
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 פינחס • ט"ז תמוז ה'תשפ"ב

א'תנ"ז

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

בחיים",  — שמעֹו  ששמעּו  אלה  וכל  אליו,  והשייכים  המקושרים  החסידים,   — ש"זרעו  זמן  כל 
"אף הוא בחיים",

– אילו זכינו, לא היינו זקוקים לראיות ממאמרי חז"ל, כיון שהיה נראה לעיני בשר ש"הוא בחיים"; 
אבל כאשר לא זכינו, צריכים להשתדל שיהיה "זרעו בחיים", ועל ידי זה להמשיך ולפעול שיהיה 
אינה  צדיקים  קברי  על  שהתפלה  לשון" —  ב"מענה  שאומרים   — הזהר  ובלשון  הוא בחיים",  "אף 
אינון  דמאריהון", "והשתא  בפולחנא  עלמא  בהאי  מתו  ש"כבר  כיון  המתים",  בבחינת "דורש אל 

חיין", ויתירה מזה, ש"הוא בחיים" למטה בעולם הזה, על ידי זה ש"זרעו בחיים" –
ו"מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש", ולא רק "במרום" (למעלה), אלא גם כאן למטה, 

"שגם בזה העולם המעשה... אשתכח יתיר",
ומעורר וממשיך השפעות ל"זרעו" — לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות, בעניני פרנסה וכו', כולל 

ובמיוחד ההמשכה וההשפעה בנוגע להמוסדות שלו, שיהיו כל הענינים בהצלחה.

 (תורת מנחם חלק י"א עמ' 57)
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ר' זלמן דוכמן כתב לרבי כי הוא נוהג כדברי 
הרבי אליו "חייב אדם לומר בלשון רבו", ועל 

כן כותב הוא הלשון "ת"ח ת"ח" כהבעת תודה, 
כנוהגו של הרבי, ושאלתו היא כיצד נרמזת 

התודה בראשי־תיבות אלו. למכתבו צירף שני 
סיפורים.

על כך כתב הרבי בתחילת העמוד:

(תודה חמה =) ת"ח על הנ"ל סיפורי צדיקים.

מה פשר ראשי התיבות 'ת"ח'?הכתב והמכתב 

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

פינחס | חלק פרטי מבעל הגורל
בני־ישראל  יכנסו  שבו  הזמן  אודות  מדובר  בפרשתנו 
ל"ארץ נושבת" לאחרי סיום תפקידם ושליחותם במדבר, 
ארץ שניתנת לכל אחד ואחד מישראל ולכל בני ישראל 

באופן ד"נחלת עולם", עד סוף כל הדורות.
ובעניין זה מצינו ב' קצוות:

חלוקת הארץ היתה, מחד גיסא, כפי המתחייב על פי 
שכל — "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו", אבל 
מאידך גיסא — "אך בגורל יחלק את הארץ", כלומר, לא 
על פי שכל, אפילו שכל דקדושה, כי אם, באופן שלמעלה 
את  יוטל  "בחיק  ה"גורל",  עניין  שזהו  מהשכל,  לגמרי 

הגורל ומה' כל משפטו".
החיבור  להיות  צריך  יהודי  שאצל   — מזה  וההוראה 
התורה  דורשת  גיסא,  מחד  מהטבע:  למעלה  עם  דטבע 

דוקא, שהרי "לא  טבע  פי  על  של יהודי תהיה  שהנהגתו 
לגלות  יהודי  צריך  זה,  עם  ביחד  אבל,  אניסא",  סמכינן 

שהטבע עצמו הוא למעלה מהטבע, אלקות.
חדורה  הטבע  בענייני  היהודי  של  הנהגתו  גם  ולכן 
ובנדון  וזורע",  העולמים  בחי  "מאמין   — האמונה  ברגש 
"לרב  העולם,  טבע  השכל,  פי  על  הארץ  שחלוקת  דידן, 
שלמעלה  ה"גורל",  בעניין  היא  חדורה  נחלתו" —  תרבה 

מהשכל לגמרי, למעלה מהטבע.
הקב"ה,  עם  קשורה  מציאותו  שכל  לדעת  צריך  יהודי 
להתעסק  מתפנה  ובעצמו  בכבודו  והקב"ה  הגורל,  בעל 
חלק  מהם  אחד  לכל  לתת  מישראל  ואחד  אחד  כל  עם 

בארץ... חלקו בעולם לעשות ממנו דירה לו יתברך.

(תורת מנחם תשמ"ו חלק ד' עמ' 70)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שופר וסוכה ולולב פרק ט"ז בתמוזו'
מ"ע קסט.הל' נזקי ממון פרק יב.ו-ח.

הל' שקלים.. בפרקים אלו. י"ז בתמוזש"ק
מ"ע קעא.פרק יג.פרק א-ג.

פרק ד. הל' קדוש החדש.. י"ח בתמוזא'
מ"ע קעא. קנג.פרק יד.בפרקים אלו. פרק א-ב.

הל' גניבה.. בפרקים אלו. פרק ג-ה.י"ט בתמוזב'
מ"ע קנג.פרק א.

מ"ע קנג.פרק ב.פרק ו-ח.כ' בתמוזג'

מ"ע קנג.פרק ג.פרק ט-יא.כ"א בתמוזד'

מ"ע קנג.פרק ד.פרק יב-יד.כ"ב בתמוזה'

מ"ע קנג.פרק ה.פרק טו-יז.כ"ג בתמוזו' 3030
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דברמלכות

4

הקדמת רפואה
למכת הגלות

פרשת פינחס, מבשר הגאולה, מקדימה רפואה למכה של הגלות 
ולתקופת שלושת השבועות • הגאולה קיימת לפני בריאת העולם, ואם 
כן הגלות איננה אלא אחיזת עיניים • עניינו של פינחס הוא עבודה בכוח 
עצמו; אפשר להסתייע בנשיא הדור, אך על האדם להיתלות בעבודתו 

הרוחנית • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אמרו רז"ל1 "פינחס זה אליהו".

וכמה  כמה  אצלו  שהיו  אף  הרי   — לאליהו  ובנוגע 
שבא  טוב"2,  "מבשר  הוא  העיקרי  עניינו  הנה  עניינים, 
ענייני  ככל  לזה,  שיתכוננו  (בכדי  הגאולה3  על  לבשר 
ולא  ויגיעה,  עבודה  ידי  על  לבוא  שצריכים  קדושה 

באופן של "נהמא דכיסופא"4).
עניין  הוא  אליהו  של  שעניינו  שכיוון  ולהעיר, 
מתי  "עד  ישראל  לבני  שאמר  מצינו  לכן  הגאולה, 
לכו  האלקים  ה'  אם  הסעיפים  שתי  על  פוסחים  אתם 
אחריו ואם הבעל לכו אחריו"5 (דבר שלא מצינו בשאר 
"אם  לומר  הייתכן  מובן6:  אינו  דלכאורה   — נביאים) 
הבעל לכו אחריו", שזהו טוב יותר מאשר "פוסחים על 
על  דווקא  בא  הגאולה  עניין  כי,   — הסעיפים"?!  שתי 
ידי עבודת הבירורים, שמבררים הפסולת מתוך האוכל 
כו', כך, שכל דבר עומד בפני עצמו כו', ולכן אמר "עד 

1. תרגום יונתן בן־עוזיאל וארא ו, יח. פרקי דרבי אליעזר פרק מז. זוהר חלק ב 
קצ, סוף ע"א. חלק ג (רע"מ פינחס) רטו, א. ילקוט שמעוני ריש פרשת פינחס. 

פירוש רש"י בבא־מציעא קיד, ב (ד"ה לאו מר כהן). רלב"ג מלכים־א יז, א.
2. ישעיה נב, ז.

3. ראה עירובין מג, ב ובתוספות ד"ה דלא אתא. תרגום יונתן בן־עוזיאל וילקוט 
רש"י  פירוש  ב.  הלכה  יב  פרק  מלכים  הלכות  רמב"ם   .1 שבהערה  שמעוני 

בחוקותי כו, מב.
ע"ד.  ריש  ז  צו,  בליקוטי־תורה  הובא  ג.  הלכה  א  פרק  ערלה  ירושלמי  ראה   .4

ובכ"מ.
5. מלכים־א יח, כא.

6. ראה גם תורת־מנחם חלק יט עמ' 101 ואילך. וש"נ.

מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים", כיוון שיש צורך 
בבירור וליבון המעמד ומצב כו'.

עניינו  שגם  מובן,  הרי  אליהו",  זה  ש"פינחס  וכיוון 
העיקרי של פינחס הוא עניין הגאולה.

בחלום  פינחס  "הרואה  הגמרא7  מדברי  גם  וכמובן 
בגלל  זה  שאין  לעיל8  שנתבאר  וכמו  לו",  נעשה  פלא 
שהשם פינחס מתחיל באות פ', אלא כפירוש רש"י "כמו 
מובן,  שמזה  בסנהדרין"9,  כדאמרינן  לפינחס,  שנעשה 
שאף שהיו אצלו כמה וכמה עניינים (כמו עניין השלום 
— "הנני נותן לו את בריתי שלום"10, וכיוצא בזה), הנה 
ש"פלא נעשה לו". והרי גם כללות  הוא  עניינו העיקרי 

עניין הגאולה הוא עניין של "פלא".
בתור  פינחס  פרשת  של  עניינה  מובן  זה  פי  ועל 
הכנה והקדמה לג' השבועות ד"בין המצרים" — שלפני 
הגלות,  מיצר  עם  שקשור  המצרים"  "בין  שמתחיל 
בפירוש  גם  (כמובא  למכה  רפואה  הקב"ה  מקדים 
אליהו",  זה  "פינחס  על־ידי  הגמרא12)  מדברי  רש"י11 

מבשר הגאולה.

7. ברכות נו, סוף ע"ב.
עמ'  מז  חלק  (תורת־מנחם  תשכ"ו   — זו  שנה  פינחס  פרשת  שבת  שיחת   .8

227). וש"נ.
9. פב, ב.

10. פינחס כה, יב.
11. אסתר ג, א. וראה גם ואתחנן ד, כה.

12. מגילה יג, ב.
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ב
ויש להוסיף בזה:

היה  שאליהו  כיוון  הרי   — ואליהו  לפינחס  בנוגע 
פינחס, מתאים יותר לומר "אליהו זה פינחס",  לאחרי 
שזהו  אליהו",  זה  "פינחס  אומרים  ואף־על־פי־כן, 

בוודאי בדיוק, כידוע שגם הסדר בתורה הוא תורה13.
ומבואר בזה14 — על פי מה שכתוב בזוהר15 שאליהו 
ולכן  העולם,  בריאת  קודם  דנא",  "מקדמת  כבר  היה 
אומרים ש"פינחס (שהיה לאחרי כן) זה אליהו" (שהיה 

עוד מקודם לכן).
אליהו  של  עניינם  הגאולה —  לעניין  בנוגע  הוא  וכן 
"ורוח  הפסוק17  על  במדרש16  כדאיתא   — ופינחס 
מלך  של  רוחו  "זה  המים",  פני  על  מרחפת  אלוקים 
ואפילו  העולם,  בריאת  קודם  שעוד  והיינו,  המשיח", 
 — הגאולה  ענין  כבר  היה  אור"18,  "יהי  המאמר  קודם 

"רוחו של מלך המשיח".
והעניין בזה:

יגיעו  שעל־ידי־זה  היא  הבריאה  כוונת  תכלית 
למדרגה נעלית יותר מכמו שהיה קודם בריאת העולם 
שתהיה  היינו,  צורך עלייה,  (שזהו כללות עניין ירידה 
הירידה,  שהיה קודם  עלייה לדרגא נעלית יותר מכמו 
שהקדוש־ ובוודאי  תועלת,  ללא  זה  הרי  כן,  לא  דאם 
הבריאה  קודם  בחינם), כי,  דבר  ברוך־הוא אינו עושה 
רז"ל19 כמאמר  צדיקים,  במדרגת  ישראל  נשמות  היו 
ידי  על  ואילו  צדיקים",  של  בנשמותיהם  נמלך  "במי 
התשובה20,  עבודת  העילוי של  ניתוסף  העולם  בריאת 

שלמעלה מעבודת הצדיקים21.
של  "רוחו  כבר  הייתה  העולם  בריאת  שקודם  וזהו 
מלך המשיח" — בבחינת הקדמת רפואה למכה — שהרי 
עניינו של משיח הוא עניין התשובה, כמאמר22 "משיח 

אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא".

13. ראה פסחים ו, ב. של"ה חלק תורה שבעל־פה, כלל לשונות בתחילתו (תב, 
ב).

14. ראה תורת־מנחם חלק כו עמ' 79. וש"נ.
15. חלק א מו, ב.

