
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 מטות • כ"ג תמוז ה'תשפ"ב

א'תנ"ח

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

וסיוע  עזר  מהוה  מקום  היא בקירוב  הדור  נשיא  של  כבוד  שמנוחתו  העובדה  להוסיף שעצם  ויש 
בעבודה שבכל יום ויום:

על  הולכים  שאין  בשעה  גם  אבל  יותר,  בתוקף  הם  והסיוע  העזר  אזי  הציון,  על  שהולכים  בשעה 
הציון אלא נמצאים בקירוב מקום, ישנו עזר וסיוע מצד זה שיכולים לילך על הציון שנמצא בקירוב 

מקום, על דרך מאמר חז"ל: "אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו".
מהוה  בסלו"  ש"פת  היינו  לו",  שאין  כמי  מתאוה  "אין  בסלו",  פת  לו  שיש  ש"מי  כשם  כלומר: 
בנדון־דידן, שהידיעה על דבר "דרך העבודה" דהליכה  להחליש התאוה – כן הוא  בעבודתו  סיוע 
והסתרים  העלמות  ההתנגדות,  תוקף  מחלישה  הדור,  ונשיא  צדיק  של  ציונו  על  והשתטחות 
שטארק  ער  וועט  מדי ("טאמער  יותר  בתוקף  יתחזק  שאם  יודע  הלעומת־זה  גם  כי,  דלעומת־זה, 
אנקוועטשן"), אזי יתחזק לעמוד נגדו גם על ידי ההשתטחות על הציון – דבר שיבטל את מציאותו 

לגמרי!

(תורת מנחם חי"א עמ' 29)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > ממעייני החסידות
• 14 > יומן מבית חיינו • 17 > עת לדעת • 18 > פרקי אבות • 19 >  לוח השבוע

• 23 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

3.214.254.515.579.1612.471.227.44.88.12ו', כ"ג בתמוז 
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3.254.284.545.589.1712.471.227.43.18.10ב', כ"ו בתמוז 

3.264.294.545.599.1712.471.227.42.58.09ג', כ"ז בתמוז 

3.274.304.556.009.1812.471.227.41.88.08ד', כ"ח בתמוז 

3.284.314.566.009.1812.471.227.41.18.08ה', כ"ט בתמוז 

3.304.314.576.019.1812.471.217.40.48.07ו', א' במנחם-אב 
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לפנינו מענה הרבי לאדם בו מופיעות מספר עצות כיצד ניתן להסיח מחשבות טורדות ומבלבלות:

1) למח[שבות] המבלבלות - מהעצות הכי פעילות: היסח הדעת (ולא מלחמה בהמח[שבות] ושקו״ט [=ושקלא וטריא]
איך שרעות הן וכו׳), ותיכף לחשוב ע״ד [=על דבר] מה שהוא שאין לזה כל שייכות להמח[שבות]

2) בדיקת התפילין
פה]  [=בעל  בע״פ  לדעת   (3
ועכ״פ  משניות  אחדים  פרקים 
אחד  תניא [=ועל־כל־פנים פרק  פ״א 

תניא]

4) אזכיר עה״צ [=על הציון]

כיצד להסיח דעת ממחשבות מטרידות?הכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ"ג בתמוז ה'תשפ"ב – א' במנחם-אב ה'תשפ"ב

מטות | לקֵדש את הרשות
ידוע שכללות העולם כפי שהוא מצד הבריאה נחלק לג' 
סוגים: א) עניני קדושה, שבזה נכללת גם הנפש האלקית, 
שאינה צריכה תיקון כלל. ב) מציאות הרע והקליפות כו'. 
שבה היא  הבריאה,  שזהו כללות עניין  הרשות,  דברי  ג) 

עבודת הבירורים לעשות מזה קדושה.
ועל־פי זה מובן הטעם שמצות נדרים היא מצוה כללית: 
כללות עניין הנדרים הוא בדברי הרשות דווקא, היינו לא 
האדם  ללא  גם  קדוש  שהוא  קרבן,  כמו  קדושה,  בענייני 
כמבואר  קרבן,  כמו  הנדור,  בדבר  להתפיס  רק  (וצריך 
שאיסורו  האסור,  בדבר  מצוותיך), ולא  ובדרך  ברמב"ם 

הוא גם ללא האדם, כי אם בדברי הרשות דווקא.
וכיוון שכללות עניין הנדרים הוא בדברי הרשות דווקא 
הוא בירור  – הרי זה קשור עם כללות העבודה שעניינה 

דברי הרשות לעשותם כלים לאלקות, ועל זה נאמר "זה 
קודשא־בריך־ יחוד  עניין  שהוא  ה'",  צוה  אשר  הדבר 

העבודה  כללות  על  הנתינת־כוח  שזוהי  ושכינתיה,  הוא 
בענייני הרשות לפעול בהם היחוד עם אלקות.

ובפרטיות יותר – יש ג' אופנים בסדר ההנהגה בענייני 
הנדרים,  הרשות: א) "דייך מה שאסרה תורה". ב) עניין 
חכם,  על־ידי  שפורש גם מדבר המותר. ג) התרת נדרים 
החכמה  בחינת  מצד  ולכן  בבינה,  הוא  הנדר  עניין  כי 
אלו  אופנים  וג'  הנדר.  התרת  נעשה  מבינה  שלמעלה 

קשורים עם ג' המדריגות צדיקים בינונים ורשעים.
(תורת מנחם חלק כח עמ' 258)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קנג.הל' גניבה פרק ה.הל' קדוש החדש פרק טו-יז.כ"ג בתמוזו'

פרק יח-יט. הל' תעניות.. כ"ד בתמוזש"ק
מ"ע קנג. נט.פרק ו.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע נט.פרק ז.פרק ב-ד.כ"ה בתמוזא'

פרק ה. הל' מגילה וחנוכה.. כ"ו בתמוזב'
פרק ח.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע נט. ספר משנה 
תורה: הלכות מגילה 

וחנוכה.. בפרקים אלו. 
פרק א-ב.

כ"ז בתמוזג'
פרק ג-ד. תורת חכם וגו'. ספר 

נשים והוא ספר רביעי.. הל' 
אישות.. בפרקים אלו. פרק א.

הלכות מגילה וחנוכה פרק ט.
פרק ג-ד. מ"ע ריג.

הל' גזילה ואבידה.. פרק ב-ד.כ"ח בתמוזד'
מ"ע ריג.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת שנה.פרק ב.פרק ה-ז.כ"ט בתמוזה'

מל"ת שנה.פרק ג.פרק ח-י.א' במנחם-אבו'
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דברמלכות

4

שני הקצוות
שבחודש "מנחם־אב" 

ופרשת "מטות"
"ַמֵּטה" הוא ענף שהתנתק והתרחק מהאילן, אולם דווקא בשל כך הוא 
קשה וחזק • שם החודש "מנחם־אב" רומז הן על הגלות המרה והן על 
הגאולה וה"נחמה" שלאחריה • הקריאה בפרשת "מטות" מעניקה את 
הכוח לברך את החודש "מנחם־אב" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בכמה  מנהג  יש  מנחם־אב  מברכים  לשבת  בנוגע 
קהילות שעושים בו שינויים לגבי שבת מברכים דשאר 
שאירעו  הבלתי־רצויים  העניינים  בגלל  השנה1,  חדשי 
מנהג  לא מצינו  במנהגי חב"ד  אבל  בהתחלת החודש2. 
דשאר  מברכים  שבת  בכל  כמו  בו  מתנהגים  אלא  זה, 
(בכדי  בשמחה  שמוסיפים  עוד אלא  ולא  חדשי השנה, 

לשלול מנהג הנ"ל)3.
וטעם הדבר – לפי ששבת "אין עצב בה"4, ולכן, גם אם 
בלתי־רצויים  עניינים  שבו אירעו  בזמן  הוא  השבת  יום 
שמצינו  ועד  כו',  עצב  של  עניין  בו  שיהיה  אסור  כו', 
שרבינו  הימים,  שבתשעת  חזון,  לשבת  בנוגע  אפילו 
שבתות  שאר  לגבי  השבת  בגדי  משנה  היה  לא  הזקן 
השנה (ולא כפי שנהגו כמה גדולי ישראל לשנות בגדי 
מברכים  לשבת  בנוגע  ועל־אחת־כמה־וכמה  השבת)5, 

סעיפים יא־ב.  גבריאל (להר"ג ציננער) הל' בין המצרים פרק כה  1. ראה נטעי 
וש"נ.

סוף  כו,  תענית   – כו'"  באב  בתשעה  אבותינו...  את  אירעו  דברים  "חמשה   .2
ע"א (במשנה).

תשי"ד ס"ז (תורת־ מנחם־אב  מבה"ח  מטות,  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .3
מנחם חלק יב עמ' 144 ואילך). וש"נ.

מועד־ בתוספות ד"ה מ"ד –  הובא  4. ראה ירושלמי ברכות פ"ב סוף הלכה ז. 
קטן כג, ב.

חלק  תורת־מנחם  וראה  וש"נ.  הערה 10.   46 ע'  חב"ד  המנהגים  ספר  ראה   .5
מד ע' 172.

בו  לעשות  שאין  בוודאי  ראש־חודש,  מנחם־אב שלפני 
שינויים משאר שבתות השנה.

ב
ישראל  תפוצות  בכל  המנהג  עם  מתאים  זה  ועניין 
(ומקדימים  "מנחם־אב"  בשם  אב  חודש  את  שקורין 

העניין ד"מנחם" לפני "אב")6:
השם "מנחם" – לא מצינו בשאר החדשים, אפילו לא 
בחודש ניסן, ששמו מורה על עניין הנס, כי אם בחודש 

אב דווקא.
יותר  גדול  עילוי  על  מורה  ד"מנחם"  העניין  והרי 
הנס7 עניין  כי  חודש ניסן) –  של  (עניינו  ה"נס"  מעניין 
בזה  ניכר  שלא  והיינו  הטבע,  הנהגת  ומבטל  שולל 
בטבע;  נמשך  מהטבע)  (שלמעלה  שאלוקות  העילוי 
ואילו העניין ד"מנחם" הוא שאפילו במקום שבו אירע 
עילוי  שזהו  הנחמה,  עניין  את  ממשיכים  הפכי  עניין 
נמשך  מהטבע  שלמעלה  שאלוקות  כפי  נעלה ביותר – 

בענייני הטבע.

6. ראה גם שיחת שבת פרשת מטות־מסעי, מבה"ח מנחם־אב תש"ל בתחלתה 
(תורת־מנחם חלק סא עמ' 102). וש"נ.

7. ראה פס"ז בא יב, ב.
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ועניין זה מביא לדרגא נעלית יותר בעבודה – שהרי 
היינו  ה'",  "וינחם  הכתוב8  כלשון  הוא  הנחמה  עניין 
שמתחרט ממה שעשה קודם, ועכשיו יעשה באופן טוב 
מתחילה  החטא  שלאחרי  התשובה,  עניין  והוא  יותר, 
ומצב  המעמד  לגבי  הוספה  של  באופן  חדשה  עבודה 

שלפני החטא.
וכן הוא בחודש מנחם־אב, שדווקא לאחרי העניינים 

הבלתי־רצויים כו' באים לעילוי גדול יותר:
איתא במשנה9 "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה 
היום־טוב  מהו  מובן:  אינו  ולכאורה  באב".  עשר 
דחמשה  העילוי  אמנם  ישנו   – באב?!  שבט"ו  המיוחד 
שבו "קיימא סיהרא באשלמותא"10, אבל  עשר בחודש 
אחת כמה וכמה  החדשים, ועל  גם בכל  עילוי זה ישנו 
בט"ו בניסן, יום ראשון של חג הפסח, וט"ו בתשרי, יום 
ראשון של חג הסוכות, ואם כן, מהי המעלה המיוחדת 

של ט"ו באב?!
הבלתי־ בגלל העניינים  שדווקא  העניין הוא11 –  אך 
ד"קיימא  העניין  נעשה  באב,  בתשעה  שאירעו  רצויים 
גדול  בעילוי  באב  עשר  בחמשה  באשלמותא"  סיהרא 
ביותר, "כיתרון האור מן החושך"12, עד כדי כך ש"לא 

היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב".
להיות  שצריך  השמחה  שעניין  מובן,  זה  ומכל 
מצד  רק  לא  הוא  מנחם־אב  מברכים  בשבת  בהוספה 
עניין השבת, אלא גם מצד עניינו של חודש מנחם־אב. 

