
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 חוקת • ב' תמוז ה'תשפ"ב

א'תנ"ה

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

אחד  סוג  או  ענין  בשטח,  מרעיתו  צאן  נאמן: מי שדואג לכלכל  ורועה  נשיא  הוא  לידע מי  וזוהי הבחינה 
השכל  את  רק  לא   — הגוף  כל  את  מחיה  הנשמה  הגוף;  (אברי)  כל  את  שמחיה  ה"ראש"  ענין  זה  אין   —
שבמוח, אלא גם את הרגש שבלב, וגם את כוח ההליכה שברגל, ועד לחיות הנעלם שישנו בציפורניים 
שבבחינת ראש, הן עבור  הן עבור אלו  שדואג  נאמן —  נשיא ורועה  ובחינה על  הסימן  ושערות. וזהו גם 

אלו שבבחינת לב, והן עבור אלו שבבחינת שאר אברים גשמיים וחומריים.
הקבלה,  לימוד  ענין  עבור  שדאג  שכשם   — ההילולא  בעל  ובמיוחד  נשיאינו,  רבותינו  הנהגת  הייתה  וזו 
ללא  דתורה  נגלה  שלמדו  במקום  דתורה (אפילו  נגלה  לימוד  ועבור  החסידות,  ותורת  התורה  פנימיות 
שאינם  הרגש,  אנשי  עבור   — שבלב  הרגש  עם  הקשורים  ענינים  עבור  דאג  כן  כמו  התורה),  פנימיות 
שייכים להבנה והשגה, וגם עבור אלו שאינם אלא בבחינת רגליים, ויכולים רק למלא ענין גשמי וחומרי, 
ועד — גם עבור אלו שהיו במעמד ומצב ד"פושעים ומורדים בתלמידי חכמים", כידוע כמה סיפורים בזה.

(תורת מנחם חל"ט עמ' 63)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > חותמו של מלך
• 15 > פרקי אבות • 16 > עת לדעת • 17 > יומן מבית חיינו • 20 > ממעייני החסידות 

• 21 > לוח השבוע • 24 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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לומר  ששייך  (מהרבי). וכמו  מזה  למעלה  אין  ובשבילנו  אליו.  מקושרים  אנו  לנו,  מה זה נוגע  באמת  ...אבל 
על אבר גוף האדם ששואב חיותו מהכבד שלו, 
 — יותר  גבוה  או  שלו,  מהלב   — מזה  גבוה  או 

מהמוח של אדם זה; 
אבל אין מקום לומר ולחשוב אם שואב חיות 
ממוח של אדם אחר או לא, כיון שהוא אבר חי, 
חס   =] ח"ו  מדולדל  לא  וגם  חי  להיות  ורוצה 

ושלום], וזהו הראש של גוף ואבר זה.
של  והכתר  הראש  זהו  כן]  וכמו   =] וכמו"כ 

דורנו זה.
(משיחת ב' אייר תש"י)

אין למעלה מהרביהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ב' בתמוז ה'תשפ"ב — ט' בתמוז ה'תשפ"ב

חוקת | הנשיא הוא הכל
"נשיא" הדור, גם כשהוא מרומם ומנושא (בפני עצמו), 

הרי הוא ככל הדור.
והחידוש שבדבר הוא בשני הקצוות: מחד גיסא, מכיון 
מובן,  הרי  נשיא,  בתור  ממציאותו  חלק  הם  הרי  שעניניו 
שהם  לומר  מקום  היה  שלכאורה  ומעשיו,  שפעולותיו 
"בשוה", על כל פנים "בערך" למעשי שאר בני ישראל, גם 

בהם הוא שונה ומנושא לגבי העם.
הרי  הדור",  ככל  הוא  הדור  ש"נשיא  מכיוון  ולאידך, 
בבחינת  הם  שלכאורה  הנשיא,  של  הכי נעלים  עניניו  גם 
לאנשי  בערך  ואינם  העם"  מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו 
הדור, הרי מכיוון שגם הם חלק ממציאות הנשיא (הנשיא 

הוא הכל) — הרי הם פועלים ונמשכים באנשי הדור.
הדבר נראה בגלוי אצל נשיא דורנו:

וחיזוק  תורה  "בהרבצת  עבד  אשר  הגדולה"  "העבודה 
שגרמה  היא   — הטבע  (שבדרך  ההיא  במדינה  הדת" 

ממדינה  צאתו  לאחר  מגורו  מקום  בכל  וכן  להמאסר) — 
יהדות,  של  מסויים  בתחום  מוגבלת  הייתה  לא   — ההיא 
הדת:  לחיזוק  השייך  בכל  הן  השטחים.  בכל  עסק  אם  כי 
להם,  זקוקים  שהיו  למקומות  ושוחטים  רבנים  שילוח 
תשב"ר...  בשביל  וחדרים  ישיבת  יסוד  מקוואות,  בניין 
וסיוע  עזר  שבויים,  בפדיון  כפשוטה,  נפשות  הצלת  והן 

גשמיים לעניים וכל הזקוקים לזה...
הקצה,  אל  הקצה  מן  שחלוקות  אלו,  עבודות  ובכל 
למסירת  עד  מוחלטת,  במסירה  בזה  התעסקותו  הייתה 

נפש בפועל.
ככל  הוא  הדור  ד"נשיא  העניין  אצלו  במוחש  ראו  וכך 
הדור", ובמילא, "הנשיא הוא הכל", שכל ענייני וצרכי בני 

ישראל הרוחניים והגשמיים באים ונמשכים על ידו.
(לקוטי שיחות חלק לג חוקת ב')

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת שכא.הל' מקואות פרק ט.הל' שבת פרק כא-כג.ב' בתמוזו'

מ"ע קנה.פרק י.פרק כד-כו.ג' בתמוזש"ק

מ"ע קנה.פרק יא.פרק כז-כט.ד' בתמוזא'

פרק ל. הל' עירובין.. בפרקים ה' בתמוזב'
אלו. פרק א-ב.

הט לבי וגו'. ספר נזיקין והוא 
ספר אחד עשר.. הל' נזקי 

ממון.. בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע קנה.

מל"ת שכ.פרק ב. פרק ג-ה.ו' בתמוזג'

מל"ת שכא.פרק ג.פרק ו-ח.ז' בתמוזד'

הל' שביתת עשור.. בפרקים ח' בתמוזה'
מ"ע קסה. מל"ת שכט. פרק ד.אלו. פרק א-ג.

מ"ע קסד. מל"ת קצו.

הל' שביתת יו"ט.. בפרקים ט' בתמוזו'
מ"ע קנט. מל"ת שכג. פרק ה.אלו. פרק א-ג.

מ"ע קס. מל"ת שכד.
30



29

דברמלכות

4

הרבי מתנהג תמיד 
בדרך ניסית

דרכו של הרבי הריי"צ הייתה תמיד הנהגה ניסית, ובעת שחרורו ניכר 
היה הדבר בגלוי ולעיני כל • גם לאחר ההסתלקות פעולותיו של הרבי 
ממשיכות לשגשג בדרך שאינה כפופה לחוקי הטבע • גם כשנראה שיש 
העלם והסתר, עלינו לציית להוראותיו של הרבי ולמלא את רצונו בדיוק 

ללא כל שינוי • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
תמוז1 —  י"ב־י"ג  הימים  פרשת  כולם  יודעים  בוודאי 
ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו על עבודתו 

בהרבצת התורה והחזקת היהדות.
שפטו  שבתחילה  סיפר2  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק   –
זה  עונש  החליפו  אחר־כך  רח"ל3,  מוות  לעונש  אותו 
אחר־כך  ב)סיביר,  גירוש  ב(מקום  גלות  שנות  לעשר 
בעיר  גלות  שנות  לשלש  ואחר־כך  גלות,  שנות  לחמש 

קאסטראמא.
ביום ג' תמוז יצא כ"ק מו"ח אדמו"ר מבית־האסורים, 
שם ימים  מקלטו קאסטראמא, וישב  לעיר  לדרך  ויצא 

אחדים, עד י"ב תמוז.
 — אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הולדתו  יום  תמוז —  בי"ב 
ולהרשם  לפניהם  להתראות  ג.ּפ.אּו.  המוסד  אל  בבואו 
אצלם כחוק, היה המשרד סגור, כיון שהיה זה יום חגם, 
פקודה  מוסקבה  הבירה  מעיר  שהגיעה  לו4  נודע  אבל 
 — במשרד   — לו  הודיעו  תמוז,  י"ג  ולמחרת,  לשחררו, 

עמ' 179 ואילך. ספר  הוספות) — ספר השיחות  המאסר (עם  1. ראה רשימת 
התולדות אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג פרק ח ואילך.

במהדורה   .139 עמ'  תש"א  השיחות  (ספר  ח  סעיף  תש"א  תמוז  ג'  שיחת   .2
המתורגמת ללה"ק: עמ' קיח). וראה גם תורת־מנחם חלק א ריש עמ' 113.

3. בשיחה הנ"ל נאמר רק שהיתה שורה מחוקה, ולא נתפרש מה נכתב באותה 
שורה, כי בחיים חיותו בעלמא דין לא רצה אדמו"ר מוהריי"צ לבטא זה בדיבור 

(כן הוא בליקוטי־שיחות ח"ד סוף עמ' 1062 ואילך — הערת המו"ל).
הכי  עניינים  בשביל  שם  להיות  שהוצרך  המקום  מעובדי  אחד  על־ידי   .4

מוכרחים (כן הוא בשיחת י"ב תמוז תשכ"ה בתחילתה — הערת המו"ל).

באופן רשמי שאתמול הגיעה פקודה לשחררו, ונתנו לו 
תעודת החופש.

שיחתום  רצו  השחרור,  מפקודת  מבוהלים  ובהיותם 
על קבלת תעודת החופש באופן כזה שיהיה ניכר שאין 
במשך  התעכבה  השחרור  על  שהידיעה  אשמתם  זו 

מעת־לעת.
מוות  מעונש   — והדילוג  הקפיצה  גודל  אפוא  מובן 
כך  כדי  עד  רמה,  ביד  וגם)  (גמור,  לשחרור  רח"ל 
השחרור  ידיעת  עיכוב  על  המלוכה  מקפידת  שחששו 

במשך מעת־לעת!

ב
בעת ההיא ראו בעיני בשר שההנהגה עם כ"ק מו"ח 

אדמו"ר הייתה הנהגה ניסית.
הנהגה  תמיד  הרבי היא  עם  שההנהגה  האמת היא   –
בעיני  כל־כך  ניכר  היה  שלא  זמנים  שהיו  אלא  ניסית, 

בשר.
להנהגה  בנוגע  העניינים  שכל  במוחש  ראו  אז  ומני 

אצל הרבי מונהגים בדרך שלמעלה מהטבע.
הרבי,  להצלתו של  בדרך הטבע לא היה שום מוצא 
ובפרט להמשך עבודתו, ועל אחת כמה וכמה להגדלת 
היהדות  והחזקת  התורה  בהרבצת  עבודתו  והרחבת 
ואף־על־פי־ והסתרים;  והעלמות  מניעות  כמה  מצד   —
מדינה  שבכל  כך  המתאימה,  הדרך  תמיד  נמצאה  כן, 
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ומדינה שהגיע אליה, התחיל בה את עבודתו — עבודה 
שהיא בניגוד לראיית מעמד ומצב האפשרות להמשך 
העבודה  התנהלה  ואף־על־פי־כן  זו,  במדינה  העבודה 

בהצלחה.

ג
וצריכים לידע שהנהגה זו הולכת ונמשכת גם עתה — 

שזהו המוסר־השכל בנוגע אלינו:
קושיות  ששואלים  אודות  כבר5  המדובר  ובהקדם 
בירושלמי6 שמצינו   — כו'  ההסתלקות  לעניין  בנוגע 
(והובא גם בילקוט שמעוני7) בנוגע לשמשון, ש"כתוב 
וכתוב  שנה8,  ארבעים  ישראל  את  וישפוט  אומר  אחד 
אחד אומר והוא שפט את ישראל עשרים שנה9... מלמד 
כדרך  מותו  לאחרי  שנה  עשרים  ממנו  יראים  שהיו... 
כיוון  כלומר,  בחייו",  שנה  עשרים  ממנו  יראים  שהיו 
שהיו  וממשלתו,  הנהגתו  נמשכה  מותו  לאחר  שגם 
חשיב  זה  הרי  שנה,  עשרים  עוד  במשך  ממנו,  יראים 

כמו ששפט את ישראל ארבעים שנה.
ואם הדברים אמורים בנוגע לשופט בישראל — על־
אחת־כמה־וכמה בנוגע לרבי, שכל עניינו של רבי הוא 
הוא  ממשיך  שבנפש  שהיחידה  (אלא  שבנפש  יחידה 
לבחינת  ובנוגע  הגוף),  חלקי  ובכל  הנפש  חלקי  בכל 
("דָארטן  ההסתלקות  עניין  כל־כך  שייך  לא  היחידה 
קלענערע  ַא  סַאך  ַא  הסתלקות  פון  ענין  דער  הָאט 
שייכות"), וודאי הדבר בפשיטות גמורה שיכול להיות 

המשך הנהגתו גם לאחרי ההסתלקות כמו בחייו.
ההסתלקות,  עניין  נוגע  שבהם  עניינים  אמנם  יש10 
לפני  עתה —  עד  שהתנהלו  שכמו  עניינים  גם  יש  אבל 
שנתיים, שלש וארבע, ומקודם לכן — בהצלחה למעלה 
מדרך הטבע, מפני שהרבי עמד בראש... כך גם מכאן 

ולהבא... עומד הרבי בראש ומנהיג כל העניינים,
– שהרי אין כאן ענין של הפסק... או ירושה שצריכים 
רוצים  ודבר זה לא  לעשות בה חלוקה, דבר זה רוצים 

יו"ד   .(96 עמ'  ב  חלק  (תורת־מנחם  בסופה  חיי־שרה  פרשת  שבת  שיחת   .5
שבט סעיף טז (שם עמ' 215). ועוד.