16. בראשית־רבה פרשה ב, ד. פרשה ח, א.
17. בראשית א, ב.

18. שם, ג.
19. בראשית־רבה שם, ז. רות־רבה פרשה ב, ג.

20. ראה ליקוטי־תורה בלק עג, א. ובכ"מ.
21. ראה ברכות לד, ב. רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22. ראה זוהר חלק ג קנג, ב. ליקוטי־תורה דרושי שמיני עצרת צב, ב. ובכ"מ.

ממנו  ידח  דבר "לא  של  שבסופו  לכך  נוסף  כלומר: 
נדח"23, הנה כבר מלכתחילה ישנו עניין התשובה מצד 

"רוחו של מלך המשיח".
ובזה מודגש יותר שעניינו של אליהו — עניין הגאולה 
— הוא מקדמת דנא (שלכן אתי שפיר הלשון "פינחס זה 
אליהו"), שזהו עניין "רוחו של מלך המשיח" שהייתה 

כבר קודם הבריאה.

ג
ועניין זה נוגע גם לעבודת האדם:

כיוון שעניין הגאולה ישנו כבר מקדמת דנא, והיינו, 
הגאולה,  עניין  כבר  היה  הגלות  התחלת  לפני  שעוד 
למכה,  רפואה  מקדים  שהקדוש־ברוך־הוא  כאמור 
"אקדימא טעניתא"24 — הרי מובן, שכללות עניין הגלות 
והמניעות והעיכובים שבו כו', אינם מציאות אמיתית.

הוא  הגלות  עניין  שכללות  בלבד  זו  לא  כלומר: 
נביעתם,  שפוסקת  שכיוון  המכזבין",  "נהרות  בדוגמת 
"מים  בבחינת  אינם  מלכתחילה  שגם  הוכחה  זו  הרי 
שפוסקת  לאחרי  רק  נעשה  זה  שעניין   — חיים"25 
ישנו  מלכתחילה  שכבר   — מזה  יתירה  אלא  נביעתם, 
עניין הגאולה שמבטל את עניין הגלות, וכיוון שכן, הרי 
כל מציאות הגלות אינה אלא כדי שיבטלו אותה (ועל 
נדרים  שיש  נדרים,  לגבי  דתורה  בנגלה  שמצינו  דרך 

שכל קיום מציאותם אינו אלא כדי שיבטלו אותם26).
והמניעות  הגלות  עניין  שכל  יודעים  וכאשר 
מציאותם  וכל  אמיתית,  מציאות  אינם  כו'  והעיכובים 
ובידו  העבודה,  ידי  על  אותם  שיבטלו  כדי  אלא  אינה 
זאת)  לפעול  ה"מפתח"  שבידו  (כיוון  כו'  אותם  לבטל 
— אזי נעשית העבודה שבזמן הגלות בנקל יותר ומתוך 

שמחה וטוב לבב.
החל  הגאולה,  עניין  את  פועלים  שעל־ידי־זה  ועד 
באים  אחד מישראל, ומזה  כל  של  הפרטית  מהגאולה 
ש"פדאני  באופן  ישראל,  בני  כל  של  הכללית  לגאולה 
העולם"27, בביאת משיח צדקנו,  אומות  לי ולבני מבין 

בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים.

23. על־פי שמואל־ב יד, יד. וראה הלכות תלמוד־תורה לאדמו"ר הזקן פרק ד 
סוף הלכה ג. תניא סוף פרק לט. 

24. לשון חז"ל — זוהר חלק א קעט, א־ב.
25. פרה פרק ח משנה ט.

26. ראה גם תורת־מנחם חלק י עמ' 202. חלק כט עמ' 7. עמ' 35.
27. ברכות ח, ריש ע"א.
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ד
על־פי האמור, שפרשת פינחס באה כהכנה והקדמה 
למכה,  רפואה  הקדמת  בבחינת  השבועות  לשלושת 
האדם,  בעבודת  גם  להתבטא  צריך  זה  שעניין  מובן, 
שבזמן זה צריכה להיות עבודת כל אחד ואחד מישראל 

באופן העבודה של פינחס.
הפעולה  ישנה  עכשיו  שגם  זה  שעניין   — ובהקדמה 
העניינים  (ככל  שבתורה  בנגלה  גם  מצינו  פינחס,  של 
ברמז)28,  פנים  כל  על  או  בגלוי  בנגלה,  גם  שישנם 
כדאיתא בספרי29 על הפסוק30 "ויכפר על בני ישראל", 

"לכפר על בנ"י לא נאמר כאן, אלא ויכפר על בנ"י, שעד 
עכשיו לא זז, אלא עומד ומכפר עד שיחיו המתים".

ה
והעניין בזה:

חמתי  את  ש"השיב  בכתוב31  נאמר  לפינחס  בנוגע 
מעל בני ישראל... לכן... הנני נותן לו את בריתי שלום".
רבינו  למשה  בנוגע  גם  הרי  מובן32:  אינו  ולכאורה 
מצינו כמה פעמים שהשיב את חמתו של הקדוש־ברוך־
לפינחס  בנוגע  דווקא  ולמה  ישראל33,  בני  מעל  הוא 

נאמר "הנני נותן לו את בריתי שלום"?
והביאור בזה:

היותו  הוא  עניינו  שכל  כיוון   — רבינו  למשה  בנוגע 
כל  ולעשות  להתעניין  היא  חובתו  הרי  ישראל,  רועה 

28. ראה גם תורת מנחם חלק מז עמ' 183. וש"נ.
29. סוף פרשת בלק. וראה סנהדרין שם.

30. פינחס כה, יג.
31. שם, יא־יב.

32. ראה גם ליקוטי־שיחות חלק יח עמ' 344 ואילך. וש"נ.
33. ראה פירוש רש"י קורח טז, ד.

התלוי בו לטובתם של ישראל, ובנידון דידן, להשיב את 
פינחס,  כן  שאין  מה  מעליהם;  הקדוש־ברוך־הוא  חמת 
(שזוהי הפעולה שעל ידה  כו'  לקנא  מחוייב  שלא היה 
ישראל),  בני  מעל  הקדוש־ברוך־הוא  חמת  את  השיב 
ואילו היה בא לשאול על זה, לא היו מורין לו לעשות 
זאת (שהרי על פי תורה "הבא לימלך אין מורין לו"34), 
בפועל  נפש  מסירות  מתוך  זאת  עשה  ואף־על־פי־כן 
רז"ל35 במדרשי  (כדאיתא  והשגה  מהבנה  שלמעלה 
התפעל  לא  ואף־על־פי־כן  להורגו,  רצו  שמעון  ששבט 

מזה, אף שאין סומכין על הנס כו').
בכוח  הייתה  פינחס  של  שפעולתו  העניין —  ונקודת 

עצמו, ואפילו לא מצד בחינת משה שבנפשו,
בגמרא37 שכתוב  "מה  בפירוש  בתניא36  כמבואר   –
מעמך  שואל  אלקיך  מה ה'  ישראל  ועתה  על הפסוק38 
כי אם ליראה את ה' אלקיך, אטו יראה מילתא זוטרתי 
היא, אין, לגבי משה מילתא זוטרתי היא וכו', דלכאורה 
אינו מובן התירוץ, דהא שואל מעמך כתיב, אלא העניין 
מבחינת  בה  יש  ישראל  מבית  ונפש  נפש  כל  כי  הוא, 

משה רבינו עליו השלום וכו'" –
ממנו  "נתעלמה   — עצמו  רבינו  למשה  בנוגע  שהרי 

הלכה"39, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לניצוץ משה.
ואף שפינחס "אמר לו למשה מקובלני ממך"40 — הרי 
היה  העניין  עצם  ואילו  כוח,  נתינת  של  עניין  רק  זה 
באופן ש"ראה מעשה ונזכר הלכה", בכוח עצמו דווקא.

34. סנהדרין פב, א.
35. ראה תנחומא ובמדבר־רבה סוף פרשת בלק.

36. ריש פרק מב.
37. ברכות לג, ב.

38. עקב י, יב.
39. פירוש רש"י בלק כה, ו — מסנהדרין שם.

40. פירוש רש"י שם, ז — מסנהדרין שם.

בנוגע למשה רבינו — כיוון שכל עניינו הוא היותו רועה 
ישראל, הרי חובתו היא להתעניין ולעשות כל התלוי בו 

לטובתם של ישראל

6



סיכום

של  העיקרי  עניינו  אליהו.  זה  פינחס  חז"ל:  אמרו 
פינחס  פרשת  הגאולה.  בשורת   — הוא  אליהו 
שלושת  לתחילת  בסמיכות  נקראת  לעולם 
שעוד  להורות  ממש,  בתחילתם  או  השבועות 
הקדוש־ מקדים  החורבן  על  האבל  ענייני  קודם 

ברוך־הוא את רפואתם — בשורת הגאולה.

בריאת  קודם  עוד  הבריאה.  בכללות  גם  הדבר  כן 
ומבואר  מרחפת",  אלוקים  "רוח  הייתה  העולם 

במדרש שזו היא "רוחו של מלך המשיח".

שלושת  של  האבל  לימי  פינחס  פרשת  הקדמת 
כאשר  האדם:  עבודת  על  משפיעה  השבועות 
הגלות  ענייני  התחלת  קודם  עוד  כי  יודע  האדם 

והגאולה,  הרפואה  ענייני  כל  הוכנו  כבר  והחורבן 
נעשית עבודת האדם ביתר שמחה וחיות.

נלמדת  פינחס  פרשת  מהקדמת  לכך,  בנוסף 
לאמץ  יהודי  כל  על  השבועות  בשלושת  הוראה: 

את אופן הנהגתו של פינחס.

מלמטה  של  באופן  הייתה  פנחס  של  עבודתו 
למעלה — עבודה בכוח עצמו. הוא לא היה מחויב 
לקנא על מעשי זמרי, יתירה מזו: אילו היה שואל 
המתין  לא  אף־על־פי־כן,  כן,  לו  מורים  היו  לא 
הזדרז  אלא  חובה  או  ציווי  עליו  שיטילו  פינחס 

ופעל ביוזמתו ובכוח עצמו. 

של  בדרכו  ללכת  יהודי  כל  על  המצרים  בין  בימי 
פינחס ולהוסיף בעבודה בכוח עצמו. 

לכן  עצמו,  שפעולתו של פינחס הייתה בכוח  וכיוון 
זכה לעניין ד"הנני נותן לו את בריתי שלום".

ו
וההוראה מזה — בנוגע למעלת העבודה בכוח עצמו:
 — הוא  חב"ד  חסידות  של  החידוש  שכל  ידוע41 
שצריכה להיות עבודה בכוח עצמו דווקא, ולא לסמוך 
על מישהו אחר כו', כמו השיטה שהעיקר היא עבודתו 
באמונתו יחיה"42, "אל תקרי ִיְחיה  של הצדיק, ו"צדיק 
אלא  הרבי...  על  לסמוך  שיכולים  כך,  ְיַחֶיה",  אלא 
בהכרח שתהיה העבודה בכוח עצמו, מלמטה למעלה.

רבותינו  של  הכוח  נתינת  וישנה  צורך  יש  בוודאי 
נשיאינו בנוגע לכל העניינים, אבל, יחד עם זה, צריכה 

עמ'  השיחות תש"ד  ב. ספר  קמא,  א.  קלא,  חלק א  ליקוטי־דיבורים  ראה   .41
133 ועוד.

42. חבקוק ב, ד. וראה מכות בסופה, תניא פרק לב.

