-מנחם  תפירה  שאסרו 
היום  לצורך  כיבוס (ידני), וגיהוץ שלא  סריגה,  רמד],  לתשב"ץ ח"ג סי'  וצויין 
(ראה שם: שערי-תשובה ס"ק ג. כף-החיים ס"ק ל,לב. אשל-אברהם להרה"צ 
העוסקות  נשים  ש"אצלנו"  כתב  ס"י  שם  ובערוך-השולחן  מבוטשאטש). 
באומנות – עושות מלאכה, שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן (ואצ"ל ביחס 
למלאכות הקשורות בחינוך, ראה ס' חול-המועד כהלכתו, פרק ו, סעיף עה).
מח.  אות  ריה"ח  צוואת  ד,  ס"ק  בבדי-השולחן  עג  סי'  קצות-השולחן   .22
וראה בס' מנהגי ר"ח-חב"ד פי"א הע' 2, ובס' קיצור הלכות משו"ע אדמוה"ז 

ב'מילואים' לסי' רס-רסב (עמ' נד).
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת קרח1

כ"ו בסיוון – מברכים החודש תמוז
אחר  בציבור.  תהילים  אמירת   – בבוקר  השכם 
ואם יש חיוב  קדיש יתום.  יאמרו  התהלים  אמירת כל 
יתום  קדיש  אומרים   – (רח"ל)  אבל  או  יארצייט   –
אחרי כל ספר2. אחר־כך לומדים במשך כשעה מאמר 

חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר־כך תפילה3.
(שמואל־א  לעם"  לו  שמואל...  "ויאמר  הפטרה: 

יא,יד־טו יב,א־כב).
המולד: יום רביעי בבוקר, בשעה 6:48 ו־3 חלקים.

הרביעי  ביום  תמוז,  "ראש־חודש  החודש:  מברכים 
וביום החמישי, הבא4 עלינו לטובה".

אין אומרים 'אב הרחמים'.
התוועדות בבית־הכנסת. 

התוועדות:
ראשי  הרי  התוועדות  בכל  הנה  דרובא,  "רובא 
שייטיבו  המסובים:  מאת  תובעים  המדברים 
דא"ח,  ללמוד  עיתים  שיקבעו  ודרכיהם;  הנהגותיהם 
מנת  על  יהיה  הלימוד  ואשר  הקביעויות;  ושישמרו 

לעשות5 ולקיים.
[=בעניינים  התוכחה  ואופן  עניין  כללות  "והנה 
דיבור־המתחיל:  ב[מאמר]  היטב  מבואר  אישיים] 

1. בחו"ל: שלח.
בראש  בציבור"  תהילים  אמירת  ב"תקנת  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת   .2

ספרי התהילים 'אוהל יוסף יצחק'.
לי, שבמקרה שאומרים קדיש בין ספר לספר –  הרבי: "נראה  והוסיף על כך 
האומר  זה  יאמרו –  (על-כל-פנים  הספר  שאחרי  רצון'  ה'יהי  מקודם  יאמרו 
ואחר- אחרי-זה.  אומר קדיש  מזמורים, שלכן  אמירת  סיום  שעניינו  קדיש), 
כך, כשמתחיל ספר שלאחריו – הוא מעין דבר חדש. ועל-דרך ברכת-המזון 
אג"ק   - ס"ג)"  סוף  רצ"א  סי'  רבינו  שו"ע  (ראה  לשניים  סעודה  כשמחלקין 
223, ס'  עמ'  הנ"ל  התהילים  עמ' דש, ובסוף  דורנו כרך י'  נשיא  כ"ק אדמו"ר 

המנהגים עמ' 30 ועמ' 55.
מכתבים  קובץ  תכג,  עמ'  ח"ד  אג"ק   - מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת   .3
וס'  בכסלו  כו  יום'  'היום  לוח   ,192 עמ'  יצחק'  יוסף  'אהל  תהילים  שבסו"ס 

המנהגים עמ' 30.
4. ולא "הבאים" כיוון שהכוונה לראש-חודש, ולא לימים בהם הוא חל.

