
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 ואתחנן-נחמו • ט"ו מנחם־אב ה'תשפ"ב

א'תס"א

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

אף על פי שכתוב בזהר שתחיית המתים תהיה רק ארבעים שנה לאחרי ביאת המשיח, מכל מקום, הגמרא 
שואלת, שכאשר משיח יבוא ויבנה בית המקדש ויצטרכו להקריב קורבנות, איך ידעו את כל הפרטים?

מתרצת הגמרא שמשה ואהרן יהיו שם ויראו להם, כמו שנאמר "משה ואהרן עמהם". ואף על פי שאומרים 
שיהיו ארבעים שנה מביאת המשיח עד תחיית המתים, הנה ישנם בזה כמה תירוצים, ומהם, שיחידי סגולה 
יקומו לפני זה. ואף כי זה נאמר על "יחידי סגולה", הרי המדובר הוא אודות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 

יהיה הוא מהראשונים לקום! "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", ואם כן,
וכאשר יתבונן איך יראה המצב כאשר תיכף ומיד יקום בעל ההילולא, ויתפוס יהודי בצווארון שלו, ויראה 
את עבודתו במשך שבעים שנה בהם נמצא נשמה בגוף בעולם הזה, ויאמר על כך "ראו גידולים שגידלתי", 

הרי מובנת ההוספה שזה יביא בעבודתו.

(משיחת שבת פרשת וישלח, תשמ"א)
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לפנינו מענה למכתב ניחומין על פטירת הרבנית הצדקנית, 
ששלחה לרבי אלמנתו של מר אירווינג ספיגל, הממונה 

לענייני יהדות בעיתון 'ניו יורק טיימס'. במכתבה שאלה: 
"באיזה מילים אוכל לנחמו?". הרבי הקיף את המילה "מילים", 

וכתב:

זאת]) ממשיכה בחיים יהודים בהיותה אלמנה ו(בכ"ז [= ובכל ? מעשי'[ה]
דוקא – (שבעת שהכרתי בעלה ע"ה – נבלח"ט [ נבדל לחיים טובים] – זה הי' 

האידיעאל שלו) – ה"ז [= הרי זה] עצמו עידוד ועזר וכו'.
ויה"ר [= ויהי רצון] שתתברך בחהפכו"ש [= בחג הפסח כשר ושמח] וכל השנה 

כולה בהוספה בחיים הנ"ל.

נחמה אמתיתהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ט"ו במנחם-אב ה'תשפ"ב – כ"ב במנחם-אב ה'תשפ"ב

ואתחנן | לגלות 'עדּות' על הקב"ה

שתי  יש  אחד",  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל,  "שמע  בפסוק 
אותיות רבתי: עי"ן ד'שמע' ודל"ת ד'אחד'. נאמר בספרים 
עדות,  מלשון  "עד"  תיבת  נעשה  יחד  צירופם  ידי  שעל 
בבחינת  הם  ישראל  שבני  עדי",  "אתם  הכתוב  כלשון 

"עדות" כביכול על הקב"ה.
והעניין בזה – שעצם מציאותם של בני ישראל בעולם, 
כביכול על  עוד לפני העבודה בפועל, היא כבר "עדות" 
במעשה  עבודתם  ידי  על  ועל-אחת-כמה-וכמה  הקב"ה, 
לעיני  גלוי  באופן  ה"עדות"  נראית  זה  ידי  שעל  בפועל, 
שניתי",  לא  הוי'  ש"אני  זה  על  "עדות"  הארץ –  עמי  כל 

הם  זה שמתגלה אצל בני ישראל שענייני יהדות  ידי  על 
אצלם באופן ד"לא שניתי", כמאמר אדמו"ר הזקן שיהודי 

אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד חס ושלום מאלקות.
וההוראה מזה – "החי יתן אל לבו" – שיש להוסיף בכל 
שזהו  הקב"ה,  על  העדות  מתגלית  ידם  שעל  העניינים 
בפועל  המצוות  וקיום  התורה  דלימוד  העניין  כללות 

ממש.
(תורת מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 139)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רכג. מל"ת קד.הל' גזילה ואבידה פרק יז.הל' סוטה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.ט"ו במנחם-אבו'

ט"ז במנחם-אבש"ק
פרק ד. פעמי הכן וגו'. ספר קדושה 

והוא ספר חמישי.. הל' איסורי 
ביאה.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת קה. של. שלא. פרק יח.
שלב. שלג. שלד.

הל' חובל ומזיק.. בפרקים פרק ג-ה.י"ז במנחם-אבא'
אלו. פרק א.

מל"ת שלו. שלה. שלז. 
שלח. שלט.

מל"ת שמ. שמא. שמב. פרק ב.פרק ו-ח.י"ח במנחם-אבב'
שמג. שדמ. שמה.

מל"ת שמח. שמט. שנ. פרק ג.פרק ט-יא.י"ט במנחם-אבג'
שנא.

מל"ת שנב. שמז. שמו.פרק ד.פרק יב-יד.כ' במנחם-אבד'

מל"ת נב. נג. נה. נד. שנד. פרק ה.פרק טו-יז.כ"א במנחם-אבה'
שס. שסא.

מל"ת קסא. קסב. מ"ע פרק ו.פרק יח-כ.כ"ב במנחם-אבו'
לח. מל"ת קס. קנח. קנט.
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דברמלכות

4

לאחר ירידה גדולה
 – עלייה גדולה

יום ט"ו בחודש, שבו "קיימא סיהרא בשלמותא", מורה על התגברות 
מזלם של ישראל • מעלת יום ט"ו שבחודש מנחם-אב היא בכך שהוא 

מורה על התגברות ישראל לאחרי הירידה של הגלות והחורבן • תיאורי 
הרבי הריי"צ לאווירת התשובה ששררה בליובאוויטש מהווים הוראה 

עבורנו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
היו  "לא  חז"ל1:  אמרו   – באב  עשר  חמישה  אודות 
והטעם  באב".  עשר  כחמישה  לישראל  טובים  ימים 
בו  שכלו  "יום  הוא:  זה  טוב  יום  על  בזמן –   – הראשון 
מתי מדבר"2, שכן, בכל תשעה באב היו עושין קבריהן 
החיים,  הבדלו  יוצא  הכרוז  ולמחר  בתוכן,  ושוכבין 
סבורים  קמו כולם, והיו  הגזירה  שכלתה  ואותה השנה 
בט"ו  הלבנה  שנתמלאה  שראו  עד  בחודש,  טעו  שמא 

בחודש, ואז ידעו שכלתה הגזירה, ועשאוהו יום טוב3.
על  תיקון  של  עניין  הוא  באב  עשר  שחמישה  נמצא, 
הבלתי  העניין  שזהו  מדבר,  מתי  גזירת   – באב  תשעה 
היה  לזה  והתיקון  באב,  תשעה  של  הראשון  רצוי 

בחמישה עשר באב, שאז כלתה הגזירה כו'.
ואתחנן,  פרשת  השבוע,  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
כולכם  חיים  שבה נאמר "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם 
לאחרי  שנשארו  אלו  על  נאמר  זה  פסוק  והרי  היום"4, 
מתי  כלו  "כבר  רש"י5:  ובלשון  מדבר,  דמתי  הגזירה 

מדבר, ואלו – מאותן שכתוב בהן חיים כולכם היום".

1. תענית כו, ריש ע"ב – במשנה. בבא-בתרא קכא, א.
2. תענית ל, סוף ע"ב. בבא-בתרא שם.

3. ירושלמי סוף תענית. פתיחתא דאיכה-רבה לג. הובא בפירוש רש"י ותוספות 
תענית שם. וברשב"ם ותוספות בבא-בתרא שם.

4. ד, ד.
5. חוקת כ, כב.