ג
בזה גופא – יכול להיות העילוי של חודש מנחם־אב 

באופן נעלה יותר:
אופנים:  שני  מצינו  הרפואה  שבעניין   – ובהקדים 
(א) שלאחרי שישנו מצב של חולי, נותנים רפואה כדי 
שיבריא, ואז נעשה עילוי גדול יותר, כמאמר הרופאים 
מוגן  גופו  נעשה  אזי  מחולי  מתרפא  שאדם  שלאחרי 
מהחולי יותר מכמו שהיה לפני זה, (ב) שלא ממתינים 
הקדמת  של  באופן  אלא  ירפאוהו,  ואז  שיחלה  עד 
רפואה למכה, והיינו שהעילוי של הרפואה שבא בדרך 

8. בראשית ו, ו.
9. תענית כו, ריש ע"ב.

10. ראה זוהר חלק א קנ, ריש ע"א. רכה, סוף ע"ב. רמג, סוף ע"א. חלק ב פה, א. 
רטו, א. חלק ג מ, ב. מו, א. וראה גם שמות־רבה פרשה טו, כו.
11. ראה תורת־מנחם ספר המאמרים אב ע' קסז ואילך. וש"נ.

12. קהלת ב, יג.

ללא  גם  הקדוש־ברוך־הוא  נותנו  המכה,  לאחרי  כלל 
מלכתחילה,  החולי  את  שוללת  שהרפואה  כך  המכה, 
לא  במצרים  שמתי  אשר  המחלה  "כל  שנאמר13  כמו 

אשים עליך (מלכתחילה) כי אני ה' רופאך".
לקדוש־ברוך־הוא,  בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
לכל אחד מישראל  בנוגע  הוא גם  כן  "אני ה' רופאך", 
תורת  וידועה  ממש"14,  ממעל  אלקה  "חלק  להיותו   –
אתה  בחלקו  תופס  כשאתה  שהעצם  הבעל־שם־טוב15 
כמאמר  הנצחיות,  עניין  אצלו  יש  ולכן  בכולו,  תופס 
רז"ל16 "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר17
ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה 
דהקדמת  העילוי  לפעול  שבכוחו   – להתפאר"  ידי 
ברפואה  שיש  העילוי  את  ולהמשיך  למכה,  רפואה 

שלאחרי המכה, ללא מכה.
כמאמר  התשובה,  לעבודת  בנוגע  שמצינו  וכפי 
רז"ל18 "אדם עבר עבירה כו' מה יעשה ויחיה, אם היה 
פרק  לשנות  דפים,  שני  יקרא  אחד  דף  לקרות  רגיל 
אחד ישנה שני פרקים וכו'", כפליים מכמו שהיה לפני 
חס  עבירה  לעבור  צורך  אין  זה  עילוי  שבשביל   – זה 
ושלום בפועל, אלא יכולים מלכתחילה להוסיף כפלים 
בלימוד התורה, כך שעניין התשובה הוא ע"ד ש"קוב"ה 

אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"19.
 – מנחם־אב  חודש  למעלת  בנוגע  ועל־דרך־זה 
הבלתי  העניינים  כל  את  לעבור  צורך  אין  שעכשיו 
מברכים  הבניין כו', אלא מיד בשבת  של היפך  רצויים 
דמנחם־אב,  נעלה  היותר  לעניין  כבר  לבוא  יכולים 
ה'  אני  כי  עליך  אשים  לא  גו'  המחלה  ש"כל  באופן 

רופאך".
לפועל  בנוגע  ישראל  כלל  בתוככי  לנו  תהיה  וכן 
ולשמחה20,  לששון  אלו  ימים  שיהפכו   – זו  בשנה 

בגאולה האמיתית  והשלימה על־ידי משיח צדקנו.

ד
עניין זה קשור עם שם הפרשה – "מטות":

13. בשלח טו, כו.
14. תניא רפ"ב.

15. ראה כתר־שם־טוב בהוספות סימן רכז. וש"נ.
16. סנהדרין ריש פרק חלק.

17. ישעיה ס, כא.
וראה  ט.  פרק  סוף  אגרת־התשובה  בתניא  הובא   – רבה  אליהו  דבי  תנא   .18

ויקרא־רבה ריש פרשה כה.
19. ראה זוהר חלק ג קנג, ב. ליקוטי־תורה דרושי שמיני עצרת צב, ב. ובכ"מ.

20. ראה ירמיה לא, יב. זכריה ח, יט. רמב"ם הלכות תעניות בסופן.

5 28



27

"מטות" – בפשטות – קאי על השבטים. וצריך להבין: 
"שבטים",  בשם  ולא  "מטות",  בשם  כאן  נקראים  מדוע 

"שבטי ישראל"21, "שבטי י"ה"22, וכיוצא בזה?
ויובן בהקדם החילוק בין "שבט" ל"מטה"23 – ש"שבט" 
לשרשו באילן, או שנחתך  שמחובר  של אילן  הוא ענף 
מהאילן זה עתה, כך שיש בו עדיין החיות שבאילן, ולכן 
הוא עדיין רך ואפשר לכופפו; ואילו "מטה" הוא לאחרי 
משך זמן שנפסקה יניקתו מהאילן, ונתייבש ונעשה חזק 

וקשה. 
 ובנוגע לחוזק וקושי של "מטה" – יש שני קצוות: מחד 
שמצינו  (אף  במטה  הוא  ההכאה  שעניין  מצינו  גיסא, 
מצינו  מזה,  ויתירה  בשבט24,  הכאה  מקומות  בכמה 
הכאה גם בדברים25), כמאמר רז"ל26 "במה מייסרים את 
הכסיל – במטה, שנאמר27 ושבט לגו כסילים"; ולאידך 
גיסא, המטה מסייע למי שקשה לו לילך ברגליו, שיוכל 
להישען על המטה ועל־ידי־זה יוכל לילך, ועד להליכה 

מחיל אל חיל.

ה
במיוחד לשבת מברכים חודש מנחם־ שייך  עניין זה 

אב. 
בנוגע לחודש אב – רואה יהודי שני הפכים:

מחד גיסא – מודגש בחודש אב שמלבד זאת ש"אתם 
במעמד  ישראל  בני  נמצאים  העמים"28,  מכל  המעט 

ומצב ש"גלינו מארצנו"29, 
ומצב  גם מעמד  זה  הרי  בגשמיות,  הגלות  על  ונוסף 
שניתק  ה"מטה"  (בדוגמת  כו'  מהמקור  ניתוק  של 
ממקורו באילן), כיוון שכללות עניין הגלות הוא כמשל 
שאף־על־פי  והיינו,  לגלות30,  בנו  את  ששולח  המלך 
שבן המלך הוא בתכלית הקירוב אל המלך יותר אפילו 
לשלחו  הוא  המלך  רצון  מקום  מכל  נכבד,  הכי  משר 

21. ויחי מט, טז־כח. ועוד.
22. תהלים קכב, ד.

זו),  משיחה  (גם   382 ע'  יח  חלק  ליקוטי־שיחות  גם  ראה   – לקמן  בהבא   .23
ובהנסמן שם. 

24. משפטים כא, כ. משלי יג, כד. כג, יג־יד.
יח. וראה תורה שלמה על הפסוק (שמות ב, יב (אות קב). וש"נ)  25. ירמיה ח, 

"ויך את המצרי".
26. שמות־רבה פרשה ט, ח.

27. משלי כו, ג.
28. ואתחנן ז, ז.

29. נוסח תפלת מוסף דיום־טוב.
30. ראה ברכות ג, סוף ע"א. תנא דבי אליהו רבה פרק יד. מאמרי אדמו"ר הזקן 

כתובים ח"ב (שה"ש) ע' סד. ועוד.

דארעא  "מלכותא  (שהרי  למעלה  ודוגמתו  לגלות, 
ישראל  שבני  שאף־על־פי  דרקיעא"31),  מלכותא  כעין 
בשעת  (אפילו  לקדוש־ברוך־הוא  הקירוב  בתכלית  הם 
החטא כו'32) יותר ממלאכים הכי עליונים33, מכל מקום 

רצה הקדוש־ברוך־הוא לשלוח אותם לגלות,
ולאידך גיסא – דווקא חודש אב נקרא בשם "מנחם", 
שכל  היינו,  ל"אב",  "מנחם"  שמקדימים  ובאופן 
היא  כו')  הגלות  על  (שמורה  אב  חודש  של  המציאות 

עניין הנחמה (גאולה). 
ושני קצוות אלו מודגשים גם בשבת מברכים מנחם־
עניין  עם  קשור  מברכים  שבת  של  העניין  כל  כי  אב – 
את  לקדש  יכולים  לא  הגלות  שבזמן  שכיון  הגלות, 
המקדש  שבית  בזמן  שהיה  כפי  הראיה,  ע"פ  החודש 
ראש־ שלפני  בשבת  החודש  את  מברכים  לכן  קיים, 
היה  המקדש  שבית  בזמן  החודש  לקידוש  זכר  חודש, 
חודש  מברכים  שבת  זה  הרי  ואף־על־פי־כן  קיים34; 
מנחם־אב, שבו מודגש עניין הנחמה, שזהו מעמד ומצב 

שלמעלה מגלות כו'.
ולכאורה: איך מתאימים שני קצוות אלו?!

ו
והביאור בזה – על־פי ההוראה מפרשת מטות, שאף־
על־פי שעניין ה"מטה" מורה על הניתוק ממקורו, מכל 
שאין  ותוקף  חוזק  בו  נעשה  על־ידי־זה  דווקא  מקום, 
לעניין  בנוגע  ועל־דרך־זה  לאילן;  שמחובר  ב"שבט" 
הגלות, שאף־על־פי שבני ישראל נמצאים במעמד ומצב 
של ריחוק מאלוקות, נותן להם הקדוש־ברוך־הוא תוקף 

מיוחד שיוכלו להתגבר על כל הקשיים כו'. 
ותוקף המטה הוא – כפי שנאמר למשה "ואת המטה 
היינו  האותות"35,  את  בו  תעשה  אשר  בידך  תיקח  גו' 
שזהו "מטה" שעל ידו מראה הקדוש־ברוך־הוא אותות 
של  ומופת  לאות  ועד  הארץ,  עמי  כל  לעיני  ומופתים 
מהגלות באופן ש"ביד חזקה יגרשם  יציאת בני ישראל 

(פרעה) מארצו"36.

31. ברכות נח, א.
32. ראה גם תניא סוף פרק כד.

יב.  א,  פרשה  דברים־רבה  יד.  בלק  תנחומא  ספ"ו.  שבת  ירושלמי  ראה   .33
פרש"י בלק כג, כג.

34. ראה גם תורת־מנחם חלק נח ע' 221. וש"נ.
35. שמות ד, יז. 

36. סוף פרשת שמות.
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סיכום

חודש  עם  משותף  צד  יש  "מטות"  לפרשת 
מנחם־אב"  החודש  מברכים  ו"שבת  "מנחם־אב" 

– בכל אחד מהם מודגשים שני קצוות:

שנתלש  ענף  זה  חיסרון:  יש  ב'מטה'  מטות: 
כך  משום  דווקא  מאידך,  חיותו.  ממקור  והתנתק 

יש בו מעלה מיוחדת: הוא נעשה קשה וחזק.

קצוות:  שני  כן  גם  המטה  של  והקושי  בחוזק 
ומאידך  להכאה,  הקשה  ה'מטה'  את  לנצל  ניתן 
ולהביא  הליכה  מקל  לשמש  יכול  הקשה  ה'מטה' 

עזר רב.

קשים  מאורעות  אירעו  'אב'  בחודש  מנחם־אב: 
גם  נמצאת  החודש  בשם  מאידך,  לישראל. 
המילה 'מנחם', המורה על ה'נחמה' על מאורעות 

אלה בעת הגאולה.

שמברכים  העובדה  מנחם־אב:  מברכים  שבת 
שמצויים  כך  על  מורה  בבית־הכנסת  החודש  את 
על־פי הראייה.  מקדשים את החודש  בגלות ואין 
'מנחם־ הוא  המתברך  החודר  של  שמו  מאידך, 

אב' הרומז גם על הגאולה והנחמה העתידה.

על־ידי הקריאה בתורה אודות ה'מטות' הרומזים 
'מנחם־ חודש  את  לברך  הכוח  קצוות, ניתן  לשני 

אב', הרומז לשני הקצוות – גלות וגאולה.