5. כ"ה באג"ק זו ב'היום יום' נדפס: "ללמוד").

"אם רוח המושל6", אשר ראוי לכל אחד ואחד מאנ"ש 
בעת  זו  הוכחה  "אמנם  דנפשיה"7.  אליבא  ללומדו 
בהם  שאין  ועניינים  דברים  על  רק  היא  ההתוועדות 
משום הלבנת־פנים ולא כלום, כמו שהיה מאז ומקדם, 

שאיש את רעהו הוכיחו באהבה ובחיבה גדולה"8.
דשבת  ההתוועדות  יסדרו   – ישמעו  לדעתי  "אם 
גם  זו  מהתוועדות  האור  שיבוא  כזה  באופן  מברכים 
והתחלת  מהמתוועדים,  ואחד  אחד  כל  של  בביתם 
לסדרה  עצמו...  השבת  ביום  דווקא  תהיה  ההבאה 
[=את ההתוועדות] באופן כזה – שיוכלו לסעוד סעודת 
מברכים  שבת  על־דבר  ולספר גם בבית  שבת בביתם, 

בכלל, ועל־דבר שבת מברכים מיוחד זה בפרט"9.
פרקי אבות – פרק ג10.

יום שני
כ"ח בסיוון

יום הצלת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ורעייתו הרבנית 
לשלום לארה"ב  בהגיעם  האירופי,  הבכא  מעמק  ע"ה 

(תש"א)11.
היהדות  בהפצת  חדשה  תנופה  החלה  זה  ביום 
המרכזיים:  המוסדות  שלושת  בייסוד  והמעיינות, 
'מחנה ישראל', 'קה"ת' ו'מרכז לענייני חינוך', שנמסרו 
לניהול  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מייסדם,  על־ידי 
ועד  ראש  כ"יושב  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  חתנו, 

הפועל" של כל אחד מהם12.

ספר-המאמרים   .716 עמ'  ח"ב  קונטרסים'   - המאמרים  ב'ספר  נדפס   .6
מוצאים  הדור  שגדולי  מה  אודות  מדובר  זה  במאמר  רטז.  עמ'  תרפ"ד 
הדור,  את  מוכיחים  ועל-ידי-זה  דורם,  חטא  את  דדקות,  בדקות  בעצמם, 

עיי"ש ובמכתב הנדפס לפני המאמר.
7. אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג עמ' רצב. 'היום יום', כד תשרי.

8. אג"ק הנ"ל ח"ד עמ' יד, 'היום יום' שם.
9. אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כרך י עמ' ג.

מה שמסר  שלמים, ולפי  זה אינם  בפרק  נחוצה: הפסוקים דלהלן  הערה   .10
הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר בשם הרבי, אין לאומרם עם שם ה' כמות-שהוא (ראה 

'התקשרות' גיליונות: רעח, תטז, תקכב, תרסט).
11. קונטרס כ"ח סיוון תנש"א. פרשת הדברים בספר 'ימי מלך' ח"א פרק טו.

12. ראה שם ח"ב, פרקים יז-יח.

לוח השבוע

19

עתלדעת

תשד"מתש"זתרנ"ו

תש"א

קישורי התנאים של הרבי הריי"ץ
נערכו קישורי התנאים של כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ, עם הרבנית נחמה דינה, בתו 
שניאורסאהן  אברהם  ר'  הרה"ק  של 
מקישינוב, בנו של הרה"ק ר' ישראל נח 

– מהרי"ן מנעז'ין – בן הצ"צ.
(קיצור תולדות חב"ד ע' 234)

הרבנית חנה 
מגיעה לניו יורק

חנה  הרבנית 
אם   – שניאורסאהן 
לנמל  הגיעה  הרבי, 
ניו יורק בליווי הרבי. 
(הקדמת היום יום בשלשלת 
היחס)