להיות העבודה בכוח עצמו דווקא, "ַאליין טָאן", "ַאליין 
בדרך  הולכים  שאכן  לידע  שכדי  אלא,  הָארעווען", 
הורנו  אשר  ואורחותיו  בדרכיו  לילך  צריכים  הנכונה, 

כו'.
ועל ידי העבודה בכוח עצמו דווקא, בדוגמת עבודתו 
של פינחס, פועלים העניין דתחיית המתים (היפך ענין 
בנוגע  התחייה  מעניין  החל  רחמנא־ליצלן),  המגפה 
לעניין  ועד  מית"43,  (ד)איקרי  מדרגי'  דנפיל  ל"מאן 
יבוא  צדקנו,  משיח  בביאת  כפשוטו,  המתים  תחיית 

ויגאלנו כו', בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים.
(משיחת שבת פרשת מטות מסעי, מברכים החודש מנחם אב, 
תשכ"ו. תורת מנחם חלק מ"ז עמ' 243 ואילך.
הנחת השומעים בלתי מוגה)

43. ראה זוהר חלק ג קלה, ב. הנסמן באגרת־הקודש חלק ב סוף עמ' ד.
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שלימות במצב הגלות
כהכנה לגאולה

עשה כאן ארץ ישראל
...הלימוד מזה בעבודת האדם במקום וזמן זה, בהתאם להוראת הצמח־צדק (. . בנוגע לאותו יהודי שרצה 

לעלות לארץ ישראל ולשקוד שם בתורה ועבודה) — "עשה כאן ארץ ישראל":
אף־על־פי ש"כאן" (חוץ לארץ) אינו ארץ ישראל, והעבודה בחוץ לארץ ובזמן הגלות היא הכנה לשלימות 
מכיוון  אך   — יום)  בכל  מתפללים  ישראל  שבני  (כפי  ישראל  בארץ  והשלימה  האמיתית  בגאולה  העבודה 
שהיותנו בגלות בחוץ לארץ בודאי אינו 'מקרה נקרית' חס־ושלום, אלא בהשגחה פרטית, ו"איני מבקש כו' 
והעניין (ארץ  הכוונה  כללות  שקשור ומעין  ומצב זה עצמו,  במקום  ותכלית  כוונה  ישנה  כוחן" —  לפי  אלא 

ישראל) שלשמו העבודה בגלות היא הכנה.
ולכן צריך יהודי לעבוד עבודתו "כאן" במקום ומצב זה — בתכלית השלימות . . במחשבה ודיבור ומעשה, 
אחרת  אודות עבודה  מעשה  בשעת  (ואינו חושב  מתעסק עכשיו  הוא  בה  בעבודה  ששקוע לגמרי  כ"פנימי" 

שתבוא לאחרי זה);
תוכן הכוונה בעבודתו "כאן" — לעשות דירה לו יתברך בתחתונים. ובלשון הצמח־צדק: "עשה כאן  ומהו 
ארץ ישראל", לעשות מהמקום (והזמן) ארץ שבה ניכר בגלוי יהדות (ישראל). היות שיהודי הוא "ישראל" 
ובפרט בבתי כנסיות  מקום שהוא — יש בכוחו לעשות מהמקום בו הוא נמצא (דוגמת) "ארץ ישראל",  בכל 

ובתי מדרשות בחוץ לארץ (בבל) שעתידין שיקבעו בארץ ישראל.
ויתירה מזה: דווקא על־ידי זה שעושים את העבודה בשלימות "כאן" (במקום וזמן הגלות), ששקוע לגמרי 
בעבודה במחשבה דיבור ומעשה שלו — הרי זה גופא מרגיל את האדם ומביא אותו לתכלית (שלשמה הוא 
מאמר  והשלימה. על־דרך  האמיתית  בגאולה  כפשוטה  ישראל  בארץ  העבודה "כאן") — העבודה  עושה את 

חז"ל שהמצוות בזמן הזה הם "ציונים", ש"כשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים".

הכנה לגאולה כ"פנימי"
ובפרט שמדובר על הכנה לגאולה האמיתית והשלימה, שעניינה הוא כשמה: אמת ושלימות בכל העניינים, 
בכל פרטי מציאות האדם והעולם. ומזה מובן, ששלימות הגאולה (שעניינה הוא גילוי השלימות בכל פרט, 
בשלימות  האדם  עבודת  "כאן", תהיה  שבהיותנו  גופא  בזה  תלויה  אחר)  לדבר  הכנה  רק  שהם  בעניינים  גם 
מחשבה דיבור ומעשה שלו "עשה כאן ארץ ישראל" (ולא באופן שניכר שהוא מתכונן לדבר אחר) — והרי בזה 
גופא תלויה שלימות הגאולה; ודווקא העבודה בשלימות "כאן" (עד כמה שרק יכולים לעשות שם העבודה 
בשלימות), מרגילה את האדם (ומביאה אותו) לשלימות העבודה בארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.
ועל פי זה מובנת ההוראה "עשה כאן ארץ ישראל": הגם שנמצאים בגלות וברגע לאחרי זה באה הגאולה 
פי  על  בשלימות  להיות  "כאן" —  זה  ובמקום  זה  ברגע  העבודה  להיות  צריכה  ישראל — א)  לארץ  והולכים 
ב"כאן"  להכניס  ישראל",  ארץ  כאן  ב"עשה  להתבטא  צריכה  העבודה  ב)  הנוכחי.  והמקום  העכשווי  המצב 
(מקום וזמן זה) "ארץ ישראל", שלימות מצב הגאולה — על־דרך "פנימי" שמכניס שלימות בכל פרט בעבודתו 
את  מביא  שזה  עד  לגאולה  היהודי  את  מרגיל  גופא  זה  ג)  אחרים).  לדברים  הכנה  רק  שהם  בעניינים  (גם 
בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  ו"עתידה  כפשוטה,  ישראל  לארץ  חוזרים  ישראל  בני  כשכל  השלימה  הגאולה 

הארצות" (על־ידי העבודה של "עשה כאן ארץ ישראל") עכשיו.
(שבת פרשת פינחס תנש"א. התוועדויות תנש"א חלק ד ע' 59־60)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

הרבי מעניק מתנות
תהילים מתאימים לכל נוסח... • התבוננות הילדים באמור בסידור ובתניא 
תביא להנהגה טובה וזירוז בקיום המצוות • חלוקת תניא שארכה עד אור 
הבוקר... • שהתניא יהפוך להיות רכושו ו"חיי נפשו" של כל חסיד • סקירה 
על חלוקת ספרים והדומה לכלל החסידים, בשנים תשל"ב, תשל"ט ותשמ"ב

זה  פסוק  לדל" —  מלחמו  נתן  כי  יבורך  הוא  עין  "טוב 
הדגשת  בתוספת  הרבי  על־ידי  אחת  לא  צוטט  ממשלי 
אפיינה  זו  הנהגה  רבינו.  משה  על  אמור  שהפסוק  חז"ל 

כל־כך גם את הרבי.
ספרים,  רבות  פעמים  הרבי  חילק  השנים  במשך 
וגם  הכללי  לציבור  סידורים,  או  תניא  ספרי  קונטרסים, 

ליחידים.
סידור  מהרבי  שקיבלו  ילדים  היו  הראשונה  בתקופה 
לפעמים  ל'יחידות'.  בהיכנסם  תניא,  ספר  או  ה',  תהילת 
זכו  מבוגרים  וגם  חנוכה",  "דמי  בתור  הרבי  זאת  העניק 
חיים  הרב  סידורו  על  שרשם  דברים  לדוגמה  הנה  לכך. 
יהודא פלדי (ז"ל, נדפס ב'היכל מנחם' כרך א' עמ' ריט־

רכ):
ליום ר"ח מרחשון תשל"ב  אור  לקבל  זכיתי  "סדור זה 
אחרי תפילת ערבית מיד קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
(באמרו)... — 'נותן אני לכם סידור זה — אינני יודע באיזה 
נוסח אתם מתפללים, אך כאן ישנו בסוף — תהילים, וזה 

מתאים לכל אחד'".
הרה"ח ר' עמוס קרניאל (ז"ל), שהיה מנהל בית־ספר, 
נשלח בסיום 'יחידות' (בשנת תשל"ו) אל המזכיר הרה"ח 
על  תודה'  כ'אות  סידורים  לקבל  (ז"ל)  קליין  בנימין  ר' 
היו  סידורים  (שלושה  לרבי  כתבו  שהילדים  המכתבים 
סידורים  ושני  הבנות,  עבור  בורדו  בצבע  כריכה  בעלי 
עמ'  רבי'  ('משבחי  הבנים),  עבור  כחולה  כריכה  בעלי 

.(101
כמו כן, היו ילדים שקיבלו מהרבי עלוני 'קריאת שמע 

לילדים' ו'ברכות השחר'.

להתרגל להתבונן שה' ניצב עליו
הרבי  תשל"ב.  בשנת    הייתה  ראשונה  מרכזית  חלוקה 
וסידורי  תניא  ספרי  של  גדולה  כמות  להדפיס  הורה 

תהילת ה' ולחלקם בשמו לכל אחד ואחת מהתלמידים־ות 
של מוסדות חב"ד ברחבי תבל, ששלחו לו מכתבי ברכה 

ליום הולדתו השבעים.
לפי   — סידור  או  "תניא,  כי  גם  הרבי  פירט  בהוראתו 
ראות עיני המורה שלו" ('אגרות־קודש' כרך ז"ך עמ' תכ־

תכא).
מיוחדת ובה שתי  הרבי איגרת  כתב  זו  חלוקה  לכבוד 
אשר הודבקה בסוף הסידור  נוסחאות (לסידור ולתניא), 

או התניא.
בנוסח לסידור נאמר בין השאר:

ויהי רצון מהשם יתברך אשר, על פי המבואר בסידור 
עצמך  את  תרגיל  הבוקר"),  "השכמת   — (בתחילתו  זה 
להתבונן לפני מי אתה עומד "לפני מלך מלכי המלכים 
ואת  השמים  את  הלא  שכתוב  כמו  הוא  ברוך  הקדוש 
הארץ אני מלא וכו'", שעל־ידי זה בוודאי תזדרז בלימוד 
התורה ובקיום מצוותי[ה] ובהנהגה טובה בכלל ובאופן 

דמוסיף והולך ואור.
בנוסח לתניא נאמר:

על פי המבואר בספר תניא זה (פרק מ"א בתחילתו), 
אחד  כל  אודות  בהנאמר  להתבונן  עצמך  את  תרגיל 
ואחת מישראל אשר "הנה ה' ניצב עליו ומלא כל הארץ 
כראוי,  עובדו  אם  ולב  כליות  ובוחן  עליו  ומביט  כבודו 
ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני 

המלך", בענייני לימוד התורה וקיום מצוותיה.
שי'"  "האברך..  תלמיד  לכל  שיוסיפו  ביקש  (הרבי 
"לשנות  לבנות  ובמכתבים  ולתלמידות "התלמידה.. תי'" 

ללשון נקבה כמובן"). וגם הוסיף בקשר להוראה זו:
המורים  יוסיפו  המתאימות  שבכיתות  ביותר  מהנכון 
ויסיימו  בכלל)  (והענין  המכתב  בתוכן  ביאור  בעל־פה 

במסקנא על־דבר הוספה בהתמדה וכו' וכו'.
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תניא וסידור עם חתימת יד קודשו
"השם יתברך ימלא משאלות לבבכם..." — החל הרבי 
תשל"ט,  תשרי  בחודש  ל'יחידות'  הנכנסים  את  לברך 
מזכרת  לקחת  ל'מזכירות'  "תיכנסו  אמר:  ובהמשך 

מחודש תשרי, שנדפס בברוקלין, ושתלמדו בזה".
לרבים מהם הוסיף: "בספר התניא יש ללמוד בשקידה 
הברכות..".  כל  יתקיימו  זה  לימוד  "בזכות  והתמדה", 
היה מי ששמע מהרבי (אולי כהוראה פרטית): "ותלמוד 

ב'אגרת התשובה'..".
לנשים ובנות הורה הרבי: "תיכנסו ל'מזכירות' לקחת 
שבו  סידור  בברוקלין,  שנדפס  תשרי,  מחודש  מזכרת 

תתפללו".
הרבי  חתם  והסידורים  התניא  מספרי  אחד  כל  על 
ועל  הספר,  בסוף  חתם  התניא  על  קדשו.  בכתב־יד 

הסידורים — בתחילת הסידור.

סידור לכל ילד — שיבקשו דברים טובים
שנה  אותה  של  השבועות  חג  ערב  בהתוועדות 
ההתוועדות,  במעלת  הרבי  שהקדים  לאחר  (תשל"ט), 
בסימן דברי חז"ל על ערבות הילדים לקבלת  העומדת 
כבר  הרבי  בישר  אותנו"),  עורבים  ("בנינו  התורה 
תתקיים  ההתוועדות  בסיום  כי  הראשונה,  בשיחה 
הנוכחים  מהילדים  אחד  לכל  וצדקה  סידורים  חלוקת 

בהתוועדות. 
רק  לא  נכללים  שבסידור  הרבי,  הדגיש  בדבריו 
'איזהו  שמע';  כ'קריאת  תורה,  ענייני  גם  אלא  תפילות 
מאמר  אמירת  השיחות,  לאחר  אבות'.  ו'פרקי  מקומן' 
חסידות וסיום מסכת סוטה, אמר הרבי ('שיחות־קודש' 

תשל"ט כרך ג' עמ' 57):
עכשיו ישתדלו שכל הילדים שהם קודם בר־מצווה 
(ואחר־כך הילדות שלפני גיל בת־מצווה) יעלו למעלה, 

ויעניקו להם סידורים וכסף, כמדובר לעיל בארוכה.
גם  היה  אחד  כל  (שבתוך  הסידורים  חלוקת  בתום 
דולר, לבנים, ואחר־כך לבנות  בני  מכתב), וכן שטרות 

— אמר הרבי:
מבוגרים)  אחות  אח,  (או  הילדים  מהורי  נבקש 
שם  ומלואה")  הארץ  "לה'  הקדמת  (אחר  שירשמו 
בערב  ושעוד   .  . בסידור  שהודבק  המכתב  על  הילד 
או  הכסף  יתנו  החמה  שקיעת  קודם  חג־השבועות 
יגדלו  שכולם  יעזור  יתברך  והשם  לצדקה,  חילופו 

לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה...
בהמשך הוסיף הרבי:

עולמים"  לילד/ה כ"נחלת  הוענק  מתנת ה'  הסידור 
שרשם  וכפי  בהם כל הדברים הטובים,  כדי שיבקשו 

במתנה  שהעניק  בסידורים  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
שיתקבלו כל תפילותינו — אמן כן יהי רצון.