על  (גם)  רומז  'מנחם־אב'  שחודש  האמור  על־פי 
עניין הגאולה והנחמה, יש לבאר בעומק יותר את 
מנהגנו שלא להמעיט כלל מעניין השמחה בשבת 
זו  שבת  הרי  עצב בה',  'אין  שבשבת  זה  מלבד  זו: 

שייכת לנחמה ולשמחה של הגאולה!

ז
כל  של  הפרטית  בעבודתו  הוראה  גם  יש  זה  בעניין 

אחד מישראל:
מאכילה  החל  העולם,  בענייני  עוסק  יהודי  כאשר 
שיוצא  בשעה  וכן  לבהמה37,  הוא דומה  שבהן  ושתיה, 
לעולם כדי לעסוק במשא ומתן כו', הנה בשעת מעשה 
בו  נראה  שלא  "מטה",  של  ומצב  במעמד  אמנם  הוא 
אבל  מאלוקות;  ומנותק  מרוחק  והוא  חיות,  של  עניין 
שביכולתו  כך  "מטה",  של  תוקף  לו  יש  זה  עם  ביחד 
שאינו  בלבד  זו  שלא  ובאופן  כו',  בעולם  גם  לפעול 
מתפעל מהגוי, אלא אדרבה, הוא פועל על הגוי להיות 
בנוגע  שמצינו  כפי  ממך",  ד"ויראו  ומצב  במעמד 
עמי  כל  ד"וראו  העניין  נעשה  שעל־ידי־זה  לתפילין, 

הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"38. 

37. חגיגה טז, א.
38. תבוא כח, י. וראה ברכות ו, א. וש"נ.

ועוד עניין בזה – שתוקף המטה צריך להיות לא רק 
כמוך"39,  לרעך  ד"ואהבת  באופן  אלא  לעצמו,  בנוגע 

היינו לעזור גם לזולת שיוכל להישען עליו כו'.

ח
על־פי־זה מובנת השייכות של שבת מברכים מנחם־
שני  על  מורה  ד"מטות"  שהעניין  מטות –  לפרשת  אב 
הקדוש־ נותן  הגלות  בזמן  שגם  זה,  שבחודש  הקצוות 
שיוכלו  הדרוש  התוקף  את  ישראל  לבני  ברוך־הוא 

להתגבר על הגלות, ולפעול את עניין הגאולה.
בשבת  היא  מטות  פרשת  שקריאת   – בזה  והסדר 
מברכים שלפני ראש־חודש מנחם־אב, להורות שבכוח 
של  באופן  החודש  את  לברך  יכולים  המטות  עניין 

"מנחם אב".
(משיחת שבת פרשת מטות־מסעי, מברכים החודש מנחם־אב, 
ה'תשל"ג. תורת־מנחם חלק עג עמ' 86 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה)

39. קדושים יט, יח.
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"עד מתי"
בתוקף גדול יותר

...ההוראה מ"מטות־מסעי" קשורה במיוחד עם זמן 'בין המיצרים' – שאז קורין בתורה "מטות־מסעי":
"מסעי" – מורה על כללות זמן הגלות, שאז נמצא יהודי שלא במקומו – "בנים שגלו מעל שולחן אביהם", 
ב"מדבר העמים", ולזה צריך להיות עניין "מסעי" – לנסוע ולצאת מ"מדבר העמים", עד לסיום כל המסעות 

– כשבאים לארץ טובה ורחבה, ארץ־ישראל.
טובה  לארץ  ולבוא  מהגלות  לצאת  "מסעי",  של  שהפעולה   – "מטות־מסעי"  מחיבור  ההוראה  באה  וכאן 

ורחבה, צריכה להיות בכל התוקף של "מטות".
אחת  כולה זמנה הוא, ועל  השנה  בנוגע לתפילה ובקשה, דרישה וצעקה "עד מתי"... אשר, במשך כל  הן 
כמה וכמה בתקופה של "בין המיצרים", זמן החורבן והגלות כו', אזי צעקת "עד מתי" היא בתוקף גדול יותר, 
וב"בין המיצרים" גופא – ביום השבת, שעיקר ענינו – תפילה, עד כדי כך ש"בקושי התירו לדבר דברי תורה 

בשבת".
והן בנוגע לפעולות שעל־ידן מבטלים את עניין "חטאינו" – סיבת הגלות ("מפני חטאינו גלינו מארצנו"), 
כללות מעשינו ועבודתינו בכל עניני יהדות, תורה ומצוותיה, ובפרט בעניינים השייכים במיוחד לתקופת "בין 
המיצרים" – הוספה בלימוד התורה ("משפט"), ובמיוחד, בעניינים השייכים לבניין בית המקדש וביאת משיח 

צדקנו, והוספה במצות הצדקה.
אשר על־ידי זה ממהרים ומקרבים עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו.

(שבת פרשת מטות־מסעי תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו חלק ד ע' 150)

מעלת הגלות – בהכנת הגילויים שלעתיד
מעלת  גודל  מובן  הרי  הגלות",  משך  זמן  כל  ועבודתנו  "במעשינו  תלויים  שלעתיד  הגילויים  שכל  ...כיון 
הוא  זה  שגם עניין  עורף",  להפוך  לבן חכם  "שאין  שם  בתניא  המבואר  על  שנוסף  הגלות –  שבזמן  העבודה 
ביאור על מעלת זמן הגלות על זמן הבית, כיון שהגלות הוא עניין המשכת חסדים הפנימיים, הרי, כיון שעל־
מעלת  גודל  יותר  עוד  מובן  והחסד,  הטוב  תכלית  יהיה  שאז  דלעתיד,  הגילויים  את  פועלים  זו  עבודה  ידי 

העבודה שבזמן הגלות.
ראשון,  בבית  שהיו  מהגילויים  ואפילו  שני  בבית  שהיו  הגילויים  דעתה לגבי  העבודה  של  היוקר  כלומר: 
מצד מעלת חסדים הפנימיים – לא זהו כל מעלת העבודה עתה; אלא עיקר מעלת העבודה דעתה היא שעל־
ידה פועלים את הגילויים דלעתיד, שהם תכלית הטוב והחסד, כיון שיש בהם ב' המעלות: א) עניינם חסדים 

פנימיים, ב) והם באים בגילוי.
ואף שלעת־עתה עניינים אלו הם בהעלם, הרי ידוע, שכל העניינים דלעתיד – ובכלל זה גם החידוש שלעתי ד 
מרבותינו  לבוא יהיו העניינים בגילוי – נפעלים עתה, אלא שלעת־עתה אינם נראים לעיניים, וכמשל הידוע 
הפנימיים יהיו  חסדים  שגם  ההמשכה  הוא בענייננו, שגוף עניין  וכן  חתומה.  בתיבה  נשיאינו מאוצר המונח 

בגילוי, נתחדש עכשיו על־ידי עבודתנו.
(מהתוועדות ש"פ מסעי ה'תשי"ז, תורת מנחם כרך כ, עמ' 200)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

 קשרים משפחתיים
איגרות־קודש בפרסום ראשון ששיגר הרבי אל דודתו הרבנית מרת רחל 
אשת דודו הרה"ג הרה"ח ר' שלום שלמה שניאורסאן ובתה מרת זלדה 
מישקובסקי־ש"ס שהתפרסמה בתור "המשוררת זלדה" • "חדוות חיים" 

והשפעת "שמחה בכל סביבתה" תבע הרבי

ומצויין  הרבי)  (לשון  גדול"  ולמדן  גדול  "בקי 
שלמה  שלום  הרב  הרה"ג  היה  הטובות  במידותיו 
ר'  המקובל  הגאון  הרבי  של  אביו  אח   – שניאורסאהן 

לוי יצחק – נולד בשנת תרמ"ג ונפטר בשנת תרפ"ו.
הגאון  של  בתו  רחל  מרת  את  לאשה  נשא  הוא 
מגדולי   – ("הרד"ץ")  חן  צבי  דוד  רבי  הגדול  החסיד 
רבני וחסידי חב"ד (ראה אודותיו ברשימות במדור זה 

בגליונות תתסד־ה, ובספר 'אבני חן').
לארץ־הקודש  עלותם  אחרי  ארוכה  לא  תקופה 
תרפ"ו)  כסלו  (בחודש  החותן  נפטרו  תרפ"ה)  (בשנת 
הרבי  פנה  אליה  רחל,  מרת  תרפ"ו).  שבט  (ז'  והחתן 
באוהל  [מנשים  מנב"ת  הרבנית  "דודתי  בתארים 
את  תחי'" גידלה  רחל  מרת  הצנועה והכבודה  תבורך] 
אשר  הרבי)  (לשון  זלדה"  שיינע  "מרת  היחידה  בתה 
נישאה בשנת תש"י לר' חיים אריה מישקובסקי (נפטר 
"המשוררת  בתור  בציבור  והתפרסמה  תש"ל),  בשנת 

זלדה". 
– פרטים לדמותם ומספר מכתבים ששיגר הרבי (וכן 
מכתב כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ) נדפסו בפרטיות 
בסדרת  פזורות  אגרות  ועוד  ראשונות",  "שנים  בספר 

'אגרות־קודש'.

דברי עידוד
בכל המכתבים בולטים איחולים ודברי העידוד כמו 
לדודתו  הרבי  מאחל  תש"י  ניסן  בי"א  ההתעניינות. 

('שנים ראשונות' עמ' 280):
הצעיר  מזוג  ועונג  נחת  רוב  תקבל  אשר  רצון  ויהי 
יחיו בכל הפרטים, באורך ימים ושנים טובות.. לאחל 
מתוך  ושמח  כשר  לה ולכל־בני־ביתה יחיו חג הפסח 

הרחבה בגשמיות ורוחניות.

עם פטירתה בשנת תשכ"ה שיגר הרבי מברק ('שנים 
ראשונות' עמ' 281): 

הרב.  בצערכם  אנכי  ועמכם  להבשורה  נצטערתי 
ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים... 

'אגרות   – תשכ"ה  שבט  (ט'  הרבי  כתב  מכן  ולאחר 
קודש' כרך כג עמ' שכג): 

בברכה כפולה שמכאן ולהבא אך טוב בטוב הגלוי 
כל  ובפרישת־שלום  שבינינו  המכתבים  תוכן  יהי' 

המשפחה שיחיו
בן־דודה המאחל כל טוב.

איחולים על קבלת פרס
זלדה  למרת  הרבי  כותב  (שם)  תשכ"ז  שבט  בי"ב 

מכתב ("בת־דודי מרת שיינע זלדה תחי'"): 
לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה – מבלי הוראת 
אודות  כותבת  בו  הכתיבה  [=תאריך]  זמן  [=ציון] 

קבלת הפרס וכו'.
ויהי רצון שתהיה זה התחלה טובה לבשורות טובות 
מכאן ולהבא בכל עניניה וכן עניני המשפחה, ענינים 
הפרטים וענינים הכללים, ותבשר טוב אודותם מתוך 

בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב.
הרבי מקשר זאת ל'יארצייט' של אמה, וכותב:

בעולם  הנמצאת  לנשמה  רוח  נחת  בודאי  שהרי 
האמת כאשר הקרובים אלי' ובפרט הקרובים ביותר, 

עובדים את השם מתוך בריאות ושמחה.
את מכתבו חותם הרבי כך: 

בפרישת־שלום כל המשפחה שליט"א ובברכה בן־
דודה 

מ. שניאורסאהן
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שניים מקרא
ואחד תרגום

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

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

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

23

מכתב ניחומין מיוחד
לפטירת  בהמשך   – תש"ל  מנחם־אב  בכ"א  שוב, 
כרך  ('אגרות־קודש'  מכתב  הרבי  לה  כותב   – בעלה 
תקופה  ממנה  שקיבל  למכתב  בהמשך  תנה)  עמ'  כו 
קשה  היה  מובנים  "ומטעמים  לכן  קודם  מסויימת 
המתאימים"  והענינים  המתאימות  האותיות  למצוא 
הזמן  "הרי  ז"ל  אאמו"ר  של  ליארצייט  בהמשך  ורק 
והרבי  מכתבה"  על  למענה  יותר  מוכשרים  והרגש 

מסביר בהמשך:
מובן שגם במאורע מסוג זה שארע לה, היינו אשר 
נשמת אדם קרוב, וקרוב ביותר וכו', עלתה השמימה. 
יש  וכולי  וכולי  האבדה  רגש  למרות  אשר  בודאי 
בשטח  ולתרגמו  בהאמור,  גם  הטוב  את  לחפש 