חגיגת היום ברבים

פעם הראשונה שחגגו ברבים את יום הבהיר 
ע"י  התאריך  גילוי  בעקבות  וזאת  סיון,  כ"ח 
כ"ק  של  קודש  באגרות  שנדפס  המכתב 
אדמו"ר מוהריי"צ חלק ה', שיצא לאור בשלהי 
תשמ"ג. רק אז נודע בציבור כי כ"ח סיון הוא 

היום שבו הגיעו הרבי והרבנית לניו יורק.
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה ע' שצו)

כ"ח 
סיון

היום בו הרבי והרבנית הגיעו לארצות הברית
בבוקר.  וחצי  עשר  הברית, בשעה  לארצות  צלחה  האירופאי  הבכא  מעמק  והרבנית,  אדמו"ר  כ"ק  הגיעו  יום בו 

הנסיעה באנייה נמשכה אחד־עשר יום. 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שבשל מצב בריאותו לא בא לקבלם, מינה משלחת של ארבעה מחשובי הרבנים לקבל 
את פניהם, ואמר להם: "אני ממנה אתכם כשלוחים שתלכו ותקבלו את פניו של חתני. אגלה לכם מי הוא: הוא 
עורך "תיקון חצות" בכל לילה, הוא בקי בעל פה בבבלי עם הר"ן, הרא"ש והרי"ף; בירושלמי ונושא כליו; ברמב"ם 

ובליקוטי תורה עם ה'עיין'ס [=ציוני הצ"צ לעיין במקומות נוספים]. לכו קבלו את פניו!".
רק שלושה ימים לאחר בואם נפגש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עם הרבי והרבנית. 

בעל רגש גדול, ואפשר לתאר את גודל ההתפעלות  [הרבי הסביר זאת פעם בכך שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היה 
שהיתה נגרמת לו אם היו נכנסים מיד, ולכן כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ גם ביקש שייכנסו כל אחד בנפרד (לא ביחד)].

כ"ח סיון נקבע ליום חג ומועד על נס ההצלה של כ"ק אדמו"ר והרבנית מידי שלטון הנאצים (בחודש סיון ת"ש 
כבשו הנאצים את פריז, ושנה תמימה חיו הרבי והרבנית תחת שלטון הנאצים).

"מחנה  המרכזיים  המוסדות  שלושת  בייסוד  והמעיינות,  היהדות  בהפצת  חדשה  תנופה  התחילה  סיון  בכ"ח 
גם  הרבי  אדמו"ר.  כ"ק  של  לניהולו  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  שנמסרו  חינוך",  לעניני  ו"מרכז  "קה"ת"  ישראל", 

נצטווה על ידי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, להתוועד עם החסידים בכל שבת מברכים. 
(ימי חב"ד ע' 197)

הרבי גר יחד עם רעייתו בבנין 770, עד ששכרו דירה ברחוב "ניו יורק". לאחר מכן, הפך אותו חדר למשרדו הפרטי 
של הרבי. 

יצויין כי לפני שהרבי הגיע לארה"ב, קיבל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בחדר זה אנשים ל"יחידות" ואף אמר שם מאמר 
חסידות בכל ליל שלישי.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מספר: חסידים היו קוראים לחדרו של הרבי בשם 'היכל המשיח'. 
(סה"ש תרצ"ו ע' 1)
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תרפ"זתר"ח

תש"א תנש"א

יום פטירת הרה"ק ר' חיים אברהם

השני  בנו  אברהם,  חיים  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
של אדמו"ר הזקן, ומנוחתו כבוד בליובאוויטש.