ב
עשר באב אינו תיקון רק על  שחמישה  ויש להוסיף, 
עניין מתי מדבר, אלא גם תיקון על החורבן והגלות של 

תשעה באב:
מבואר בספרי קבלה וחסידות6 שהעילוי של חמישה 
כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו  "לא   – באב  עשר 
סיהרא  הלבנה, "קיימא  מילוי  עם  קשור   – באב"  עשר 

באשלמותא"7.
ואף שהעניין של מילוי הלבנה ישנו בכל ט"ו לחודש, 
בט"ו באב לגבי יום ט"ו  מכל מקום, ישנו עילוי מיוחד 
חג  ט"ו ניסן,  לגבי  ואפילו  השנה,  חודשי  שאר  כל  של 
גודל  לאחרי  להיותו  הסוכות –  חג  תשרי,  וט"ו  הפסח, 
הירידה של תשעה באב, שאז היה כללות עניין החורבן.

והעניין בזה:
ומזה  עלייה,  לצורך  היא  ירידה  שכל  הכלל  ידוע 
מובן, שככל שהירידה היא ביותר, אזי גם העלייה היא 

באופן נעלה יותר.
והנה, תשעה באב הוא עניין של ירידה גדולה ביותר 
שאין למטה ממנה, שכן, מכל ארבעת הצומות הקשורים 
באב  תשעה  של  הצום  הרי  והגלות,  החורבן  עניין  עם 

עמ' א'צו.  ב)  נ"ך (כרך  התורה  השבועות בסופו. אור  שער חג  עץ חיים  6. פרי 
ד"ה נחמו עת"ר.

שמות-רבה  א.  רטו,  שם  גם  וראה  א.  פה,  ב  חלק  רע"א.  קנ,  א  חלק  זוהר   .7
פרשה טו, כו.
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ומזה  בזה.  וכיוצא  כיומו8,  לילו  מכולם,  החמור  הוא 
 – זו  גדולה  ירידה  לאחרי  שבאה  העלייה  שגם  מובן, 
העלייה של ט"ו באב, שאז "קיימא סיהרא באשלמותא" 

– היא עלייה גדולה ביותר שאין למעלה ממנה.
עשר  כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו  "לא  ולכן, 
יותר  גדול  באב  ט"ו  של  טוב  שהיום  היינו,  באב", 
תשרי  וט"ו  הפסח)  (חג  ניסן  ט"ו  של  טובים  מהימים 
פסח  של  טובים  בימים  שגם  אף  שכן,  הסוכות) –  (חג 
ישנו העילוי של "קיימא סיהרא באשלמותא",  וסוכות 
ירידה  לאחרי  באה  אינה  זו  שעלייה  מכיון  מקום  מכל 
זו  אין  לכן,  באב,  תשעה  של  הירידה  כמו  כזו  גדולה 
שבאה  של ט"ו באב  עלייה גדולה כל כך כמו העלייה 

לאחרי גודל הירידה של תשעה באב.

ג
בפרטיות יותר:

לאחרי  בא  בניסן)  (ט"ו  הפסח  חג  של  העילוי  גם 
הירידה של עניין הגלות – גלות מצרים, אבל אף על פי 
תורה, לפני  הייתה לפני מתן  כן, מכיון שגלות מצרים 
שהוכתרו ישראל להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש"9, 
ירידת  לגבי  כך  כל  גדולה  ירידה  זו  שאין  מובן,  הרי 
הגלות של תשעה באב, לאחרי שנעשו ישראל "ממלכת 
כאשר "ממלכת  שכן,  תורה,  במתן  קדוש"  וגוי  כוהנים 
זה  הרי  גלות,  של  במצב  נמצאים  קדוש"  וגוי  כוהנים 
העלייה  גם  ובמילא,  וביותר,  ביותר  גדולה  ירידה 

שלאחרי זה היא עלייה גדולה יותר.
למרות  אשר  תשרי) –  הסוכות (ט"ו  לחג  בנוגע  וכן 
תשובה  ימי  עשרת  של  התשובה  עבודת  לאחר  היותו 
"זמן  בעניין  בחסידות10  (כמבואר  אלול  וחודש 
עבודת  לאחרי  הבאה  השמחה  שזוהי   – שמחתנו" 
התשובה), והרי עבודת התשובה קשורה עם עניין של 
ירידה כו' – מכל מקום, מובן וגם פשוט שישנו חילוק 
למצב  באב,  תשעה  של  הירידה  מצב  בין  ביותר  גדול 
שבו נמצאים בימים שלאחרי זה, ובפרט בחמישה עשר 
תשעה באב, ועל אחת  באב, לאחרי התיקון של ענייני 

8. רמב"ם הלכות תעניות פרק ד הלכה ז. שולחן-ערוך אורח-חיים סימן תקנג 
סעיף ב.

9. יתרו יט, ו.
ליקוטי שיחות  וראה  א'תשעט ואילך.  עמ'  סוף  עצרת  שמיני  התורה  10. אור 

חלק יד עמ' 156. וש"נ.

חודש  התחלת  אלול,  חודש  ראש  כשמגיע  וכמה  כמה 
כל השנה כולה – ריחוק עצום,  התשובה והחשבון על 

שלא בערך כלל, לגבי המצב של תשעה באב!
גם יהודי פשוט שבפשוטים יודע ומרגיש בעצמו את 
 – אלול  חודש  לראש  באב  תשעה  שבין  הערך  ריחוק 
כפי שמתאר כ"ק מו"ח אדמו"ר11 את האווירה ששררה 
ביותר,  פשוטים  אנשים  אצל  אפילו  בליובאוויטש, 
שלושת  במשך  שהייתה  האווירה  אלו;  בתקופות 
צער  ימי  באמת  שהיו  באב,  לתשעה  עד  השבועות, 
("טרויער טעג"), לעומת האווירה בימים שלאחרי זה – 
החל משבת נחמו שאז התחילו ללמוד לאחרי מעריב, 
הגיעה  וכאשר  בלילה12,  רוני  קומי  שנאמר  מה  לקיים 
אלול)  חודש  ראש  לפני  (עוד  אלול  מברכים  שבת 
אלול, "עס  חודש  והריח של  האוויר  את  כבר  הרגישו 
האט זיך שוין אנגעהויבן פילן דער אלול ריח, עס האט 
שוין געבלאזן א תשובה ווינט"... דבר שבא לידי ביטוי 
באמירת תהילים, לימוד חסידות, וכיוצא בזה, כמסופר 

שם בארוכה ובפרטיות13.
אלול  חודש  של  התשובה  שעבודת  היות  עם  ולכן, 
כו' – הרי מובן וגם פשוט  קשורה עם מצב של ירידה 
שמצב זה הוא נעלה יותר באין ערוך לגבי הירידה של 
באב, לאחרי גודל  באב, ולכן, העלייה של ט"ו  תשעה 
העלייה  מאשר  יותר  גדולה  באב,  תשעה  של  הירידה 

11. ליקוטי דיבורים חלק א קטז, א.
12. איכה ב, יט. וראה הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק ד סעיף ח.