המעשי בחיים מעשיים ועד לחיי יום־יום.
הוא  שהמדובר  כיון  אשר  בזה,  הנקודות  אחת 
בעליית נשמת אדם קרוב השמימה, הרי על הקרובים 
עוסק הנפטר בחיי  אליו להמשיך בפעולות בהן הי' 
נוסף  בפועל;  במעשה   – וכאמור  זה,  בעולם  חיותו 
ואקטיבי  פעיל  להיות  ואחת  אחד  כל  של  חלקו  על 

בעולם הזה ככל יכלתו לצאת ידי חובת עצמו.
ומאחר שעל פי ההשגחה העליונה הוטל על החי 
בודאי  נוספת,  ופעילות  נוסף  תפקיד  אדמות  עלי 
למלא  הדרושים  הכוחות  לו  ניתנו  לכן  מקודם  אשר 
ידי  על  המוטל  תפקיד  ובכל  הדרוש,  בכל  התפקיד 
ההשגחה העליונה, הרי צריך הדבר להיעשות במרץ 
או גורעים  המבלבלים  ובחיות, וכל מחשבה או ענין 
שהרי מבלבלים הם  בזה, צריך לגרשם בשתי ידים, 
נשמת  את  גם  וכו'  החיים  בין  ולהבדיל  החי  את  גם 
רוח  נחת  לה  גורמת  האמורה  שפעילות  הנפטר, 
ועלי'[ה], שהרי בהמצאה בעולם האמת יודעת היא 
לזכותה  ונעשית  קשורה  זו  פעילות  אשר  האמת 

וכאילו בתור שליחות.
מהאמור מובן אשר אין כל מקום למסקנה אודות 
בדידות וכולי, שהרי אדרבה – דוקא מאורע כהאמור 
צריך להביא לפעילות בתוך בני אדם ובמרץ מוגבר 
שכל  וגם  מקומות  בכמה  וכמדובר  מוגדל,  ובהיקף 
מקום  כל  אין  אשר  ספק,  בלי   – זה  מבין  הפשוט 
לומר שמחלת הגוף, איזו שתהי'[ה], פוגעת בנשמה, 
אשר  אומרת  זאת  שלה.  בנצחיות  או  שלה  בחיות 
השינוי הוא רק בקישור הנשמה בגוף, קישור המביא 
הקשר  וכשמתבטל  בנשמה,  מסוימות  להגבלות  גם 
מקום  באיזה  ופעילות  ההגבלות.  גם  מתבטלות   –
עתה  שהרי  לנשמה,  ומיד  תיכף  נודעת  שיהי'[ה] 
וכלי  הראי'[ה]  ובכלי  ובזמן  במקום  מוגבלת  אינה 

השמיעה וכולי.
ואסיים באיחולי אשר תסדר חיי'[ה] באופן שתוכל 
לנצל הכשרונות אשר חוננה בהם ולתועלת הרבים, 

נוסף על תועלת היחיד או יחידים, ומתוך מרץ וחיות, 
ובהסתדרות  טובות  ושנים  ימים  באורך  יברכה  וה' 

טובה בטוב הנראה והנגלה בכל הפרטים.
בברכה לבשורות טובות בכל האמור ובקרוב.

מ. שניאורסאהן
נ.ב. בודאי שיעניין אותי כל פרט באופן הסתדרותה 
למצב  בנוגע   – עיקר  זה  וגם  כולל  ולהבא,  מכאן 
כמו  דברים  זה  כל  דבר  על  תכתוב  ובודאי  הכספי, 
שהם – מיוסד על הקירבה המשפחתית וכולי, ובפרט 

שרק אחדים נשארו משרידי משפחתנו בדורנו.

התעניינות רצופה
של  בעלה  חלה  כאשר  תש"ל,  בחורף  כן,  לפני 
התעניין  מישקובסקי,  אריה  חיים  ר'  זלדה  מרת 
מוצאים  אנו  השאר  בין  במצבו.  שונות  בדרכים  הרבי 

אזכורים קצרים כדלקמן:
בשיחה טלפונית מכ"ו אדר א' תש"ל ('ימי תמימים' 
מישקובסקי  זלדה  לגב'  "למסור   :(558 עמ'  ח'  כרך 
שמסרו בטלפון שליחות בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א... 
ולשאול משלום בעלה". ושוב בח' אדר ב' תש"ל (שם 
כרך ד' עמ' 250): "בקשר לה' מישקובסקי מה שלומו, 
ביררתי  למחרת:]  וולף  אפרים  הרב  דיווח  [ובתגובה 
דיווח נוסף של הר"א וולף בכ"ד אדר  לזה...".  בקשר 
ב' תש"ל (שם עמ' 262): "ממשפ' מישקובסקי הודיעו 
רבים".  לרחמים  עדיין  זקוק  והוא  הרופאים...  לנו 
למישקובסקי  "בקשר  עמ' 264):  (שם  ב'  אדר  ובכ"ה 
אחרי  שלומו...".  ומה  אד"ש  מכ"ק  ד"ש  לו  למסור 
וולף:  הר"א  מוסיף  ניכרת  הטבה  על  מפורט  דיווח 
קיבל  והוא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  קיבל  "היום 

עידוד רב מזה".
הרבי  אריה.  חיים  הרב  נפטר  ניסן  חודש  בשלהי 
התעניין בפרטים (השווה: 'אגרות־קודש' כרך כד עמ' 
ראה   – אבלים  לנחם  נסעה  חב"ד  ומשלחת  שעא־ב), 

דיווח ב'ימי תמימים' שם עמ' 281.
הרבי אצל מרת פסי' וולף  בחורף תשד"מ התעניין 
בריאותה  מצב  לה  ידוע  אם  ב־770  כששהתה  תחי' 
של מרת זלדה. בכ"ה אדר תשד"מ מדווח הר"א וולף 
לרבי ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 227): "את הגב' זלדה 

שתחי' מישקובסקי לקחו לבית החלמה".
ביקש  הרבי  תשד"מ.  ניסן  בכ"ח  נלב"ע  זלדה  מרת 
הוצאות  דבר  "על  לברר  קליין  בנימין  הרב  מהמזכיר 
וולף  אפרים  והרב  ע"ה",  זלדה  מרת  של  וכו'  הלוי' 

שיגר דיווח בקשר לזה ('ימי תמימים' שם עמ' 235).
להלן מספר איגרות המובאות כאן בפרסום־ראשון:
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"וברך לקחתי ואשיב לה"
ב"ה, י"א ניסן תשי"ג

ברוקלין
דודתי הרבנית מנב"ת מרת רחל תחי'  

ברכה ושלום!
וברך  הבע"ל,  הפסח  חג  לקראת  מכתבה  נתקבל 
לקחתי ואשיב, לה ולבתה וחתנה – שיחיו – לחוג את 
מתוך הרחבה  הבע"ל בכשרות ובשמחה  הפסח  חג 
לטובה,  לבבם  משאלות  ימלא  והשי"ת  אמיתית, 
רואות  ועיני'  בזחו"ק,  שיחיו  ובעלה  בתה  שתתברך 

ורוות מהן נחת.
ושנים  ימים  ולאריכות  הנכונה  לבריאות  בברכה 
כל  אדמו"ר – טובות עם  מו"ח  טובות, וכפתגם כ"ק 

הפירושים
מ. שניאורסאהן

"ועל של עתה באתי לאחל לכולם"
ב"ה, יו"ד אדר ב' תשי"ד

ברוקלין
באוהל  [=מנשים  מנב"ת  הצנועה  הרבנית  דודתי 

תבורך]
מרת רחל תחי'

[ש"ס – ירושלים]
ברכה ושלום!

לאחרי ההפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבה מד' 
מכתבי לבתה תחי',  אדר שני. ובטח בינתים נתקבל 

וכן הפ"ש ע"י גיסה הרב שי'.
שמח,  פורים  לכולם  לאחל  באתי,  עתה  של  ועל 
מתוך  כולה,  השנה  כל  על  השמחה  ושתומשך 

בריאות הנכונה וסיפוק רוחני.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ופ"ש כל ב"ב 
שיחיו

מ. שניאורסאהן

"לפרש שתיקותה"
(כרך  ב'אגרות־קודש'  כבר  נדפס  דלהלן  המכתב 
מוסיפים  אנו  ולכן  קלות  בהשמטות  רמז־ח)  עמ'  כא 
להדפיסו שוב. כנראה למכתב זה התכוון הרבי בכתבו 

(לעיל) "ובטח בינתיים נתקבל מכתבה לבתה תחי'":
ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ד, ברוקלין

ש"ב [=שארית בשרי] מרת זלדה תחי'  
ברכה ושלום!

מכתבים  כל  ממנה  קבלתי  שלא  רב  זמן  שוב  זה 
מדורות  גם  חסידים  אצל  מורגל  וכבר  וידיעות, 
כותבים,  אין  הנה  שלום  הכל  שכאשר  שלפנינו, 
כנראה  זה, הנה  על  התאונן  כבר  הזקן  שרבינו  ואף 
שלו  הקובלנא  פעלה  הדורות שלאחריו, לא  ממנהג 

במילואה, והמנהג עודנו קיים.
לפרש  אלי'  בנוגע  גם  במאד  רציתי  ובאמת 
כיון  זאת]  [ובכל  ובכ"ז  הנ"ל,  כנוהג  שתיקותה 
ות"ח  החזקה.  על  סומכין  אין  הרי  לברר  שאפשר 
ובעלה  עצמה  אודות  הן  תכתוב  אם  חן]  [ותשואות 
שי'[חי'ה] וכן [אודות] אמה הרבנית תחי'[ה]. ויה"ר 

[ויהי רצון] שאך טוב תבשר במכתבי'[ה].
שיתכן שתשלח  כותבת  שבמכתבה האחרון  וכיון 
אף  זה,  גם את  ונדפס, הנה תמלא  מה שכתבה  את 
האדם כ"כ  מתגלה  שבכלל במה שנדפס לרבים אין 
מאשר  יותר  פחות  [ועל־כל־פנים]  ועכ"פ  [כל־כך]. 
במכתב, אבל למילוי ושלימות קוי הדמות בודאי הנה 

כל ענין מועיל.
11

השבת־קודש – באופן המותר, באכילה ושתיה, וצדקה 
רוחנית44.

סיומי  בעריכת  המתעסקים  שי'  לאנ"ש  "למסור 
המסכתות:

דבר  על  בהצעה־התעוררות  סיום  כל  לסיים   *
(להוסיף ב)נתינות לצדקה.

דאהבת־ (עניין)  בתיבות  סיום  כל  לחתום   *
ישראל"45.

"ובוודאי יפרסמו ויזרזו על דבר קיום הוראות אלה 
בכל מקום ומקום, בכל קצווי תבל"46.

44. כמו נתינת עצה טובה ועאכו"כ לימוד תורה – תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד 
עמ' 376 בקשר לשבת שלפני ר"ה. סה"ש תשמ"ח ח"ב עמ' 565 והערה 127. 
בשיחה הנ"ל נוסף גם: קבלת החלטה טובה שתיכף לאחר השבת יתן לצדקה 
ממש (יפריש לעצמו, ויתנה בפועל לעני או לגבאי בבוקר). ובסה"ש תשמ"ט 

ח"א עמ' 222 (שבת ט"ו בשבט) – שיחליטו גם כמה לתת.
ועד  כאחד" (ע"י  כולנו  אבינו  בספר "ברכנו  נדפס  אדמו"ר –  כ"ק  מענה   .45

השלוחים למדינות חבר העמים, אייר תש"פ) עמ' 50. 
46. ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 580.

"וגם כאשר יבוא משיח צדקנו קודם תשעת הימים, 
ספרים  ולסיים  להתחיל  ויזכו  ה'סיומים',  את  יעשו 

אחרים בתורתו של משיח"47.
לעול  שנכנס  נער  של  בר־מצווה  סעודת  בעניין   *
לברר  הרבי: "יש  השיב  במנחם־אב,  ח'  ביום  המצוות 
יש   – לאו  ובאם  בכגון־דא,  במקום  מנהג  יש  אם 
מנחם־אב", ואם  אומרת ליל ח'  זאת  לעשותה בזמנה, 
היום  במשך  לעשות התוועדות קטנה  - יש  אי־אפשר 
(כגון אחרי תפילת שחרית, כנהוג), והתוועדות גדולה 

אחרי תשעה באב בהקדם האפשרי48.