(קיצור תולדות חב"ד ע' 67)

מאמר מהמאסר

במאסר  שבתו  בעת  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
מן  ד"ה  המאמר  את  כתב  שפאלערקא, 

המיצר וגו'. 
(ספר המאמרים תרפ"ז ע' קפט)

כ"ט 
סיון

ל'
סיון

יובל החמישים

לקראת כ"ח סיון – יובל החמישים, נערך קובץ מיוחד ("קובץ כ"ח סיון – יובל שנים") 
שכלל את סיפור נס ההצלה, ראשי פרקים מתולדות פעילות הרבי, וכן שיחות ומאמרים 
שיצאו לאור בשנים שלפני זה בענייני כ"ח סיון וט' אדר. כ"ק אדמו"ר הורה להדפיסו, 

וביום הבהיר כ"ח סיון, חילק לכאו"א את הקובץ בצירוף שטר של דולר לצדקה. 
ושיחות  חסידות  מאמרי  רק  (לא  בו  שכלולים  קובץ  חילק  שהרבי  היחידה  הפעם  זו 

קודש, אלא גם) סיפורים, עובדות היסטוריות ועוד.
למחרת, כשכ"ק אדמו"ר ירד לתפילת שחרית ניגן הקהל את ניגון התעוררות רחמים 
השירה, זאת לפי המסופר  את  עודד  וכ"ק אדמו"ר  מזלוטשוב,  מיכל'ע  ר'  של הרה"צ 

באותו קובץ, שכ"ק אדמו"ר לימד את הניגון עם הגיעו לארצות הברית. 
(אראנו נפלאות ע' 170)

ברכת 'הגומל'
של הרבי 

שחרית  תפלת 
אנ"ש  של  הראשונה 
התמימים  ותלמידי 
במחיצתו  בארה"ב, 
של כ"ק אדמו"ר. הרבי 
המנין  עם  אז  התפלל 

ובירך ברכת הגומל. 
(ימי מלך ח"ב ע' 560)

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

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א

15

פרשת קורח
פרשת קרח

שמו.  של  ח'  ר'  ק'  באותיות  נרמז  קורח  של  חטאו 
שהיא  ה',  לאות  בצורתן  דומות  הללו  האותיות 
מאותיות הקדושה, אבל בכל אחת ואחת מהן יש שינוי 

שמצביע על חיסרון מסויים.
שרומזים  קווים,  משלושה  מורכבת  ה'  האות 
הימני  והקו  העליון  הקו   – ומעשה  דיבור  למחשבה 
רומז  השמאלי  והקו  ודיבור,  למחשבה  רומזים 

למעשה. אולם באותיות ק' ר' וח' יש פגם:
הימני,  מהקו  יותר  למטה  יורד  השמאלי  הקו  ק' – 
רמז להוספה בלתי רצויה בקו המעשה, היפך האיסור 
הקו השמאלי,  העדר  ר' –  התורה.  על מצוות  להוסיף 
לציווי  בניגוד  במעשה,  וגירעון  לחיסרון  הרומז  דבר 
שלא לגרוע מהמצוות. ח' – הקו השמאלי מחובר לשני 
המחשבה  אחרי  שמיד  הרומז  דבר  האחרים,  הקווים 
תחילה  לעיין  מבלי  המעשה,  לשלב  נחפזים  והדיבור 
המעשה.  את  לעשות  יש  כיצד  ולבחון  בשולחן־ערוך 

כתוצאה מכל אלה נגרמה מחלוקת קורח וכל עדתו.
(שיחת ג' תמוז תשמ"ב, ש"פ קרח תשד"מ)

כי כל העדה כולם קדושים (טז,ב)
כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה (רש"י)

שכל  להוכיח  כדי  הר־סיני  מעמד  את  הזכיר  קורח 
שגם  מניעה  אין  ולכן  גדולה,  לכהונה  שייך  יהודי 
כוהנים  יהיו  שעמו  האנשים  וחמישים  ומאתיים  הוא 
תהיו  "ואתם  יט)  (שמות  נאמר  תורה  במתן  גדולים. 
זכו  "אילו  הטורים:  בעל  ופירש  כוהנים",  ממלכת  לי 

ישראל היו כולם כוהנים גדולים".
(לקוטי שיחות כרך ח עמ' 191)

זאת עשו קחו לכם מחתות (טז,ו)
אני רוצה  אף  כהונה גדולה,  מבקשים  איש  ר"נ  אתם 

בכך (רש"י)
גדולה  כהונה  ביקשו  האנשים  וחמישים  מאתיים 
משה,  השיב  זה  על  שבדבר.  העילוי  גודל  בגלל 

שכוונתם ושאיפתם זו אכן רצויה, ולא עוד אלא שגם 
הוא שותף להם ברצון זה; אבל בפועל – "אין לנו אלא 

כוהן גדול אחד", וחלילה לחלוק עליו.