6. סוטה פרק יא הלכה ח.
7. ספר שופטים רמז עא.

המאמרים  ספר  וראה גם  שם.  לירושלמי  במפרשים  וטריא  השקלא  ראה   .8
מלוקט חלק א עמ' ק הערה 18.

9. ספר שופטים טז, לא.
השיחה — דיבר כ"ק אדמו"ר בקול שקט ומאופק, ומפעם  10. מכאן ועד סוף 

לפעם נעצר בבכי חנוק (הערת המו"ל).

אלא  ניט")...  מען  וויל  דָאס  און  יע  מען  וויל  ("דָאס 
"הוא בחיים"11, ובמילא ממשיך להנהיג כל העניינים –

בהצלחה  העניינים  כל  היו  עתה  שעד  כשם  ולכן, 
ולהבא  מכאן  גם  כך  הטבע...  מדרך  למעלה  מופלגה 
כל  יהיו   — מבחיוהי"12  יתיר  "אשתכח...  שעכשיו   —

העניינים בהצלחה מופלגה למעלה מדרך הטבע.
את  לנו  שיש   — היא  לנו  שניתנה  הברירה  ובמילא, 
בהעניינים  עמו...  יחד  להשתתף...  לבחור  הזכות... 

שתחת הנהגתו.
העניינים  כל  ימשכו  אופן  שבכל  הוא  ברור  דבר   –
מכאן ולהבא כמקודם, וכמו כל דבר חי, יהיה זה באופן 
ד"מעלין בקודש"13, הלוך וגדול, בהרחבה והתפשטות; 
הספר־ לכתיבת  בנוגע  אמר14  שהרבי  כשם  אלא, 
ליקח  רצונו  שאין  צדקנו),  משיח  פני  (לקבלת  תורה 
ישתתפו  ישראל  בני  שכל  רצונו  לעצמו... אלא  הזכות 
מהם  חלק  [אשר   — העניינים  בכל  גם  כן  כמו  בכך... 
ופנימיותם  תכליתם  אבל  ציבורית,  כעסקנות  נראים 
 — היהדות]  והחזקת  התורה  דהרבצת  העבודה  היא 
האפשרות  את  ואחד  אחד  לכל  וייתן  נותן  הרבי,  נתן 

להשתתף בהם.
כלי  תהיה  בכך  שההשתתפות  והבטיח,  הוסיף  וגם 
ומזונא  חיי  בבני  הברכה,  וקבלת  הברכה  להמשכת 

רוויחא.

ד
עניין  מצינו  תרפ"ז16 —  בשנת  למאסר  בנוגע15   [...]

מיוחד:
בתוך  נזכר  ההיא,  דשנה  ראש־השנה  במאמרי 
המאמר ענין שלא היה שייך לכאורה למאמר, והוא — 
שהיא  פרטית,  השגחה  אודות  הבעל־שם־טוב17  שיטת 
גם על דומם צומח חי, ועל כל פרט ופרט, ועד שאפילו 
עלה המתגלגל מצד זה לצד זה, אם יתגלגל ע"י רוח או 

באופן אחר, הרי זה גם בהשגחה פרטית.

11. תענית ה, ב.
12. זוהר חלק ג עא, ב. וראה תניא אגרת הקודש ביאור לסימן ז"ך.

13. ברכות כח, א. וש"נ.
עמ' 589.  עמ' רעח. ליקוטי־שיחות חלק ב  שלו חלק ו  קודש  14. ראה אגרות 

תורת־מנחם חלק ב עמ' 213.
15. ראה ליקוטי־שיחות חלק כג עמ' 157 ואילך — מהתוועדות זו.

16. בכלל היה כ"ק מו"ח אדמו"ר כמה פעמים במאסר (ראה אגרות־קודש שלו 
חלק ג סוף עמ' עט ואילך. וש"נ), והמדובר כאן הוא אודות המאסר והחופש 

די"ב תמוז, שהיה בשנת תרפ"ז.
קסח  עמ'  א  חלק  (אגרות־קודש  פרטית  השגחה  קונטרס  בארוכה  ראה   .17

ואילך). וש"נ.
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בהקשר לכך התבטא כ"ק מו"ח אדמו"ר לאחרי זמן, 
דָאס  ער  "הָאט  דראש־השנה  המאמרים  אמירת  שבעת 
הנה,  זה? —  ענין  אמר  למה  אין מאמר";  ַאריינגעזָאגט 
בשעת מעשה לא סיים את העניין ("בשעת מעשה הָאט 
ער עּפעס ניט מסיים געווען דעם ווָארט"), אבל לאחרי 
(המאסר  ההיא  בשנה  המיוחד  המאורע  כשאירע  זה, 
והגאולה) — אילולא היה נדבר עניין זה במאמר, אינני 
יודע — אמר הרבי — אם הייתי יכול דורכטרָאגן (לסבול 

ייסוריו ולצאת מן) המאסר18.
רבינו  משה  נתאווה  מה  "מפני  בגמרא19  איתא   [...]
או  צריך  הוא  מפריה  לאכול  וכי  ישראל,  לארץ  ליכנס 
הרבה  משה,  אמר  כך  אלא  צריך,  הוא  מטובה  לשבוע 
מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, 

אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי".
ומבואר בחסידות20 דיוק הלשון "שיתקיימו כולן על 
רק  (לא  היה  שרצונו   — כולן)  את  שאקיים  (ולא  ידי" 
שהוא יקיים את המצוות, אלא) שהמצוות דארץ ישראל 
זיך  זָאלן  ("זיי  לעשותם  יכול  רבינו  שמשה  כפי  ייעשו 
זיי טָאן") — באופן נעלה  טָאן ַאזוי ווי משה רבינו קען 
מישהו  על־ידי  עשייתם  אופן  לגבי  בערך,  שלא  יותר, 

אחר — שעל ידו יהיה להם קיום.
ועל דרך זה בנידון דידן — בנוגע למעמד ומצב בשנת 

תרפ"ז:
בעקבות  אם  שאפילו  אמנם  ידע  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
המשך  יהיה  ושלום,  חס  עבודתו  תסתיים  המאסר 
על־ הלאה,  וכן  תרפ"ח,  בשנת  ולהבא,  מכאן  העבודה 
ידי מישהו אחר... אבל, באותה מדה ידע גם שבמקרה 
כזה תהיה העבודה רק כפי שמישהו אחר יכול לעשות, 
משה  על־ידי  להיעשות  יכולה  שהייתה  זה  תמורת 

שבדור... באופן "שיתקיימו על ידי"...
לעבור  הכוח  את  לו  שנתן  היחידי  הדבר  ולכן, 
האמור),  החשש  שלילת  (על־ידי  המאסר  את  ולסבול 
העניין  על־דבר  דראש־השנה  בהמאמר  הדיבור  הוא 

דהשגחה פרטית כפי שיטת הבעל־שם־טוב:
הקדוש־ברוך־הוא  לו  הזמין  השנה  שבראש  העובדה 
"ַאריינזָאגן" בהמאמר על־דבר העניין דהשגחה פרטית 

על־פי שיטת הבעל־שם־טוב,

המאסר  ברשימת  גם  וראה  ואילך.   7 עמ'  קעא  חוברת  "רשימות"  ראה   .18
בהערה (ספר השיחות תרפ"ז עמ' 194. וש"נ). תורת־מנחם חלק א עמ' 120.

19. סוטה יד, א.
התורה ואתחנן  ע"ב ואילך. אור  פא, סוף  סוכות  ראה ליקוטי־תורה דרושי   .20

עמ' צג.

בקשר  המאורעות  פרטי  שכל  מודגש  שבזה   –
הבעל־שם־ שיטת  כפי  פרטית  בהשגחה  הם  להמאסר 
ששמע ממשיח  טוב דווקא, שהוא (הבעל־שם־טוב) זה 
ביאת  תלויה  שבזה  חוצה,  המעיינות  דהפצת  החידוש 

המשיח21 –
להתפעל  ולא  ולסבול  לעבור  הכוחות  את  לו  נתנה 
("מ'וועט  שלם  משם  שיצא  שיודע  כיוון   — המאסר  מן 
שלם,  להישאר  רוצה  שהוא  בגלל  לא  גַאנץ"),  ַארויס 
את  להביא  העבודה  שלימות  תלויה  שבזה  בגלל  אלא 

המשיח, על־ידי־זה "שיתקיימו על ידי".
דראש  המאמר  באמירת  כאמור,  לו,  ניתן  זה  וכוח 

השנה, ה"ראש"22 דכל השנה כולה23.

ה
בהמשך למוזכר לעיל אודות רצונו של משה רבינו, 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  דרא24,  בכל  דמשה  אתפשטותא 
בשר,  "שיתקיימו כולן על ידי" — הרי מצד הגוף, עיני 
מקום לחשוב  וכל ענייני גשמיות וחומריות, יש נתינת 
וקל  שכן  [במכל  זה  בעניין  וחלישות  שינוי  שנעשה 
שהסבירו  תלמידי הבעל־שם־טוב  עם  מהסיפור  וחומר 
רבו  אחר  להרהור  מקום  נתינת  יש  הגוף  שמצד  להם 
עכשיו  ידי"  על  דומה ה"יתקיימו  שאינו  חס ושלום25], 
שבט תש"י — ל"יתקיימו על ידי" שהיה  — לאחרי יו"ד 

לפני זה, בחיים חיותו בעלמא דין.
על כך אומרים לנו — שזהו עניין של ניסיון:

ניסיון — הוא העלם והסתר, מניעה ועיכוב, ולא עוד 
ונעשה  מאיר  אינו  שבו  האלוקי  הניצוץ  שאפילו  אלא 
אבל  נבילה"26,  נעשית  עצמה  ש"חתיכה  ועד  חושך, 
 — במאמר27  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כותב   — אף־על־פי־כן 
בלבד,  ניסיון  שזהו  האמת  את  להכיר  הכוח  לנו  ניתן 
גלות  על  האחרון  זה  בגלות  היתרון  שזהו  ומבאר, 
משה  אל  שמעו  "ולא  נאמר28  שבגלות מצרים  מצרים, 

21. אגרת הקודש דהבעל־שם־טוב — כתר־שם־טוב בתחילתו. ובכ"מ.
22. ראה ליקוטי־תורה דרושי ראש־השנה נח, א ואילך. עטרת ראש שער ראש 

השנה בתחילתו.
ולא  הבאה,  השיחה  מתחילה  ולאחרי זה  ההקלטה,  הפסק בסרט  יש  כאן   .23
ההקלטה (הערת  חסר בסרט  שהמשכה  השיחה, או  נסתיימה  בכך  אם  ברור 

המו"ל).
24. תיקוני־זוהר תיקון סט (קיב, ריש ע"א. קיד, ריש ע"א).

25. אגרות־קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג ריש עמ' תנה. וש"נ.
תורת־מנחם חלק  26. חולין קח, א. נתבאר במאמר שנאמר בהתוועדות זו — 

ג עמ' 181 ואילך.
27. ד"ה נתת ליראיך תשי"א — ספר המאמרים תשי"א עמ' 289.

28. וארא ו, ט.
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סיכום
נעלית  תמיד  הייתה  הריי"צ  הרבי  של  הנהגתו 
זאת  לראות  ההזדמנויות  אחת  הטבע.  מדרכי 

באופן גלוי הייתה בעת שחרורו מהמאסר:

הפקודה לשחרר את הרבי הגיעה ביום י"ב תמוז, 
עד  ההודעה  מסירת  התעכבה  שלפועל  אלא 
עליהם  שהממונים  חששו  השוטרים  למחרת. 
מהרבי  וביקשו  ההודעה  את  שעיכבו  על  יקפידו 
שיחתום על מסמכי השחרור באופן שיראה שאין 

הם אשמים בעיכוב.

מכניסים  השלטונות  בו  ומצב  שממעמד  נמצא, 
והתרומם  הרבי  התעלה  למאסר  הרבי  את 
כך  על  יקפידו  שהשלטונות  חשש  היה  בו  למצב 

ששחרורו התעכב!

גם עתה, לאחר ההסתלקות, ממשיכה הנהגתו של 
ומוסדותיו  פעולותיו  ענייניו,  התוקף.  בכל  הרבי 
כפופה  שאינה  דרך   — בדרכו  לשגשג  ממשיכים 
לבחור  אלא  נותר  לא  לנו  הטבע.  וכללי  לחוקי 

להיות שותפים למפעלו.

*

לארץ  להיכנס  ביקש  רבינו  שמשה  חז"ל  אמרו 
ישראל משום ש"הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין 

לארץ  אני  אכנס  ישראל,  בארץ  אלא  מתקיימין 
כדי שיתקיימו כולן על ידי".

לקיים  מבקש  אינו  משה  חז"ל.  בלשון  לדייק  יש 
על  יתקיימו  שהמצוות  מבקש  אלא  המצוות  את 
ידו. כלומר, הוא אינו מבקש את טובתו שלו אלא 
את טובתן של המצוות, שהמצוות יתקיימו באופן 

הנעלה והמיוחד שרק משה רבינו מסוגל לקיים.

על־דרך־זה יש לומר לגבי הרבי הריי"צ:

הרבי ידע כי אם לא יצא מהמאסר תימשך הכנת 
אלא  אחרים,  על־ידי  המשיח  לביאת  העולם 
הטוב  באופן  תיעשה  זו  שהכנה  רצה  שהרבי 
והנעלה ביותר, ובשל כך השתדל והתאמץ לצלוח 

את ייסורי המאסר.