שיחת כ"ק  מתוך  כאן קטעים  העניין, מובאים  לשלמות  המערכת:  הערת   .13
אדמו"ר מוהריי"צ (בתרגום ללה"ק):

 – נחמו  שבת  עד  השבועות  חג  שאחר  הימים   – הקיץ  חודשי  שני  "במשך 
את  שהיו באמת ימי יגון ועצב, שכן  המצרים,  מסוימת בימי בין  עם הפסקה 
מנחה  פרטיהם – היו מטיילים קצת בין  תשעה באב היו שומרים על  הלכות 

למעריב בכיכר השוק...
אחרי שבת נחמו החלו כבר ללמוד אחרי מעריב, לקיים את מה שנאמר "קומי 
באוויר  זאת  לחוש  החלו  כבר  אלול  מברכים  שבת  וכשהגיעה  בלילה",  רוני 
לתקיעה  השופר,  לקול  אורי וישעי",  ל"לדוד ה'  רבה חיכו  בדריכות  אלול,  של 

הראשונה שהיה בה משום הודעה ששערי חודש הרחמים נפתחו...
 – בהיר  קיץ  יום  עדיין  שהייתה  למרות  בליובאוויטש,  אלול  מברכים  בשבת 
רוח  לנשב  כבר  החלה  אלול,  חודש  ריח  את  לחוש  החלו  האווירה,  השתנתה 
של תשובה. כל יהודי נעשה מתון יותר, עסוק יותר במחשבותיו. החלו לשכוח 

את עסקי החולין.
יום מימי חודש אלול אינו דומה כלל לימי השנה כולה. כאשר שוכבים במיטה 
כבר  המדרש  בבית  הראשון  הוותיקין  שמניין  שומעים  בבוקר,  שש  בשעה 
ממהרים  בעולם!  אלול  מעורר,  השופר  קול  בשופר.  ותוקעים  תפילתו  סיים 
שעה כה מאוחרת.  עד  בשנתו  מכך שהאריך  נוחות  חש אי  האדם  להתלבש, 
הימים הם ימי רצון, אפשר לפעול בהם באופן אחר לגמרי, יש להיות בן אדם, 

אסור להפסיד את הזמן.
קהל גדול, יש שאומרים תהילים, אחרים  בו  המדרש מוצאים  כשבאים לבית 
יושבים  או  עומדים  ואחרים  זוהר  תיקוני  אומרים  אחרים  חסידות,  לומדים 

ומתפללים".
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חודש  של  למצב  ביחס  תשרי)  (בט"ו  הסוכות  חג  של 
אלול.

ד
מאמר המוסגר:

ששררה  האווירה  אודות  לעיל  למוזכר  בקשר 
מובן,   – כו'  פשוטים  אנשים  אצל  אפילו  בליובאוויטש 

העבר בלבד, מצב שהיה  שאין זה עניין השייך לנחלת 
בעיירה ליובאוויטש, בזמן שונה ובמצב שונה כו', כי:

ש"משם אורה יוצאת  הוא –  עניינה של ליובאוויטש 
לכל העולם"14, ובלשון הידוע15: "נרות להאיר", כלומר, 
לא להסתגר בארבע האמות שלו, ועל כל פנים – שנים 
עשר מיל, ולומר "אני את נפשי הצלתי", אלא צריכים 
הגאולה  את  שפועלים  עד  העולם,  כל  את  להאיר 
כמבואר  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלמה  האמיתית 
בית  למלחמת  היוצא  "כל  בעניין  הידועה16  בשיחה 
עם  להילחם  דוד"  בית  "חיילי  של  שתפקידם  דוד"17, 
"אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך"18, עד שפועלים 

את ביאת משיח צדקנו.
ומזה מובן, שגם אופן ההנהגה בליובאוויטש (כמוזכר 
לעיל תיאור כ"ק מו"ח אדמו"ר) – נמשך ומתפשט בכל 

מקום ובכל זמן.

וראה  ז.  לא,  ויקרא-רבה  ה.  הלכה  ד  פרק  ברכות  ירושלמי   – חז"ל  לשון   .14
"התמים" חלק ב עמ' קכו.

15. ראה ליקוטי-שיחות חלק ב עמ' 484 ואילך. וש"נ. 
16. נדפסה בליקוטי-דיבורים חלק ד תשפז, ב ואילך. ספר השיחות תש"ב סוף 

עמ' 141 ואילך.
17. שבת נו, א.

18. תהלים פט, נב.

ובפרט, שדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הנ"ל אודות אופן 
ההנהגה בליובאוויטש, נאמרו כמה וכמה שנים לאחרי 
לאחרי   – מזה  ויתירה  ליובאוויטש,  מהעיירה  היציאה 
ליובאוויטש  העיירה  כאשר  ההיא,  ממדינה  היציאה 

נשארה "מאחורי מסך הברזל", ובמצב של חורבן כו'.
בשיחתו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  סיפר  כן,  פי  על  ואף 
שיחה   – בליובאוויטש  ההנהגה  אופן  אודות  הקדושה 
כזו שאינה "שיחה נאה" בלבד, כי אם על דרך ובדוגמת 

עניין  כלומר,  דתורה,  "שיחה"  או  דתפילה  "שיחה" 
הדברים, וציווה  הוראה, ובפרט לאחרי שכתב את  של 
נוגעים  כמה  עד  מובן  שמזה  לדורות19,  להדפיסם 

הדברים באופן של הוראה לדורות.
והגע עצמך:

מובן וגם פשוט שאצל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
רגע  כל  ניצל  ובוודאי  ביותר,  יקר  ורגע  רגע  כל  היה 
וקיום  לימוד  התפילה,  עבודת  קדושה,  לענייני  ורגע 
כו' – שהרי אפילו פשוט שבפשוטים יודע עד  המצוות 
אחד  רגע  אפילו  התורה  ביטול  של  העניין  חמור  כמה 
בלבד, כמבואר העניין בעמוד הראשון של "פנים" ספר 

התניא.
של  הראשון  העמוד  את  עדיין  למד  לא  אם  ואפילו 
מבין היטב את  לו,  מסבירים  כאשר  ספר התניא – הרי 

חומר הדבר:
משל למה הדבר דומה – לאדם חשוב ונכבד ביותר, 
מלך גדול, שנותן לו מתנה חשובה ביותר, הרי בוודאי 
לעסוק  וילך  בצד  המלך  של  המתנה  את  יניח  שלא 
ועל אחת כמה וכמה – בעומדו לפני  בעניינים אחרים, 

19. ראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ב עמ' שפב. ליקוטי-שיחות 
חלק ב עמ' 522. ועוד.

העלייה של ט"ו באב, לאחרי גודל הירידה של תשעה באב, 
גדולה יותר מאשר העלייה של חג הסוכות (בט"ו תשרי) 

ביחס למצב של חודש אלול
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סיכום

לישראל  טובים  ימים  היו  "לא  חז"ל:  אמרו 
כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".

כמה  של  וביטול  תיקון  יש  באב  ט"ו  ביום 
תשעה  ביום  שהתרחשו  המצערים  מהעניינים 

באב:

מדי  במדבר,  בהיותם   – מדבר  מתי  גזירת  ביטול 
מבני  רבים  מתים  היו  באב  תשעה  בתאריך  שנה 

ישראל. ביום ט"ו באב נודע כי בטלה הגזירה. 

תיקון חורבן בית-המקדש – יום תשעה באב הוא 
לגלות.  יצא  ישראל  ועם  החורבן  התרחש  בו  יום 
ישראל  תקומת  את  מסמל  באב  ט"ו  יום  אולם, 

וגאולתם.

מאירה  בחודש  ט"ו  ביום  ללבנה.  נמשלו  ישראל 
על  יום האבל  שלאחר  העובדה  הלבנה בשלמות. 

בעקבותיו,  שבאה  והגלות  בית-המקדש  חורבן 
כי  מסמלת  מלא,  באור  ומאירה  הלבנה  שבה 
להאיר  ויחזרו  הגלות  קשיי  על  יתגברו  ישראל 

באור מלא בעת הגאולה השלמה.

באה  ניסן  שבחודש  הלבנה  הארת  גם  אמנם, 
לאחר הירידה בגלות מצרים, וגם שלמות הלבנה 
שבחודש תשרי באה לאחר הירידה לענייני תיקון 
המעשים שבחודש אלול והימים הנוראים, אולם 
שכן הוא  דווקא יום ט"ו באב מסמל את הגאולה 
בא לאחר ירידה גדולה במיוחד – החורבן והגלות 

שבתשעה באב. 

הרבי  מאריך  בשיחותיו,  להעיר:  ראוי  לכך  בקשר 
שררה  ליובאוויטש  בעיירה  כי  לתאר  הריי"צ 
אלול.  חודש  בימי  תשובה  של  מיוחדת  אווירה 

הדברים אינם 'סיפור נאה' אלא הוראה לדורות.