בשיחת הרבי  נושא הסידורים, חשוב לציין כי  [אגב 
לילדי מחנות קיץ שי' ב' אלול תשל"ז ('ליקוטי שיחות' 
כרך יד עמ' 279), הורה הרבי שלכל ילד או ילדה יהיה 
יהיה  הסידור)  תחילת  (שלפני  הדף  ועל  משלו,  סידור 

רשום "לה' הארץ ומלואה".
על  להשפיע  גם  לילדים  הרבי  הציע  שיחה  באותה 
ילדים בני־גילם ללבוש טלית קטן — "ואם יש צורך בכך 

— שיעניק לו במתנה טלית־קטן"].

שהתניא יהפוך ל"חיי נפשו" של כל אחד
בישר  ההתוועדות,  לסיום  קרוב  תשמ"ב,  ניסן  בי"א 
על   (1245 עמ'  ג'  כרך  תשמ"ב'  ('התוועדויות  הרבי 
נדפסו  שבה  מיוחדת  (בהוצאה  תניא  ספרי  חלוקת 
"דפי השער" של ספרי התניא שנדפסו בכל קצוי תבל) 
מהמשתתפים  ואחת  אחד  לכל   — דולר  של  שטר  וכן 
למשתתפים  תודה  הכרת  בתור   — בהתוועדות 

בהתוועדות זו.
הרבי ציין אז:

כל  של  ונכסיו  רכושו  יהיה  זה  תניא  ספר  וכאשר 
"חיי  יהיה  שזה  ובאופן  כאן,  מהנמצאים  ואחת  אחד 
באופן  בני ישראל  כל  של  תיווצר אחדותם  נפשו" — 

עמוק ופנימי ביותר.
בריבוי  התניא  בספר  ללמוד  העיקר:  והוא  ועוד 
ויצטרכו  שימוש,  מרוב  יתבלה  שהספר  עד  כך  כל 
ואנוהו" —  א־לי  ד"זה  באופן  חדשים  ספרים  להדפיס 

בדפוס נאה כו'.
אחרי "ברכה אחרונה" החל הרבי לחלק את הספרים 
(אחרי שעמד על כך שהסדר יושב על כנו, בסדר מסודר 

ללא דחיפות), ספר התניא ושטר של דולר.
"כי  לנגן  הרבי  החל   — לאנשים  החלוקה  לאחר 
הגברים  שכל  הקדושה  בידו  והורה  תצאו",  בשמחה 
יצאו מבית־הכנסת. כשיצאו כולם — נכנסו הנשים, וכל 

אחת קיבלה ספר תניא ושטר של דולר.
נסתיימה  וטף,  נשים  אנשים  הקהל,  לכל  החלוקה 

לאחרי אור הבוקר!
כאמור, בתשמ"ב חילק הרבי בעצמו, ולא באמצעות 
ניסן  בי"א  שנתיים,  כעבור  אולם  וכדומה.  המזכירים 
תשד"מ, כאשר ביקש הרבי שוב להעניק במתנה ספרי 
תניא — הפעם היה הדבר באמצעות חברי הכולל שליד 

המזכירות.
חלוקת ספרי תניא על ידי הרבי היתה גם ביו"ד שבט 

תש"נ, ובי"ט כסלו תנש"א.
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פרשת פינחס
פרשת פינחס

ביום  אבינו  של אברהם  הרבי הריי"צ נכנס לבריתו 
ב' פרשת פינחס. פעם התבטא (ספר השיחות ת"ש עמ' 

158), שרוב מאורעות חייו נרמזים בפרשה זו.
אומר על כך כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

פינחס פעל על פי ההלכה של "הבועל ארמית קנאין 
פוגעין בו", שאינו חיוב, שהרי "הבא לימלך אין מורין 
על  נפשו  את  מסר  הרבי  גם  וכן  פד);  (סנהדרין  לו" 
החזקת היהדות גם בדברים כאלו שאין האדם מצּוֶוה 

למסור את נפשו עליהם.
זאת ועוד — שני שמותיו של הרבי שייכים לפינחס. 
יוסף — פינחס היה מזרעו של יוסף (רש"י וארא ו,כה). 

יצחק — פינחס עולה ר"ח (208), כמנין יצח"ק.

(לקוטי שיחות כרך יח עמ' 320)

והרי רמזים נוספים:
א) בשיעור של יום ב' פרשת פינחס, משני עד שלישי, 
אלו  למשפחותם...  יוסף  "בני  כח־לז)  (פסוקים  נאמר 
בן  "וצלפחד  לג)  (פסוק  וכן  למשפחותם",  יוסף  בני 
חפר לא היו לו בנים כי אם בנות" (לרבי היו רק בנות). 
תהיה  עצרת  השמיני  "ביום  נאמר  פרשתנו  בסוף  ב) 
הוא  עצרת  ששמיני  רח)  (ח"א  בזוהר  ומבואר  לכם", 

כנגד יוסף. 
למאסרו  רומז  מעצר,  לשון  "עצרת",  ועוד:  זאת 
עונש  אז  עליו  (נגזר  תרפ"ז  בשנת  הרבי  של  הקשה 

מות ר"ל).
(שיחת ש"פ פינחס תשכ"ז)

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כה,יא)
פינחס הוא אליהו (ילקוט שמעוני)

(אף  פינחס"  הוא  "אליהו  אומר  אינו  הילקוט 
מו)  (ח"א  בזוהר  מבואר  כי  לאליהו),  קדם  שפינחס 
ככתוב  הבריאה,  בתחילת  כבר  בעולם  היה  שאליהו 
כמלאך,  (בראשית א) "ועוף יעופף על הארץ" (היינו 

לא כילוד אישה).
(לקוטי שיחות כרך ב עמ' 343)

זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני 
(כה,יד)

הרשע  את  ייחס  לשבח  הצדיק  את  שייחס  במקום 
לגנאי (רש"י)

מעשה  כאן  עשה  שזמרי  כנגד מה שטענו השבטים 
באה  אכזריות,  מעשה  עשה  ופינחס  (בעבורם),  חסד 
איש החסד.  כאן את פינחס לאהרון  התורה ומייחסת 
כפעולה  שנראתה  פינחס,  של  שפעולתו  ללמדנו, 
פעולה  חסד,  של  מעשה  אלא  היתה  לא  גבורה,  של 

שהביאה להצלת העם.
זה,  "במקום"  לגמרי,  ההפוך  בקצה  מידה  באותה 
(ויחי  נאמר  שעליו  שמעון,  שבט  כנשיא  זמרי  מתואר 
למרות  כי  לך,  לומר  מכורותיהם".  חמס  "כלי  מט) 
מעונש  שבטו  בני  את  להציל  כדי  שעשה  מה  שעשה 
מיתה (רש"י סוף פרשת בלק), היינו מעשה של חסד, 
שכן  אכזרית,  פעולה  היתה  זו  דבר  של  לאמיתו  הרי 
הצטרף  מעשיהם,  על  שבטו  בני  את  להוכיח  במקום 

אליהם, וכך מנע מהם מלחזור בתשובה.
(לקוטי שיחות כרך ח עמ' 169)

לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו... 
אך בגורל יחלק את הארץ (כו,נד־נה)

 — ועל־טבעית  על־שכלית  בחינה  על  מורה  גורל 
הגורל ומה' כל משפטו" (משלי טז).  את  יוטל  "בחיק 
לבחינה  רומז  תמעיט"  ולמעט  תרבה...  "לרב  ואילו 
שתי  הארץ היו  שבחלוקת  העובדה  וטבעית.  הגיונית 
יש  האדם  בעבודת  שאף  מלמדתנו,  יחד  הבחינות 

לחתור למיזוג הטבע עם הלמעלה מהטבע. 
ולפעול בדרך הטבע,  כלומר: מצד אחד יש לעבוד 
שגם  לגלות  חייבים  זה  עם  אך  על הנס;  סומכים  ואין 
הנהגה  הם  שניסים  כשם  אלוקית,  הנהגה  הוא  הטבע 
הוא  עצמו  ש"הטבע  החסידות:  ובלשון  אלוקית. 

למעלה מן הטבע".

(שיחת ט"ו תמוז תשמ"ו. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו כרך ד, 
עמ' 70)

ממעייני החסידות
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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.
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עתלדעת

ת"שתר"מתשכ"ד

תרי"ח תרפ"ז

צום נדחה

תמוז  י"ז  בלק  ש"פ  בהתוועדות 
(נדחה), כ"ק אדמו"ר היה בשמחה 
היין  כל  שיסיימו  וביקש  גדולה, 
אלו  אמות  בד'  הנמצא  והמשקה 

(בבנין) באופן שלא ישאר כלום.
(ראה באריכות שיחות קודש תשכ"ד ע' 560)

יין  היה  לא  קודש  שבת  במוצאי 
מיץ  על  הבדלה  וערכו  להבדלה! 

ענבים.

ברית כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  כניסת  יום 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

בכה,  כשהילד  שבברית  מסופר 
מהר"ש:  אדמו"ר  כ"ק  זקנו  אמר 
תהיה  לכשתגדל  בוכה,  אתה  "מה 
בשפה  חסידות  ותאמר  רבי 

ברורה". 
(תורת מנחם ח"א ע' 9, וראה ליקוטי דיבורים 
ח"ד ע' תריח)

תקנון אגו"ח

"אגודת  של  הרשמי  התקנון  נקבע 
חסידי חב"ד" בארצות הברית. שמו 
בצרפת,  אז  שהיה  אדמו"ר  כ"ק  של 
ההנהלה  חברי  עשרים  בין  הופיע 
אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  שתחת 

מוהריי"צ. 
(תולדות חב"ד בארצות הברית ע' קעה־קעז)

יום הולדת הרז"א 

בנו הגדול של כ"ק  הרז"א —  זלמן אהרן שניאורסאהן —  הרה"ק ר' שניאור  יום הולדת 
אדמו"ר מהר"ש, ביום ה' פ' מטות, ונקרא על שם כ"ק אדמו"ר הזקן, ועל שם סבו, אבי 

אמו, הרה"ח ר' אהרן אלכסנדרוב משקלוב, חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה קורא את בניו ונכדיו בשעת הברית שלהם גם בשם ר"ת, 

ויקרא לו: רז"א, ואמר בלשון הזהר: דא רזא טמירא.
(סה"ש תרצ"ו ע' 113)

אדמו"ר  כ"ק  חותנה  לה  אמר  אתו  בהריון  היתה  שכאשר  רבקה,  הרבנית  אמו  סיפרה 
הצמח צדק שהיא נושאת בקרבה ילד נעלה (א געהויבענעם אינגל). 

  כשהיה הרז"א בן שלוש רצה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לשדכו עם נכדתו, בתו של כ"ק 
ללמוד  הילד  ידע  לא  "שמא  חששו  את  הביע  כשמהרי"ן  מהרי"ן.   - נח  אדמו"ר ישראל 
כראוי", השיב לו אביו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: ללמוד לא ידע?! כמוך בודאי ידע ואולי 

אף יותר ממך! (כידוע היה מהרי"ן גאון עצום בנגלה ובחסידות). 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 179)

אביו כ"ק אדמו"ר מהר"ש אמר עליו: "יש לו ראש חזק והוא מסוגל לחשוב שתי מחשבות 
יחד!". 