שינוי  חלו  כי  נראה  ההסתלקות  שלאחר  אף 
הרבי,  ידי"  "על  העולם  בהכנת  כלשהם  וחלישות 
לציית  יש  בלבד.  ניסיון  אלא  זה  אין  כי  לזכור  יש 
להוראותיו, להמשיך בפעולותיו ולמלא את רצונו 
ואם  כמותו,  אדם"  של  ו"שלוחו  כמקודם,  בדיוק 
כן, בוודאי שהדברים ייעשו באופן הנעלה ביותר.

יש  הניסיון  של  וההסתר  ההעלם  את  אדרבה, 
לנצל בכדי לחשוף את הכוחות הנעלמים שבנפש 

ולהתרומם.

קשה", ואילו בגלות זה האחרון  מקוצר רוח ומעבודה 
ניתן הכוח והעוז להכיר את האמת שזהו ניסיון בלבד, 

ובמילא אין זה צריך לבלבל לעבודה.
ועל־דרך־זה בנוגע לענייננו:

מניעה  והסתר,  העלם  שזהו  שיודעים  אף־על־פי 
משה"  אל  ה"שמעו  להיות  צריך  מקום,  מכל  ועיכוב, 
מו"ח  כ"ק  שבדורנו,  דמשה  לאתפשטותא  השמיעה   —

אדמו"ר — באותו אופן כמו שהיה קודם!
ואדרבה: את הניסיון גופא צריכים לנצל להוסיף כוח 
שאין  (כיון  עצמי, וגם  הביטול  יתעורר  שעל־ידי־זה   —
משום  זה מספיק עדיין) התוקף עצמי, שלא להתפעל 
השליחות שהוטלה עלינו,  את  ולהשלים  דבר, ולמלא 

וכיון שתובעים זאת, בוודאי ישנו הכוח שלא להתפעל, 
רצה  שהרבי  העניינים  כל  את  ולהשלים  למלא  אלא 

שנמלא ונשלים.
שהיה  כפי  הדברים  פני  יהיו  לא  אם  אפילו  ואז, 
בעצמו  הרבי  על־ידי  נעשים  היו  אילו  להיות  יכול 
של  "שלוחו  לראש,  לכל  הרי,   — ידי")  על  ("יתקיימו 
אדם כמותו"29, ונוסף לזה, בשליחות גופא יכול להיות 
האופן הכי נעלה — למעלה מגדר של שליחות — שאינו 

רק "שליח", אלא נעשה האדון עצמו!
(קטעים משיחת י"ג תמוז ה'תשי"א. תורת־מנחם ח"ג עמ' 186

ואילך, 213 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

29. ברכות לד, ב (במשנה). וש"נ.
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"עמדו הכן כולכם!"
מגאולת נשיא הדור באים לגאולה האמיתית והשלימה

כל ענייני גאולה קשורים ושייכים לגאולה האמיתית והשלימה — "כיוון דשם גאולה עלה", 
הוא  הנשיא  כי  הדור  ככל  הוא  הדור  "שנשיא  הדור,  נשיא  של  בגאולה  ועל־אחת־כמה־וכמה 
הכול", ונשיא של דור זה, דור האחרון של הגלות, שהוא דור הראשון של הגאולה, ובפרט על־

פי דברי נשיא הדור, בעל הגאולה, במכתבו הידוע לחגיגת י"ב תמוז הראשונה:
"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי 
מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה", גאולה דכל ודכלל ישראל — הרי בוודאי שגאולה זו 

קשורה ושייכת ביותר לגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו.

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת חוקת, ז' בתמוז ה'תש"נ.
'תורת־מנחם — התוועדויות' תש"נ, כרך ג, עמ' 408־407)

גילוי הקשר העצמי בין ישראל לקב"ה
בשעה שהגיעה בשורת הגאולה בי"ב תמוז, היה חסיד ששר ניגון ברוסית שתוכנו היה "אין 

עוד מלבדו" ("ניעט ניעט ניקאווא קראמע יעווא אדנאווא"), וזה נתפרסם...
ויש לומר הביאור בזה:

כל ענין הגלות משתלשל מה"גלות" (העלם) הראשון — שזהו כללות העניין דבריאת העולם, 
שנברא  כו', עד  צמצומים והעלמות  וריבוי  לדרגה  מדרגה  השתלשלות  ריבוי  שנברא על־ידי 
וסטרא  קליפות  ה"מלא  הגשמי  הזה  עולם   — מזה  יתירה  ועד  והסתר,  העלם  מלשון  עולם 
האור  נמצא  בהם  אשר  בו",  גוברים  והרשעים  ורעים  קשים  הזה  עולם  מעשה  ו"כל  אחרא", 

האלוקי בגלות...
האמת, שמציאותו  מתגלה  החיונית]  ונפש  שבהעולם [ובפרטיות — בגוף  וגאולה פירושה, 
האמיתית הוא רק כלי להאור אלוקי [ולהנשמה] שמחיה אותו, כך שבכל פרט ופרט מהבריאה 

ניכר "אמיתת המצאו".
זאת  "מלבדו",  עוד")  ("אין  בעולם  מציאות  שום  שאין  מלבדו",  עוד  ד"אין  התוכן  וזהו 
אומרת שבמציאות העולם נרגש איך שכל מציאותו היא "(לא נמצאו אלא מ)אמיתת המצאו", 

שמציאות העולם גופא היא אלוקות — כפי שיתגלה בשלימות לעתיד לבוא...
ובפשטות — שעל־ידי הגאולה נעשה "נודע גלוי לעין כל" שהעבודה בהרבצת תורה וחיזוק 
הדת "מותרת היא על־פי חוקי המדינה", שגם העולם מכיר את האמת דאלוקות ותורה. ועל־דרך 
זה גם לאחרי הגאולה — נפתחה דרך חדשה בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה 
האמיתית והשלימה,  להגאולה  נח, כהכנה  בני  כולל גם הפצת שבע מצוות  תבל,  קצווי  בכל 

שאז יהיה שלימות הגילוי בעולם ד"אין עוד מלבדו".
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת חוקת ה'תשמ"ח.
'תורת־מנחם — התוועדויות' תשמ"ח, כרך ג, עמודים 563־562)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

הורנו מדרכיו
הרבי מעיד על המהפכה החינוכית שביצעו חסידי חב"ד יוצאי רוסיה 

ופולין עם בני הנוער בצרפת • הגאון החסיד שראה את הרבי מוהרש"ב 
באספקלריא המאירה בשנת תשל"ז • מדוע לא יצא הרבי לשאיבת 'מים 
שלנו' בשנת תשכ"ה • רבני אנגליה מקבלים את פניהם של התלמידים 

שלוחי הרבי לאוסטרליה • קשרי ליובאוויטש־באבוב • לרגל יום 
ההילולא ג' תמוז

הצלחתם של יוצאי 
רוסיה ופולין בצרפת

לקירוב  שרק יכול היה לפעול  הרבי תבע מכל מי 
לתורה  הנוער,  בני  עם  יותר  ועוד  המבוגרים, 
הצלחת  שלפנינו מספר הרבי על  ומצוותיה. במכתב 
הנוער  בני  ופולין בקירוב  רוסיה  חב"ד יוצאי  חסידי 
בצרפת לתורה וקורא ללמוד ממעשיהם גם במקומות 

אחרים.
ב"ה, ח' סיון תשי"ד

ברוקלין  
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ  

מוה"ר חיים שי' [הערמאן=אסמארא]  
שלום וברכה!

זה מזמן קבלתי מכתבו בו מאשר קבלת הספרים 
שנשלחו מכאן, ולפלא שאין מזכיר אם משתמשים 
התורה  היהדות  והפצת  להחזקת  הנ"ל  בספרים 
הי'  והמצוה. ומובן אשר אף אם צודק במ"ש שאם 
מנהיג רוחני מבין התושבים עצמם הרבה נקל יותר 
להשפיע עליהם ולהנהיגם, אבל אין לחכות עד אז, 
וגם הנוער  שאינה חוזרת,  אבדה  הזמן הוא  כי הרי 

ההולך וגדל וכמרז"ל (קדושין ל', רע"א).
ובמילא עליו ועל חבריו לעשות בזה כפי יכולתם, 
לו,  ידוע  ובודאי  הרצון.  בפני  העומד  דבר  לך  ואין 
החלו  לפאריז,  ופולין  רוסיא  פליטי  באו  שכאשר 
היהודים  דבני  הכשר  חינוך  בשדה  להתעסק 
שפה  כל  בתחלה  להם  היתה  שלא  דצרפת, 
וכו',  בידים  ברמיזה  להעזר  היו  וצריכים  משותפת, 
וכו',  שבחומש  הקדש  דלשון  האחדות  במלות  וכן 

בבית  ששמעום  זה  ידי  על  להנ"ל  גם  היו  שידועים 
הכנסת וכיו"ב, ולאט לאט פרחה עבודתם והצליחה 
בממדים רחבים יותר ויותר, ועשיריות נערים ונערות 
בטוב. ולא עוד אלא  ומבינים  כבר ומבינים  לומדים 
שגם השפיעו בבית הוריהם לקרבם ליהדות לתורה 
ומצותי'. וכשילכו בדרך זה במקומם עתה — בודאי 

יצליחו.
ולא רק ע"פ מרז"ל שהמקיים נפש אחת מישראל 
כאילו קיים עולם מלא, אלא, שבודאי, יקיימו כמה 

וכמה נפשות.
ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו וקבלתה, 
הבע"ל — הנני בזה להביע ברכתי, בנוסח כ"ק מו"ח 
התורה  לקבלת  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

בשמחה ובפנימיות 
מ. שניאורסאהן

הרבי מוהרש"ב באספקלריא המאירה
הילביץ (ז"ל), תלמיד  רבי אלתר הלוי  הרב הגאון 
שזכה  זמנים",  "חקרי  הסדרה  ומחבר  חשוב  חכם 
ל'יחידויות'  ולהיכנס  חב"ד  מנשיאי  שלושה  לראות 
פעם  נכח  עמהם,  מכתבים  בקשרי  ולעמוד  אצלם 
בהתוועדות (אולי כ"ף מרחשון תשל"ז) — יום הולדת 
את  הרבי  סיפר  אז   — נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
הסיפור שהרבי מוהרש"ב בילדותו בכה משום שאין 
ה' נראה אליו כמו שנראה לאברהם אבינו. ואז אמר 
אדמו"ר  כ"ק  את  לראות  שזכה  מי  שכל  לפתע  הרבי 
הקדוש  דיוקנו  דמות  את  לעצמו  יצייר  מוהרש"ב, 

ויחליט החלטה טובה.

9

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.
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מובן אשר, בהתאם לתנאי המקום, בכל אתר ואתר, 
ההילולא,  יום  אחרי  אשר  בימים  הנ"ל  בכל  ימשיכו 

ובפרט ביום השבת־קודש שלאחריו.
ממש, עוד לפני ג' בתמוז,  ויהי־רצון, שתיכף ומיד26
ורננו  והקיצו  יגלה27,  מהרה  גואלנו,  ביאת  ה'  יחיש 
שוכני עפר, ונשיאנו, הוא כ"ק אדמו"ר, בעל ההילולא, 
בדרך  וינהלנו  נפלאות  ישמיענו  ובראשם,  בתוכם 

העולה בית א־ל.
מאמר־החסידות  את  אדמו"ר  כ"ק  שסיים  וכפי 
הראשון שלו28: "ונזכה להתראות עם הרבי פה למטה, 

נשמה בגוף ולמטה מעשרה טפחים29, והוא יגאלנו".
מנחה: פרקי אבות פרק ד.

26. ראה ספר־השיחות תשנ"ב עמ' 341, 376.
ואילך.  עמ' 131  כח  לקוטי־שיחות כרך  פרה אדומה,  רמב"ם ספ"ג מהל'   .27
ממנה — גילוי  והסתעפות  וכתוצאה  המשיח,  מלך  בתור  מציאותו,  התגלות 

פעולותיו (ספר־השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 131).
28. ספר־המאמרים — מלוקט ח"א עמ' י. וראה 'תורת־מנחם — התוועדויות' 

תש"י עמ' 201.
29. ראה לקוטי־שיחות ח"ב עמ' 518.

יום שישי
ט' בתמוז

בפועל30 הנהוג  [ועל־פי  בשעה 7:30  תמוז  תקופת 
היא  התקופה  שעת  מ'אופק קהיר' —  דקות  לנכות 21 

.[7:09
בשעת התקופה אין שותים מים, וכן אין משתמשים 

במים שהיו מגולים בשעה זו (אף אם היו במקרר)31.

30. ראה שערי הל' ומנהג או"ח ח"א עמ' רסא — שלחן מנחם ח"ב ס"ע עב.
31. ראה שולחן־ערוך אדמו"ר הזקן סימן תנה סעיף טו שהחמיר בעניין מים 
מנה  ונפש  גוף  שמירת  שבהלכות  ולהעיר  התקופה.  בשעת  מגולים)  (שהיו 
כלל  הזכיר  מים ולא  בשתיית  מהם  שיש להיזהר  כמה דברים  הזקן  אדמו"ר 

מעניין התקופה, וצ"ע. 

עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל 
הנשוך וראה אותו וחי (כא,ח)

הייסורים והדינים הבאים על אדם (ל"ע) הם בעצם 
הוא  והכול  מלמעלה"  יורד  רע  "אין  שכן  "טוב", 
לטובה. אלא שכאשר טוב זה יורד ומשתלשל לעולם 
לנו.  מושג  הטוב  ואין  וכרע  כייסורים  נראה  הוא  הזה 
כפי  ב"נחש"  כשמתבוננים  נס":  על  אותו  "ושים  זהו 
הכרה  לידי  באים  ומקורו,  בשורשו  למעלה,  שהוא 

שגם הייסורים הם "טוב". 