(לקוטי שיחות כרך יח עמ' 188)

ויקם משה וילך אל דתן ואבירם (טז,כה)
כסבור שיישאו לו פנים ולא עשו (רש"י)

לפנינו לימוד נפלא בהלכות אהבת־ישראל:
"העלו  למשה  אמר  שהקב"ה  נאמר  הקודם  בפסוק 
דתן ואבירם", היינו שכבר נגזר  קורח  למשכן  מסביב 
היה  לא  רבנו  ומשה  הללו  הרשעים  של  גזר־דינם 
חיפש  ובכל־זאת  בעניין;  דבר  להם  לומר  עוד  יכול 
חיים  מלרדת  ואבירם  דתן  את  להציל  ועצה  דרך 
שאולה, על־ידי שעמד לפניהם בהדרת־מלכות וקיווה 

ש"שיישאו לו פנים".
אחת כמה וכמה כאשר מדובר על יהודי שהוא  על 
ובוודאי  בוודאי  העמים,  לבין  שנשבה  תינוק  בגדר 
שחוב קדוש על כל אחד ואחד לעשות את כל התלוי 

בו כדי להצילו ולקרבו אל אבינו שבשמים.
(לקוטי שיחות פרשת קורח, כרך כח עמ' 98)

ואם בריאה יברא ה' ופצתה הארץ את פיה 
(טז,ל)

הבעל־שם־טוב הראה פעם מופת בעיר ברוד, ובגלל 
הבעל־שם־ להם  אמר  להחרימו.  העיר  חכמי  רצו  זה 
שעשיתי יחד עם אביי, ששמו  שעשיתי מה  דעו  טוב: 
נרמז בראשי תיבות של המילים "אם בריאה יברא ה'".

שאלו אצלו: והלוא נאמר "ואם בריאה וגו'"?
לפעול  מסוגל  היה  לא  אביי  הבעל־שם־טוב:  ענה 
משנה.  סדרי  לשישה  הרומזת  ו',  האות  בלי  מאומה 
על־ידי התורה אפשר להמשיך את פי גן־עדן וגם את 

פי גיהינום.
(כתר שם טוב (הוספות) סימן כב)

ממעייני החסידות
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יום ראשון, כ״ז סיוון
לפנות ערב יצא לאור ״קונטרס כ״ח סיון ־ תשמ״ח" 
ובו מאמר ד״ה "וישלח יהושע" גו׳ שנאמר בשעתו על־
בשנת  סיוון  כ״ח  שלח  פרשת  בשבת־קודש  הרבי  ידי 
תשל״ו, ועתה הואיל להגיהו לקראת כ״ח בסיוון השתא. 
המאמר נתקבל בשמחה והתלהבות רבה (שכן נוסף 
הראשונה  הפעם  גם  זוהי  החדש,  האור  גילוי  לעצם 
דף  על  גם  זה).  תאריך  לקראת  מוגה  למאמר  שזכינו 
השער הובאה הקדמה מעניינת ומיוחדת: "לקראת יום 
אדמו"ר  כ"ק  ניצלו  בו  יום  הבעל״ט,  סיון  כ״ח  הבהיר 
שליט"א והרבנית הצדקנית נ״ע מעמק הבכא האירופאי 
סיוון  כ"ח  ב',  (ביום  לארצות־הברית  צלחה  והגיעו 
ה׳תש״א), שאז התחילה תנופה חדשה בהחזקת והפצת 
התייסדות  ע״י  המעיינות,  והפצת  והיהדות  התורה 
לענייני  ו׳מרכז  ׳מחנה־ישראל׳,  המרכזיים  המוסדות 
הננו   - שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עמד   שבראשם  חינוך׳ 