ט"ז 
תמוז

י"ט 
תמוז

'הגומל'

אדמו"ר  כ"ק 
עלה  מוהריי"צ, 
קודש  בשבת  לתורה 
פ' פינחס וברך ברכת 

"הגומל". 
הקידוש  בשעת 
אמר  שבת  בליל 
"ברוך  המאמר  את 
(הב'),  הגומל" 
בסעודת  ולמחרת 
שסעודה  אמר  היום 
"סעודת  היא  זו 
אמר  ואז  הודאה", 
"שאו  המאמר  את 

ידיכם קודש".
(ספר התולדות אדמו"ר 
מוהריי"צ ח"ג ע' 221)

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

י"ז 
תמוז
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תרפ"ט

תש"א

הרבי יוצא לביקור בארה"ק

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עזב את ריגה ברכבת לביקור 
הרכבת  על  עלו  חסידים  כשמונים  הקודש.  בארץ 
נפרדו  שם  מיסוי,  העיר  עד  ונסעו  הרבי,  את  ללוות 

מהרבי וירדו מהרכבת.
מסלול הנסיעה ברכבת היה: ריגא, ברלין, פראג, וינה. 
תמוז),  (כ"ט  אלכסנדריה  ברינדיזי,  טרייסט,  באניה: 

וברכבת לירושלים (ב' אב).
בברלין (בכ"ג תמוז) עלה כ"ק אדמו"ר נשי"ד לרכבת 
אדמו"ר  מכ"ק  נפרד  תמוז  ובכ"ז  ברינדיזי,  עד  ונסע 

מוהריי"צ וחזר לברלין. 
(ספר התולדות מוהריי"צ ח"כ ע' 25־26)

ייסוד אגו"ח

חב"ד  חסידי  "אגודת  מייסד  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בארץ הקודש ת"ו". 

(אג"ק שלו ח"ה ע' תיז־תכ)

חסידי  'אגודת  את  ביסס  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
בארץ  חב"ד  חסידות  של  העליון  כמוסד  חב"ד' 
אגודת  'צעירי  את  להקים  הורה  במקביל  הקודש. 
חב"ד' כמחלקה לצעירים תחת אגודת חסידי חב"ד. 
עם הזמן הועברה לידי צעירי אגודת חב"ד העבודה 
אגודת  בידי  כאשר  והיהדות,  המעיינות  בהפצת 
החינוך,  למוסדות  הדאגה  נשארה  חב"ד  חסידי 
בתי  הקהילות,  על  האחריות  וכן  לייצוגם,  לביסוסם, 
כחלק  אנ"ש.  צרכי  ושאר  לאנ"ש,  משרות  הכנסת, 
גם  חב"ד  חסידי  אגודת  תחת  עומדים  זו  מאחריות 
יוסף  אהלי  "רשת  כמו  אחרים,  מרכזיים  מוסדות 

יצחק", "נשי ובנות חב"ד", ועוד.

כ"ב 
תמוז

ואמרת אלהם... ואמרת להם (כח,ב־ג)
המחשבה  בחינת  על  קאי   — אליהם"  "ואמרת 
התפילה  עבודת   — מחשבה  שבקרבנות.  והדיבור 
עבודה  שהיא  תקנום),  קרבנות  במקום  (תפילה 

שבלב; ודיבור — הדיבור בדיני והלכות הקרבן.
"ואמרת להם" — קאי על בחינת המעשה, הקרבת 

הקרבן בפועל.
(לקוטי תורה במדבר עמ' עה)

את קרבני לחמי (כח,ב)
האוכל  כי  ללחם?  הקרבנות  נמשלו  מדוע 
וכן  הגוף,  לתוך  הנפש  חיות  את  ומוריד  ממשיך 

עבודת הקרבנות ממשיכה שפע אלוקי לעולמות.
(לקוטי תורה במדבר עמ' מא)

את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש 
השני תעשה בין הערבים (כח,ד)

תקופות  בחיים,  "בוקר"  של  בתקופות  גם 
הערבים",  "בין  של  בתקופות  וגם  מאושרות, 
הקרבנות,  בעבודת  להתמיד  יש  קשות —  תקופות 

קירוב לה' ודבקות בו יתברך.
(שיחת י"ב תמוז תשד"מ. תורת מנחם התוועדויות תשד"מ כרך 
ד, עמ' 2182)

ריח ניחוח לה' (כח,ח)
נחת־רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני (רש"י)

מדוע נאמר עניין זה אצל קרבנות דווקא? והרי 
כל מצווה גורמת נחת רוח למעלה.

בנשמה,  אור  גילוי  מביאות  המצוות  כל  אלא: 
עליהן  יתרה  בעולם.  וניכר  נראה  זה  גילוי  ואין 
מן השמים,  מצוות הקרבנות, שגרמה לירידת אש 
זהו  המזבח.  על  בעולם,  במוחש  שנראה  גילוי 
הרצון  את  מגלים  הקרבנות   — רצוני"  "ונעשה 

העליון בעולם העשייה הגשמי.
אלא  קרבנות  להקריב  אי־אפשר  כך  משום 
בבית־המקדש, שכן גילוי נעלה זה היה אפשרי רק 

במקדש.

(לקוטי תורה במדבר עמ' עה)
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וכלל44)  כלל  נתפרסם  ולא   — ביותר  הם  שמעטים 
על־דבר 'צום הרביעי'  היום  בתורה (בנביאים) פרשת 
ו'צום החמישי'45 (על־דרך שבכל יום אומרים שירו של 

יום וכיוצא־בזה)"46.
צדקה:

תפילת  לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי 
עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  'אגרא  מנחה 
הסעודות שהיו אמורים לאכול היום47. "מנהג ישראל 
על־ידי   — באיכות  והן  בכמות,  (הן  בצדקה  להרבות 

סבר פנים יפות כו'48) ביום התענית"49.
מנחה:

התפילה — בשעה מאוחרת יחסית50.
'ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי,  וקטורת,  וידבר 
המפטיר,  הוא  והשלישי  עולים,  לשלושה  כבשחרית, 
מפטירים  הקריאה.  לאחר  קדיש  חצי  אומרים  ואין 

חי  לכל  מועד  מס'  כג,  אות  חנוכה  הל'  א'  שנה  בבן־איש־חי  עד"ז  ראה   .44
למוהר"ר חיים פלאג'י.

45. מלכים־ב כה,ג־ח; ירמיה לט,ב־ז; זכריה ח, יח־יט.
אלו  חלקים  כולל  לעתיד־לבא,  גם  נצחית  היא  התורה   — מזו  יתירה   .46
על־דבר הצומות; אלא שבתורת־אמת ותורה־אור מאיר  בנביאים המדברים 
בגלוי הטוב שבכל דבר (כמבואר במקום אחר בענין "יעקב ועשיו האמורים 
ולשמחה  לששון  שייהפכו  כפי  אלו,  שבצומות  הטוב  היינו  בפרשה"), 
להירידה  בנוגע  הלימוד  על־ידי   — ואדרבה  לעתיד־לבוא,  טובים  ולמועדים 
ח"ב  תשמ"ח  (ספר־השיחות  והיום־טוב  השמחה  מגדיל  זה  הרי  שעה.  לפי 

עמ' 547 הערה 63).
"שנותנין  ופירש"י  צדקתא",   — דתעניתא  "אגרא  ו,ב)  (ברכות  כמארז"ל   .47
משה  במטה  להלכה  הובא  היום",  שהתענו  העניים  לפרנסת  לערב,  צדקה 
סי' תשנ"ה. ובא"ר סי' תקס"ו ס"ק ב כתב "ויש נוהגין לשער מה שהיה אוכל 
עמ'  ח"ב  תשמ"ט  בתורת־מנחם  הובא  בערב",  לעניים  ליתן  התענית,  ביום 
460, ובהערה 35 שם "ומהטעמים לזה — שהרי מה שאינו אוכל ושותה ביום 
בו  ישתמש  ואח"כ  בכיסו,  יישאר  הסעודות  שסכום  כדי  זה  אין   — התענית 
בתכלית  בוודאי  שהם  יהודי,  של  חול  ענייני  היותם  עם  אשר,  חול,  לענייני 

הכשרות כו', אין זה דומה כלל להעילוי דקדושת הצדקה". 
לגלות  ש"כדי  יותר,  נעלית  בדרגא  מבאר   471 עמ'  כה  כרך  בלקוטי־שיחות 
את העניין ד"צום ויום רצון לה'", עד ל"צום אבחרהו" — יש להוסיף במצוות 
בתורת  העולמות]  [להחיות  ממש...  ה'  ודוגמת "מצות  מעין  שהיא  הצדקה, 

צדקה וחסד חנם" (אגה"ק סי' יז) מצד הרצון והבחירה דלמעלה", עיי"ש.
48. "רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ד. טושו"ע יו"ד סי' רמט ס"ג".

49. (כולל ההערה הקודמת) לקוטי־שיחות הנ"ל עמ' 470.
50. שו"ע אדה"ז סי' קכ"ט ס"א. ספר־המנהגים עמ' 48 הערה 20. אם־כי הרבי 
סדרי הישיבה,  בגלל  בכל יום — 15:15 (כנראה  הרגילה  בשעה  מתפלל  היה 

שסדר נגלה אחה"צ מתחיל בה תמיד בשעה 15:30).

"דרשו ה' בהמצאו" (ישעיהו נה,ו — נו,ח), ומברך אחר־
כך שלוש ברכות עד 'מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש51.

גם היחיד אומר 'עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, 
לאחר  ונזכר  שכח  אם  שומע...".  אתה  "כי  ומסיים 
שאמר ה' של סיום הברכה, אומרו בלא חתימה אחרי 

'אלוקי נצור' קודם 'יהיו לרצון' האחרון. 
בברכה  לעיל),  כבשחרית (ראה  'עננו'  הש"ץ אומר 

בפני עצמה בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. 
כפיים  נושאים  יום,  בכל  כפיים  נשיאת  הנוהגים 
הש"ץ  אומר  כפיים  נושאים  וכשאין  זו52,  בתפילה 

ברכת כוהנים.
דברי כיבושין:

במשנה)  (שמקורו  הישן  המנהג  את  חידש  הרבי 
דתענית־ציבור:  מנחה  אחרי  כיבושין"  "דברי  לומר 
שאפשר  שבמקומות  הנ"ל,  המנהג  על  לעורר  "כדאי 
לכל  מילים,  (כמה  מנחה  אחרי  יאמרו  זאת,  לפעול 
המתאים  תהילים  או מזמור  כיבושין',  'דברי  הפחות) 
דציבורא  טירחא  שמצד  ובמקומות  אלו,  לעניינים 
אפשר  אי  וכיוצא־בזה]  מלאכה,  ביטול  מצד  [או 
עניין  במחשבה  יהרהרו  על־כל־פנים   — זאת  לפעול 
 — בעי'  ליבא  ש'רחמנא  ומאחר  כיבושין',  'דברי  של 
התשובה  ש'עיקר  עניינים הקשורים בתשובה,  ובפרט 
בלב' — הרי 'מחשבה טובה, הקדוש־ברוך־הוא מצרפה 

למעשה'53.

החצי־קדיש  את  התחיל  הרבי ש"ץ,  היה  שכאשר  נראה,  במראות־קודש   .51
למנוע הפסק,  ברכות־ההפטרה (כדי  במנחת תענית־ציבור מיד לאחר סיום 
את  והחזירו  "יהללו"  אמרו  אמירתו,  ותוך־כדי  ש"ק),  במנחת  מנהגנו  ע"ד 

הס"ת לארון־הקודש.
כפיהם  כהספרדים שלא לשאת  כך להקפיד עכ"פ  יש לנוהגים  ולכאורה   .52
ע"פ הב"ח.  קכט ס"ק ז,  השקיעה (כף־החיים סי'  שלפני  אלא תוך חצי שעה 
550 וש"נ,  עמ'  מועדים'  'ילקוט־יוסף —  גדליה,  צום  בעתו —  לוח דבר  וראה 

ונטעי־גבריאל הל' בין־המצרים פי"ג ס"ו וש"נ).
53. לקוטי־שיחות כרך כ' עמ' 352, וש"נ. וחבל שככל הידוע, טרם הונהג הדבר 
במקום  הרבי במראות־קודש  בפועל אפילו בין אנ"ש (מלבד הצפייה בדברי 

שאפשר).
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שחרית: בתענית ציבור אין שוטפים את הפה28. 
 — גדול  לצער  גורם  השטיפה  שאי  חריג  במקרה 
ראוי  שאינו  בנוזל  הפה  את  ולשטוף  להקל  לדון  יש 

לשתייה. 
אותם  מאכילים  להתאבל  דעת  בהם  שיש  קטנים 

מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים29.
הציבור אומר 'עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר (בחזרת 
'גואל  ברכת  בין  עצמה  בפני  בברכה  'עננו'  הש"ץ) 
רק  בבית־הכנסת  יש  אף אם  'רפאנו',  לברכת  ישראל' 
שלושה מתענים30. במקרה שאין בתוך הציבור אפילו 

שלושה שמתענים — אומרו הש"ץ ב'שומע תפילה'31.
סליחות32:

י"ג  אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה,  אותן  אומרים 
מידות, שמע קולנו. וכן אבינו מלכנו.

מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, בסדר דלהלן:
אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו   / כרחם  דמי /  תתנו  אל 
 / דמי  אל  ויעבור / אלוקים  מלך33,  א־ל  אתאנו לך / 
 / בבכי  אמרר  אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו   / אב  כרחם 

28. שו"ע סי' תקס"ז ס"ב. 'ספר־המנהגים' עמ' 1. 
שכח ובירך על מאכל או משקה ונזכר שתענית היום — כמדומני שפוסקים 
כדעה שלא יטעם כלל, אלא יאמר בשכמל"ו (ראה נטעי־גבריאל בין־המצרים 
ח"א פ"ג ס"ח). שכח ולעס — יפלוט, וגם אם אכל — ימשיך בתעניתו (מטה־

אפרים תר"ב סכ"ג).
29. ראה בענין זה כף־החיים סי' תק"נ ס"ק ט ונטעי־גבריאל בין־המצרים פ"ו 

עמ' סח, וש"נ.
רק  הרבי  מעתיק  שיג  עמ'  חט"ז  ובאג"ק  עיי"ש,  עמ' 45,  30. ספר־המנהגים 
"ג' מתענים" (ראה 'התקשרות', גיליון לג עמ' 18), וכן הביאו בלוח כולל־חב"ד 

לתענית אסתר, מהערות הרבי ללוח תשט"ז. 
חוזר ואומר  'רפאנו'  מחתימת  'ה''  שאמר  קודם  זו ונזכר  ברכה  ששכח  ש"ץ 
העונה  'בא"י,  וחותם  קולנו'  ב'שמע  עננו  אומר  'ה''  וכשאמר  ו'רפאנו',  'עננו' 
בעת צרה ושומע תפילה'. שכח גם שם, אומרה ברכה בפני עצמה אחר 'שים 

שלום' (לוח כולל־חב"ד, צום גדליה).

31. משנה־ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.
קריאת  דלהלן (כולל  למנהגים  מהמקורות  כמה  עמ' 45.  ספר־המנהגים   .32

התורה) צויינו ב'התקשרות' גיליון לג עמ' 20, וראה גיליון מ' עמ' 18.
אלול־ חב"ד'  מנהגי  ('אוצר  בתחנון  שתלוי  הרבי  חידש  מלכנו,  אבינו  לעניין 
בשנת  בנדון  להוראותיו  בניגוד  זאת  תשל"ה.  ו' תשרי  משיחת  ל,  עמ'  תשרי 
תשכ"ה — ראה 'אוצר' שם עמ' קס ס"ט. וראה המסופר ב'התקשרות' גיליון 

שלא עמ' 18).
דידן (ללא י"ג  הכל כסדר  לכאורה צריך לומר  אחר,  בנוסח  במניין  המתפלל 
'התקשרות' גיליון  ראה  אמנם  מידות עימהם.  י"ג  יענה  ורק  כמובן),  מידות, 
תקל"ד עמ' 16 הערה 18, וגם ב'לקט הקמח החדש' סי' קלא ס"ק ז כתב שגם 
מעט לפניהם או לאחריהם מיקרי בציבור, וצ"ע למעשה. ואולי כל שאומרים 

סליחות ה"ז "עימהם".
33. בסידור 'תורה אור' עמ' 372, בסליחות דשני וחמישי, תענית ציבור וכו' — 
נדפס בו "כמו שהודעת", וכן צולם בסידורי תהלת ה' הישנים, ואילו במחזור 
השלם וב'סליחות — מנהג חב"ד' נדפס תמיד "כהודעת", ועפ"ז תיקנתי כאן 
הרבי  מתפילת  בהקלטות  החדשים, אך  ה''  'תהלת  בסידורי  וכן תוקן  בעבר 

בסליחות לעשרה בטבת ניתן לשמוע בבירור "כמו שהודעת".

א־ל מלך, ויעבור / שעה נאסר34 /א־ל מלך, ויעבור / 
זכור רחמיך35 / זכור לנו ברית אבות / זכור לנו ברית 
ראשונים / שמע קולנו36 / משיח צדקך37 / א־ל רחום 
שמך38 / עננו ה' עננו39 / מי שענה לאברהם / רחמנא 
דעני40 / 'אבינו מלכנו' הארוך41, ובו: "ברך עלינו שנה 
טובה"; "זכרנו ל..." [ולא 'זכרנו בספר'] / ואנחנו לא 

נדע / חצי קדיש.
קריאת התורה:

רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 
יקראוהו  לא  מתענה,  שאינו  מי  מתענים.  שלושה 
וצר  מתענה  שאינו  למי  לתורה  לתורה. קראו  לעלות 

לו להודיע זאת מפני חילול השם — יעלה.
א־ל  ה'  "ה'  אפך...";  מחרון  "שוב  הפסוקים  את 
רחום... ונקה"; "וסלחת..." — אומר הציבור בקול רם, 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  בתורה.  הקורא  אומרם  ואחריהם 
הציבור  עם  לאומרם  החל  לתורה,  כשעלה  דורנו 

וסיימם עם הבעל קורא. 
התענית  יום  כאשר  ותחנון  סליחות  אמירת  בעניין 

הוא יום שעורכים בו ברית מילה — ראה בהערה42.
מביא43:  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  דיומא:  עניינא 
(אף  לומדים  יש  באב  ותשעה  בתמוז  י"ז  "שביום 

ובסוף  כנדפס,  גבר..."  "יום  אומרים  לחרוז  חרוז  בין  'פזמון'.  מסוג  פיוט   .34
ליקוט   — ב'סליחות   4 הערה  (ע"פ  הראשון  החרוז  כל  את  חוזרים  הפיוט 

טעמים ומקורות' של הרבי שנדפס בסו"ס 'סליחות — מנהג חב"ד').
35. סידור תהילת־ה' עמ' 347. בפסוק: "פקדנו בישועתך" (ולא "ופקדנו"), וכן 

נדפס ב'סליחות — מנהג חב"ד'.
'אל  הפסוק  עד  וקהל,  חזן  פסוק,  אחר  פסוק  ואומרים  הארון  פותחים   .36

תעזבנו' ולא עד בכלל. בסיום הקטע סוגרים הארון.
37. מדלגים "או"א... אשמנו... סרנו..." כיוון שכבר אמרו זאת בנוסח התפילה, 
בהיותו  הרבי  תפילה.  באותה  וידוי  פעמיים  לומר  שלא  האריז"ל  דברי  ע"פ 
ש"ץ היה מדלג גם "הרשענו ופשענו", כנראה מפני שגם זה (חלק מן ה)וידוי.
בריָתך",  אמיָתך....  "למען  תמיד  אומר  היה  התיבה,  לפני  הרבי  כשעבר   .38
הזקן  אדמו"ר  וכנוסח  אה"ק.  קה"ת  הוצאת  החדשות,  ('סליחות'  בכולם  וכן 

ב"הושענא, למען אמיתך").
39. באמירת "עננו" מסיים הש"ץ בקול רם במקומות המופסקים בנקודותיים 

(:), דלא כמנהג העולם ('אוצר מנהגי חב"ד', אלול־תשרי, עמ' כח).
הסליחות (ספר־הניגונים  בסיום  זאת  תפילה  לנגן  נהגו  הרבי  של  במניין   .40

ח"ג, ניגון רמז).
בנוסח 'עננו' צ"ל: "רך ְלַרצות" (אג"ק ח"ב עמ' קסב, ודלא כנדפס בסידורים 

ובסליחות, גם בחדשים).
"אבינו  לנגן  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין  סוף.  ועד  מתחילה  יחדיו  כולו   .41

מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" (ספר־הניגונים ח"א, ניגון ו).
42. כשהמילה בשחרית במניין זה, אומרים סליחות ווידוי כרגיל, ללא נפילת 
לשו"ע  השלמה  (ראה  סליחות  יאמר  לא  עצמו  הברית  שבעל  וי"א  אפים. 
אדה"ז מהרב בעל ה'דברי נחמיה', סי' קלא סוף ס"ז, נדפסה בסוף ח"א עמ' 

.(357
43. ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63.
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שנת הילד והילדה
השנה הקרובה תוקדש לנושא חינוך ילדי ישראל • יש 
לדאוג כי כמה שיותר ילדים יצטרפו ל'מחנות הקיץ'
• על חובת האמונה והציפייה למשיח • משמעותו 

הגאולתית של צום נדחה • יומן מבית חיינו כקביעות 
שנה זו. מתוך: 'יומן הקהל — תשמ"ח'

שבת קודש פרשת 
בלק, י״ז תמוז 

(נדחה)
פעמים  צוין  שכבר  כפי 
מרבה  לאחרונה  רבות, 
מצב  על  להת ריע  הרבי 
בשפל  הנמצא  החינוך, 
כשמאות  תקדים,  חסר 
הם  יהודים  ילדים  אלפי 
חסרי ידיעות יסוד ב'אל״ף 
בהתאם  יהדות.  של  בי״ת' 
מאוד  מעורר  הרבי  לכך 
הזה  הציבור  לפעול בקרב 
הנוער  בני  בין  ובמיוחד 

והילדים שבו.
התוועדות  במהלך 
הכריז  בשבת,  הקודש 
הקהל  כל  להפתעת  הרבי 
הילד  כ״שנת  זו  שנה  על 
יהיה  בה  שנה  והילדה". 
עיקר עיסוקם של האנשים 
הנשים ואפילו הטף, במתן 
על  חינוך יהודי והשפעתו 
כל אחד מישראל ובמיוחד 
הילדים. כמו כן יושם דגש 
יהודי  חינוך  על  מיוחד 
הקודש  טהרת  על  כשר 
בימי  ישראל  ילדי  לכל 
ידי  על  הקרובים  הקיץ 
קיץ"  ל״מחנות  רישומם 
טוב  ומה  זה),  (מסוג 
במתכונת  קיץ״  "מחנות 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח

התוועדות נדירה
בליל התענית

שבעה  הרבי התוועדות בליל  ערך  נדיר  באורח 
ערבית.  תפילת  קודם  בשעה 20:00,  בתמוז,  עשר 
על  הרבי  עמד  כשעתיים  שנמשכה  בהתוועדות 
שיש  הרי  המצרים  בין  לימי  שנכנסים  שכיוון  כך 
להקדים רפואה למכה על ידי ההוספה במשך ימי 
תפילה  תורה,  של  הקווים  בשלושת  המצרים  בין 
בסידור   - הקודש  בארץ  ובפרט  חסדים  וגמילות 
ילמדו  בו  המצרים  בין  מימי  יום  בכל  קבוע 
בכותל  ובתפילה  בצדקה  והוספה  בחבורה,  תורה 
המערבי ובמערת המכפלה, ובחוץ לארץ — בבתי 

כנסיות.
פנחס  לפרשת  בקשר  ההתוועדות,  בהמשך 
על  הרבי  הודיע  צלפחד,  בנות  אודות  מסופר  בה 
כשרות  ומבצע  המשפחה  טהרת  מבצע  פתיחת 
היהודי  הבית  יסודות  שני   - והשתייה  האכילה 
ממבצע  כחלק  הנשים.  של  באחריותן  הנתונים 
חמישים  תממן  המזכירות  כי  הרבי  הודיע  כשרות 
אחוז מהכשרת המטבחים וקניית הכלים החדשים.

ובשר  הדם  שגם  לדאוג  שצריך  הסביר,  הרבי 
של יהודי יהיו "דם ובשר יהודיים", וכשגופו יהיה 
וימנע  כשרים  רוחניים  לחיים  גם  זה  יביא  כשר, 
קרן  על  הכריז  גם  הרבי  שונות.  רוחניות  בעיות 
חמישים  של  השתתפות  תינתן  שממנה  מיוחדת 
את  להכשיר  מוכן  שיהיה  למי  מההוצאות,  אחוז 

מטבחו. 
חסידים  מאות  יצאו  הרבי,  דברי  בעקבות 
שעוד  ולדאוג  תבל,  רחבי  בכל  מטבחים  להכשיר 

משפחות יאכלו מזון כשר.