(ליקוטי־תורה — במדבר, עמ' סב)

* * *
ומשעבדין  כלפי מעלה  מסתכלין  שהיו ישראל  בזמן 

את ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים (רש"י)
כל  את  ששיעבדו  כלומר   — ליבם"  את  "ומשעבדין 
זו  ו"אתהפכא"  לטוב.  היצר־הרע,  כולל  כולו,  הלב 

הביאה ל"אתהפכא" נוספת: הנחש עצמו, שהמית עם 
רב מישראל, גרם לרפואתם של הנשוכים.

(ליקוטי־שיחות, כרך יג, עמ' 75)

כי אש יצאה מחשבון, להבה מקרית סיחון 

(כא,כח)

אינה  חשבון  ללא  אש   — מחשבון"  יצאה  אש  "כי 
אמיתי.  חשבון  אינו  אש  ללא  וחשבון  אלוקית,  אש 
החשבון היא המרירות של 'תיקון חצות' או  האש של 

ההתבוננות שקודם התפילה.
רשפי  מציתה  זו  "אש"   — סיחון"  מקרית  "להבה 
הנקראת  בתפילה,  הלב  מקירות  לה'  האהבה  שלהבת 

"שיחה".

(ספר־השיחות ת"ש, עמ' 151)

המשך מעמוד 20
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הילביץ,  להרב  מבטו  הפנה  הדברים  את  כשאמר 
הרבי  את  לראות  זכה  שכב'  "כיון  לו:  אמר  ובחיוך 
(מוהרש"ב) נ"ע, הרי דברים אלו מכוונים גם אליכם".

הרבי  את  עתה  רואה  "אני  השיב:  הילביץ  הרב 
מתכוון  כשהוא  המאירה",  באספקלריא  מוהרש"ב 
קדשו  ופני  הדברים  את  שמע  הרבי  עצמו.  לרבי 
מהדורה מחודשת —  ששון מחבריך' —  ('שמן  הרצינו 

כרך א עמ' 262).

מדוע לא יצא הרבי ל"מים שלנו" 
בשנת תשכ"ה?

ביומני התמימים מחודש ניסן תשכ"ה מסופר:
בשעה  שב  משם  ל"אוהל".  הרבי  נסע  ניסן  ב'  ביום 
די מאוחרת (סמוך לזמן השקיעה) נטל ידיו הק' ונכנס 
זו  (שהרי בשנה  התיבה  לתפילת מנחה — כש"ץ לפני 
מתפלל לפני התיבה מאז פטירת אמו ע"ה בו' תשרי). 
שעמד  חדקוב  הרחמ"א  למזכירו  אמר  ידיו  נטל  טרם 
בפרוזדור שאם כבר הזמן לשאיבת "מים שלנו" (עבור 
המצות שאופים מחר המיועדים להישלח לכפר חב"ד) 

שלא ימתינו לו.
ל"מים  הבקבוקים  את  אפוא,  מילאו,  הבחורים 

שלנו".
הרבי  אם  חדקוב  הרחמ"א  שאל  שוב  מנחה  בסיום 
בשעה  אצא  "אם  הסביר:  והרבי   — שלנו"  ל"מים  יצא 
כה מאוחרת יסברו שישנו 'הידור' לשאוב 'מים שלנו' 

בשעה מאוחרת (ואין רצוני בכך)!...".
ב"הידור"  יטעו  שלא  חשוב  היה  לרבי  [כלומר: 
אדמו"ר  שו"ע  ראה  (ואדרבה  קיים  איננו  שלמעשה 
הזקן הלכות פסח תנה, ו: שישאבן בין השמשות.. אבל 
אם הוא חושש.. לא ישאב עוד כו') ומשום כך העדיף 

להימנע מלצאת לשאיבת "מים שלנו"!]

קשרי ליובאוויטש־בובוב בדור השביעי
בא'  נולד  (זצ"ל)  הלברשטאם  שלמה  רבי  הרה"צ 
לאביו  תש"ס)  אב  מנחם  בא'  (נלב"ע  תרס"ח  כסלו 
באבוב  של  רבה  ציון")  ה"קדושת  (בעל  ציון  בן  רבי 

בגליציה שבפולין.
בשנת תרצ"א עבר אביו לטשיבין, אז מינה את בנו 
לאביו  עזר  הוא  באבוב.  העיירה  של  הצעיר  לרבה 
בניהול החצר, ובמיוחד ברשת הישיבות שמנתה כ־30

סניפים.

ואילו  השואה  בשנות  השם  קידוש  על  נרצח  אביו 
נפתלי  רבי  הרה"צ  בנו  עם  יחד   — ניצל  עצמו  הוא 
והציל   — (תש"ס־תשס"ד)  כממלא־מקומו  שכיהן  צבי 

יהודים שזכו להגיע לחופי מבטחים.
עם הגיעו לארצות־הברית הקים מחדש את חסידות 
בובוב, ובנה במשך השנים שורה שלימה של מוסדות 
ובארץ־ בלגיה, לונדון  הברית,  בארצות  וחינוך  תורה 

הקודש.
בתחילה התגורר בשכונת קראון־הייטס ולאחר־מכן 

עקר לבארא־פארק.
בשנת תשי"ח הלך הרבי לנחמו אחרי פטירת ילדתו 
הרה"ח  המזכיר  רשימת  עפ"י  השנה  נחשפו  (הדברים 
ועד  ע"י  לדפוס  והוכנו  (ע"ה)  גרונר  לייב  יהודה  ר' 
השלוחים  כינוס  לרגל  לאור  ויצאו  בלה"ק  הנחות 
ובשנת תשכ"ה עם פטירת אמו של  העולמי תשפ"ב), 
חנה (בו' תשרי), נמנה  מרת  הצדקנית  הרבנית  הרבי, 
'שיחות־ (ראה  את הרבי  לנחם  שהגיעו  המנחמים  על 
קודש' תשכ"ה כרך א' עמ' 524; תורת מנחם כרך מא 

עמ' 43).
שהתגורר  גרונר  לייב  יהודה  ר'  הרה"ח  המזכיר 
צבי  נפתלי  ר'  הרה"צ  לבנו  בשכנות  בקראון־הייטס 

שמר עמו על קשר חם.
שמו נכלל ב'ספר הצאצאים' (עמ' 389) ושם נאמר 

בין השאר (1228):
".. ניצל בנס מהשואה, וכיום מנהיגם של אלפי חסידי 
בובוב. הקים שיכון לחסידיו בבת־ים בארצנו־הקדושה 
ורשת ישיבות. נחשב לאחד מגדולי האדמו"רים בדור.
"שנים רבות קיים את חצרו בברוקלין בסמוך למרכז 
ליובאוויטש, ונהג ביחסי משפחה מקובלים עם נשיא 

חב"ד שליט"א".
תשח"י  בשנת  אבלים  ניחום  בעת  השיחה  תחילת 
ובאבוב.  ליובאוויטש  בין  המשפחה  בקשרי  עסקה 
הקרבה  את  נס  על  העלה  מבאבוב  האדמו"ר 
השישי  דור  להיותו  לליובאוויטש,  המשפחתית 
של  (חתנו  מטשערקאס  ישראל  יעקב  ר'  להרה"צ 
ובאם  במנין,  נכלל  הוא  גם  אם   — האמצעי)  אדמו"ר 

לאו, הרי הוא דור החמישי.
"ודור  שמהנאמר  נשיא־דורנו,  אדמו"ר  כ"ק  ואמר 
רביעי ישובו הנה", יש ללמוד שגם דור הראשון נכלל 

בחשבון.
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כ"ק  לשאלת  (במענה  מבאבוב  האדמו"ר  דברי  על 
אדמו"ר) שהיחוס הנ"ל הוא הן ע"י בנים והן ע"י בנות 

— הגיב הרבי:
אודות הנשיאות של הצמח צדק,  אצלנו מספרים 
לו את  אדמו"ר האמצעי הציעו  שלאחרי הסתלקות 
הנשיאות, אך כיון שאז חי עדיין בנו של רבינו הזקן, 
אדמו"ר האמצעי,  גם בניו של  והיו  חיים אברהם,  ר' 
אחד  נענה  הנשיאות.  את  לקבל  הצ"צ  רצה  לא 
וענה  מפורש.  רז"ל  מאמר  שזהו  ואמר  החסידים 
אמור,  משחקים...  לא  רז"ל  מאמר  עם  הצ"צ:  לו 
רז"ל  אמרו  הנ"ל:  החסיד  ואמר  דבריך.  את  ונשמע 
אמכם  זוהי   — נקבה"  יולדת  תחילה  מזריע  "איש 
(שהרי הצ"צ הי' בן בתו של רבינו הזקן), ולאחרי־זה 
"אשה מזרעת תחילה יולדת זכר" — זהו אתם, היינו, 
שהצמח־צדק הביא לידי מימוש את עיקר ענינו של 
קדושת  כב'  וסיים  למטה.  שנמשך  כפי  הזקן  רבינו 
מורי־וחמי אדמו"ר, שכאשר הצ"צ שמע זאת, חבש 

את ה"שטריימל", וכך התחילה הנשיאות.
מזרעת  ("אשה  בנות  ע"י  שהיחוס  מוכח  ומכאן 

תחילה") הוא ענין עיקרי יותר.

התפעלות משלוחי הרבי
הרה"ג הרה"ח ר' חיים שלמה דיסקין שליט"א (רבה 
הרה"ג  אשת  תחי',  חנה  מרת  אתא) [שאמו  קרית  של 
ניצלה  ברק),  (בני  שליט"א  משה  שמעון  ר'  הרה"ח 
שכשהגיע  מספר  שלמה]  ר'  הרה"צ  ידי  על  מהשואה 
תשל"ו,  סיון  בחודש  לארץ־ישראל,  מבובוב  הרה"צ 
חסידים,  מאות  כארבע  של  קבוצה  בראש  עמד  הוא 

ובשבת הסמוכה לחג־השבועות אמר האדמו"ר:
"יש רבי באמריקה ששולח את חסידיו מעבר להרי 
החושך. הוא לא בונה עבורם בתי־כנסת ובתי מדרש, 
אי  אלו  ובמקומות  מקוואות,  ולא  תורה  תלמודי  לא 
אפשר להשיג בקלות אוכל כשר — עליהם לעשות הכל 

בעצמם והם עושים זאת בשמחה".

לבוא ולאכלס את קרית  לחסידיו  אפוא,  קרא,  הוא 
בובוב.

וסיפור נוסף:
לפני  אדמו"ר  כ"ק  משיחת  תמונה  "כשהתפרסמה 
ערב  כשביקרתי  שאל אותי –  הוא  ובנות ישראל,  נשי 
אחד בביתו (בין השנים תש"מ-תשמ"ב) האם כך נהגו 
אדמו"רי חב"ד בדורות קודמים או שזה משהו חדש?

[האמת שכך גם נהג כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ 
לדוגמא  ראה   – ובנות  נשים  לפני  שיחות  להשמיע 
בריגא  ישראל  ובנות  לנשי  תרצ"ד  אדר  י"ב-כ  שיחת 
(נדפסה בלקוטי-דיבורים כרך ג' בסופו) – אבל באותו 

רגע לא זכרתי זאת]
והוא שאל האם ידוע הטעם לכך?

"הצעתי אז לפניו סברא משלי: מכיון שהרבי שולח 
רוצה  הוא  תבל,  קצוי  לכל  שלוחות  וגם  שלוחים 
ע"י  נפעל  זה  ודבר  ברוחניות  כוחות  להם  להעניק 
השיחות שהוא אומר בפניהם [פעמים בודדות בשנה].

ראיתי שהסברי זה נתקבל אצלו בטוב".

רבני אנגליא מקבלים פניהם של 
התלמידים שלוחי הרבי לאוסטרליא

לאוסטרליא  השלוחים  התלמידים  ששיגרו  בדו"ח 
ניסן  כט  אנגלי'  "לונדון,  השליחות  למקום  בדרכם 

ה'תשל"ג" כתוב לאמור:
"נסענו להרב פאדווי [= פדובה בעל 'חשב האפוד']. 
שנכנסנו לביתו של הרב פגשנו ברחוב את  אבל טרם 
אד"ש,  בריאות  אודות  ושאל  שניידער,  גדלי'  הרב 
מפרשת  [=נסער]  אויפגערעקט  עדיין  אד"ש  והאם 
כידיד  דיבר  ובכלל  יהודי",  ו"מיהו  גורן  שלמה  הרב 

נאמן לחב"ד.
"קו  אודות  הדיבור  והוסב  פאדוויי,  להרב  "נכנסנו 

התאריך" ושליחותנו, ומאד נהנה מביקורנו אצלו".
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לאחר  וכן  תניא10.  פרק   — התפילה  קודם  בבוקר 
תפילת מנחה.

של  המשניות  פרקי  ללמוד   — המעת־לעת  במשך 
אותיות השם11.

במשך המעת־לעת — לעשות "התוועדויות פעילות 
לימוד  ענייני  בכל  ולהתחזק  אהבת־ישראל"12,  ומתוך 
התורה נגלה וחסידות, חיזוק התורה והיהדות והפצת 
ואחדות־ישראל,  באהבת־ישראל  ובמיוחד  המעיינות, 
דקבלת  הראשונה  מההתוועדות  החל  שהורנו,  כפי 
לעת־עתה  האחרונה  ההתוועדות  ועד  הנשיאות13, 
הכללית  האחדות  "גילוי   — תשנ"ב  ויקהל  בש"פ 

בהבריאה ובבני־ישראל"14.
לקבוע שעה במשך המעת־לעת — לבאר לבני ביתו 
שי' אודות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ועבודתו אשר עבד 
בה כל ימי חייו, ואשר גם עתה, כיוון "שגם בזה העולם 
את  מנהיג  שהוא  בוודאי   — יתיר"15  אשתכח  המעשה 
העולם כולו, ואנ"ש בפרט, ומעורר רחמים רבים וכו', 
כמו שהיה עד עתה, ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז16. 
ולכן, גם השפעותיו לכל השייכים אליו מתעלות יותר 
ה'כלים'  גם  צריכים  בפנימיות,  שיתקבלו  וכדי  ויותר. 