מוציאים לאור...".
גדולה  חסידים  התוועדות  ב־770  נערכה  בלילה 
של  ובניהולו  מאוד  רב  קהל  בהשתתפות  ומפוארת 
הרה״ח ר׳ מאיר הארליג (יוזם המסיבות ביום זה) שגם 
בשבת  הרבי  מידי  המשקה  בקבוק  את  עבורה  קיבל 

שעברה בהוספת ברכת הקודש: "ברכה והצלחה".
החגיגה נפתחה בלימוד המאמר החדש על־ידי הגאון 
שעות  עוד  ונמשכה  שליט״א  כהן  יואל  רבי  החסיד 
החסידים  כשזקני  והתעלות  שמחה  מתוך  ארוכות 
הרבי  בחיי  עברו  משנים  ורשמים  זיכרונות  מעלים 

בבואו ל׳בית־חיינו׳ והצלתו מתוך עמק הבכא.
מהמשתתפים  אחד  כל  קיבל  החגיגה  סיום  לקראת 
 - הארליג  הרב  על־ידי  שנערכה   - ׳תשורה׳  חוברת 
תיעודיים  ומסמכים  מכתבים  סיפורים,  לקט  הכוללת 
שלא  בארצות־הברית,  הראשונות  בשנותיו  הרבי  של 
האירוע  זכה  מכן  שלאחר  בימים  עתה.  עד  התפרסמו 
לתשובתו הק׳ של הרבי: "כן יבשר טוב בפעולה נמשכת 

מכל הנ״ל, ובהוספה דוקא. אזכיר עה״צ".

יום שני, יום הבהיר כ״ח סיוון
"ופרצת",  שרו  הרבי,  בבית  היום  התפילות  בסיום 
והרבי עודד את השירה בחוזק, בהניפו את ידו הק׳ תוך 

כדי עלייתו במדרגות אל הקומה העליונה.
כי  הרבי  בבית  הגבאי  הכריז  ערבית  תפילת  לאחר 
לרגל עליית ההצבעה לתיקון חוק "מיהו יהודי" בארץ־
אנ״ש  כל   12:00 בשעה  הלילה  ייאספו  מחר,  הקודש, 
בצוותא  "החלצו"  קונטרס  ללימוד  ב־770  והתמימים 

אז  אף  שעברה,  בשנה  הרבי  להוראת  בהתאם  (זאת 
יאמרו   1:00 בשעה  מכן  ולאחר  החוק),  לתיקון  בקשר 
בלילה   12:00 בשעה  היה:  כך  ואכן  תהילים.  פרקי 
והתמימים.  אנ״ש  בציבור  כולו  בית־המדרש  התמלא 
המאמר חולקו והרה״ח ר׳ פנחס קארף  דפי צילום של 
שליט״א לימדו ברבים. אחר־כך נאמרו פרקי התהילים 
הרבנים  קריאת  ועל־פי  השבוע  מימות  יום  אותו  של 

צורפה לכך גם נתינת צדקה על־ידי הציבור כולו.

שלישי, כ״ט סיוון יום 
הק׳  לציון  הרבי  נסע  תמוז  חודש  ראש  ערב  היום 
יסע  לא  תמוז  חודש  ראש  חמישי  שביום  כיוון  (זאת 

הרבי לאוהל הק').