תשל"ה
ליל י"ז תמוז
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שעות, בהם  עשרים וארבע מלאה של
שעות  בכל  לתוכם  הילדים  סופגים 
שמים  יראת  של  אווירה  היממה 

טהורה.
ההתוועדות  חלקי  שאר  גם 
גרם  וסגנונם  מאד  מיוחדים  היו 
הן  הציבור.  בקרב  רבה  להתעוררות 
הרבי למשמעות היום  כאשר התייחס 
כיום תענית־נדחה והן כאשר התייחס 
ומהזוהר  השבוע  מפרשת  להוראות 
בגאולה  העוסקים  הפרשה  על 

העתידה:
בשבת  שחל  בתמוז  י״ז  צום  אודות 
אמר כ״ק אדמו״ר מוהריי"ץ, "הלוואי 
ביאר  הרבי  באמת".  נדחה  שיהיה 
"ידחה  הצום  כי  במינו  מיוחד  באורח 
אז  אשר  הקרובה,  בגאולה  באמת" 
טובים.  לימים  הצומות  כל  יהפכו 
בזמננו  חלה  התענית  כאשר  והרי 
כאן  נפעל  נדחית,  והיא  קודש  בשבת 
העתידה,  הגאולה  ומעין  בדומה  ענין 
שבתענית  השלילי  החלק  רק  שכן 
נדחה, שזהו הצום; מה שאין כן החלק 
אדמו״ר  שכותב  כפי   - שהוא  החיובי 

הוא  שהצום   - קדישא  התניא  בספר  הזקן 
מעין  היא  הנדחה  התענית  הרי  שוב,  אם־כן  קודש.  בשבת  כשחל  גם  נשאר  זה  דבר  לה'",  רצון  "עת 

ושלב לפני הגאולה הקרובה.
וכפי  המשיח,  בביאת  לבוא  לעתיד  שיהיו  הדברים  רמוזים  ציפור  בן  בדברי בלק  השבוע  בפרשת 
שמציין גם הרמב״ם בהלכות מלכים: "ואלו הדברים (משיח) מפורשים בתורה... בפרשת בלעם" כו'.

כאן שוחח הרבי באריכות גדולה ובהשתוקקות רבה על ענין הגאולה וחובת הציפיה אליה, בהזכירו 
את דברי הרמב״ם הנ״ל "כל מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה 

ובמשה רבינו", מכאן ציווי מפורש לא רק להאמין בביאת המשיח אלא גם לחכות ולצפות לו.
הרבי המשיך באותה רוח, שכיוון ש״דבר אלוקינו יקום לעולם" זוהי ראיה שזהו אכן רצונו של כל 

יהודי, ואף אם הוא אומר שאינו מאמין - זהו רק מצד ש״יצרו אנסו" (ו"אונס רחמנא פטריה").
בהמשך הוסבר גם ל״אותם מקשים" מדוע אין חובת הציפיה לביאת המשיח נכללת במניין המצוות 
התמידיות שהרי "אחכה לו בכל יום שיבוא". וההסבר בפשטות הוא משום שלאחרי ביאת המשיח הרי 

פשוט שלא יצטרכו לצפות לו, ואם כן שוב אין זו מצוה תמידית.
גם בביאור הזוהר, כאמור, נסבו הדברים על ענין הגאולה. הזוהר מפרש את הפסוק "שמרו משפט 
ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא" כך: "שמרו משפט" - מצוות לא תעשה, ו״עשו צדקה״ - מצוות 
הכוונה  שאכן  והיינו  צדקה.  משפט,  יחיד:  בלשון  אלה  נאמרו  הרבי,  הסביר  הכתוב,  בלשון  עשה. 
איין  הכתוב היא: "הערט זיך  ומשמעות  אחת.  לא תעשה  אחת ומצוות  עשה  אפילו על מצוות  היא 
תעשה  לא  עשה והמצות  המצות  את  יהודים)  ('חטפו'  אידן״  אריין  אידן" (הקשיבו יהודים) ״כאפט 

האחרונות! "כי קרובה ישועתי לבוא".

התוועדות מיוחדת בצהרי היום
פתאומית,  התוועדות  הרבי על  הודיע  תמוז  י"ט  בצהרי 
הריי"צ  הרבי  של  בברית  היכנסו  יום   - תמוז  לי"ט  בקשר 
עד  בשעתו  שנמשכה  המצווה  בר  האחרון לחגיגת  והיום 

לי"ט תמוז. 
המנחה,  תפילת  לפני  שנערכה  ההתוועדות,  במהלך 
דיבר הרבי על כך שבשנה זו מלאו שבעים וחמש שנה לבר 
הרבי הריי"צ. בקשר עם כך אמר את המאמר  המצווה של 
"וחזקת והיית לאיש", המבוסס על מאמרי בר המצווה של 

הרבי הריי"צ. מאמר זה הוגה בשנת תשמ"ט.

תשכ"ח
י"ט תמוז
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שהכנות  ונכון  כדאי  אלו,  בימים  לנסוע  שצריך  מי 
שיודגש  כדי  לפני־כן,  יתחילו  לנסיעה  משמעותיות 

שהנסיעה החלה לפני שבעה־עשר בתמוז13.
לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים אלה14.

תורה תפילה וצדקה15:
[ובוודאי  צדקה  ובנתינת  התורה  בלימוד  להוסיף 
העניין  על  בהוספה  תורה —  שבין־המצרים:  בשבתות 
ושבת16,  שבת  בכל  קהילות  להקהיל  משה"  ד"ויקהל 
עניין  יהיה  בין־המצרים  מימי  יום  שבכל  ו"להשתדל 
השבת — על־ ביום  זה...  ביום  המותר  באופן  הצדקה 

ידי הכנסת אורחים (בסבר־פנים־יפות); או על־ידי זה 
לצדקה17],  "משנה"  מפרישים  שלפניו  השישי  שביום 
ושביה  תפדה  במשפט  "ציון  שנאמר  מה  על־פי 

בצדקה"18.
להוסיף)   — ישנם  שכבר  (ובמקום  לקבוע19  תורה: 
 — לראש  ולכל  ופסקי־דינים,  בהלכה  לימוד  שיעורי 

הלכה למעשה מדיני ימים אלו20. 
וגם להוסיף בלימוד (בענייני גאולה21 ו)בתורת בית־
הבחירה, בית־מקדשנו, על־פי מה שאמרו רז"ל שעל־

עוסקין  הם  כאילו  עליהם  מעלה  "אני  זה  לימוד  ידי 

230 עמ'  ב  כרך  תשכ"ה  ובשיחות־קודש  ריד.  עמ'  ב'  כרך  היכל־מנחם   .13
"לארוז מזוודה או אפילו מספר ממחטות". 

אגב, בשנת תשל"ג אמר הרבי ביחידות להשליח הרה"ח ר' אריה־לייב קפלן 
ע"ה "כשאורזים את החפצים, יש לארוז תחילה את הטלית והתפילין. לאחר 
מכן אפשר להוציאן, אך בהן יש לפתוח את מלאכת האריזה" — 'התקשרות', 
גיליון נב עמ' 8. ראה גם היכלא דמלכא, שהרבי אמר לר"י כרם ביבנה לארוז 

קודם.
14. אג"ק כרך כד עמ' שנז, שלחן מנחם ח"ג ס"ע מח.

 .33 עמ'  כ"ד  וחלק   486 עמ'  ח"י  חלק  לקוטי־שיחות   — ו'צדקה'  'תורה'   .15
הלכות  שכולל  במיוחד,  הרמב"ם  ולימוד  בפרט,  שבתורה  ('משפט')  הלכות 
שייכת  זו  הוספה   —  .(54 עמ'  ח"ד  תש"נ  (תורת־מנחם  כולה  התורה  דכל 
 .(50 עמ'  ח"ד  תשמ"ח  (תורת־מנחם  במחנות־הקיץ  הנמצאים  לילדים  גם 
(שיחת  ושנה  שנה  לכל  שייכות  בטעמא'  'מילתא  שהן  בנדון,  ההוראות 

מוצש"ק פינחס תשל"ח, הנחת הת' בלתי מוגה סי"א).
תורת־מנחם  טובים —  על־ידי שייהפכו לימים  שעניינן 'הקדמת רפואה'   .16

תש"נ שם.
כיו"ב  מהצעה  ופירוט  ובהערה.   299 עמ'  כג  כרך  לקוטי־שיחות   .17
צדקה  בכיו"ב:  הרבי  הוסיף  במק"א   .24 עמ'  ח"א  תנש"א  בהתוועדויות 
לימוד  וכש"כ  טובה,  (עצה  רוחנית  צדקה  או  ('לחיים'),  ושתייה  באכילה 
להפרישו  לצדקה,  מסויים  סכום  נתינת  על  בשבת  החלטה  ובפרט  תורה), 
עמ' 222 ח"א  תשמ"ח  במוצש"ק ולתיתו לעני או לגבאי בבוקר (סה"ש  מיד 

ובהערות, תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 376 ועוד).
ככתוב (מקץ  תורה,  ר"פ דברים, ש'משפט' היינו  כמבואר בלקוטי־תורה   .18

מ,יג) "כמשפט הראשון", ותירגם אונקלוס "כהלכתא קדמייתא" (שם).
19. קביעות בזמן וקביעות בנפש, לכל אחד ואחת (תורת־מנחם תשמ"ג ח"ד 

עמ' 1834).
20. תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 78, 91 (מוגה), 108.

21. ספר־השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.

בבניין הבית"22. היינו: בתנ"ך23 — בספר יחזקאל מפרק 
מ' והלאה, במשנה ובגמרא — מסכתות מידות ותמיד24, 
וללמוד  ולהוסיף  בית־הבחירה.  הלכות   — וברמב"ם 
החסידות,  בתורת  בית־המקדש  בענייני  הביאורים 
ונתגלו  דורנו  שזכה  הצמח־צדק,  של  בתורתו  ובפרט 
בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל (אור־התורה על 
נ"ך), ומעט גם על המשניות דמסכת מידות (חידושים 

על הש"ס, במקומו) וכיו"ב25.
להפריש   — אפשר  באם   — בצדקה  ההוספה  צדקה: 
ובתי־מדרש,  בתי־כנסת  מעט:  בית־מקדש  לצדקת 

ישיבות וכיוצא בזה26.
ענייני תענית ציבור:

או לשתות,  לאכול  להשכים  לישון ובדעתו  השוכב 
עליו  מקבל  אינו  שעדיין  השינה  לפני  במפורש  ַיתנה 

את התענית, ואז מותר באכילה עד עלות השחר27.
עמוד  שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר   — ישן  שלא  מי 

השחר ואינו זקוק לתנאי. 

"בטל"  אינו  ביתי"  "בניין  שעל־ידי־זה  מזו,  ויתירה  יד.  סי'  צו  פ'  תנחומא   .22
נפעל  חיובי]  באופן   — [כנראה  ואף   .(535 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  (ספר־השיחות 
החל  הרבי   .(1945 ס"ע  ח"ד  תשמ"ב  (תורת־מנחם  דלעתיד  ביהמ"ק  בניין 
מ"מ  עם  יום  'היום  ס'  בראש  היחס'  ('שלשלת  תשל"ו  בשנת  ע"ז  לעורר 

וציונים', החל מ'הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות', תשמ"א).
23. וקודם כל בפ' תרומה, תצוה, תשא — בענייני המשכן וכליו ובגדי־כהונה, 
כל  בנדון  בהוראות  הופיעה  לא  זו  תוספת  ביהמ"ק.  לענייני  למדים  שמהן 
בתורת־ מוגהות, אלא פעם אחת ויחידה (בלתי־מוגה)  מהן  שרבות  השנים, 
מנחם תשד"מ ח"ד עמ' 2248, וראה בכיו"ב ספר־השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 

252 ובהערות. וראה 'התקשרות' גיליון שי"ב עמ' 18 הערה 25, וש"נ.
את מעלת מסכת תמיד על מסכת מידות,  הרבי  באחת הפעמים הזכיר   .24
הלימוד  הרי  השמים'  מן  ויבוא  יגלה  ומשוכלל  בנוי  העתיד  ש'מקדש  "כיוון 
יותר מאשר הלימוד אודות בניין  אודות העבודה בביהמ"ק נוגע אז למעשה 
יש  לכאורה  וא"כ   ,(186 הערה   55 עמ'  ח"ד  תש"נ  (תורת־מנחם  ביהמ"ק" 
ההלכות  וקודם־כל  ביהמ"ק,  לעבודת  השייכות  ההלכות  כל  את  גם  ללמוד 
ומעשה  ומוספין,  תמידין  המקדש,  כלי  בהל'  אלו,  למסכתות  השייכות 

הקרבנות שברמב"ם.
צדק,  צמח  הליקוטים —  ספר  וראה   .38 עמ'  ח"ד  תשמ"ט  תורת־מנחם   .25

ערך ביהמ"ק (אות ב עמ' רכב, ובהנסמן בסופו).
שעומדים  כיוון  זו,  שבשנה  נוסף,   691 עמ'  ח"ב  תנש"א  בספר־השיחות 
האבילות  דרגש  ההתגברות  מצד  לא  זאת  ללמוד  יש  הגאולה,  סף  על  כבר 
מצד  החורבן)  לולי  (גם  אלא  ביהמ"ק,  דחורבן  החסרון  לתקן  וההשתדלות 
גדלות  השלישי,  דבית־המקדש  והשלימות  להמעלה  וההשתוקקות  הכוסף 

שלא היתה מעולם, עיי"ש.
שאז  צדקה,  קופת  בפועל  צדקה, יש להביא  נתינת  ע"ד  כשבאים לעורר   .26

תיכף ומיד נותנים צדקה בפועל (תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 123).
27. שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ. וראה אג"ק לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ח"ג עמ' עה, 
שלכל הדעות מותר (כל ימות השנה), גם לדעת האוסרים זאת בכלל על־פי 
בזה (כמובן,  בתפילה וכיוצא  לכוון דעתו  עושה זאת לרפואה או  אם  הזוהר, 
לאחר אמירת ברכות־השחר וברכת־התורה אם הוא אחרי חצות הלילה. ואל 

ישכח ליטול ידיו שוב כראוי לאחר עלות־השחר).
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת פנחס1

י"ז בתמוז
מעניינים  להישמר  יש  המצרים'  'בין  של  בשבתות 
כדי  השנה,  שבתות  מבשאר  יותר  אבלות,  חשש  של 

שלא לתת מקום לחשש אבלות בשבת2.
בנוגע ללימוד ענייני בית הבחירה בשבת זו — ראה 

בהערה3.
וישרתהו"  אליהו  אחרי  הייתה...  ה'  "ויד  הפטרה: 

(מלכים־א יח,מו יט,א־כא).
פרקי אבות — פרק ו.