של השייכים אליו להיות מזוככים יותר17.
במשך המעת־לעת — לבקר (אלו הראויים לזה) בבתי־
מימרא  ובבתי־המדרש אשר בעיר, לחזור שם  הכנסת 

10. על־פי אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' שצ - ללמוד אגרת־הקודש 
סימן ז"ך.

ח - חלה פ"א;  פכ"א;  נ - שבת  מ - ברכות פ"א;  הצעה לפרקים ללימוד:   .11
נ - ידים פ"ב; ד - סנהדרין  ע - פסחים פ"י;  ם - סוטה פ"ח; מ - אבות פ"א; 

פ"ג; ל - סוכה פ"ד.
12. מברק לי' בשבט תשנ"ב — ספר־השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 535.

דורנו  נשיא  הרבי  של  מכתבו  גם  וראה   .499 עמ'  ב  כרך  לקוטי־שיחות   .13
רמד:  ס"ע  ח"ג  אג"ק   - מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  להסתלקות  השלושים  מיום 
על  כי  "...כי המשכת כל רוחניות אינה אלא על־ידי אהבה רבה. נקווה אפוא 
כוח  אלינו  נמשיך  אמיתית  רבה  ואהבה  בהתקרבות  כולנו  שנעמוד  זה  ידי 
להוציא לפועל כל אותם העניינים אשר רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שייצאו 

לפועל טוב על ידינו". 
בהר־בחוקותי,  ש"פ  בשיחת  וראה   .440 עמ'  ח"ב  תשנ"ב  ספר־השיחות   .14
י"ג  ובשיחת  הגאולה.  בהבאת  העניין  חשיבות  אודות  תנש"א,  סיון  מבה"ח 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  סיפר  331־יד)  ס"ע  (שיחות־קודש,  תשכ"ו  ניסן 
כשהכניס  הצמח־צדק,  אדמו"ר  כ"ק  מענה  על  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בשם 
הידועה,  באסיפה  הממשלה  נגד  בתוקף  בעומדו  לסכנת־נפשות  עצמו 
ושאל אותו אחד הגדולים הייתכן, איך מעמיד עצמו בסכנה, ואפילו אם לא 
החסידים וכלל ישראל, וענה (תוכן  עליו לחשוב אודות  עצמו, היה  על  חשב 
המענה, מתורגם): "כאשר חסידים יפעלו ביחד, הם יעברו זאת... כשחסידים 
את החושך כפול ומכופל של הגלות...  מתאחדים, הם עוברים זאת, שוברים 
העניינים,  וכל  הגזירות  כל  את  שמבטלת  החסידים...  של  האחדות  על־ידי 

ופורצת כל הגדרים, ומורידה עד כאן למטה את 'ואמת הוי' לעולם'".
15. תניא, איגרת־הקודש, ביאור לסי' ז"ך.

16. תורת־מנחם ח"א עמ' 16, עיי"ש.
17. לקוטי־שיחות כרך יב עמ' 146.

או פתגם מתורתו של כ"ק אדמו"ר, לבאר אודות אהבת 
על־דבר  תקנותיו18  ולהסביר  להודיע  שלו,  כל ישראל 
לימוד הרמב"ם לכל אחד ואחת (שלושה פרקים ליום, 
מבצעי  ועל־דבר  המצוות),  ספר  או  ליום  אחד  פרק 
חינוך,  אהבת־ישראל,  מבצע  שלו:  הכלליים  המצוות 
תורה, תפילין, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים — יבנה 
כשרות האכילה  שבת־קודש ויום־טוב,  וחכמיה, נרות 
בני־ישראל  כל  ואחדות  וטהרת־המשפחה,  ושתייה 
בני־נח  את  לעורר  הכלליים19;  ספרי־התורה  בכתיבת 
בדבר קיום שבע מצוות שלהם20; ועד המבצע האחרון 
מקום  בכל  לפרסם  כולכם'21,  הכן  'עמדו   — והעיקרי 
ממש  ומיד  ושתיכף  לגאולה"  ש"לאלתר  הנבואה  את 
'הנה זה (משיח) בא'22, וההשתדלות האחרונה של כל 
אחד ואחת מישראל להביא את המשיח על־ידי לימוד 
כדי  הגאולה23,  ובענייני  המשיח  מלך  בענייני  התורה 
בענייני משיח וגאולה24; ואף "שישו  להתחיל "לחיות" 

ושמחו בשמחת הגאולה"25.
אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

לזה)  (המוכשרים  לבקר   — המעת־לעת  במשך 
ככל  ולהשתדל,   — החרדי  הנוער  כינוסי  במקום 
הנוער  כינוסי  במקום  גם  שלום,  בדרכי  האפשרי 
שחיבה  איך  להם  ולבאר   — חרדי  אינו  שלעת־עתה 
לבאר  אדמו"ר,  כ"ק  מאת  תמיד  להם  נודעת  יתירה 
אשר  והביטחון  והתקווה  מהם  תבע  אשר  את  להם 
בטח בהם, אשר סוף־סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת 
היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום והחיות שהם 

מסגולות הנוער.

 ,1622 עמ'  ח"ג  תשד"מ  תורת־מנחם   ,229 עמ'  כז  כרך  לקוטי־שיחות   .18
ובכ"מ.

19. לקוטי־שיחות כרך כ עמ' 428, 579 ובמקומות רבים.
20. לקוטי־שיחות כרך כו עמ' 132, 'חידושים וביאורים בש"ס' חלק ב סי' ח.

21. ספר־השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 122. וראה שם עמ' 257. וידועה הפנייה: 
אבל בכלים  עניינים שהם באופן דאורות דתוהו,  "עשו כל אשר ביכולתכם - 
מסביר  שהוא  "על־ידי   ;(474 עמ'  ח"ב  תנש"א  (ספר־השיחות  דתיקון" 
באופן  שבעל־פה,  ובתורה  שבכתב  בתורה  כמבואר  משיח,  של  עניינו  את 
על־ידי   — במיוחד  כולל  והבנתו,  שכלו  לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל 

לימוד ענייני משיח וגאולה" (ספר־השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 112).
22. ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 792, ספר־השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 26.

23. תורת־מנחם תנש"א ח"ג עמ' 164.
24. ספר־השיחות תנש"א ח"ב ס"ע 691 (היינו במוחין ומדות ועד למחשבה 
הרמב"ם  כלשון  כולל,  וזה  עיי"ש.  הגאולה,  לזמן  המתאימים  ומעשה  דיבור 
ה'  את  לדעת  אלא  עסק...  יהיה  ו"לא  ותחרות"  העדר "קנאה  היד,  ס'  בסוף 

בלבד").
25. לקוטי־שיחות כרך כ עמ' 384.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת חוקת1
יום ההילולא - ג' בתמוז 

גאולת כ"ק אדמו"ר מוהרייצ:
אדמו"ר  כ"ק  נשתחרר  תרפ"ז,  בשנת  זה,  ביום 
('שפלרניה', בבית־האסורים  מהמאסר  נ"ע  מהוריי"צ 

'לנינגרד'), בתנאי שיסע  בעיר פטרבורג, שנקראה אז 
שלוש  למשך  'קוסטרומה'  מקלטו  בעיר  לגלות  מיד 

שנים2.
יום ג' בתמוז יש בו — מכמה צדדים —  אשר  "מובן 
התקשרות  תמוז...  מאשר בימי י"ב י"ג  שמחה יתירה 
שהוא  מה  בכל  להיות  צריכה  הנשיא  לרבי  חסידים 
ה"פרטיים"  ענייניה  גם  כללית,  שנשמה  (ובפרט 
לחוג גם  ישראל), ולכן חסידים עליהם  לכלל  שייכים 

את יום ג' בתמוז"3.
יום ההילולא:

יום ההילולא העשרים ושמונה של הוד כ"ק אדמו"ר 
זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מנחם־מענדל  ורבנא  מרנא 
כבוד  ומנוחתו  חב"ד,  לנשיאי  שביעי  דור  (תשנ"ד), 
חמיו  כ"ק  ציון  על־יד  ארצות־הברית,  בניו־יורק, 

אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.
הנהגות יום ההילולא4:

ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  יבחרו 
 — שני  ערבית,  אחד  שיתפלל  לחלק  ונכון  ההילולא, 

1. בחוץ לארץ — פרשת קורח.
2. ראה בפירוט ב'ספר התולדות — אדמו"ר מהוריי"צ'. ספר־השיחות תרפ"ז, 

מבוא עמ' י. עמ' 168. ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 649.
נקבע  לא  בתמוז  ג'  שיום  מבואר  ושם   .1314 עמ'  ד  חלק  ליקוטי־שיחות   .3
הוא — להשפיע לאנשי  ליום חג משום ש"כל עניינו של נשיא ורועה ישראל 
דורו (וענייניו ה"פרטיים" אינם נחשבים אצלו — בערך זה), ומכיוון שבהיותו 
בגלות יכולתו בהשפעה הייתה מוגבלת ביותר, לא קבע את היום הג' בתמוז 

ליום־טוב". 
ואולם, כיוון שחסידים מקושרים לרבי בכל העניינים, וגם ענייניו הפרטיים של 

הנשיא שייכים לרבים, על חסידים לחגוג גם את יום ג' בתמוז, כנ"ל בפנים.
כ"ק  מכתב  ע"פ  בארה"ק,  חב"ד  רבני  בי"ד  הוראת  ההילולא -  יום  מנהגי   .4
ספר־ עמ' קמב,  ח"ד  שבט (אג"ק  ליו"ד  תשי"א  משנת  דורנו  נשיא  אדמו"ר 

המנהגים עמ' 95, ובכ"מ).

שחרית, [שלישי — מוסף, רביעי] — מנחה, כדי לזכות 
בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.

בשעת התפילות ידלקו חמישה נרות. [יש להדליק 
בערב שבת חמישה נרות גדולים, שידלקו עד תפילת 

מנחה של שבת].
תהילים)  אמירת  אחר   — (ובבוקר  התפילה  אחר 
ילמוד (יסיים) המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים 
דמקוואות. אחר־כך יאמר המשנה "ר' חנניא  ופרק ז' 
בתניא5,  שורות  איזה   — בלחש  ויאדיר".  עקשיא...  בן 

קדיש דרבנן.
אחר תפילת ערבית — יחזרו חלק מהמאמר האחרון 
המוגה שזכינו לו, ד"ה "ואתה תצווה" תשמ"א (קונטרס 
פורים־קטן תשנ"ב, שחילקו כ"ק אדמו"ר בו ביום בידו 
הקדושה לכל אחד ואחד מהנאספים6), בעל־פה. ואם 
אחר  וכן  בפנים.  ילמדוהו   — בעל־פה  שיחזור  מי  אין 

תפילת שחרית. ולסיימו אחר תפילת מנחה.
ישתדלו  ההילולא,  יום  חל  שבה  זו,  בשבת־קודש 
 — מספיק  העליות  מספר  אין  אם  לתורה7.  לעלות 
על  להוסיף  לא  אבל  שונים8,  בחדרים  בתורה  יקראו 

מספר הקרואים.
ישראל"  בני  מפני  הגלעדי...  "ויפתח  הפטרה: 

(שופטים יא,א־לג).
ישתדלו שהמפטיר9 יהיה הגדול שבחבורה — בריצוי 

רוב המניין — או על־פי הגורל.

חלק  היא  בישראל  השנית  "ונפש  התיבות  את  אמר  שהרבי  אומרים  יש   .5
אלוקה ממעל ממש".

6. תורת־מנחם ספר־המאמרים אדר־סיוון עמוד לד.
7. ראה ספר המנהגים, מנהגי יארצייט, עמ' 79.

8. כאשר לפחות שישה מהמשתתפים לא שמעו את קריאת־התורה (קצות־
(ראה  שחרית  תפילת  לפני  אף  זאת  לעשות  ואפשר  סי"ד).  כה  סי'  השולחן 
וע'  התורה.  לקריאת  התפילה  בין  קשר  להיות  חייב  שלא  ד,  עמ'  ח"ג  אג"ק 

בספר 'תפילה כהלכתה' פט"ז ס"ה ובהערות שם).
חיים  סמ"ב. 'דרכי  רפד ס"ק א. שערי־אפרים שער ט  9. ברכי־יוסף או"ח סי' 

ושלום' אות רי.