מתנתו  את  (להניח  הפכי  באופן  יתנהג  ואם  המלך!... 
של המלך בצד בפניו של המלך) – הרי מובן וגם פשוט 

עד כמה חמור הדבר!
הוא  ברוך  הקדוש  בנמשל:   – האלה  הדברים  וככל 
"ונתן   – יקר  הכי  דבר  מישראל  ואחד  אחד  לכל  נתן 
לנו את תורתו", תורתו של הקדוש ברוך הוא! ואם כן, 
כיצד ייתכן שבעומדו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש 
אתה ה'",  "ברוך  ברכה:  בכל  שאומר  כפי   – הוא  ברוך 
לנגדו  עומד  הוא  ברוך  שהקדוש  מכיון  נוכח,  לשון 

הכי יקרה של הקדוש  התורה, מתנה  יניח את  תמיד – 
ברוך הוא, על הצד, וילך לעסוק בעניינים אחרים?!...

מצא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כאשר  הרי  שכן,  ומכיון 
לנכון להקדיש מזמנו – זמן שהיה יכול לנצלו לעבודת 
לספר  כדי   – המצוות  וקיום  התורה  ללימוד  התפילה, 
דפוס,  של  באופן  לפרסמו  ולצוות  זה,  סיפור  ולכתוב 
בתור  סיפור זה  וחשוב  נוגע  כמה  פשוט עד  וגם  מובן 

הוראה לדורות!
(משיחת שבת פרשת ואתחנן ה'תשמ"ה. תורת-מנחם ה'תשמ"ה ח"ה 
עמ' 2666 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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"נחמו נחמו"
– נחמה כפולה

שבדבר  מוצא  "את  באיכה-רבה:  מהם  ואחד  נחמו".  ד"נחמו  בכפל  טעמים  מבוארים כמה  חז"ל  במדרשי 
שחטאו ישראל בו לקו ובו מתנחמין כו'. חטאו בכפליים דכתיב, חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים דכתיב, 

כי לקחה מיד ה' כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים דכתיב, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם".
...בית-המקדש – שעליו קאי ה"נחמו נחמו" – היה בית כפול, בית גשמי ורוחני גם יחד בגלוי: בית-המקדש 
אלא כל כולו) היה בית גשמי  רוחני,  וחלק  גשמי  מורכב משני חלקים – חלק  כולו וכל חלק ממנו (לא היה 

שהוא מקדש (רוחני) לה' – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
...על-פי זה מובן שחורבן בית-המקדש היה חורבן כפול (לקו בכפליים): אין הכוונה לשני שלבים ודרגות 
בחורבן, אלא חורבן אחד שיש בו תוכן כפול: חורבן גשמי ורוחני בבת אחת; ולכן גם הנחמה על זה היא נחמה 
בכפליים: "נחמו נחמו", דהיינו, לא שתי נחמות שונות ("נחמו עמי נחמו עמי"), אלא נחמה כפולה – נחמה 

גשמית ורוחנית בבת אחת.
...הטעם והכוח לזה ש"לקו בכפליים" ו"מתנחמים בכפליים" הוא מכיוון שבניין וחורבן בית-המקדש תלוי 

בעבודת האדם שגם היא כפולה – "מצוותיה כפולות" (והעדר קיומם הוא כפול, "חטאו בכפליים"):
על-ידי זה שעבודת בני-ישראל היא בשלימות, נשאר בית-המקדש בשלימות, ו"מפני חטאינו" הוא חרב. 
ויתירה מזו: בית-המקדש משקף את כללות עבודת האדם – לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, שכל העולם 
בתורה  העבודה  על-ידי  במקדש),  בתוכם"  ל"ושכנתי  (בדוגמה  השכינה  להשראת  ראוי  מקום  יהיה  כולו 

ומצוות, שמזככים וממשיכים בגשמיות העולם קדושה ורוחניות, עד שנעשית דירה לו יתברך. 
העולם (עולם הזה הגשמי) נברא באופן שהעולם (מלשון העלם והסתר) מסתיר ומעלים על אלוקות (היינו 
דברים  בתוך  המלובשים  ומצוות,  בתורה  בני-ישראל  עבודת  ועל-ידי  לעולם),  נוסף  כדבר  היא  שאלוקות 
דירה  (תחתונים)  העולם  את  שעושים  עד  העולם,  בגשמיות  (כוח וחיות רוחני)  אלוקות  מחדירים  גשמיים, 
שאלוקות  ויחידה, דירה כפולה, גשמית ורוחנית גם יחד: דירה גשמית (תחתונים),  לו יתברך – דירה אחת 

(רוחניות) שורה שם בגלוי – עד שהקב"ה עצמו (לו יתברך) נמצא שם בגלוי, בכל עצמותו.
ועניין זה נעשה על-ידי העבודה דתורה ומצוות, ש"מצוותיה כפולות": שלימות קיום המצוות היא כאשר 
פעולת המצווה היא כפולה, פעולה אחת ויחידה שמכילה בתוכה שני עניינים: פעולה גשמית עם דבר גשמי 
גשמיים),  בכוחות  הוא  וקיומן  בזה,  וכיוצא  גשמי  בקלף  תפילין  גשמיים,  בדברים  מלובשות  המצוות  (הרי 

וביחד עם זה – כוונת המצווה, הכוונה הרוחנית בידיעה וברגש האדם בקיום המצווה, שיקיימנה לשמה.
...ומזה מובן, ש"חטאינו" (שבגללם הרי "גלינו מארצנו") היינו חטא כפול – חיסרון (חטא מלשון חיסרון) 
הן ברוחניות והן בגשמיות, ולכן גם החורבן והגלות (תוצאת החטא) כפולים – "לקו בכפליים", הן ברוחניות 
והן בגשמיות (בין באדם ובין בעולם), בין בבני-ישראל – שנשלחו לגלות, ובין באלוקות כביכול – שהקב"ה 

נמצא כביכול בגלות;
ועל-ידי זה שיש בבני-ישראל קיום המצוות, "מצוותיה כפולות", נעשה נחמה בכפליים – "נחמו נחמו עמי", 

נשמה בגוף, בגשמיות וברוחניות גם יחד.
 (מהתוועדות שבת-קודש פרשת ואתחנן, י"ג במנחם-אב ה'תש"נ. 'התוועדויות' תש"נ כרך ד, עמ' 116-121 – תרגום מאידיש)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ישיבת תורת-אמת 
בירושלים

"כיוון שזו ישיבה הקשורה בירושלים עיר-הקודש עליהם להתמסר 
בכוחות גדולים ומסירות-נפש, שכל אחד יהיה דוגמה-חיה כפי שישיבת 
תורת-אמת צריכה להיראות", אמר הרבי לתלמידי הישיבה • "ויהי-רצון 
אשר מתוך שמחה וטוב לבב יזכה את הרבים בענייני תורתנו תורת אמת 
בהמשך לשיעוריו בהלכה בישיבה הק' תורת-אמת אשר בירושלים ת"ו", 
בירך הרבי את ראש-הישיבה הרב שפירא • צרור התייחסויות לישיבה, 

ראשיה ותלמידיה

כ"ק  על-ידי  תער"ב  בשנת  תורת-אמת נוסדה  ישיבת 
אדמו"ר מוהרש"ב. לאחר פסק-זמן חזרה והוקמה מחדש 
הישיבה  אדמו"ר מוהריי"צ.  כ"ק  של  נשיאותו  בתקופת 
של  נשיאותו  שבתקופת  עד  ומשברים,  זעזועים  ידעה 
אחד  הנה  ולשגשג.  לפרוח  והחלה  התבססה  הרבי 
המכתבים (איגרות-קודש, כרך כב, עמ' תסג-ד) שבהם 

ביטא הרבי את משאלת לבבו בקשר לישיבה זו:
תורת  ותתגדל  תתבסס  סוף-סוף  אשר  ויהי-רצון 
אמת בכל המובנים, ולכל לראש בתלמידים מתאימים 

לרצון רבותינו נשיאנו מייסדי ישיבה זו ומנהליה.
ובדוגמת ארץ ישראל בכלל, ארץ הצבי, אשר העור 
גדל על-ידי הבשר, הרי ההגדלה האמורה תביא גם-כן 

להגדלה בכל שאר ענייני הישיבה.
ויהי-רצון מתאים להוראת חז"ל בכגון זה, יפה שעה 
שמחה  אחת קודם, יהיה כל הנ"ל בעגלא דידן ומתוך 

וטוב לבב.
האמורה  הקודש  בעבודת  הצלחה  ובברכת  בכבוד 

ולבשורות טובות.