יום ראשון
תענית שבעה־עשר בתמוז — נדחה

בין־המצרים4:
שידוכים ונישואין:

שמחת  עורכים  אין  באב  תשעה  אחר  עד  זה  מיום 
בתשעה  אפילו  לערוך  מותר  שידוכים  אבל  נישואין, 
מותרת  ריקודים  בלא  שידוכים  סעודת  עצמו.  באב 

1. בחוץ לארץ — פרשת בלק.
ליקוטי־שיחות חלק  ראה  השם "פנחס" או "פינחס" —  כתיבת  לאופן  בנוגע 
י"ג עמ' 93 הערה בתחילת השיחה. חלק ח"י עמ' 318. אגרות־קודש חלק כא 

עמ' עח. תורת־מנחם חלק י"ז עמ' 97. וראה גם חלק א עמ' 144.
עמ' 1091. ומציין לחגיגה (יח, סע"א) — שגם איסור  2. לקוטי־שיחות כרך ד 
התירו שם מטעם כעין זה, ע"כ. והיו שנים שבהן הקפיד הרבי להתוועד בכל 
נפסק  ת)  סי'  יו"ד  (שו"ע  אבל  בהלכות  והנה  בין־המצרים.  משבתות  אחת 
לתמוה  אין  על־כן  אז.  אסורה  דפרהסיא  אבלות  ורק  בשבת,  אבלות  שיש 
זה  אין  שהרי  המצרים,  שבין  בשבת  שהחיינו  מברכים  אין  שלמנהגנו  על 
אבילות":  בכלל  "אין  שבשבת  היא  הלשון  שיחות  בכמה  אמנם  'בפרהסיא'. 
לקו"ש ח"ב, 358 — מש"פ מטו"מ תשט"ו (בהנחה - תו"מ יד, 223), אין עצבות, 
לקו"ש  בשעתו.  שלמה  כסעודת  יתירה,  בשמחה  צ"ל  ספק,  כל  למנוע  וכדי 
לעוד  וש"נ  כ,195  תו"מ  ראה  מה.  סי'  תמוז'  ־  המועדים  ('שערי   1090 ח"ד, 
שיחות) "אין בה אבילות". תורת מנחם כג,201 ־ שכל ענייני בין המצרים אינם 
רפואה למכה, כי  הו"ע הקדמת  ששבת  ב, 566  סה"ש תש"נ  שייכים בשבת. 

שבת שייכת לגאולה.
3. בספר השיחות תנש"א ח"ב עמ' 691: "וצ"ע בנוגע להתחלת הלימוד בעניני 
בית הבחירה בי"ז בתמוז שחל בשבת — האם השבת דוחה את כללות הזמן
או  ראשון,  ביום  היא  כזו  בקביעות  המצרים  בין  והתחלת  המצרים,  דבין 

שהשבת דוחה רק את הצום, והענינים הבלתי־רצויים דבין המצרים".
כי  מגדים)  ופרי  מאליה־רבה  תקנ"א  ר"ס  ביאור־הלכה  אומרים (ראה  יש   .4
ביום תענית י"ז בתמוז יש להחמיר ולנהוג במנהגי האבלות הנהוגים ב'תשעת 
הימים', אולם נראה כי אין מנהגנו כן. ראה בכל זה נטעי־גבריאל בין־המצרים 

ח"א עמ' עג־עו (כמובן לא מכוונים לזה, אבל אם צריך — מכבסים וכו').

לעשות  אסור  מכן  לאחר  מנחם־אב,  ראש־חודש  עד 
סעודת שידוכים אפילו בשבת, אלא בכיבוד קל5. 

תספורת:
אין מסתפרים. 

לאחר  תידחה   — שנים  שלוש  לבן  השערות  גזיזת 
להדר  שנהוג  העניינים  שאר  אבל  'בין־המצרים'. 
ולהרגיל בהם את התינוק — נשיאת טלית־קטן, ברכות 
 — המיטה  שעל  שמע  וקריאת  המזון  וברכת  השחר 
זאת אין דוחים, אלא נוהגים כרגיל, מיום מלאות לבן 

שלוש שנים6.
ליטול ציפורניים — אין איסור7.

ברכת שהחיינו:
חדש גם לא  בגד  פרי או  'שהחיינו' על  אין מברכין 

בשבת8 (אלא אם־כן אינו מוצאו אחר־כך9). 
שירה ומוזיקה:

שירה בפה אינה אסורה. 
שלא  ילדים,  בקייטנות  מוקלטת  מוזיקה  השמעת 
לשם שמחה ממש10, התיר הגה"ח שניאור זלמן גרליק 

ע"ה עד ראש־חודש מנחם־אב.
סיום והכנסת ספר־תורה — רצוי שלא לעשות ב'בין 

המצרים', אלא בזמן מתאים יותר11.
נסיעות, טיולים וטיפול רפואי:

וטיולים12.  לנסיעות  ראוי  זמן  אינו  'בין־המצרים' 
גם בקייטנות, משתדלים לדחותם או למעט בהם ככל 

האפשר. 

5. מ"א סי' תקנ"א ס"ק י.
6. אג"ק כרך כד עמ' שנה. וצ"ע שבתספורת דחויה בל"ג בעומר הורה הרבי 
עמ' רפט). ומאידך,  התספורת ואילך (אג"ק כרך ח  לנהוג את כל הנ"ל מיום 
את לבישת טלית־קטן וכו' ניתן להקדים לפני ג' שנים (ראה היכל־מנחם ח"ב 

עמ' כט). 
ראש־חודש מנחם־אב.  שלאחר  זה בימים  בעניין  מנהגנו  כיצד  לברר  ויש   .7

ואכ"מ.
8. לוח 'היום יום'. לוח כולל־חב"ד.

9. שו"ע סי' תקנ"א סי"ז בהג"ה.
10. ראה כיו"ב בס' נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג פרק נג הערה ב, והל' אבילות 

ח"ב פי"ד ס"ד.
11. אג"ק כרך כ' עמ' רנג.

12. ראה נטעי־גבריאל בין־המצרים פכ"ג ס"ג.

לוח השבוע
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התרגשות  כמצוין לעיל, עוררו  הדברים, 
ביטויו  את  נתן  והדבר  הקהל  בקרב  רבה 
שהושרו  השיחות  שאחרי  בניגונים  גם 

בדביקות ובהתעוררות מיוחדות.

יום ראשון, י״ח תמוז - תענית י״ז 
תמוז נדחה

פנה  הרבי  בבית  המנחה  תפילת  אחרי 
והחל  והמיקרופון  הסטנדר  אל  הרבי 
בפתח  הצום.  לרגל  דברי כיבושין  באמירת 
המדובר  על  הרבי  שוב  עורר  הדברים 
זו  שנה  להפוך  האחרונה  קודש  בשבת 
ובמיוחד  והילדה",  הילד  ל״שנת  הקרובה 
ילדים  ברישום  ההתעסקות  חשובה  עתה 

למחנות קיץ.
החשיבות  על  הרבי  גם  הזכיר  בהמשך 
הבחירה  בית  הלכות  שבלימוד  והצורך 
דברי  על  התעכב  שוב  הרבי  אלו.  בימים 
הרבי הקודם באשר לתענית נדחה ש״הלואי 
באריכות  והסביר  באמת",  נדחה  שיהיה 
והוספה  התחזקות  ידי  על  יהיה  הדבר  כי 
הגלות־ סיבת  שהם  ישראל  אהבת  בענייני 

החורבן והצומות.
הרבי קישר זאת גם לחלק היומי בפרשת 
"פנחס  נאמר  [עליו  פנחס  פרשת  השבוע, 
קנאתי...  את  ש״בקנאו  שכיון  אליהו"],  זה 
וכפי  גו׳.  בריתי שלום"  את  לו  הנני נותן   -
שמובא במדרש אשר השכר שקיבל - "הנני 
זה  "פנחס  של  השתתפותו  הוא   - נותן" 

אליהו" בכל ברית של כל ילד יהודי.
ברית מילה  כל  ידי  על  בעצם  כי  בבארו 
הדאגה   -) ישראל  כלל  של  הקשר  מתחזק 
והתרומה לכלל, למרות הסבל והצער שיש 
משמעות  זוהי  כי  הרבי  הסביר  לינוקא), 
מבשר  שהוא  אליהו"  זה  "פנחס  הדברים 
שקשור  פנחס  ידי  שעל  והיינו  הגאולה, 
אהבת   - השאר  בין   - שעניינן  לבריתות 
"זה  גם  מתקיים  זה  ידי  על  כנ״ל,  ישראל 

אליהו" מבשר הגאולה.
הרבי  חילק  הכיבושין  דברי  בסיום 
הקדוש  הקהל  לכל  צדקה  שטרות  כמנהגו 

שעבר בביתו במשך שעה ארוכה.

תש"מ
י"ח תמוז

הוראות מיוחדות במהלך
נסיעה לבית-החיים בהלווייה

ביום זה נפטר הרה"ח שניאור זלמן שניאורסאהן, בן 
מנחם  רבי  של  (בנו  הרבי  אב  יצחק  לוי  רבי  של  דודו 
באורח  שניאור).  ברוך  רבי  בן  שניאורסאהן  מענדל 
נדיר הרבי הורה שכל הקהל יסע לבית החיים (למעט 

תלמידי הקבוצה).
ליווה  בהן  השתתף הרבי,  בהן  ההלוויות  ככל  שלא 
ואיסטרן  קינגסטון  הרחובות  לפינת  עד  הארון  את 
ובה  המכונית  את  ומלווה  נעצר  היה  שם  פארקוויי, 
כשנעצר  זאת,  בהלווייה  ל770,  וחוזר  במבטו  הארון 
ושאלו  המזכירים  לאחד  פנה  הקבוע,  במקום  הרבי 
נכנס  בחיוב -  משנענה  שלו,  הוא  הסמוך  הרכב  האם 

הרבי במפתיע לרכב והמשיך לנסוע לבית החיים. 
המזכיר  את  הרבי  שאל  החיים  לבית  הדרך  במהלך 
וכשנענה  המלווים?"  עם  האוטובוס  "היכן  הריל"ג: 
שכנראה נסע בדרך אחרת, אמר הרבי "אם זו לוי', הרי 
שצריך לנסוע אחרי הארון!" וחזר על הדברים פעמיים. 
בהמשך, הורה הרבי לעצור את מכוניתו ואת הארון 
אוטובוס  שהגיע  לאחר  ורק  לאוטובוס,  ולהמתין 

המלווים המשיכו בנסיעה.
כולם  שיכנסו  הרבי  הורה  החיים  לבית  כשהגיעו 
כבר  אולם  הארון,  נכנס  בו  שער  אותו  דרך  ברכביהם 

לא היתה אפשרות.
הקבורה  בעת 
מחוץ  הרבי  עמד 
ליד  החיים  לבית 

הגדר. 
סיפר  כך  [אחר 
הריל"ג,  המזכיר 
כל  שבמהלך 
הנסיעה עסק הרבי 
שעל   - זה  בענין 
ללוות  המלווים 
לאורך  הארון  את 

הנסיעה].

הרה"ח ר' זלמן 
שניאורסאהן ע"ה
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