לוח השבוע
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חותמו של מלך

כך נקֵשר יהודים לרבי
לפנינו מכתב מיוחד שכתב הרבי למשפיע הרב שלמה חיים קסלמן 

ששימש באותה תקופה (תש"ט) כשד"ר לענייני מעמד עבור הרבי הריי"ץ 
תחת 'ועד מעמד' שהוקם על ידי הרבי בעצמו בפאריז בשנת תש"ז • הרב 
קסלמן כתב לרבי, כי ליהודי פאריז שאינם נמנים על חסידי חב"ד אין 

שייכות לענייני 'מעמד' • הרבי מגיב לכך בחריפות ובמכתב מאלף מעלה 
על נס את חשיבות הכתיבה לרבי ומתן דמי מעמד

בכל מקום שעסקו - הצליחו
...מה שכתב על דבר אי אפשריות העבודה במקצוע 
נפנה בין אנשי העיר (לבד אנ"ש והתמימים) ומסביר זה 
בכמה טעמים ונימוקים - הנה שתי שורות וחצי לפני זה 
כותב, אשר "אנ"ש מקושרים בכל לבם ובכל נפשם עד 
מסירות נפש בפועל ממש, און אז מען זאל זיי הייסען 
להם  יורו  ואם  זיי קריכען [=  לאך וועלען  אין  קריכען 
לעבור דרך נקב בקיר הם יעשו זאת]" - והנני ממליץ 
עליו מאמר רז"ל כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא 
דעתך  דקסלקא  צל  אף  אצלו  שאין  כנראה  כי  סייעי, 

אפשר יש מעין סתירה בין ההקדמה והמסקנא!
כי על פי הנסיון אשר ראינו בכל מקום אשר התעסקו 
(ארצות- האחרונות  בשנים  מעמד)  דמי   =) בנפנה 

אפריקא  דרום  אמעריקא,  דרום  קאנאדא,  הברית, 
וכו') עשו פעולה - אף שלא בכל מקום בשווה, כמובן, 
את  מתרמילם  להוציא  הוזקקו  לא  בזה  והמתעסקים 
המסירות נפש בפועל, ואפילו לא קריכען אין לאך [= 
עצמם  עוד אלא שמצבם  בקיר]. ולא  נקב  לעבור דרך 
בגשמיות ורוחניות הוטב, וכבודם בעיני אלו שהתעסקו 
שהם  רואים  סוף  וסוף  וגדל,  הולך  עמהם  והשתדלו 

המקבלים ולא הנותנים, ואפילו בגשמיות ובממון.
אלא שבמדינתם, עתה, על פי הסברתו במכתבו, יש 
שכולל  ופשיטא  ממש  בפועל  נפש  מסירות  המוכן  מן 

מסירת הרצון והשכל והטעם ודעת...
חס  כונתי  אין  בזה  הנני  שכותב  מה  למודעי:  וזאת 
שדוקא  הדבר  לפסוק  אני  מי  כי  פרטי,  לאיש  ושלום 
ודברי מכוונים  ענין פלוני.  פלוני עליו מוטל  פלוני בן 
למילוי  הנצרך  כל  בו  שיש  ספק  שבלי  יחד,  לקבוצם 

מעינות  הפצת  במדינתם עתה, שהוא  תפקידם העקרי 
הבעל-שם-טוב באנשי חוצות צרפת. 

הבעש"ט  מעינות  נמשכים  בו  שדרך  מעין  לנו  ואין 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא   - אחד  אלא  הזקן  ואדמו"ר 
שליט"א. ועל ידי התקשרות במעין זה, התקשרות הגוף 
("שיכול לקנות חיי נפשו החיונית") והנפש, גם מים כו' 
דין תורה השולטת  הוא על פי  כן  חיים. כי  מים  נעשו 
 =] און אומעטום  בפשטות  גאר  הטבע,  את  ומנהגת 

בפשטות מוחלטת ובכל מקום].
מהעדר הפעולות, זהו  (וכנראה  במכתבו  וכת"ר בא 
אנ"ש שבמחנו) און גאנץ קאלטבלוטיג  כן החלטת  גם 
אחינו  שלכל  קובע],  ובקרירות   =] אפ)  (שניידט  גוזר 
בני ישראל שבמחנו - (מלבד אלו הדרים בשכונה שלו) 
אנ"ש  כל  לאסיפת  נא  יקראו  זה!  לכל  שייכות  אין   -
נפשות  לרכוש  יגעו  יגיעות  כמה  צדק  חשבון  ויעשו 
כי תכף ומיד  שקלא וטריא,  כל  ואז למותר יהיה  לזה, 

יתבררו הסיבות להעדר תוצאות.

גם אברך פשוט יכול לקשר יהודים לרבי
שייך  אינו  ממקומו,  לברוח  שהוכרח  אחד  אברך 
בלא  עובד,  ולא  משכיל  לא  אינו  התפלה,  לעבודת 
בתומכי  לא  למד  לא  ומעולם  וכו',  וכו'  זקן  חתימת 
תמימים ולא בישיבה בכלל - נדד למדינה רחוקה ביותר 
הן במקום הן בעניני יהדות, וכעבור איזה זמן התחילו 
להגיע מאנשים ונשים משם מכתבים לכ"ק מו"ח אד"ש. 
שמציעים לה לשכור  ולדוגמא - מאשה בעלת עסק 
אחר.  בחלק  או  העיר  של  אחד  בחלק  ודירה  חנות 
לא  מעולם   - תעשה.  מה  אד"ש  כ"ק  החלט  ושואלת 
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ראתה אותו, ויודעת שמעולם לא היה כ"ק מו"ח אד"ש 
מאנ"ש  אינה  מדינתה,  בכל  גם  אלא  בעירה  רק  לא 
מהאברך  כששמעה  אבל  אנ"ש,  מגזע  לא  גם  וכנראה 
הוא  ואין  בישראל,  רבי  הלב: "יש  מן  היוצאים  דברים 
דרכו  לבטח  ללכת  והרוצה  הטבע,  בהגבלות  נכנס 
מבלי  ידו  את  ירים  לא  וכו' -  הבית,  בהנהגת  במסחר, 

לשאול את פי הרבי", 
דברי  ניכרין  כי  שווין,  ולבו  שפיו  בהאברך  והכירה 
אמת, ציותה לכתוב השאלה הנ"ל, שייכת ממילא לנפנה 
(= דמי מעמד), ומתקרבת ליהדות, ובטח בקרב הימים 
 - וכו'.  המשפחה  וטהרת  בכשרות  ביתה  הליכות  יהיו 
אלה מתולדות פעולות אברך פשוט ושעושה כל זה לא 
היפך  אצלו  זה  אין  כי  וקבלת עול,  נפש  מסירות  מצד 

השכל, גם לא היפך שכלו האנושי.
שראה  מה  יסוד  על  אצלו  פשוט  בעצמך:  והגע 
וגם  ברכה,  וברכתו  אמירה  אמירתו  שהרבי  במוחש, 
מצד  אצלו  זה  אין  כי  זה.  על  מסכמת  הבהמית  נפש 
שהנסיון,  אלא  בספרים,  ועיון  שקלא-וטריא  השכלה, 
שלו ושל כמה ממכיריו, הראה לו אז מ'האט געפאלגט 
איז געווען גוט, און אז מ'האט ניט געפאלגט האט מען 
געהאט א פסק [= שכאשר צייתו נעשה טוב, וכאשר לא 

צייתו, נענשו].
ובמילא כמו שאינו בוש לומר לכל מיודעיו הזקוקים 
כך  מומחה,  רופא  של  הכתובת]   =] האדרעס  לזה, 
פתרון  לפני  עומד  או  במבוכה  נמצא  איש  כשרואה 
ושלום  חס  אלמן  "לא  לו:  אומר  עיקרית,  חיים  שאלת 

ישראל. יש לך את מי לשאול". 
- ולא עוד אלא שאינו מחכה עד שמיודעו יבוא אליו 
לחקור ולדרוש אם יש רבי, כיון שעל פי רוב אינו יודע 
גם מה זה רבי, אלא שהוא הולך אליו מסביר לו שאין 
לו להשען כלל לא על בינת עצמו ולא על השדכן ולא 
על הרופא ולא על הסרסור, שאין כל אלו אלא ענינים 
ספקותיו.  את  לפתור  ודאית  דרך  לו  ויש  מסופקים, 
ואמרו רז"ל "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב".

היכן המקושרים?!
ועתה בנידון מכתב כת"ר:

את  שראו  אנ"ש,  של  ומשמנה  מסלתה  יש  במחנו 
כ"ק  את  החיים  לחיי  חיים  בין  ולהבדיל  נ"ע,  אדמו"ר 
ונסיונות  העוני  בכור  נבחנו  שליט"א,  אדמו"ר  מו"ח 
וכו'.  וכו'  בעבודה  בהשכלה  עוסקים  המינים,  מכל 
נמצאו בתחילה בקעמפ בין אלפים מאחינו בני ישראל 
התעוררות  של  למלה  וחי,  חם  לדבור  צמאים  שהיו 

איה  להוראה:  בעיקר  שאפו  שבהם  וקירוב, והצעירים 
והגבולים  מהמצרים  יעלנו  אשר  האיש  זה  משה  הוא 

ויורנו דרך החיים.
השתדלותם  ידי  על  נתוספו,  נפשות  כמה  והשאלה: 
ויגיעת נפשם, על תורת הבעל-שם-טוב ואדמו"ר הזקן 

במשך כל זמן השהיה בקעפמס?
שיעשו  גדול  היותר  דאנ"ש  לקעמפ  אז  כתבתי 
רוחני  מעמד  בהנוער  ובפרט  בקעמפ  הנמצאים  בכל 
בתחלת  בגשמיות  באחיזה  נחיצות  שאין  שערתי  (כי 
הכבוש). וענוני שבודאי טוב הדבר, אבל מתחלה צריך 
בזה  להתחיל  נכון  ובכלל  להוצאות,  תקציב  להבטיח 
ככל  מהם  יסעו  ואז  המנוחה  אל  אנ"ש  כל  כשיבואו 
נפש!  במסירות  שם  ויעבדו  להקעמפ  חזרה  הנצרך 
וכשזרזתי עוד הפעם על ידי אחד שנסע לשם - בחרו, 
וה"תוצאות"  הדבר.  נסתיים  ובזה  בועד.  לי,  כמדומה 

ידועות.
גם  אשר  וכנראה  אפגעמאטערט,  אנ"ש  זיך  האבען 
מיט זיי האט מען זיך געמאטערט, און געזעהן, אז עס 
איז א רחמנות אויף אידען: מען מאטערט זיך און אן א 
טאלק [= אנ"ש התאמצו והתייגעו, וכנראה שגם איתם 
מייגעים  יהודים:  על  רחמנות  שזוהי  וראו  התייגעו, 
אותם ללא תועלת]. והביאום לעיר נושבת - וכולי האי 
ואולי. והנה - עס חזר'ט זיך איבער דער גאנצער סדר 
היפך  נכון -  כל העניין] (יותר  שוב  עצמו  על  חוזר   =]
ומה  עתה,  במחנם  שנמצאים  משנה  יותר  זה  הסדר). 
הוא הסך הכל מהפעולות קיימות בפאריז וסביבותיה?

פעמים,  כמה  וחצי דברתי  זה שנה  בפאריז  בהיותי 
שועד  הכבוד)  מפני  (כנראה  החליטו  סוף  שסוף  עד 
בזה  יתעסקו  כמובן  העיר.  באנשי  גם  יתעסק  נפנה 
וכו'.  וכו'  עתה  לעת  הרחוקים  עם  לדבור  המתאימים 
ונודעתי...  בזה  מהנעשה  ודרשתי  חקרתי  לזמן  מזמן 
שאין עושים מאומה, לא בענין מעמד רוחני ולא בענין 
שעה,  בהוראת  שמלבד  החצאים,  שני   - גשמי  מעמד 

צריכים להיות ביחד והולכים ומתקיימים רק ביחד.
שהוא  מי  היה  סוף  סוף  אם  שמח  הייתי  אני  גם 
לי,  ידועים  אי  פעולותיהם  מפרטי  שכמה  מודיעני, 
נדבות  ונתנו  מהם  נתפעלו  רק  לא  אנשים  ועשיריות 
ממון על המוסדות אלא שגם קבלו מהם תורת הדא"ח 
והנה  קצת.  מקושרים  על-כל-פנים  או  חסידים  ונעשו 
זה  עבודה  מקצוע  כל  שמופרך  במכתבו  אני  רואה 

אצלם.
ד'  אייגענע  די  פון  הציור  שמירת  אשר  פשיטא 
אמות שלהם] דורשת עבודה רבה ויגיעה  אמות [= ד' 
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פרשת חוקת
זאת חוקת התורה (יט,ב)

אחריה  להרהר  רשות  לך  אין  מלפני,  היא  גזירה 
(רש"י)

רש"י מדייק  בלשונו — "אין לך רשות להרהר", ואינו 
לאדם  הותר  בדרך־כלל  שכן,  תהרהר".  "ולא  כותב 
לנצל את שכלו כדי לנסות להבין את טעמי המצוות. 
בשכל  להשתמש  רשות  לנו  אין  ל'חוקה'  בקשר  אך 

ועלינו לקבל את הגזירה מבלי להרהר אחריה.
(ליקוטי־שיחות, כרך כב, עמ' 164)

* * *
מי יתן טהור מטמא... לא יחידו של עולם (במדב"ר)

ספירת  היינו  עולם"  של  ש"יחידו  בחסידות  מבואר 
ה'כתר', וכדי להפוך את הטמא (טמא־מת) לטהור, יש 

צורך בגילוי והמשכה מבחינה נעלית זו דווקא.
ויש להוסיף: עבודת הפרה מחייבת יציאה אל מחוץ 
למחנה והתעסקות עם בהמה; ועוד — המתעסק עצמו 
לטהר יהודי  כדי  זה  זו, וכל  מעבודה  כתוצאה  נטמא 
שני מטומאתו. דווקא עבודה זו, המבטאת ביטול על־

שכלי, שמקורו ב'יחידה' שבנפש, ממשיכה את בחינת 
"יחידו של עולם".

(ליקוטי־שיחות, כרך ד, עמ' 1056)

והיתה לעדת בני־ישראל למשמרת (יט,ט)
בטהרת  דהיינו  הפרה",  ב"עשיית  שעוסק  אדם 
ל"משמרת",  זקוק  שבשמים,  לאבינו  וקירובו  הזולת 
המזכירה לו שאסור לו לשכוח את עצמו, שכן גם הוא 

עלול ח"ו להיטמא ולהזדקק ל"אפר פרה".
(ליקוטי־שיחות, כרך ד, עמ' 1060)

זאת התורה אדם (יט,יד)
"אדם" — א' דם.