עילוי שלא בערך!
('התוועדויות'  תשמ"ב  במנחם-אב  כ"ף  בהתוועדות 
תשמ"ב, כרך ד, עמ' 2042 ואילך) ביאר הרבי בהרחבה 
של  לימוד  על  הוריות  מסכת  בסיום  רז"ל  מאמר  את 
הייתה  מהדברים  שעלתה  המסקנה  שנה".  "שבעים 
באים לעילוי שבאין- שלאחר לימוד של "שבעים שנה" 

נערכה  שההתוועדות  לכך  קישר זאת  כלל. הרבי  ערוך 
בליל כ"א במנחם-אב, ערב כ"ב מנחם-אב, שאז תיערך 

אמת"  "תורת  לישיבת  שנה"  "שבעים  יובל  חגיגת 
בירושלים עיר-הקודש.

הרבי הסביר שהשנים שחלפו לא זו בלבד שלא פעלו 
כאשר  במיוחד  להפך.  אלא  הישיבה,  בענייני  חלישות 
מייסדי  נשיאינו  רבותינו  על-ידי  שניתן  הישיבה  שם 

הישיבה הוא – "תורת אמת" ו"אמת" מבטאת נצחיות.
בישיבת  תורה  לימוד  שעל-ידי  הרבי  איחל  בהמשך 
תורת-אמת נזכה בקרוב ללמוד תורת-אמת לאמיתתה, 
הלימוד  סדר  גם  כי  וציין   – צדקנו  משיח  של  מפיו 
נגלה  לימוד   – אמיתי  באופן  הוא  תורת-אמת,  בישיבת 
"תורה  בחינת  כשהם  ביחד,  התורה  ופנימיות  דתורה 

אחת".
ומכתב  משקה  בקבוק  הרבי  העניק  השיחה  בסיום 
יובל  חגיגת  בעבור   – וייס  שיחי'  ישכר-דוב  ר'  להנגיד 

השבעים לישיבת תורת-אמת.
לפני-כן, בשיחה עצמה, התבטא הרבי:

כדי לקשר ולאחד את כל המשתתפים בהתוועדות זו 
(וכן את המאזינים ב"שידור חי" בכל מקום שהם)... עם 
יי"ש)  (בקבוק  גשמי  דבר  אתן  בירושלים  ההתוועדות 
עניינים  בהמשכת  חיזוק  להוסיף  כדי  זו  חגיגה  עבור 
אלו במעשה בפועל למטה מעשרה טפחים... כולל גם 

כפי שהדברים באים בכתב.

"כפי שתורת-אמת צריכה להיראות"
וימשיכו  מתורת-אמת,  הנה  שהגיעו  מכם  אלו 
תפקיד  להם  יש   – בירושלים  תורת-אמת  בישיבת 
עיר  בירושלים  הקשורה  ישיבה  שזו  כיוון  מיוחד; 
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ומסירות- גדולים  בכוחות  להתמסר  עליהם  הקודש 
שישיבת  כפי  דוגמה-חיה  יהיה  אחד  שכל  נפש, 

תורת-אמת צריכה להיראות.
בחצרות-קדשנו  ששהו  לתלמידים  הרבי  אמר  כך 
תשכ"ט,  חג-הפסח  שלפני  התקופה  למן  (ב"קבוצה") 
עד שלהי חודש ניסן תש"ל, ונכנסו עם שאר התלמידים 
(שיחות- תש"ל  בניסן  בכ"ז  לארץ-הקודש  החוזרים 

קודש תש"ל, כרך ב, עמ' 118).
הרבי המשיך ופירט:

לכל לראש, בנוגע לעניין שמזדקר מיד לעין כול – 
שמירת סדרי הלימודים; וכן, מעצמו מובן, גם בהנוגע 
דנפשיה  אליבא  ושקידה  התמדה  העניינים:  שאר 
בעבודת התפילה  ובלימוד החסידות,  הנגלה  בלימוד 

ובל העניינים. 
הוסיף הרבי:

או  ישיבה,  בראשי  התלויים  העניינים  אפילו 
הם  שגם  להשתדל  יש   – משפיעים  או  מהמשגיחים 
יראו  הם  וכאשר  הלימודים,  סדרי  כל  על  ישמרו 
יקפידו  הם  אף  בוודאי  זאת,  דורשים  שהתלמידים 

יותר בדבר.
שיותר  מה  שיתווספו  לעיל)  (כאמור  לראות  וגם 
דברים  הם  האלה  הדברים  שכל  ומכיוון  תלמידים 
נחוצים ביותר, וזכות הרבים, הרי ודאי שזכות הרבים 

מסייעתם.
במסירה ונתינה,  וכאשר כל אחד מכם יפעל בכך 
תורת- בעמלו – לבנות ישיבת  יראה אפוא פרי טוב 

עד  טוב  היה  שהדבר  כמה  עד   – בערך  שלא  אמת 
עתה יתווסף שלא בערך.

חדש  "תפקיד  הוא  תפקידם  כי  וציין  המשיך  הרבי 
גדולה  בהתרחבות  הן  בעומק  הן  ולהרחיב  לבסס 
הרבי  פרטיה".  בכל  תורת-אמת  ישיבת  את  ובאורך, 
בפרט תורת-אמת  "ישיבת  הישיבה:  מעלת  את  ציין 

מצד היותה בירושלים".
בהתייחסו ל'מבצע תפילין' הדגיש הרבי כי יש לדאוג 
שקיומו לא יפגע כלל בהתמדה ושקידה בלימוד ובכל 
התלמידים.  אצל  העיקר  הרי  שזהו  הישיבה,  ענייני 
ידווח  מי  ביניהם  יתדברו  שהתלמידים  ביקש  בהמשך 

לו על ביצוע ההוראות.

"תורתנו תורת אמת"
אישים רבים פעלו במסגרת ישיבת תורת-אמת. אחד 
הוא ראש הישיבה הרב משה-אריה- המיוחדים שבהם 
לייב שפירא אשר הרבי כתב עליו את התארים: "הרב-

איש-ירא-אלוקים  ותיק-וחסיד  והרב-החסיד  הגאון 
שי'"  לייב  ארי'  משה  מוה"ר  וכו'  ספרא  מלא  צנא 

מפסח  המכתב  קמה).  עמ'  כז,  כרך  (איגרות-קודש, 
שני תשל"א בא כמענה לקבלת ספרו של ראש הישיבה 
בבא-קמא ובבא-מציעא  מסכתות  מלב"ם' על  'נימוקי 

(ראה אור בירושלים בשנת תשל"א) והוא כותב לו:
החידושים  אשר  ובפרט  לאורייתא,  חילו  ...ויישר 
הרבים  וזכות  בישיבות,  הנלמדות  במסכתות  הם 

מסייעתו.
את  יזכה  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  אשר  ויהי-רצון 
הרבים בענייני תורתנו תורת אמת בהמשך לשיעוריו 
בהלכה בישיבה הק' תורת-אמת אשר בירושלים ת"ו 
כפשוטו  וגם  התלמידים,  מבניך אלו  ויראה רוב נחת 
מבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוותיה מוארים 

באור וחיות חסידותיים.
לאורך-ימים-ושנים-טובות  ובברכה  בכבוד 

ולבשורות-טובות.