47. משיחת ש"פ מטות, מבה"ח מנ"א תשמ"א, בסופה.
לעשות  ניתן  שלא  נוסף  במקרה  וכן  רנז.  עמ'  טו  חלק  אגרות־קודש   .48
סעודה במוצאי היום, באג"ק חי"ז עמ' פז, כשחל במוצש"ק ליל ער"ה, מבאר 
עמ' שמ  בחי"א  מאידך  שנכנס למצוות.  הראשון  ברגע  מיד  צ"ל  שהסעודה 
(והכוונה  הראשון  יום  בחצי  להתחיל  מציע  יום־הכיפורים  בערב  כשחל 
כנראה ביום) ולהמשיך במוצאי יוהכ"פ, אך ייתכן ששם לא התאפשר לקיים 
עמ' 75 מובא בספר־המנהגים  מנהגנו  אבל בדרך כלל,  הסעודה בליל עיו"כ. 
מאמר  הבר־מצוה  חוזר  שחרית  שאחרי  רסח,א),  דף  (ח"ב  מלקוטי־דיבורים 
ומכבדים ב'לעקאח' ומשקה, ובערב (מוצאי היום) עושים את הסעודה (כפי 

שנהג אדמו"ר הזקן). ראה אג"ק חכ"ב עמ' כג. חכ"ג עמ' לד.
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'סיומים'30 לערוך  "המנהג  מסכתות29:  סיומי 
מ'תשעת־הימים'31, מראש־ יום  בכל  הש"ס  למסכתות 
וגם  באב,  תשעה  עד  זה32]  לפני  גם  טוב  חודש [ומה 
בערב תשעה באב ובתשעה באב – באופן המותר על־
יחד  לערוך   – לכך  המתאים  במקום  שולחן־ערוך.  פי 

עם הסיום סעודה והתוועדות33.
מחפשים  אלו  שבימים  כיוון   – בדבר  "מהטעמים 
בעניינים  להוסיף  כיצד  המותרים  האופנים  כל  את 
הטוב־הפנימי  את  לגלות  ועל־ידי־זה  ושמחים,  טובים 
שבירידה הקשורה עם ימים אלו34, החל מ"פיקודי ה' 

ישרים משמחי לב" – עושין שמחה לגמרה של תורה.
"ומפני טעם זה35 כדאי לערוך סיום גם ביום השבת 

שב'תשעת הימים'.
"ומה טוב – 'ברוב עם הדרת מלך', לשתף עוד כמה 
ואחדות־ישראל)  אהבת־ישראל  (מצד  מישראל  וכמה 
המסכת.  בעצמם  סיימו  לא  רובם  אם  גם  בשמחה, 
מסכתות  על  'סיומים'  לערוך  ונכון  שכדאי  ולהוסיף, 
ולהסבירם  לאומרם  שקל  בעניינים  שסיומן  כאלה 
פשוט  אפילו  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  במהירות 

ומסה"ש  ועוד,   708 עמ'  ח"ב  תנש"א  מסה"ש  מוגה,   – הדברים  עיקר   .29
תשמ"ח ח"ב עמ' 564, ומשיחות־קודש תש"מ עמ' 672 – שיחת ש"פ מטות 

ומסעי תש"מ, בלתי מוגה. ושולבו הוראות מכ"מ כמצויין בהערות.
שלמה  מסכת  על  או  פרק,  על  סיום  לעשות  שניתן  דעות  שיש  אף   .30
הפרטים,  כל  עם  'סיום'  בגמרא,  מסכת  על  סיום  לערוך  מוטב  במשניות, 
גם  עמ' 86. וראה  לכל הדעות, כמו מסכת תמיד (תורת־מנחם תשמ"ט ח"ד 

תורת־מנחם תש"נ ח"א עמ' 97). 
בליובאוויטש אמרו בסיום מסכת רק 'הדרן עלך' ושמות בני רב פפא, ותו לא, 
וסיימו בקדיש דרבנן רגיל (רשימת דברים להרב חיטריק ח"ד עמ' ריט). וכן 
מאיר אשכנזי  הרה"ח ר'  אלטהויז (ועל מה שאמר  בנימין  הרבי להרב  הורה 
תורת  תשי"ב,  טבת  כ"ד  הרבי  בהתוועדות  הש"ס  בסיום  הגדול'  'קדיש  ז"ל 
הזאת לא  מלבד הפעם  הרבי "אצלי זה חידוש,  ענה לו  עמ' 239,  ח"ד  מנחם 
המשך  לגבי  אמנם  זליגזאן).  שי'  מיכאל  להרב  תודה  מעולם" -  זאת  ראיתי 
עמ'  ח"ג  תשמ"ה  תורת־מנחם  ראה  אותו,  שאומרים  משמע  הסיום  נוסח 

.1700
אדמו"ר  מהנהגת  להעיר  אחר־כך.  בשר  סעודת  אוכלים  כשאין  "אפילו   .31
סועד אחר־כך  היה  נ"ע לעשות סיומים בתשעת־הימים אף שלא  מהורש"ב 

בבשר ויין – ספר־המנהגים עמ' 46" (לקו"ש חכ"ג עמ' 223, ובכ"מ).
32. תורת־מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 74.

33. ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.
דברי  בפירוש  ממונקאטש]  הרה"צ  [בשם  הידוע  מהפתגם  גם  "להעיר   .34
חז"ל: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" – ש'ממעטין' העניינים הבלתי־רצויים 
על־פי  המותר  באופן  בשמחה,  ההוספה  על־ידי  'בשמחה',  דתשעת־הימים 

שולחן־ערוך, כמובן".
35. אע"פ שביארצייט שחל בשבת (תורת־מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 872) שלל 
לעניין  מקום  כנתינת  להתפרש  עלול  זה  שמנהג  כיוון  'סיום',  עריכת  הרבי 

של תענית.

שבפשוטים36, שב'סיומים' אלו יכולים לשתף גם יהודי 
לפניו  כשחוזרים  עסקיו –  ובאמצע  ברחוב,  שפוגשים 
על הסיום, או אף שאומרים לו המאמר דסיום המסכת 
שלא  לאדם  'זכין  שהרי  'סיום',  שזהו  לו  לספר  מבלי 

בפניו'.
הפחות  לכל   – לאו  אם  בעצמו;  יסיים   – שיכול  מי 
שיהיה  טוב  ומה  אחרים;  של  'סיום'  במעמד  ישתתף 
מי  את  גם  לַזכות  וכדי  מישראל;  עשרה  במעמד 
שמשום־מה לא השתתף במעמד סיום כלשהו, ובלאו־
הכי אוכל מאכלים המותרים רק בסעודת מצווה – יש 
אותו  ולקשר  וכו',  ברדיו  הסיום  את  עבורו  להשמיע 
לפחות בצורה כזאת לשמחה־של־מצווה37. כמו־כן יש 
שיאמרו  על־ידי  ברחוב,  שפוגשים  יהודי  בזה  לשתף 

לו המאמר דסיום, אף מבלי לספר לו שזהו 'סיום'38.
בעריכתם  במיוחד  להשתדל  יש  ל'סיומים',  "בקשר 
[כאמור – גם בשבתות] "ברוב עם הדרת מלך", לאחד 
"אנשים  תורה,  של  לגמרה  בהשמחה  מישראל  רבים 
(לא  הקטנים  גם  כולל  וטף"39,  כמובן)  (בנפרד  ונשים 
שעדיין  בשנים)  קטנים  גם  אלא  בידיעות,  קטנים  רק 
ובדוגמת  על־דרך  והשגה,  להבנה  שייכים  אינם 
בכורים  הסיום דערב־פסח, שמנהג ישראל להביא גם 

הקטנים40. 
אהבת  על  בסיומים,  [במיוחד  לעורר  יש  "וכן 
בכלל  התורה  בלימוד  ההוספה  על־דבר  ו]  ישראל41 
במשפט  'ציון  שנאמר:  מה  על־פי  הצדקה,  ובנתינת 
לעורר  כשבאים  בצדקה'"42.  ושביה  תיפדה,  (=תורה) 
צדקה,  קופת  בפועל  להביא  יש   – צדקה  נתינת  על 
ביום  וגם  בפועל43.  צדקה  נותנים  ומיד  תיכף  שאז 

36. "ולדוגמא: מסכת תמיד (מסכת הכי קטנה, שמונה דפים בלבד, שיכולים 
אומרים  הלוויים  שהיו  "השיר  שסיומה  קצר)  זמן  במשך  ולסיימה  ללמדה 
במקדש", וכן הסיום ד"כל בניך לימודי ה'" – בארבע המסכתות: ברכות, נזיר, 

יבמות, כריתות – ראשי־תיבות "בניך".
37. שיחות־קודש תש"מ ח"ג עמ' 672.
38. תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 96.

39. תורת־מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 108.
40. ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 719. ולמרות האמור שם "במיוחד בשנה 

זו" אין נראה שזו הוראת שעה, עיי"ש.
41. תורת־מנחם תשמ"ג ח"ד עמ' 1849.

42. ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 708. ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 564.
43. תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 123.
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מסגיר הנני העתק מכתב שכתבתי בקשר עם יום 
הגאולה י"ט כסלו העבר, אשר תוכנו משמש מענה 

על חלק ממכתבה האחרון אלי.
הרבנית  לאמה  חמה  שלום]  [בפרישת  בפ"ש 
[לבשורות  לבשו"ט  המחכה   – שיחיו   – ולבעלה 

טובות].
מ. שניאורסאהן

"לבשר בשורות טובות... ובהנוגע לכל 
בני המשפחה"

ב"ה, ז' מנ"א תשכ"ה
ברוקלין

ב"ד מרת שיינא זלדה תחי'  
[ש"ס מישקובסקי – ירושת"ו]  

ברכה ושלום!
ת"ח על מכתבה מבשר טוב מקישורי התנאים של 

בן בת דודתה תחי',
טובות  לבשר  טובה  התחלה  זה  שתהי'  רצון  ויהי 
ובפרט  בכלל,  ולהבא,  מכאן  והנגלה  הנראה  בטוב 
בעניני הבריאות שכותבת ובהנוגע לכל בני המשפחה 

שי', ויהי' כל זה מתוך בריאות הנכונה וטוב לבב,
ייהפכו  הנבואי,  היעוד  ע"פ  אלו  ימים  ובסיסמת 

לששון ולשמחה.
הפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
בברכת טוב ולבשו"ט ובפ"ש – ב"ד [=בן דודה]

מ. שניאורסאהן

"בן דודה המאחל כל־טוב־סלה"
ב"ה, י"א ניסן ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.
ב"ד [=בת דודתי] מרת זלדה תי'  

ברכה ושלום!
מאשר הנני קבלת מכתבה מכ"ג אדר והקודמו.

ולקראת חג המצות..
בברכת החג ולבשו"ט

ב"ד המאחל כט"ס
מ. שניאורסאהן

"לאורך ימים ושנים טובות ושמחות"
ב"ה, כ"ב כסלו תשל"ט

ברוקלין
ב"ד מרת זלדה תחי'  

ברכה ושלום!
מאשר הנני קבלת המכ'.

בתוה"ק:  אמורה  מלתי  וכבר  הברכות.  על  ות"ח 
של  בברכתו  מברכיך,  הברכות)  מקור  (ה'  ואברכה 

הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.
הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בברכה לאויוש"ט ושמחות
מ. שניאורסאהן

תביעה ל"חדוות חיים"
כך כתב הרבי למרת זלדה בט"ז שבט תשל"ז וציין 
('אגרות־ שירה"  "ערב־שבת־קודש   – התאריך  לצד 

קודש' כרך לב עמ' קטו):
בברכה להוציא־לאור עוד ספר שירים (ובקרוב) – 
שירים גם בתוכנם – ובברכה לחדות החיים, הבאים 

ממקור החיים והטוב – השם־יתברך.
ושוב בחודש ניסן תשל"ח (שם כרך לג עמ' רלג): 

ויהי־רצון  וכו',  פרס  לקבלת  מזל־טוב  בברכת 
שמתוך שמחה תשפיע שמחה בכל סביבתה 

ניצול הכישרונות
זלדה  ממרת  הרבי  מבקש  הראשונות  בשנים  כבר 
"שתשלח את מה שכתבה ונדפס" (ראה לעיל במכתב 
בכל  חיל  אל  מחיל  והליכה  "צמיחה  תשי"ד);  משנת 
ופנימית"  אמיתית  שמחה  מתוך  וקדושה  תורה  עניני 
אור"  ותורה  מצוה  בנר  "להוסיף  תשכ"ו);  שבט  (ט"ז 
(ה' טבת תשכ"ט); "לנצל הכשרונות אשר חוננה בהם" 

(כ"א מנחם אב תש"ל).
בהתבטאותו  בדומה  זלדה,  את  עודד  אף  הרבי 
המעינות  להפצת  "בנוגע  אחרת,  לאישיות  בהזדמנות 
מוצלח  באופן  מסויימים  וחוגים  שונות  במסיבות 
ובדברים היוצאים מן הלב" "בהבאת עניני אור היהדות 
(ודא"ח בפרט) לכמה־וכמה חוגים ובהם כאלו שלעת־

עתה על־כל־פנים רק הוא מצא הגישה אליהם".
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פרשת מטות
פרשת מטות

פרשתנו נקראת לעולם בימי בין המצרים.
אומר על כך כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

סופם של ימים אלו להפוך ל"ימים טובים וימי ששון 
בא  ועניין זה  תעניות);  הלכות  סוף  (רמב"ם  ושמחה" 

לידי ביטוי בשלושת הנושאים של פרשתנו.
פרשת נדרים – מדובר בה על האפשרות של הפרת
שאין צורך להתרחק מענייני העולם (על־ נדר, היינו 
ידי נדר), אלא ניתן הכוח להעלותם ולהפכם לקדושה.