כשם  לדם.  נמשלה  התורה   — אדם"  התורה  "זאת 
את  המלמדת  התורה,  כן  האיברים,  חיות  הוא  שהדם 

פירוש המצוות ופרטי הלכותיהן, מכניסה חיות בקיום 
המצוות.

(ליקוטי־תורה — במדבר עמ' יג)

* * *
התורה ערוכה בציור של גוף האדם — רמ"ח מצוות 
עשה שבה הן כנגד רמ"ח איברים, ושס"ה מצוות לא־

תעשה — כנגד שס"ה גידים.
(ליקוטי־תורה — דברים, עמ' עה)

דרך האתרים (כא,א)
דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם (רש"י)

כאשר יהודי עומד "להיכנס לארץ־ישראל", כלומר 
מקום  "חוץ־לארץ",  בבחינת  שהוא  מקום  להפוך   —
תורה,  של  מקום  ל"ארץ־ישראל",  מיהדות,  הרחוק 
שכן  לו,  הצפויה  הקשה  העבודה  מפני  לפחד  לו  אין 
"התייר הגדול נוסע לפניו"; רבותינו נשיאינו משגיחים 

ומגוננים על כל מי שעוסק בעבודה זו.
לשון רבים,  האתרים"  "דרך  את  הופכת  זו  ועבודה 
החומרי, ל"דרך  עולם הזה  היינו הריבוי והפירוד של 
והתכללות  אחדות   — יחיד  לשון   — הגדול"  התייר 

דקדושה.

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת מסעי תשכ"ז)

וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים (כא,ו)
ששורפים את האדם בארס שיניהם (רש"י)

שלא  מלאכתם  את  העושים  ומוכיחים  מגידים  יש 
לשם שמים, אלא לשם כבוד או פרנסה (בחינת "היתה 
לי דמעתי, לחם"). תוכחתם של מגידים כאלו מעוררת 
מדנים  וגורמת  הקדמוני  הנחש  של  קטרוגו  את  ח"ו 
הכתוב,  אומר  עליהם  שבשמים.  לאביהם  ישראל  בין 
ששורפים  השרפים",  הנחשים  את  בעם  ה'  "וישלח 

בארס פיהם.
(כתר־שם־טוב, עמ' יז)

ממעייני החסידות
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הדפסת תניא בעומק לבנון
במשך השנים לא נהג הרבי להתוועד לרגל ג' תמוז, למעט 
כאשר חל בשבת, אז נקבעה התוועדות לרגל היום, וכך נהג 

גם בשנים בהן התוועד רק בשבתות מברכים. 
בשנת תשמ"ב, דקות ספורות קודם תפילת ערבית, הודיע 
הרבי על רצונו להתוועד, וכחמש דקות לאחר תפילת ערבית 

התחילה ההתוועדות.
במהלך ההתוועדות נשא הרבי דברים אודות 'מבצע שלום 
הנזק  על  בדבריו  לפני־כן, והאריך  כשבועיים  הגליל' שהחל 
כוחות  בהתקדמות  מההתמהמהות  כתוצאה  שנוצר  הרב 
הצבא, שגרם לפצועים והרוגים גם בצד שכנגד! כראיה לכך 
אמר הרבי שכעת הדפיסו את ספר התניא בערים צור וצידון, 
דבר שמוכיח כי כוחות הצבא הגיעו עד למקומות אלו, ורק 

בשל לחץ פוליטי לא מאפשרים להם לסיים את מלאכתם.
התניא  ספרי  את  הרבי  עמו  הביא  תמוז  י"ב  בהתוועדות 
שהודפסו בלבנון כהוכחה חיה לדברים: "כאן ניצב ספר תניא 
שהודפס בביירות", הודיע הרבי לנוכחים, ומכאן הראיה שכל 

הסיבה להתמהמהות הינה פוליטית ולא צבאית.

הדפסת התניא בלבנון

באריכות לחובת  התייחס הרבי  אגב כך, 
מובא  הזה:  בעולם  למטה  כאן  העשייה 
בגמרא שכאשר הנשמה עולה למעלה לאחר 
120 שנה, השאלה הראשונה שהיא נשאלת 
ולכאורה  באמונה?״.  ונתת  ״נשאת  הינה 
היה  מתאים  שהרי  כך,  על  לתמוה  יש 
ראשונה על דבר ההתעסקות  יותר לשאול 
אשר  מצוותיה,  ובקיום  התורה  בלימוד 
לשם כך נשלח האדם - לכאורה - לעולם?! 
אכן,  הוא:  כך  על  המתבקש  והמענה 
תפקיד מיוחד הוגבל לנשמה ברדתה למטה, 
כי  הריי"ץ  אדמו"ר  גילה  זה  בדורנו  ואשר 
לכך  לדאוג   - חוצה  המעיינות  הפצת  הוא 
כך  ועל  אל״ף־בי״ת!  ילמד  יהודי  ילד  שכל 
נשאל האדם ״נשאת ונתת באמונה?״, האם 
נשלחה  שלשמה  מיוחדת  אומנות  באותה 
שהוטל  כפי  ונתת  נשאת   - למטה  נשמתך 
בשכל  מתקבל  לא  הדבר  אם  [ואף  עליך? 
והיגיון, הרי השאלה היא האם נשאת ונתת 

באמונה - למעלה מהבנה בשכל]. 
בכאב  בדברים אלו הרים הרבי את קולו 
הצדקה  אין  אחד  לאף  כי  בהכריזו  רב, 
מחובתו  וכי  זה  מתפקידו  להשתמטות 
בעניינים  עוסק  הוא  אם  גם  אחד -  כל  של 
ילד  שכל  לכך  לדאוג   - ביותר  הנעלים 
לאל״ף־בי״ת  ועד  אל״ף־בי״ת  ילמד  יהודי 
הרבי  חזר  השיחות  בהמשך  גם  כפשוטו. 
להתריע  מרבה  הוא  (עליו  החינוך  לנושא 
המעוות  כל  ותבע בתוקף לתקן  לאחרונה) 

בשטח זה.
המבוסס  קרח",  "ויקח  ד״ה  מאמר  גם  היה 
וכן  ב׳לקוטי־תורה׳,  זה  מאמר  על  בעיקרו 
ביאורים והוראות בעבודת ה׳ מהשיעורים היומיים ברמב״ם, בליקוטי לוי־יצחק על הזוהר, ברש״י הראשון 

בפרשה ובמשנה הראשונה של פרק ד׳ מפרקי אבות (הפרק הנלמד בשבת זו).
חג  לקראת  בהכנות  זו  משבת  כבר  להתחיל  הרבי  עורר  וקצרה,  אחרונה  בשיחה  ההתוועדות,  בסיום 
הגאולה י״ב־י״ג תמוז ולנצל כבר ימים אלו (בהדגשה מיוחדת על ימי הקריאה בתורה ויום השבת־קודש) 

לכנס להתוועדויות אנשים, נשים וטף (כפי גדרי ההלכה כמובן), ככל האפשר.
בצאת השבת, כמה דקות לאחר סיום תפילת ערבית, נסע הרבי לביתו.

תשמ"ב
ג' תמוז
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רק  היתה  המקדש  בית  שמירת  אפילו  אבל  תמידית, 
אחת העבודות, ולא כל הכהנים כולם התעסקו בה.

"ספר להם מהו הרבי מליובאוויטש... 
ונעשים אנשי משה"

זשיד  לו  ויאמרו  איש  יפגשו  אם  אשר  פשיטא 
דאווואי גראשי [= יהודי, הבה נא את המעות] ואתנם 
לפלוני בן פלוני הנמצא במרחק כמה אלפים פרסאות, 
שאין אתה יודע אותו, והוא אין לו שייכות עמך, אלא 
בעיניו  יהיו   - ונשאות  גבוהות  מעלות  בעל  שהוא 

כמתעתעים.
באמונה  המאמין  איש  אשר  פשיטא  גיסא  ולאידך 
שדעת  שלו,  את כל הכחות  המנהגת  היינו  שלימה, 
בחברו  ויודע  משלה  בכל  פלוני  בן  פלוני  וברכת 
או  ומזוני וכו'  חיי  דבני  עיקרי  להחליט בענין  שצריך 
רחמנא ליצלן, הרי מצד אנושיות  גם בענין של סכנה 
אהבת ישראל פיקוח נפש וכו' אם רק יש תקוה וספק 
חברו  עליו לרדוף אחרי  לדבריו,  אולי ישמע  ספקא 
ולומר לו: רחם על עצמך ועל בני ביתך ועל כל אשר 
לך ואל בינתך אל תשען, למוד דא"ח התקשר בפלוני 

בן פלוני עשה על פי דבריו ואז תצליח.
וידועה הבטחת אדה"ז, אז וואס חסידים וועלען טאן 
שחסידים יעסקו  זיי מצליח זיין [= אשר במה  וועלען 
בדבר  פרט  ראיה  אינה  ראינו  לא  הצלחה].  יראו  הם 
ראיתי  רס"א).  יו"ד  שו"ע  ואדה"ז  ש"ך  (ראה  הרגיל 
כמה ממכתבים המתקבלים לכ"ק מו"ח אד"ש ממחנם. 
שהכותב  משום  כתוב  אחד שיהיה  פגשתי אף  ולא 
נתקרב עתה לחב"ד בהשפעת מי מאנ"ש הנמצא שם. 
באים הם בפאריז וסביבותיה במגע עם מאות, ואולי 
ירבו.  כן  ישראל,  בני  מאחינו  ואלפים,  אלפים  עם 
משוחחים  הדבור,  בענין  הרמב"ם  שכתב  מה  פי  על 
אלו  מכל  אנשים  כמה  וקצרות.  ארוכות  ביניהם  הם 
האלפים פנו בשאלה על דבר ניתוח או שידוך, בקשת 

ברכה לראש השנה וכיוצא בזה? 
הרבי  מהו  להם  מספרים  היו  אם  והאומנם 
מליובאוויטש - ספור, גם בלא ביאור - ובפעם השניה 
כמה  הרי   - מהוראותיו  כך  ואחר  משיחותיו  מקצת 
סוף,  אין  עד  זרעם  וזרע  וזרעם  הם  נפשות,  וכמה 
אור  מוסיפים  דחיי,  באילנא  ידו  על  מתקשרים  היו 
עמלק  ויבא  סד"ה  (ראה  משה  אנשי  נעשים  בבתיהם, 
ד"ה  דבתו"א ותו"ח  אף  ולפענ"ד  דקונטרס המוסג"פ. 
הכוונה ב"אנשי משה" - בטול, בקונטרס  ועשית ציץ 
דמשה  האתפשטותא  בהרבי,  מקושרים   - הכוונה  זה 
שבכל דור. ולכן לא נתבאר זה בפירוש), נעשים אנשי 

בכל המוסדות בחפץ לב ובסבר  מעמד ומחזיקים גם 
פנים יפות ולא רק מפני הכבוד.

פונה  וזה  שלו  למוסד  פונה  זה   - כהנ"ל  ותמורת 
לעסק שלו, כל אחד מרגיע את עצמו בזה שנותן נפנה 
בעין יפה ובמדה רחבה, מצדיקים את עצמם בזה שיש 
מן המוכן, כפי דעת כת"ר, מסירות נפש בפועל ממש. 

והעבודה, כנראה, עדיין לא הותחלה.
וסדר זה נוהג, לעת עתה, במשך שנה ויותר. ובקבוץ 
אנ"ש שהוא מכמה וכמה עשיריות, כן ירבו, של אותם 
פי  ועל  להאיר".  "נרות  בתואר  נ"ע  אדמו"ר  שכתרם 
פתגם כ"ק מו"ח אד"ש הרי במקום חשך כשמעמידים 

פנס אור הרי - מעצמם - מתקבצים סביבו.
פאריז  מאנשי  שהמניעה  היא  כת"ר  דעת  והאומנם 

וסביבותיה היא?!
ואמרתי על דרך הצחות: כל ענין הגלות הנורא הוא 
הכי הרי היה חרות,  בלאו  על ידי שבירת הלוחות, כי 
הלוחות  לשבירת  הסבה  חרות.  אלא  חרות  תקרי  אל 
הוא חטא העגל שאז חזרה הזוהמא דחטא עץ הדעת, 
שעל פי דא"ח (ראה ד"ה ע"כ יאמרו תרצ"א) בא על ידי 
שבא  דתהו,  שבירת הכלים  ידי  על  מעוט הירח, שבא 
ניט  גייט  אור  דער  הצמצום?  ומהו  הצמצום.  ידי  על 
לחוץ. ער איז זיך אין זיינע אותיות, אבער ניט ווייטער 
שלו  באותיותיו  נותר  הוא  החוצה.  יוצא  לא  האור   =]
ד"ה  ויקרא  סו"ס  לקו"ת  (ראה  מכך]  יותר  לא  אבל 

להבין מ"ש באוצ"ח פ"ה).
עוד הפעם אכפיל דברי שאין כונתי לאיש פרטי חס 
מכתבי  יראה  ובודאי  בכלל.  להקבוץ  אם  כי  ושלום, 
זה  שאין  לומר  ולמותר   - בזה.  תועלת  שיש  מי  לכל 
ולא  דעת עצמי.  ועל  לבינם  ביני  וטריא  שקלא  אלא 

שחס ושלום יהיה ויבא יוסף גו'.
כו'  טול  גו'  שמך  מי  יאמרו  וכמה  כמה  בודאי    -
אין  אבל  אתם בטענתם עלי.  ויהיה הצדק  עיניך  מבין 
זה משנה את המצב והסך-הכל. וחבל על הזמן ההולך 
אפילו   - יקפיד  לא  אשר  בתקוה  משתכח.  ולא  ואבד 

במוח - על מכתבי זה. ואת והב בסופה.
החותם בפרישת שלום כל החבורה תי'.