ההמשכות לו ולכל בני ביתו
תלמידי  עם  נמנה  ובר  משה  ר'  הרה"ח  המשפיע 
הרבי  של  מפורשת  הוראה  ועל-פי  בעבר,  הישיבה 
חזר   – היילפרין  שמואל-אלעזר  ר'  לגה"ח  ב'יחידות' 

לעבודתו בישיבה אחרי הפסק זמן.
המשפיע הרה"ח ר' משה-יהודה רייכמן קיבל מהרבי 
בשבט  (כ"א  באחד מהם  במכתבים.  והדרכות  הוראות 
תשי"ג – 'מקדש מלך', כרך ג, עמ' קמא-קמב) כותב לו:
...מי שזכה להיות משפיע על בני ישראל לקרב את 
אור  שבתורה  מאור  על-ידי  שבשמים  לאבינו  לבם 

תורת החסידות.
ולכל  לו  בנוגע  ההמשכות  גם  אשר  מובן,  ובמילא 
הם  תלויים  הגשמיים,  בעניינים  אפילו  ביתו,  בני 
בהעדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עוז 
שהתבוננותו  יצליחו,  יתברך  וה'  ומכופלת...  כפולה 
בכל זה תומשך תיכף ומיד, בעניינים של פועל, בכל 
הק'  נשיאנו  לרצון  מתאים  חינוכם  שיהיה  מושפעיו, 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. 
בברכה – המחכה לבשו[רות] ט[ובות] ושלום.

"יוסיף אומץ והשתדלות"
הישיבה  מנהל  היה  גליצנשטיין  שמעון  ר'  הרה"ח 
שנים רבות. בכ"ב באייר תשי"ז ('היכל מנחם', כרך א, 
עמ' קטז) כתב הרבי לחתנו ר' אלכסנדר זישא מלכיאל:
בריאות  מצב  אודות  מכתבו  בסיום  שכתב  במה 
מו"ח [=מורו חמיו] הרה"ג וו"ח אי"א הרש"ג [=הרב 
הק'  בישיבה  עבודתו  ואופן  שי'  גליצנשטיין]  שמעון 
תורת-אמת – כבר כתבתי לו בזה, אשר לדעתי וכפי 
שיוסיף  ככל  הנה  מכגון דא,  במוחש בכמה  שראיתי 
 – הק'  המוסד  והתפתחות  בחיזוק  והשתדלות  אומץ 
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יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף, ודי זמן 
במשך היממה לעניינים הטבעיים הדרושים לבריאות 
תורת- בענייני  והתאמצות  וכו'.  שינה  אכילה  הגוף, 

אמת אפשר שתעשה מבלי שיתייגע כלל בזה...

"מהנכון שבנו ימלא מקומו"
במכתב מיום י"ב בסיוון תשכ"ג (איגרות-קודש, כרך 
כב, עמ' תסג) פנה הרבי אל "הנהלת ישיבת תורת אמת 

בירושלים עיר-הקודש תבנה-ותכונן ה' עליהם יחיו":
שלום וברכה!

לאחרי פטירת הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמעון 
גליצנשטיין תנצב"ה,

מהנכון אשר בנו הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה אברהם-
במזכירות  מקומו  ימלא  גליצנשטיין,  שי'  חנוך 

ובהנהלה ומכמה וכמה טעמים...
שנים רבות עמד על המשמר ובנה את הישיבה.

"לעשות בכל הכיוונים"
למנהל  יוזביץ  שי'  יהושע  ר'  הרה"ח  נתמנה  לימים 
רגילים.  בלתי  ובעידודים  הרבי  ברכת  עפ"י  הישיבה 
פעם בשנת תשל"ט כתב לו הרבי מכתב הדרכה מעניין, 

ובין השאר:
הדו"ח נת[קבל] ות"ח ת"ח.

ששמע  מה  פעמים (נוסף על  כבר ביקר כאן כמה 
מאחרים כיו"ב) ומפורסם בלאה"כ המצב בארצוה"ב, 
ופועלים  הבאים  אלו  כספים  במגביות  שמצליחים 
בחירת  – נדרש  באם   – (כולל  בזה  בעצמם  ועושים 
שעליהם  – מסוימות  בפעולות  לזמן  מזמן  עוזרים 
למוצאם ולהתדבר עמהם וכו' – ורק אז מקום ויש על 
מה שתחול הברכה) וכשנוהגים כנ"ל ובארץ – מקום 
(שאין  הכיוונים  בכל  לעשות  ויש  רבה  להצלחה 
מכ'  בכתיבת  צורך]  [=ואין  וא"צ  כו')  מחלוקת  בהם 

[=מכתבים] אלי ולחכות למענה וכו'
(שבתור גדול וכו') וכן יעשה בכהנ"ל...

"היכן הוא הלפרין"
ר'  הרה"ח  הרה"ג  הישיבה  בראש  עמד  שנים  כעשר 
וכו'  לברכות  זכה  הוא  וגם  שיחי'  הכהן  אשר-לעמיל 

מהרבי.
שבעצמו  ז"ל,  הלפרין  שמואל-אלעזר  הרב  הגה"ח 
ומשפיע,  לר"מ  אחר-כך  נתמנה  בתורת-אמת,  למד 
שמחת-בית- בהתוועדות  הישיבה.  ראש  ששימש  עד 
סרט  (לפי  וקרא  לפתע  הרבי  פנה  תשכ"ד  השואבה 
ההקלטה – נדפס גם בשיחות-קודש תשכ"ד, עמ' 43): 
תנו  דתורת-אמת?  הישיבה  ראש  הלפרין,  הוא  "היכן 

'תורת  התלמידים...  כל  עבור  תלמידיו...  כל  עבור  לו 
אמת'".

"האיש שלי בתורת-אמת"
באחת ה'יחידויות' שמע מהרבי את הדברים הבאים 
ראש  הרי  "הנכם  מוגה):  בלתי   – הזיכרון  (על-פי 
הישיבה ד'תורת אמת', וממילא ה'זהיר טפי' הוא 'תורת 

אמת' וכל צינורות ההשפעה עוברים דרך זה".
פעם אחרת התבטא הרבי על הרב הלפרין – "האיש 

שלי ב'תורת אמת'" (מפי הרב בערל ליווי ע"ה).
תורת- להתפתחות  הדרוש  ככל  שיפעול  "בברכה 

אמת ובמסירה ונתינה ושיצליח" – כתב לו הרבי בי"א 
בשבט תשכ"ו.

"ניכרים הדברים שהשקיע"
הגאון החסיד הרב שלמה-יוסף זווין התבקש עשרות 
פעמים מהרבי לטפל בעניינים שונים הנוגעים לישיבת 

תורת-אמת.
בימים  זווין  הרב  של  ממכתבו  קטע  לדוגמה,  הנה, 
שבין כסה לעשור תשל"ב ('אגלי נוחם', עמ' צב): "נעם 
מישיבת  תלמידים  ארבעה  בזה  ולהוקיר  להכיר  לי 
שעסקתי  ...מהמעט  והם:  מירושלים  תורת-אמת 
יודעים  שהם  וראיתי  לטוב  מאוד  התרשמתי  עימהם 
פסחים ונהניתי  במסכת  שלמדו  מהגמרא ותוס'  היטב 
של  חילו  וישר  בלימודים,  שלהם  הערנות  את  לראות 
הר"מ שלהם הרה"ג ר' מנחם וילהלם שניכרים הדברים 
שהשקיע בהם הרבה עבודה ומרץ ויוסיפו חיל ואומץ 

בתלמודם ויגדלו בתורה ויר"ש,
שלמה יוסף זעוין".