מלחמת מדיין – מסופר על חלוקת השלל של מדיין 
והכשרתן של כלי מדיין, היינו טהרת השלל והעלאתו 

לקדושה.
את  העדיפו  אלה  ראובן – שבטים  נחלת בני גד ובני 
עבר הירדן, בגלל היותו ארץ מקנה, ורצו להיות רועי 
משה  אך  והעולם;  העיר  של  משאונה  הרחק  צאן, 
הבהיר להם שעיקר העבודה היא המלחמה בחומריות 
העולם כדי לבררה ולזככה, "האחיכם יבואו למלחמה 

ואתם תשבו פה".
(לקוטי שיחות כרך לג, עמ' 196)

וידבר משה אל ראשי המטות (ל,ב)
מדוע נקט הכתוב "מטות" ולא "שבטים"?

הוא ענף קשה וחזק, שנפרד מן האילן, ואילו  מטה 
שבט הוא ענף המחובר עדיין לאילן, שהוא רך. לעניין 
הנודר  שכן  דווקא,  "מטות"  בחינת  דרושה  נדרים 
גם מדברים  ומתנזר  לו  עצמו במותר  את  מקדש  נדר 

המותרים, ועבודה זו דורשת תקיפות ונחישות.
(אור התורה במדבר עמ' א'שא)

זה הדבר אשר ציווה ה' (ל,ב)
עצמו  הדבר  אותו  זה  הרי  בתורה  עוסק  כשיהודי 

שציווה ה' למשה בסיני.
(לקוטי תורה במדבר עמ' פב)

איש כי ידור נדר לה' (ל,ג)
האומר פירות אלו עלי קרבן... הרי אלו אסורין עליו, 
שהיתה  בהמה  ויעשה  קרבן  אדם  שאפשר שידור  מפני 

חול קרבן ותאסר (רמב"ם הלכות נדרים פ"א)

הוא   – הדיבור  של  כוחו  מגיע  היכן  עד  וראה  בא 
מסוגל להפוך את החול לקודש, להחיל קדושת קרבן 
בכוח  שאסור לזלזל  בהמה של חולין. מובן אפוא  על 
זה ויש להקפיד להשתמש בו אך ורק לדברים רצויים.
(שיחת ש"פ מטו"מ תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח כרך ד, עמ' 92)

לא יחל דברו (ל,ג)
לא יעשה דבריו חולין (רש"י)

יהיו  האדם  של  הגשמיים  וענייניו  שדבריו  אסור 
חולין; גם ענייני החול של יהודי חייבים להיות "חולין 

שנעשו על טהרת הקדש".
(לקוטי שיחות כרך יג עמ' 108)

ככל היוצא מפיו יעשה (ל,ג)
של  החסידיים  הרבנים  מגדולי  אחד  על  מסופר 
השתתף  כרב  כהונתו  שנות  שבראשית  הקודם,  הדור 
פעם בסעודת מצווה, וטעם מן הכיבוד שעל השולחן, 
[=עוגת  ה'לעקאח'  עוגת  על  תחילה  לברך  שכח  אך 
מחברי  אחד  כדין.  השולחן,  על  שהיתה  דבש] 
הדבר.  לפשר  הרב  את  שאל  בכך,  שהבחין  הקהילה, 
"אני  ענה:  האמת,  את  לומר  שהתבייש  הצעיר,  הרב 

נוהג שלא לאכול לעקאח".
פיו,  אל  'לעקאח'  בא  לא  האחרון,  יומו  עד  ומאז, 

שהרי הוציא מפיו שאינו אוכל 'לעקאח'...

(מפי השמועה)

לתת נקמת ה' במדין (לא,ג)
ואילו בפסוק הקודם נאמר "נקמת בני־ישראל".

אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  ז"ל,  יצחק  לוי  הר"ר  אומר 
נשיא דורנו:

הקב"ה מדקדק בכבודם של ישראל יותר מבכבודו, 
ולכן אמר שהמלחמה היא "נקמת בני־ישראל"; ואילו 
אין  מקום, ומבחינתו  של  בכבודו  יותר  מדקדק  משה 

כאן אלא "נקמת ה'".
(לקוטי לוי יצחק ב עמ' שעז)

ממעייני החסידות
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יום שישי
א' במנחם־אב – ראש חודש

'יעלה  מכריזים  אין  עשרה  שמונה  לפני  ערבית: 
לציבור  להזכיר  השולחן,  על  טופחים  אבל  ויבוא', 

לומר זאת.
קדיש  זבדיה,  זקן,  ואברהם  הלל,  חצי  שחרית: 
תתקבל. שיר של יום, הושיענו, ברכי נפשי, קדיש יתום. 
קריאת התורה. חצי קדיש. הגבהה וגלילה. אשרי, ובא 
בקול  ולא  לעצמו,  לציון'  'ובא  מסיים  הש"ץ  לציון. 
רם. אומרים 'יהללו' ומכניסים את ספר־התורה לארון 
תפילין  ומניחים  דרש"י17,  תפילין  חולצים  הקודש. 
אלוקיכם  'ה'  כופלין  (ואין  קריאת־שמע  דרבינו־תם. 
אמת'). שש זכירות. חולצים תפילין דרבינו־תם. הש"ץ 
אומר (ולפחות מסיים בקול) איזה מזמור, חצי קדיש. 

תפילת מוסף.
נחלקו  בית־הבחירה  "הלכות  הבחירה:  בית  ענייני 
בקשר  הדיוק  גודל  את  רואים  וכאן  פרקים.  לשמונה 
ובשייכות ללימוד הלכות אלו (במיוחד) החל מראש־

חודש מנחם־אב – שישנם שמונה ימים שבהם לומדים 
תשעה  ערב  עד  מראש־חודש  בית־הבחירה,  הלכות 

באב (לפני חצות18), כלומר, פרק ליום"19.
"תשעת הימים"20:

ומתן  ובמשא  בשמחה  ממעטין  אב  משנכנס  קניות: 
ומנעלים חדשים או  בגדים  של שמחה. ואסור לקנות 
בהם  משתמשים  אין  ואפילו  לו,  לעשות  לאומן  לתת 

עד לאחר תשעה באב. 
פעם  הימים.  בתשעת  חדשה  לדירה  נכנסים  אין 
ופעם  באב"21,  ט"ו  לאחר  לדחות  "טוב  הרבי:  ענה 

כדי  להניחם  וממהר  דר"ת,  תפילין  מניחין  שאינם  בביהכ"נ  המתפלל   .17
הספר־ בפני  התפילין  ייזהר שלא יחלוץ  הציבור,  עם  מוסף  תפילת  להספיק 
תורה (שו"ע אדה"ז סו"ס כה) אלא יסתלק לצדדין, או יחלצם מתחת הטלית־
גמר  אחרי  זאת  יעשה  שני'  ל'חדר  עובר  ואם  נח).  ס"ק  שם  (משנ"ב  גדול 
סי'  הב"י  שו"ע  ממקומו".  ה'  כבוד  הפסוק "ברוך  דסדרא' (תרגום  ה'קדושה 

קלב ס"ב).
18. להעיר מספר השיחות תנש"א (מוגה) ח"ב עמ' 691 הערה 87, שמפורש 
(נדחה)  באב  תשעה  ביום  גם  הבחירה  בית  בהלכות  שיעור  ללמוד  שיש 
בעצמו: "באופן המותר, כמובן, לאחרי חצות היום, או להשלים במוצאי היום". 

19. תורת־מנחם תשמ"ו ח"ד עמ' 187 – בלתי מוגה.
20. לוח כולל־חב"ד.

21. אגרות־קודש כרך ט עמ' רכח.

הוא חודש  אלול  אחרת הורה: "באם אפשר... בחודש 
הרחמים"22.

קטנים)  מבגדי  (חוץ  בגדים  לכבס  אסור  כיבוס: 
לשבת  וכתונת  באב.  תשעה  לאחר  להניחם  אפילו 
בגדים  ללבוש  ואסור  גוי,  על־ידי  רק  לכבס  מותר 
מכובסים שלא לבשם עדיין (אלא לכבוד שבת־קודש). 
לפיכך נוהגים ללבוש לפני ראש־חודש לזמן־מה את 
כל הבגדים המכובסים שעומדים ללבוש במשך תשעת 
הימים23. באם לא הספיק – יניחם לזמן־מה על הרצפה 

להוריד הבגד מניקיונו, ואחר־כך רשאי ללבשם24. 
מותרים  והורי־הבן,  הסנדק,  המוהל,  הברית:  בעלי 

ללבוש לבנים ובגדי שבת.
אפילו  לתענוג  הגוף  כל  את  לרחוץ  אסור  רחיצה: 
מפני  המצטער  [וכן  מצווה  ולצורך  ולרפואה  בצונן, 
שבת26 ערב  בכל  הטובל  מותר.   – והזיעה25]  החום 
מותר לטבול ולרחוץ ראשו, פניו, ידיו ורגליו27 לשבת.
בשר, יין וענייני רפואה: אסור לאכול בשר ולשתות 

יין (מלבד בשבת ובסעודת מצווה).
יש   – אפשר  באם  רפואי:  טיפול  בדבר  הרבי  עצת 
וכל עכבה לטובה.  לדחותו לאחרי יום התשיעי באב. 
קודם  זאת  לעשות  יש  השעה,  את  דוחק  הרופא  באם 

שבת חזון28.