העתק  ברם  זה.  מכתבי  הראיתי  כאן  נפנה  לועד 
מסעיף וא"ו בלבד שלחתי להרב בן-ציון שי' שם טוב, 
אבל לא כתבתי לו למי נערך מכתב זה, וכת"ר יעשה 
יועיל  אולי  א)  להרב"צ:  הנ"ל  שלחתי  כרצונו.  בזה 
גם כן בלמוד  שקד  הוא, ב) בהיותי בפאריז  לעבודתו 
בטוח  והיה  בעבודה  ההתפשטות  העדר  על  סנגוריא 

שתתפשט בעתיד.
(אגרות קודש כרך ג' עמ' תמה)
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פרקי אבות

"כתר שם טוב
עולה על גביהן"

בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר: מכל מלמדי 
השכלתי כי עדותיך שיחה לי (פרק ד משנה א)

שלושה כתרים הן, כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה 
על גביהן (פרק ד משנה יג)

המשכיל  בכוח  גם  אלא  חכם"),  ("איזהו  בחכמה  רק  לא  מוסיף  אדם  מכל  הלימוד   — השכלתי"  מלמדי  "מכל 
("השכלתי"), שהוא שורש ומקור השכל.

"כי עדותיך" — במסירת עדות לא נוגע מעמדו ומצבו של העד אלא תוכן דבריו. אף כאן: יש ללמוד מכל אדם, 
יהיה מי שיהיה.

בעלמא, על-דרך מאמר רז"ל, "שיחת חולין של תלמידי- להיות גם משיחה  הלימוד יכול וצריך   — "שיחה לי" 
חכמים צריכה לימוד". ודוגמתו בכל יהודי, שהוא בבחינת 'תלמיד חכם', ככתוב "וכל בניך לימודי ה'".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת קרח תשמ"ח — בלתי מוגה. התוועדויות תשמ"ח כרך ג, עמ' 554)

הפירוש ד"איזהו חכם" הוא — "שראוי שיתהלל בחכמתו". ויש לדקדק בזה: הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, "אל 
יתהלל חכם בחכמתו גו' הגיבור בגבורתו גו' עשיר בעושרו"?

כשהמטרה היא "השכל  המתהלל, השכל וידוע אותי", כלומר:  והביאור: הפסוק ממשיך "כי אם בזאת יתהלל 
וידוע אותי", אזי "יתהלל המתהלל" גם במעלות של חכמה גבורה ועושר, שכן כל עניינם אינו אלא למען "השכל 

וידוע אותי". ואף כאן: "איזהו חכם, שראוי שיתהלל בחכמתו", שכן כל מטרת החכמה היא "השכל וידוע אותי".
אלא  אינה  השכלתי")  מלמדי  ("מכל  החכמה  תכלית  לי":  שיחה  עדותיך  "כי   — הכתוב  בסיום  מודגש  והדבר 
ענייני  בשביל  אלא  שאינם  ועושר,  גבורה  לגבי  גם  מובן  ומזה  אותי".  וידוע  "השכל  על-דרך  "עדותיך",  בשביל 

קדושה, תורה ומצוותיה, "עדותיך".
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת תבוא תשמ"ו — בלתי מוגה. התוועדויות תשמ"ו כרך ד, עמ' 385)

כך,  כדי  ועד  מלכות",  וכתר  כהונה,  תורה, כתר  מ"כתר  חיצוני, ולמטה  הוא עניין  עצמו  מצד  שם טוב"  "כתר 
הוא "עולה ומלכות) בלבד. ואף-על-פי-כן, בהיותו על גביהן, הרי  שהתנא מונה "שלושה כתרים" (תורה כהונה 

על גביהן", למעלה מג' הכתרים.
וההסברה בזה: "כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות" — עם היות שגם בהם ישנו עניין של הליכה מדרגא לדרגא 

(ולא באופן של עמידה בלבד),
– כתר תורה: לימוד התורה באופן של "לאפשה לה". כתר כהונה: "לעמוד לפני ה' לשרתו", שעמידה זו להיותה 
כל  עם  העם",  מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו  להיותו  מלכות:  וכתר  הילוך.  של  באופן  בוודאי  היא  הרי  ה'",  "לפני 

הרחבות של עניין המלוכה, הרי זה בודאי באופן של הליכה –
מכל מקום, מודגש בהם בעיקר הנתינה מלמעלה, ולא כל כך מעלת העבודה בכוח עצמו, מה שאין כן "כתר שם 

טוב", שכל ענינו הוא עבודה בכוח עצמו — הרי הוא "עולה על גביהן".
('התוועדויות תשמ"ח חלק ד, עמ' 321)
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כיצד לעצב 
את קופת הצדקה

חמשת  אודות  הרבי  עורר  במדבר  פרשת  שבת  בהתוועדות 
'צדקה'  'מזוזה',  'תורה',  'תפילין',  תקופה:  באותה  שהיו  המבצעים 

ו'בית מלא ספרים', (לקו"ש חי"ג ע' 211).
נתינת  על  "לעורר  הרבי,  אמר  הוא,  צדקה'  'מבצע  של  עניינו 
הצדקה", והוסיף שרצוי ש"בכל בית יהודי תהיה קופסה של צדקה".
בשבת פרשת קורח הנחה הרבי הוראות מפורטות בקשר ל'מבצע 

צדקה', שעיקרן הבלטת עצם קיום המצווה מבלי כל שיקול נוסף. 
בנוגע לקופות הצדקה הורה הרבי שלא לייעד את כספי הצדקה 
מניעים  שיש  לחשוב  לאנשים  לגרום  שעלול  דבר  מסוים —  למוסד 
שם  את  עליהן  לציין  אין  ולכן  הקופות,  חלוקת  מאחורי  כספיים 

המוסד או את יעד התרומות.
עוד הורה הרבי: ש"על קופת הצדקה יהיה מצויר תפילין ומזוזה 
על  לו  יזכיר  וזה  הצדקה  קופת  את  שיראה  ידי  שעל  כדי  וספרים, 
מצות צדקה, הרי שאחר כך גם יראה את הציורים האלו וזה יזכיר לו 

גם־כן בנוגע לתפילין ומזוזה ותורה".

ערב יום הכיפורים תשמ"ז, מימין ניצבת "קופת המבצעים" המפורסמת
שהופקה על פי הוראת הרבי האמורה

תשמ"ח

בכמה  כבר  בזה  ומבואר  הזה,  העולם  נברא  בה״א  וכידוע  ה״א,  המקורית 
השמאלי  שהקו  הרי  זה  הסבר  לפי  ה״א.  האות  קווי  רומזים  מה  על  מקומות 
שהוא  העולם, אלא  רומז על קו המעשה בפועל, שהוא בעצם תכלית בריאת 
חייב להיות לפי הוראות והגבלות התורה ולא לרדת למטה מהן, כי כל חריגה 
מהוראות אלו - כדוגמת הנמצא בשלוש האותיות שבשם קר״ח - אינה מתאימה 

לתכלית הכוונה.

תשל"ד
ב' תמוז

JEM ID 9406
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האם ביצעת את
שליחות נשמתך?
גאולת כל עם ישראל • על השאלה הראשונה 

שנשאלת הנשמה למעלה • התפקיד המיוחד של 
הנשמה — לדאוג שילד יהודי ידע אל"ף בי"ת.

שבת פרשת קרח, ג׳ תמוז
בשעה 13:30 ירד הרבי לבית־המדרש הגדול להתוועדות השבת. בתחילת 
הדברים עמד הרבי על מעלת היום. ראשית, ביום זה החלה גאולתו של הרבי 
ב'עוון'  בא  היאסרו  עצם  שכן  הדור,  כל  גם  נגאל  זו  שבגאולה  נ״ע,  הקודם 
בלבד  אותי  "לא  המפורש:  מכתבו  שידוע  הכלל, מה גם  התעסקותו בצרכי 
מחבבי תורתנו הקדושה... כל אשר בשם ישראל  גאל הקב״ה כי אם את כל 
קשור   - הרוחני  ומצבו  במעמדו  להתחשב  בלי   - יהודי  שכל  הרי  יכונה", 

לגאולה זו, גם זה אשר שם ישראל אצלו הוא רק בגדר ׳כינוי׳ בלבד.
זוהי בעצם גם כל תכלית הירידה למטה לעולם הזה, "מאיגרא רמה לבירא 
עבודת   - יכונה״  ישראל  ״בשם  של  הזה  מהמצב  להתרומם  כדי  עמיקתא״, 
התשובה, ועל־ידה להתעלות עד לדרגה גבוהה כפי שלא הייתה בה הנשמה 
עומדים  תשובה  שבעלי  "במקום  הלשון:  וכידוע  לעולם,  ירידתה  טרם  גם 

צדיקים גמורים אינם עומדים", או לגירסה השנייה "אינם יכולים לעמוד".
המשך לדברים אלו היה גם בשיחה הבאה: פרשת השבוע שמה 'קרח', וגם 
הפרשה  של  שמה  הרי  פעמים  כמה  כמוזכר  (שכן  הוראה  ללמוד  יש  ממנה 
מהאות  חריגה  הינן  ק־ר־ח  האותיות  שלוש  כל  הכללי):  תוכנה  על  מורה 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח

לימוד ה'צמח־צדק' 
ושולחן ערוך אדמו"ר הזקן בישיבות

יורק,  שבניו  תמימים  תומכי  ישיבת  הנהלת  לחברי  'יחידות'  במהלך 
את  הרבי  הביע  תקופה,  מדי  קבוע  באופן  התקיימה  שנים  שבאותן 
תמיהתו על כך שלא נהוג ללמוד את חידושי הצמח צדק ושולחן ערוך 

אדמו"ר הזקן בישיבות, וכי יש לתקן את הנהוג עד עתה.
הרבי הוסיף ואמר, שעל אף שבליובאוויטש לא הקפידו על זה - הרי 
ההנהלה  חברי  כשאמרו  לתקנו.  יש  ומעתה  מובן  אינו  עצמו  זה  דבר 
הרבי  ענה  הצמח־צדק,  מדברי  משלבים  אכן  התלמידים  שבפלפולים 

שהדבר נעשה רק מפני הציווי...

תשכ"ד
ה' תמוז
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עתלדעת

תקע"טתש"אתש"א

תרנ"אתשנ"ד תרפ"ז

ההתוועדות הראשונה 
של הרבי ב־770

של  הראשונה  ההתוועדות 
הרבי ב־770 התקיימה בערב 
אחרי  ימים  ארבעה  שבת, 

שהגיע לארצות הברית.

התוועדות ראשונה של הרבי
יחד עם הרבי הריי"ץ

ההתוועדות הראשונה של כ"ק אדמו"ר 
לאחר  אדמו"ר  כ"ק  מוהריי"צ, בה נכח 
קודש ג'  שבת   - הברית  לארצות  בואו 

תמוז.
(קובץ כ"ח סיון ע' 21)

יום פטירת הרבנית אסתר מרים

אסתר  הרבנית  של  פטירתה  יום 
האמצעי.  אדמו"ר  כ"ק  בת  מרים, 
כבוד  ומנוחתה  אביה,  בחיי  נפטרה 

בליובאוויטש. 
(מאמרי אדמו"ר האמצעי — קונטרסים ע' רעו)

יום ההילולא 

כ"ק  של  ההילולא  יום 
אדמו"ר נשיא דורנו. 

יום קישורי התנאים 
של הרבנית חי' מושקא 

הורנשטיין

של  התנאים  קישורי  יום 
בת  מושקא,  חי'  הרבנית 
המהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 
הכהן  משה  ר'  הרה"ח  עם 

הורנשטיין.
מושקא  חי'  הרבנית 
כ"ק  מאביה  נתייתמה 
בהיותה  מהר"ש  אדמו"ר 
כ"ק  אחיה  עשרה.  אחת  בת 
והרה"ק  מוהרש"ב  אדמו"ר 
הרז"א דאגו לשידוך עבורה.

(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' שפט. 
ימי חב"ד ע' 205)

ב' 
תמוז

ג' 
תמוז

ד' 
תמוז

ח' 
תמוז

אתחלתא דגאולה

אדמו"ר  כ"ק  של  שחרורו  יום   — דגאולה"  "אתחלתא 
מוהריי"צ ממאסרו בכלא שפאלערנע, ביום א' פ' בלק, 
לגלות  שיצא  בתנאי   - בצהריים  וחצי  אחת  בשעה 
קאסטראמא  שנים.  שלוש  למשך  בקאסטראמא 
הייתה עיר גויית מובהקת שרק יהודים מעטים גרו בה.

לביתו  ללכת  רשות  לרבי  ניתנה  לגלות,  שנשלח  לפני 
עליו  היה  בערב  שמונה  בשעה  שעות.  שש  למשך 
להתייצב בתחנת הרכבת, ולנסוע עם הרכבת הנוסעת 

לקאסטראמא.
הרבנית  בתו  אליו  הצטרפו  לקאסטראמא  בנסיעתו 
והחסיד  שמריהו גורארי'  ר'  חתנו הרה"ח  מושקא,  חי' 
מלאה  היתה  הרכבת  תחנת  אלטהויז.  חיים  אליהו  ר' 
וצפופה בהמון רב של חסידים שבאו להיפרד מהרבי. 
וארבע שעות  נמשכה עשרים  לקאסטראמא  הנסיעה 

ברכבת.
(ימי חב"ד ע' 203)

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

16