המבצע הצליח מעל ומעבר
הרה"ח ר' מנחם וילהלם ז"ל שימש שנים רבות ר"מ 
בישיבה והכניס חשק וחיות בלימוד. במכתבו של הרבי 
בכתב-יד- הרבי  כותב  תשכ"ד  בתמוז  י"ב  מיום  אליו 

קדשו ('אגלי נוחם', עמ' סט):
מובן שגם להתלמידים שליט"א שהוסיפו שעות על 

שעות כו' – כהנ"ל מופנה ומדובר.
הלוי  משה  ר'  המשב"ק  הרה"ח  של  סיפורו  לפי 
פעם  יצא  מנחם  ר'  עמ' 3)  נוחם',  ('אגלי  קליין  שיחי' 
המטרה  הסדרים.  לשעות  מחוץ  לימוד  של  במבצע 
היתה לצבור מקסימום שעות לימוד. ה'מבצע' הצליח 
והמספר בעצמו צבר 120 שעות לימוד מחוץ לסדרים. 

זה כנראה פשר התייחסותו הנ"ל של הרבי (בכתי"ק).
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פרשת ואתחנן
אתה החילות להראות את עבדך את 

גדלך... אעברה נא (ג,כד-כה)
היתה  ים-סוף  שקריעת  כשם  כי  בחסידות  מבואר 
ידו  "והניף  יהיה  כך לעתיד-לבוא  למתן-תורה,  הכנה 

על הנהר" (ישעיה יא) כהכנה לגילוי סודות התורה.
וזהו שרמז הכתוב:

 – גדלך"  את  עבדך  את  להראות  החילות  "אתה 
(ברכות  רז"ל  כמאמר  ים-סוף,  לקריעת  רומז  "גדלך" 
ע"ה  רבנו  משה  ים-סוף".  קריעת  זו   – "הגדולה  נח) 
מבקש מהקב"ה: כשם שזכיתי שקריעת הים היתה על-
ידי, כן אזכה שגם "והניף ידו על הנהר" יהיה על-ידי,

"אעברה נא".
(אור-התורה – דברים, עמ' קיב)

עלה ראש הפיסגה (ג,כז)
אלי,  דבר  תוסף  אל  שנאמר  בתפילה,  אלא  נענה  לא 
וסמיך ליה, עלה ראש הפסגה (בדבר תפילה זו נתרציתי 

להראותך אותה, רש"י) (ברכות לב)
מן  פטור  אומנותו  שתורתו  מי  כל  הרי  לכאורה, 
רבנו  משה  מדוע הוזקק  זה  (שבת יא), ולפי  התפילה 
יותר  אומנותו  שתורתו  אדם  לך  אין  הרי  לתפילה, 

ממשה?
שהיא  רגילה,  תפילה   – תפילה  סוגי  שני  יש  אלא 
רעה.  לבטל גזירה  שמטרתה  יום, ותפילה  בכל  חובה 
הראשון  מהסוג  ורק  אך  פטור  אומנותו  שתורתו  מי 
של תפילה, אבל הוא אינו פטור מן התפילה שנועדה 

לבטל גזירה רעה.

(אור-התורה – דברים, עמ' קלו)

ועתה ישראל (ד,א)
שרית  על ניצחון במלחמה, "כי  מורה  השם ישראל 
דווקא  לב).  (וישלח  ותוכל"  אנשים  ועם  אלוקים  עם 
האלוקית "ישראל" – על שם  בזמן הזה נקראת הנפש 
לעתיד-לבוא, שאז  אבל  הבהמית.  הנפש  על  ניצחונה 

לא  במלחמה,  צורך  יהיה  ולא  לגמרי  הרע  יתבטל 
תקרא עוד בשם זה.

(ליקוטי-תורה דברים עמ' לח)

לא תוסיפו... ולא תגרעו (ד,ב)
על  שעובר  שמי  אותנו  מלמדת  הציוויים  סמיכות 
תגרעו",  "לא  על  גם  שיעבור  סופו  תוסיפו",  "לא 

וכמאמר רז"ל (סנהדרין כט): "כל המוסיף – גורע".
(ליקוטי-שיחות, כרך טו, עמ' 491)

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם 
היום (ד,ד)

דבר  "חיים" – "חי בעצם", היינו  של  סוגים  שני  יש 
שחי  דבר  כלומר,  במקרה",  ו"חי  עצמו,  מצד  שחי 
מציאות  האש היא  לדוגמה –  מסיבה חיצונית גרידא. 
חמים  הם  רותחים  מים  זאת,  לעומת  בעצם.  חמה 

כתוצאה מסיבה צדדית.
תמיד  שדבק  מי   – אלוקיכם"  בה'  הדבקים  "ואתם 
חי  הוא   – כולכם"  "חיים  חיי-החיים,  שהוא  בקב"ה, 
בעולם-הזה  אף   – "היום"  בעצם,  חי  אמיתיים,  חיים 

הנקרא "היום", כדכתיב (להלן ז), "היום לעשותם".
(כתר-שם-טוב, עמ' יא)

* * *
בקב"ה  הדבקות  בזוהר:  זה  פסוק  מבואר  וכך 
חיותו  את  ממעטות  אינן  יתברך  אליו  וההתבטלות 
של האדם, אלא להיפך – הן גורמות לחיים אמיתיים. 
כדכתיב (משלי יט), "יראת ה' – לחיים"; ככל שתגדל 

יראתו וביטולו של האדם כן יתרבה שפע חיותו.
באותו עניין מוסיף ואומר המגיד ממזריטש:

כמו  שלא  נצחיים,  חיים  המלאכים  חיים  מדוע 
הנשמות? כי במלאכים יש יותר יראת-שמים.

(סידור עם דא"ח, עמ' 164)

ממעייני החסידות
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כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים 
אליו כה' אלוקנו (ד,ז)

שלמעלה,  השרים  לשבעים  רומז   – "אלוקים" 
(אלוקים  האומות  לשבעים  ההשפעה  עוברת  שדרכם 

מלשון שר ומושל).
אין   – אליו"  קרובים  אלוקים  לו  אשר  גדול  גוי  "מי 
אף אומה אחת קרובה לשר שלה "כה' אלוקינו" – כפי 

שהקב"ה קרוב לעמו ישראל.

(אור-תורה, עמ' נא)

ועשיתם לכם פסל תמונת כל (ד,כג)
לוי-יצחק  רבי  הגה"ק  של  מדרשותיו  באחת 
נגד   – דורנו)  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  (אבי  שניאורסון 
שיטת הקומוניזם, אשר חרתה על דגלה את האחדות 

והשוויון – אמר:
כל  "כי  כט),  (דה"א  כנאמר  לאחדות,  רומז  "כל" 
בארעא". בשמיא  "דאחיד  ותרגם  ובארץ",  בשמים 

"ועשיתם לכם פסל תמונת כל" – התורה מזהירה אותנו 
לבל נעשה מ"כל" זה – עניין האחדות – עבודה-זרה.

(מפי השמועה)

כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא (ד,כד)
או  פתילה  על-ידי  אלא  להאיר,  יכולה  אינה  אש 
לשורשה,  למעלה,  להסתלק  האש  טבע  שכן  עצים. 
הוא  למטה.  כאן  אותה  ש'תחזיק'  בפתילה  צורך  ויש 
הדין לגבי האור האלוקי המחיה את הבריאה. אור זה 
שמחזיקה  לשורשו, וה'פתילה'  לחזור  העת  כל  שואף 
הטובים  התורה והמעשים  היא  הזה  בעולם  האור  את 

של בני-ישראל.

ומוכשרת  ראויה  להיות  חייבת  שהפתילה  כשם 
להתאכל באש ("אש אוכלה"), כך גם אין אור ה' נאחז 
התורה  כאשר  אלא  האדם,  בנפש  שורה  ואינו  יפה 
והמצוות של האדם חדורות ביטול וכלות-הנפש אליו 

יתברך.