22. שם כרך יט עמ' שצ.
מכנסיים,  בחולצות,  בזה  נזהרים  ס"ק צא. למעשה  כף־החיים סי' תקנא   .23

שמלות וחצאיות, אך לא בלבנים וגרביים.
24. כמו כן, ניתן ללבוש בש"ק בתנאי שייהנה מזה בש"ק עצמה, אחד בלילה 

ואחד בבוקר ואחד בצהרים וכדומה
בין־ הל'  נטעי־גבריאל  ד,  אות  פד  סי'  ח"ד  אה"ע  אגרות־משה  שו"ת   .25
בזה  המתיר  רכ,  ס"ע  ח"א  גשר־החיים  וראה  ס"ד.  פמ"ב  ח"א  המצרים 
אבילות  הל'  נטעי־גבריאל  (וע'  חמים  ובמים  בסבון  אפילו  דיחיד  באבילות 
ח"א פרק קה סי"ג). מאידך בכף־החיים סי' תקנ"ד סוף ס"ק מו כתב בעניננו, 

שאם יכול להעביר זאת בצונן לא ירחץ בחמין.
סו"ס  ח"ג  או"ח  מנחם  שלחן  הטבילה בלבד.  בכל יום, לעניין  הטובל  וכן   .26

רסז.
הרה"ג  הורה  וכן  ובסבון.  חמים  במים  הגוף,  כל  רוחצים  ולמעשה   .27
והמשפיע ר' חיים־שאול ברוק ע"ה. (וצ"ע מהמובא בליקוטי־סיפורים להרב 
פרלוב ע"ה מהדורה ראשונה עמ' קכב). וראה בכ"ז בס' 'מנהג ישראל תורה' 

סי' תקנ"א ס"ק יא.
28. שם עמ' שעו.
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הלכות ומנהגי חב"ד
ענייני בין המצרים:

ב'משפט'  להוסיף  יש  המצרים'  'בין  בימי  תורה: 
למעשה  הלכה  בענייני  לראש  לכל  התורה,  לימוד   –
מדיני ימים אלו1, וכן במיוחד בענייני התורה העוסקים 
בגאולה2 ובבניין בית־המקדש. ולכל לראש – הפרקים 
בית־המקדש  בעניין  המדברים  מ־מג  יחזקאל  בספר 
והלכות  ותמיד3  מידות  מסכתות   – משנה  השלישי, 

בית־הבחירה4 להרמב"ם. 
ועל־אחת־ להיות בכל יום,  צריכה  ההוספה בתורה 

כמה־וכמה בשבתות, שעניינן 'הקדמת רפואה'5. 
זו  הוראה  קיום  על־דבר  להחליט  הספיק  שלא  מי 
בין־המצרים,  לפני  הבחירה'  'בית  ענייני  לימוד  ושל 
קודם6.  אחת  שעה  ויפה  בהקדם,  זאת  להחליט  עליו 
הפעולות  ככל  בפועל  עשו  שלא  אלה  אשר  ומובן 

דלעיל בזמנן – כדאי להשלימן גם לאחר מכן7. 
ההוספה בתורה בעניין שהזמן־גרמא, צריכה להיות 
גם אצל הילדים [והילדות] הנמצאים במחנות הקיץ8.
תפילה: להוסיף בכל יום בעבודת התפילה באיכות, 
על־ תהלים –  באמירת  הוספה   – בכמות  גם  ולהוסיף 

כל־פנים מזמור אחד9.
מהנתינה  'צדקה' יותר  אלה יש לתת  בימים  צדקה: 
הרגילה לפני התפילה10 וגם בשבתות – באופן המותר 
נתינת  על  בנוסף  וכיוצא־בזה,  ושתייה  אכילה  על־ידי 

לא בא" –  צדקנו עדיין  שמשיח  המעשה אשר יעשון, כל זמן  את  1. "לדעת 
עפ"י תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 78, 91 (מוגה), 108. בליקוטי־שיחות כרך 

כד עמ' 265 מזכיר גם את לימוד ספר הזוהר, והסברתו בתורת החסידות.
2. ספר־השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.

3. ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 579 והערה 186. ובתורת־מנחם תשמ"ט ח"ד 
עמ' 38 הלשון "ומקצת במסכת תמיד".

4. ופעם אחת מצאנו שהורה הרבי ללמוד בנוסף לכך גם "הלכות הקורבנות" 
(שיחת מוצש"ק פ' דברים תשל"ט, הנחת הת' בלתי מוגה סכ"ו וסס"א).

5. ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 578.
6. "על־פי פסק־דין שו"ע או"ח סי' תקע"א ס"ג".

הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים'  7. מתוך: פתח־דבר ל'
של הרבי.

8. תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 50. וכנראה ה"ה ל'סיומים' המובאים אח"כ.

9. ליקוטי־שיחות חלק כד עמ' 265. וראה גם בכרך כח עמ' 286 הע' 60, וש"נ.
בתיכ"נ   – מעט  מקדש  בצדקת  ובפרט   .265 ס"ע  חכ"ג  ליקוטי־שיחות   .10
ובתי־מדרש (ישיבות וכו'), לקו"ש כח עמ' 287. וראה סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 

.733

עבור  בהוספה  כנהוג  קודש  שבת  בערב  הצדקה 
השבת11.

לנשי  גם  שייך  לעיל  הנזכר  שכל  בפשטות,  "מובן 
ובנות ישראל"12.

שבת קודש פרשת מטות13
כ"ד בתמוז – מברכים החודש 

מנחם־אב
בציבור.  תהילים  ספר  כל  אמירת   – בבוקר  השכם 
מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  לומדים  אחר־כך 

לכולם, ואחר־כך התפילה.
הפטרה: "דברי ירמיהו" (ירמיהו א,א – ב,ג). 

ו־4 דקות  ו־32   7 בשעה  בערב  חמישי  יום  המולד: 
חלקים.

מברכים החודש: ראש חודש מנחם־אב ביום השישי.
אין אומרים 'אב הרחמים'.

התוועדות בבית הכנסת.
מנחה: בקריאת התורה במנחה ובשני וחמישי קורין 
ה'..  "וידבר  מן  ולשלישי  המסעות14.  סוף  עד  ללוי 

בערבות מואב גו'" עד "לרשת אותה"15.
פרקי אבות – פרק א'.

יום חמישי
כ"ט בתמוז, ערב ראש־חודש

שיעור תהלים: היום אומרים גם את השיעור של יום 
ל' בחודש.

בבית־ לקופות  (שנותנים  הצדקה  מטבעות  את 
בערב־ מחלקים  התפילות)  אחרי  או  קודם  הכנסת 

ראש־חודש למטרות הצדקה שבעבורן נועדו16.
במנחה אין אומרים תחנון.

11. תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 96 הערה 127.
12. לקוטי־שיחות כרך כד עמ' 266.

13. בחוץ לארץ – פרשת פינחס.
14. "היום יום" כג בתמוז.

15. לוח כולל חב"ד.
16. ספר המנהגים עמ' 77.

לוח השבוע
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עלינו לבצע את 
שכתוב באיגרת!

המפתח לאוצר נמצא בידינו • על כל מי שקרא 
את אגרותיו של נשיא דורנו לקיימן בפועל! • יש 
להשפיע בדרכי נועם. את הציפורניים יש להפנות 
לעצמו • חקירה: מתי מתחיל שבוע תשעה באב? • 

יומן מבית חיינו כקביעות שנה זו. מתוך: 'יומן הקהל 
– תשמ"ח'

שבת מברכים פנחס, 
כ״ד תמוז 

הרבי  נכנס  להתוועדות 
 .13:30 בשעה  כרגיל 
ביאר  הדברים  בראשית 
את  באריכות   הרבי 
של  הפנימית  משמעותם 
בענותו  המיצרים  בין  ימי 
התורה  הרי   - השאלה  על 
ונצחיים  תקפים  וענייניה 
לעד, ואם־כן מובן שעניינם 
המיצרים  בין  ימי  של 
שבתוך  בשבתות  גם  קיים 
ו(עוד  השבועות,  שלושת 
יותר) גם לעתיד לבוא לא 
השאלה:  ונשאלת  יתבטל, 

הכיצד?
את  מקשר  שם  ברשימותיו,  צדק"  ה"צמח  הרבי  הסבר  על  התבסס  הביאור 
עם הפסוק "מן המיצר קראתי י־ה, ענני במרחב  ימי בין המיצרים  של  משמעותם 
דרגה גבוהה ביותר, שכן בכוחה להמשיך ולהוריד  י־ה", ומסביר שה"מיצר" הינו 
דרגה אחרת נעלית שנקראת "מרחב". והוא הדבר גם בימי בין המיצרים שאף בהם 
בעצם חבויה הפנימיות החיובית והטובה, שכן כידוע כל מה שהקב״ה ברא ועשה 
בעולמו טוב הוא, אלא שיש והטוב בא בגלוי ויש טוב שהוא חבוי ומוסתר וכל מה 
שעלינו הוא לגלותו. וכפי המשל הידוע שאמר הרבי מוהר״ש נ״ע שבעצם יש לנו 
אוצרות בארגז ואף המפתח לארגז בידינו, וכל שיש לעשות הוא להשתמש במפתח 

ולפתוח!

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח

התוועדות מיוחדת
והוראה חדשה:

לימוד עניני בית הבחירה
במהלכה  התוועדות,  הרבי  קיים  שישי  בליל 
והנסים  אנטבה  מבצע  אודות  על  באריכות  דיבר 
המופלאים שהתרחשו בו. בסיום ההתוועדות הודיע 
על תקנה חדשה – לימוד הלכות בית הבחירה בימי 
בין המצרים, ולימוד מיוחד לילדים על ידי ציורים 

וכדומה. 
והוסיף  ההוראה,  את  הרבי  ופירט  ביאר  בשבת 
בית  הלכות  בלימוד  להוסיף  צריכות  נשים  שאף 

הבחירה.
על העניין,  שוב ושוב  הרבי  עורר  במשך השנים 
היה  המצרים'  'בין  בימי  שנערכו  ובהתוועדויות 

מבאר עניינים בהלכות בית הבחירה.

תשל"ו
כ"ד תמוז
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כי  הרבי,  ביאר  להנ״ל  בהמשך 
הטמון  הטוב  בדבר  לעיל  המוסבר 
בכך  גם  רמוז  השבועות  בשלושת 
שלוש  הינו  השבועות  שמספר 
שמצינו  וכפי  "טוב",  על  המורה 
בקשר לחודש הקודם (- חודש סיון) 
תליתאי  "אוריאן  חז״ל  של  מאמרם 
לעם תליתאי על ידי תליתאי בירחא 
שהמספר  לזה  ההסבר  תליתאי". 
שלוש מורה על טוב, שכן זה מרכיב 
הקב״ה  הבריאה:  משמעות  כל  את 
שנצטווה, והתפקיד  המַצווה, האדם 
"לעשות  שהוא  לעשות  יש  אותו 

דירה לו יתברך בתחתונים".
בהמשך השיחות לאחר הביאורים בפרקי 
אבות חזר שוב הרבי לנושא המדובר ביותר 
לאחרונה - החינוך וקירוב יהודים לאביהם 
הדברים  מתקשרים  כשהפעם  שבשמים, 
רש״י  מספר  עליו  ׳פנחס׳  השבוע  לפרשת 
רבינו  שמשה  הקודמת)  הפרשה  (בסוף 
"קריינא  זמרי):  את  שהרג  (לפני  לו  אמר 
והיינו  פרוונקא"  להווי  איהו  דאיגרתא 

שקורא האיגרת הוא יהיה מבצעה.
אחד  לכל  ההוראה  זוהי  פירש:  הרבי 
את  קרא  בוודאי  אשר  כאן  הנוכחים  מן 
אגרותיו של משה רבינו שבדור שהוא נשיא 
או  נ״ע, ולפחות פתגם  הקודם  הרבי  דורנו 
אומרים לו  גם  כן  ממנו, ועל  קצרה  ִאמרה 
"איהו להווי פרוונקא"! עליך מוטלת אפוא 
ולקרב  באגרת  שכתוב  את  לקיים  החובה 
שפנחס  כשם  ומצוותיה,  לתורה  יהודים 
הסתפק  ולא  בעצמו  השליחות  את  ביצע 

בשליחת שלוחים אחרים...
המסוים  שבמקרה  שאף  לדעת  חשוב  כי  הדגיש  הרבי 
כללי  באופן  אך  קנאות,  מתוך  הדבר  נעשה  פנחס  של 
בדרכי  לקרב  יש  יהודים  על  בהשפעה  מדובר  כאשר 
על  הרבי,  הציפורניים, אמר  את  ב'ציפורניים'.  נועם ולא 
להפנות כלפי עצמו. אם־כי מאידך חשוב לזכור  כל אחד 
"ומקרבן  המשנה  כמאמר  להיעשות  צריך  הקירוב  גם  כי 
לתורה", ולא חלילה לקרב התורה אל הבריות. (כך גם אין 
ההליכה מן הקל אל הכבד - שהיא הדרך הנכונה - סותרת 

לכלל הנ״ל שלפיו אין לעשות פשרות בתורה).

ניחום אבלים
בבית משפחת העכט

משפחת  בבית  אבלים  לנחם  הרבי  הגיע  נדיר  באופן 
שלמה  הרבנים:  האחים  של  (אביהם  העכט  יהושע  הרב 
זלמן, משה יצחק, אברהם דב, יעקב יהודה, פרץ, שלום). 
שעסקה  קצרה  שיחה  הרבי  אמר  האבלים  ניחום  במהלך 

בענייני אבלות.

תשי"ג
כ"ה תמוז

תשמ"ב
כ"ו תמוז תיקון הטעות

בצורת מנורת המקדש
השיחה  אמירת  בעת  השבת,  התוועדות  במהלך 
לגבי  הרבי  דן  הבחירה,  בית  בענייני  שעסקה 
עולה  שמהפוסקים  אמר  הרבי  המנורה.  קני  צורת 
המסקנה, שבשונה מהמקובל לצייר את המנורה עם 
קנים מעוגלים, הרי שהקנים צריכים להיות ישרים־

מלוכסנים.
המנורה  קני  את  מקום  בכל  לשנות  הורה  הרבי 
החנוכיות  את  שגם  הוסיף  ואף  ישרים,  לקנים 
מקנים עגולים  בצורת המנורה יש לשנות  שנעשות 

לישרים הנוטים באלכסון.