יום רביעי, ל' סיוון
כפי שצוין כבר בהזדמנות קודמת, הרי שבימים אלו 
לפני העמוד  עובר (כמובן)  אינו  הרבי  ראש חודש  של 
קריאת  (לאחר  התיבה.  לפני  עובר  אחר  ציבור  ושליח 
התורה ועלייתו לתורה של הרבי המתינו הכול לאמירת 
חצי הקדיש על־ידו, אך הרבי נעמד בצד הבימה והורה 

לש״ץ שהיה לו 'יארצייט׳ שיאמר במקומו).
הן  ותוכנה:  לתלמידות,  שיחה  הרבי  אמר  אחה״צ 
לפני  הן  ועתה עומדות  אחת  לימודים  שנת  לסיים  זכו 
גבוהה  בדרגה  התורה  בלימוד  הבא  השלב  התחלת 
שנות  שסיימו את כל  הללו  גם את  ציין  יותר. במיוחד 
לימודיהן ועומדות עתה לפני פתיחת פרק חדש בחייהן. 
הייתה גם התייחסות ייחודית למדריכות ב׳קמפים׳ בימי 

הקיץ, ועל גודל מעלת פעולתן - חינוך ילדי ישראל.
הרבי למד גם הוראה מסיום פרשת השבוע, המדבר 
וזאת  מתרומתם,  תרומה  הם  אף  שהרימו  הלוויים  על 
בהתייחסו  חלב",  "כל  שבה,  המובחר  מהחלק  גופא 
כי  ויובל  שמיטה  הלכות  בסיום  הרמב״ם  לדברי 
ה׳  בעבודת  להתעלות  להגיע  אחד  כל  של  באפשרותו 
ואם־כן  הגדול!),  לכהן  (עד  והכוהנים  הלוויים  של  כזו 
שבמובחר  המובחר  להפרשת  ביחס  בפרשתנו  האמור 
לה׳ קאי על כל אחד ואחד. לסיום חילק הרבי חבילות 
המסיימות  לכל  לחלקן  מנת  על  דולר  שטרי  של 

ולעשותן שליחות־מצווה.
אל  הרבי  והתכופף  חזר  ממקומו  כבר  שקם  לאחר 
א  זומער,  פריילעכן  "א  בברכת  ובירך  המיקרופון 
חסידישע  א  און  זומער,  אידישע  א  זומער,  גיזונטער 
וקיץ  יהודי  קיץ  בריא,  קיץ  שמח,  קיץ   =) זומער" 

חסידי).
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התוועדות מרוממת
הוראת הפרשה: "שלח!" • אירוע נדיר ומפתיע: במהלך ההתוועדות פונה 
הרבי לשני חתנים לומר 'לחיים' • עידודים ושמחה בלתי רגילה • קונטרס 

חדש לרגל יום הבהיר כ"ח סיון

שבת פרשת ׳שלח׳, כ״ו סיון
המיוחדת  הקודש  התוועדות  נפתחה   13:30 בשעה 
התוכן  את  לחלק  אפשר   אולי  השבת.  של  והשמחה 
מרבה  שעליהם   - נושאים  לשני  השיחות  של  הכללי 
בזה:  זה  גם  הקשורים   - לאחרונה  ולעורר  לדבר  הרבי 
של  שמה  היא  לכך  המוצא  כשנקודת   - שליחות־חינוך 
בלשון  ברורה  הוראה  מיד  המהווה  'שלח',  פרשתנו 
ציווי: 'שלח!' שזהו גם תפקידו של כל יהודי - להישלח 

ולרדת למקום הנמוך והתחתון ביותר ולהאירו. 
משה  כי  לכאורה  לומר  שיש  גם  נתבאר  בהמשך 
לשלוח  הקב״ה  על־ידי  מפורשות  נצטווה  לא  רבינו 
פשוט  כה  דבר  שזהו  משום  הארץ,  את  לתור  מרגלים 
הובאו  הטבע.  דרך  על־פי  בלעדיו  שאי־אפשר  עד 
החינוך,  מצוות  היא  כשהבולטת  דוגמאות  כמה  לכך 
החינוך  של  מקומו  מה  במחלוקת  התפלפלות  תוך 
הכשר  אלא  בחינוך  שאין  לדעה  עד  המצוות,  במערכת 
מצווה בלבד. אלא שלמרות זאת אין זה ממעיט מגודל 
חשיבות העניין, והטעם לכך שלא נמנה במניין המצוות 
היה  לא  כך  משום  ודווקא  הרבה  חשיבותו  משום  הוא 
כל צורך להזכיר על כך, שכן אין כל התורה ומצוותיה 