ציור המנורה בקנים ישרים בכתב יד קדשו של הרמב"ם
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"משה קיבל
תורה מסיני"

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, 
ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים

(פרק א משנה א)

פירוש כ"ק אדמו"ר:
מפרט התנא את סדר  למה  השאלות במשנתנו: א) 
המסורה ואינו אומר בקיצור שמשה קיבל תורה מסיני 
ומסרה לדורות הבאים, עד לאנשי כנסת הגדולה. ב) 
ומסירת התורה אינו  הרי חלקם של הנביאים בקבלת 
מצד מעלת הנבואה (שהרי אסור לפסוק הלכה על־פי 
נבואה) אלא להיותם חכמים; ולמה מתאר אותם התנא 
מניינא   – דברים"  שלושה  אמרו  "הם  ג)  כ"נביאים". 

למה לי?
והעניין:

הנדרשות  נפשיות  תכונות  חמש  מלמדנו  התנא 
בלימוד התורה.

היא  לתורה  בקשר  המיוחדת  מעלתו   – משה 
ענוותנותו הגדולה, וכמו שאמרו רז"ל שמפני שמיעט 
את עצמו נקראת התורה על שמו. ותכונה זו מכשירה 

את האדם להיות 'כלי' לתורה.
יהושע – על יהושע נאמר "לא ימיש מתוך האוהל", 
צריכה  וכך  בלבד.  לתורה  ונתון  מסור  שהיה  היינו 
להיות גישתו של כל אחד ואחד, כי גם מי שאין תורתו 
שום  לו  אין  כאילו  יהיה  שלומד  בזמן  הנה  אומנותו, 

'אומנות' אחרת – תורתו אומנותו.
ללימוד  כהכנה  הנדרשות  אלו,  תכונות  שתי  לאחר 
לעצם  השייכות  תכונות  שלוש  התנא  מפרט  התורה, 

הלימוד:

כדי  חכמה".  שקנה  זה   – "זקן  רז"ל  אמרו   – זקנים 
דרך  (על  האדם  של  העצמי  קניינו  תהיה  שהתורה 

הקונה דבר בממונו) עליו להשקיע בה עמל ויגיעה.
נביאים – כשלומד אדם באופן של 'לאסוקי שמעתתא 
שיכוון  הוא לסייעתא דשמיא,  אליבא דהלכתא' זקוק 
שהוא  כפי  דשמיא'  'סייעתא  עניין  ההלכה.  לאמיתת 

בדור שלם – מתבטא בדור הנביאים.
כנסת  אנשי  של  תפקידם   – הגדולה  כנסת  אנשי 
תקנות.  ולתקן  למעשה  הלכה  לפסוק  היה  הגדולה 
בפועל,  למעשה  נוגעת  שההלכה  הלומד  של  ידיעתו 
מעוררת אצלו עיון רב ומיוחד, מתוך יראה שמא לא 
מכוון  הוא  הרי   – זה  עיונו  ועל־ידי  האמת,  אל  יכוון 

אל האמת.
אנשי כנסת  מצד בחינת  דברים –  הם אמרו שלושה 
הגדולה שעניינם הלכה למעשה ותיקון תקנות נתחדש 

שיש שלושה דברים.
למעשה  להוראה  אדם  הגיע  שלא  עוד  כל  דהנה, 
שלגביו  לומר  ביכולתו  הגדולה)  כנסת  אנשי  (בחינת 
והאדם  יתברך  התורה  נותן   – בלבד  דברים'  'שני  יש 
לדעת  עליו  להוראה,  משהגיע  אבל  תורה.  הלומד 
הלומד;  האדם  התורה;  נותן  דברים":  "שלושה  שיש 
והעולם, שעליו חלים פסקי התורה. כלומר – עבודתו 

היא לברר ולזכך את העולם על־ידי פסקי התורה.
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת נשא תשל"ו – על־פי רשימת 
השומעים, ביאורים לפרקי אבות (א) עמ' 25־26)

פרקי אבות
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עתלדעת
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

תרי"ג

תקי"ט

יום הולדתו של
הרה"ח ר' ברוך שניאור

הרה"ג  הרבי,  של  סבו  של  הולדתו  יום 
הרה"ג  של  בנו  שניאור,  ברוך  ר'  הרה"ח 
בכורו  בנו  הרב"ש,  בן  יצחק,  לוי  הרה"ח 

של ה'צמח צדק'. 
גאון  היה  שניאור  ברוך  ר'  הרה"ח  הרה"ג 
את  ידע  הוא  נפלא;  זכרון  ובעל  גדול 
כ"ק  של  חסיד  היה  פה.  בעל  הש"ס  כל 
אדמו"ר המהר"ש, כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 

וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
(ימי חב"ד ע' 155)

יום הניצחון על כת 
הפרנקיסטים

הבעל  ישראל  ר'  מורנו  נצחון  יום 
בעיר  הפראנקיסטים  על  טוב  שם 

לבוב.
החרסונית  הגניזה  במכתבי 
מובאים  ב"התמים")  (שנדפסו 
על  המספרים  מכתבים  כמה 
טוב  שם  הבעל  שהכריזו  חג  יום 
כת  על  נצחונם  לרגל  ותלמידיו 

הפראנקיסטים.
(ימי חב"ד ע' 216. אג"ק כ"ק אדמו"ר חי"ט ע' פא)

כ"ד 
תמוז

כ"ו 
תמוז

לתת נקמת ה' במדין (לא,ג)
שהעומד כנגד ישראל כאילו עומד כנגד הקב"ה (רש"י)

שבה  דווקא,  מדיין  במלחמת  זה  דבר  מודיעה  התורה 
בקב"ה: מדיין ניסו  במלחמה  בישראל  נקשרה המלחמה 
להכות את בני־ישראל על־ידי שהכשילום בעבירות, שהן 
נגד רצון ה' – זנות (בנות מדין) ועבודה זרה (בעל פעור).

(לקוטי שיחות כרך יח עמ' 362)

לכל מטות ישראל תשלחו לצבא (לא,ד)
לרבות שבט לוי (רש"י)

מחלוקת  על  מורה  ומריבה,  מדון  מלשון  "מדיין", 
לוי,  שבט  גם  זו  במלחמה  השתתף  לכן  לבבות.  ופירוד 
יילווה  "הפעם  מלשון  (לוי  ואחדות  התחברות  שעניינם 

אישי אלי").

(לקוטי שיחות כרך כג עמ' 210)

כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו 
(לא,יט)

עצמו  במת  מטמא אדם בחיבורי המת כאילו נוגע  הכלי 
(רש"י)

בתלמידי־ שדבק  מי  כך:  וקדושה  לטהרה  בנוגע  אף 
בשכינה ממש"  הכתוב כאילו נדבק  חכמים "מעלה עליו 
פורענות,  ממידת  טובה  מידה  ומרובה  קיא).  (כתובות 
שכן אין אדם מיטמא מהמת אלא בנגיעה ישירה (דהיינו 
נגיעה בחרב ("חיבורי המת") ולא "נגיעה" באמצעות חץ); 
בתלמידי־ הקדושה די גם בדבקות "רחוקה"  בצד  ואילו 
בתו  המשיא  "כל  שם)  (כתובות  רז"ל  כמאמר  חכמים, 
לתלמיד־חכם והעושה פרקמטיא לתלמיד־חכם והמהנה 

תלמיד־חכם מנכסיו כאילו מידבק בשכינה".
(לקוטי שיחות כרך כח, עמ' 200)

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד (לב,א)
מובא בספרים ששבטים אלו חיבבו את המן ולא אכלו 
היה להם  צאנם  את  שחטו  שלא  ובגלל  אחרים,  מאכלים 
נבעו  הירדן  עבר  העדפת  הן  המן  חיבת  הן  רב.  מקנה 
להתרחק  גד  ובני  ראובן  בני  שאיפת   – נקודה  מאותה 

מהעולם.
המן היה לחם מן השמים ולא תוצר של חרישה וזריעה; 
העיר  משאון  מנותק  מקנה",  "מקום  היה  הירדן  עבר  גם 

ומענייני המעשה.
(לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 18)
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בהקשר לזה עורר הרבי שוב ובתוקף 
והילדה",  הילד  "שנת  מבצע  על  רב 
הרישום למחנות הקיץ ועל  כמו כן על 
לימוד הלכות בית הבחירה בתקופה זו.

יום חמישי, כ״ט תמוז
במפתיע  הרבי  פתח  בלילה 
מעלת  את  ביאר  בה  קודש  בשיחת 
אשר  אב,  מנחם  חודש  ראש  היום, 
אומרים  אין  חודשים  ראשי  כבשאר 
ראש  גם  כך  על  נוסף  תחנון.  בו 
מצטיין  ביחוד  אב  מנחם  חודש 
בכתוב  נאמר  עליו  שכן  במעלתו, 
שהקב״ה  והיינו  מועד",  עלי  "קרא 

"עצם הטוב" עשאו ליום טוב.
חודש מנחם  לראש  נוספת  מעלה 
השישי  ביום  זו  בשנה  שחל  כפי  אב 
אשר  מאד",  "טוב  בתורה  נאמר  בו 
ללשון זו עילוי מסוים אף על הלשון 
טוב".  "כי  השלישי  ביום  האמורה 
משום ששם הטוב משמש רק כסיבה 
לדבר "כי טוב" אך כאן הלשון "טוב 
מאד" מורה על טוב כפי שהוא עניין 
שביום  זו  במעלה  והביאור  לעצמו. 
לומר, משום שאז  השישי דווקא יש 

הושלמה הבריאה כולה ולכן נראה בגלוי הטוב שבבריאה.
בסיום שיחת הקודש עורר הרבי על כמה עניינים: א. בהתאם לכתוב ש״ציון במשפט 
תפדה ושביה בצדקה" יש להוסיף במיוחד בימים אלו בנתינת צדקה. ב. לימוד הלכות 
פעמים רבות  שמדובר  המקדש, וכפי  ג׳ השבועות ותשעת הימים. ג. לימוד עניני בית 

לאחרונה.
קיימת  הרי  בשבוע,  א׳  ביום  באב  תשעה  צום  חל  בה  זו  בשנה  כי  הוסיף,  גם  הרבי 
החקירה ממתי מתחיל השבוע של תשעה באב - האם מיום א׳ שזהו בעצם יום התענית, 
או מתחילת השבוע הקודם. והחקירה נוגעת לענייני ההחמרה בדיני האבלות הנהוגים 
ג׳   - הדרגות  בכל  האבלות  בדיני  להחמרה  בהתאם  אשר  באב,  תשעה  של  בשבוע 
השבועות, תשעת הימים, ובשבוע של תשעה באב - כך יש גם להרבות בכל העניינים 
באב  תשעה  ששבוע  לפסוק  שיש  ודאי  הנזכרת  בחקירה  הרי  זה  שבנושא  אלא  הנ״ל, 
מתחיל כבר מן השבוע הקודם, וכבר מאז יש להוסיף באופן מיוחד בשלושת העניינים 

האמורים.
היו אלו  אך שלא כרגיל  שטרות לצדקה,  העוברים  מן  הרבי לכל אחד  חילק  לסיום 
ההמונים  שעה ארוכה לכל  במשך  כך  במספר, באמרו "ושביה בצדקה",  שניים  הפעם 

שחלפו על פניו.

תשי"ז
כ"ט תמוז

הקלה בעניני אבילות
בבית  הגבאי  אשת  גורדון,  זישא  מרת  פטירת  אחר 
אבלים  לניחום  הרבי  הגיע  גורדון,  יוחנן  הרב  חיינו 
בביתו. במהלך ניחום האבלים אמר הרבי שיחה קצרה 
בענייני אבלות, בה עמד הרבי על מנהגנו ללכת אחר 

המקל בענייני אבלות. 
והביקור  זה  [ביקור 
לעיל  שהוזכר  הקודם 
מתוך  שתיים  הם 
לאורך  פעמים  שלוש 
הנשיאות  שנות  כל 
בהן הלך הרבי לניחום 
חסידים.  בבתי  אבלים 
נערך  נוסף  ביקור 
בבית  תש"כ  באדר 

משפחת בוטמן].

הרה"ח יוחנן ע"ה גורדון
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