יכולות להתקיים בלעדיו.
היו גם התבטאויות מיוחדות ביחס לעניין השליחות, 
כשאגב כך סופר המעשה בחסיד של הרבי הקודם נ״ע, 
הרבה  אלא  מיד  ביצעו  ולא  מה  דבר  לבצע  שנשלח 
כבן  תתפנק  "אל  נ״ע:  הרבי  לו  אמר  קושיות.  לשאול 
יחיד וכאחד האומר ׳שאוני והטילוני הימה׳, אלא עליך 

למלא השליחות בפשטות ומיד...".
חלילה  להמעיט  הכוונה  שאין  ואמר,  הוסיף  הרבי 
"כל  זי״ע:  הבעש״ט  כדברי  אדרבה,  של מישהו,  בערכו 
אלא  לעת זקנותם",  להוריו  שנולד  יחיד  בן  הינו  יהודי 
או  לבד  ולהבין  לחשוב  כדי  בגוף,  נשמה  הוא  שלכן 
להתייעץ ברבו ("עשה לך רב") ולפעול בכוחות עצמו!

נאו",  משיח  וואנט  "ווי  שרו  הזו  השיחה  לאחר 
התלהטה  כשהשירה   - דקות  כמה  וכעבור  מתי",  "עד 
וההתרגשות גברה - החל הרבי למחוא בכפיו הקדושות 
כשהוא ממריץ את השירה מכל הכיוונים בצורה יוצאת 

מהכלל.
בסיומה  דווקא  אירעה  והגדולה  העיקרית  ההפתעה 
הבלתי־צפוי של ההתוועדות. לאחר השיחה פנה לפתע 
׳לחיים׳  לומר  להם  והורה  והוריהם  חתנים  לשני  הרבי 
קורא  כשהוא  הרבי  פנה  החתנים  משני  אחד  [לאבי 
הרץ  ר׳ י.מ.  ברה"ג  הוא  המדובר  האולם.  לחלל  בשמו 

שליט״א, ראש־ישיבה גדולה דליובאוויטש בלונדון]. 
עורר  וזה  שיגרתי  בלתי  מאוד  הינו  שהדבר  מובן 
כך  אגב  אירע  מעניין  מקרה  כולם.  אצל  התרגשות 
אכן  האם  וכששאל  אליו,  היא  שהכוונה  חשב  כשאחד 
הקב״ה  טובה  "מחשבה  הרבי:  לו  ענה  אליו,  מתכוונים 

מצרפה למעשה", והורה אף לו לומר ׳לחיים׳... 
תשמח"  "שמח  לשיר  הרבי  ציווה  אחר־כך 
וההשתוממות גדלה עוד יותר. בכלל, הרבי היה באופן 
בתחילת  הכול...  לא  עוד  זה  אך  עילאה,  נהירו  של 
לעודד את הגברת השירה בתנועות  החל הרבי  השירה 
ידיים חזקות כלפי מעלה. לפתע פתאום התרומם הרבי 
מלוא קומתו ובמשך כמה דקות רקד על מקומו כשהוא 
מסמן בידיו הק׳ בהתלהבות רבה לכל הכיוונים בשמחה 

רבה ועצומה.
חזרה  שהתיישב  לאחר  כאשר  הושלמה  ההפתעה 
ובכך  בית־המקדש",  "שייבנה  לשיר  סימן  מקומו  על 
היה  שהדבר  מבלי  במפתיע,  ההתוועדות  הסתיימה 
גדולה.  והתרגשות  שמחה  ומתוך  כן,  לפני  נראה 
ההתוועדות הקצרה במיוחד הסתיימה כמה דקות לפני 

השעה 16:00.
בצאת השבת ירד הרבי לזאל הגדול והתפלל תפילת 

ערבית. כמה דקות לאחר הבדלה נסע לביתו.

תשמ"ח / יומן מבית חיינו
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