(ליקוטי-תורה – ויקרא, עמ' כה)

אתה הראת לדעת... אין עוד מלבדו (ד,לה)
למאסרו  ונלקח  הזקן  אדמו"ר  נעצר  כידוע, 
כן,  לפני  יום  תקנ"ט.  סוכות  באסרו-חג  בפטרבורג, 

בשמחת-תורה, אמר הרבי:
הראת   – לדעת"  "הראת  אין-סוף.  עצמות   – "אתה" 
שבירה,  מלשון  (לדעת  עצמו  את  לשבור  אדם  שעל 
כמו "ויודע בהם את אנשי סוכות"), כדי שהכול יידעו 

ויראו ש"אין עוד מלבדו".
(ליקוטי-דיבורים ד, עמ' 1498)

* * *
עוד  ש"אין  נשמתו  מצד  ומאמין  "רואה"  יהודי  כל 
אלא  בכך,  להסתפק  רשאי  הוא  אין  אבל  מלבדו", 
ידיעה  רק  בשכל – "לדעת".  העניין  חובתו להבין את 
ואילו  הדבר,  עם  פנימית  להתאחדות  מביאה  שכלית 

באמונה בלבד נשאר העניין בבחינת 'מקיף'.
(ליקוטי-שיחות, כרך ד , עמ' 1170)

ושמרת לעשות (ו,ג)
לנקוט  צריך  ("לעשות")  מצווה  שעושה  מי  כל 
התערבות  מפני  ("ושמרת")  יתרות  ושמירה  זהירות 
לעצמו  טובה  החזקת  התפארות,   – אישית  פנייה  של 

וכיוצא בזה.
(ליקוטי-תורה)

13

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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תשל"ו

תשמ"א

הוצאה לאור של
חידושי תורה

להוציא  הורה  אדמו"ר  כ"ק 
חוברות  לזמן  מזמן  לאור 
תורה  חידושי  ירכזו  שבהם 
מאת   – הנגלה  בחלק   –
הק'  נשיאינו  רבותינו  כ"ק 
לדברי  בהתאם  ותלמידיהם. 
חוברות  להופיע  החלו  הרבי 
שיצאו  תורה",  "יגדיל  בשם 
הכולל  חברי  ע"י  לאור 
אדמו"ר  כ"ק  מזכירות  שע"י 
חברי  וע"י  נ.י.  בברוקלין, 
שבבית  הכולל-אברכים 
צמח  המדרש  ובית  הכנסת 

צדק בירושלים עיה"ק.
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. 
שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 630)

סיום ספר התורה הראשון 
של ילדי ישראל

התורה  ספר  סיום  התקיים 
ומיד  ישראל,  ילדי  של  הראשון 
התורה  ספר  בכתיבת  הותחל 
השני. חגיגת סיום והכנסת ספר 
הכנסת  בבית  התקיימה  התורה 
המדרש "צמח צדק" בעיר  ובית 
וברחבת  בירושלים,  העתיקה 

הכותל המערבי. 
(אלבום אות בספר תורה ע' 285)

ולמד  המשיך  הרבי 
יתן  "והחי  הוראה  מכאן 
של  עניינו  לבו":  אל 
התורה  לימוד  הוא  דוד 
הוא  יואב  של  ועניינו 
שהיה 'שר הצבא' ושניהם 
דוד  זה.  את  זה  השלימו 
ללמוד  היה  יכול  לא 
מלחמתו  אלמלא  תורה 
יכול  לא  ויואב  יואב,  של 
לימוד  ללא  לנצח  היה 
וזהו  דוד.  של  התורה 
שעבודת  מהם,  הלימוד 
דירה  ית׳  לו  "לעשות  ה׳ 
ידי  על  היא  בתחתונים" 
שתי העבודות הללו: דוד 
 - יואב  התורה,  לימוד   -
מלחמה על ה׳לעומת זה׳, 
והסרת  הניצוצות,  בירור 
המעלימים  הדברים  כל 

ומסתירים.
הרבי  התעכב  בהמשך 
היומי  שיעור החומש  על 
ולפני סיום השיחה הזכיר 
ההוספה  אודות  שוב 
התורה  בלימוד  הנדרשת 
מאחר  ואילך  באב  מט״ו 

שהלילות מתארכים.
הרבי  חילק  בסיום 

 - דולר  שני  אחד  לכל 
על   – לתושייה  כפלים 
אחר  לצדקה.  לתנם  מנת 
ב-770 התקיימה  השיחה 
התוועדות חסידים לכבוד 
שנמשכה  ההילולא  יום 
של  הקטנות  השעות  עד 
הרה"ח  התוועדו  הלילה. 
גרליק  מענדל  גרשון  ר׳ 

והרה"ח ר' יצחק קוגן.

תשד"מ
כ"א מנחם־אב מראי

מקומות
לספר הי"ד

הארבעים  שנת  עם  בקשר 
ערך  אב,  בכ'  ההילולא  ליום 
הרבי התוועדות מיוחדת, נוסף 
בכ'  שנערכה  ההתוועדות  על 
אב. בהתוועדות הורה הרבי על 
פעולה מיוחדת בקשר עם שנת 
של  לאור  הוצאה   - הארבעים 
לספר  מקומות  מראי  ובו  ספר 

היד החזקה לרמב"ם.
הרבי ציין כי על אף שבמקור 
מראי- כתב  לא  הרמב"ם 
מקומות לדבריו, הרי שבהמשך 
על  חרטתו  את  הרמב"ם  הביע 
לאחר  שנה  כחצי  זה  היה  כך. 
הראשון  המחזור  תחילת לימוד 

ברמב"ם היומי.
הרבי זירז את חברי המערכת 
שהורכבה מחברי הכולל לאורך 
אלול  חודש  ובראש  הדרך,  כל 
(!) יצא הספר לאור עם למעלה 
של  בשיחות  עמודים!  מ-950 
הרבי  התייחס  ימים  אותם 
במשך  ולהוצאתו.  לספר 
השנים הבאות יצאו לאור ספרי 

מילואים נוספים.

המשך מעמוד 17
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ואתחנן
ט"ז במנחם-אב, שבת נחמו

קוראים את  מקרא ואחד תרגום'  'שניים  בקריאת 
עשרת-הדיברות ב'טעם התחתון'1.

חשבון-הצדק שעל כל אחד ואחד לעשות בקשר 
המצוות  וכללות  הצדקה  נתינת  התורה,  ללימוד 

במשך כל השנה, מתחיל משבת נחמו2.
ופניו  הקהל  עומד  הדיברות  עשרת  קריאת  בעת 
הדיברות  עשרת  את  קוראים  ספר-התורה3.  אל 

ב'טעם העליון'4.
פרקי אבות – פרק ג5.

יום רביעי 
כ' במנחם-אב

של  ושמונה  השבעים  היארצייט-הילולא  יום 
הרה"ג הרה"ח המקובל ר' לוי-יצחק שניאורסון נ"ע, 

1. שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א. 
פסוק 'שמע'  בקריאת  החשש  אודות  דן  לה)  סא ס"ק  (סימן  החיים  בכף 
פעמיים בשמו"ת משום "האומר: 'שמע, שמע'" (בשו"ע אדה"ז שם ס"ח), 
והביא מס' מאמר מרדכי ודברי מנחם, שאין לחוש כיוון שקריאתו מוכחת 

עליו שכופל כל הפסוקים. וכ"כ בס' עוד יוסף חי פ' ויגש.
2. ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 582.

3. ספר-המנהגים עמ' 31.
4. לוח כולל-חב"ד פ' יתרו, כדעה האחרונה בשו"ע אדה"ז שם.

הדיברות דפ' ואתחנן בנוסח-טעמים  את עשרת  אדמו"ר הזקן היה קורא 
הדברות  עשרת  של  מזה  ואף  הקריאה בכל השנה  מזה של  מיוחד, שונה 
דפ' יתרו, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-

נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א  להרה"ק  זאת  שלימד  צדק, 
ח"ד  הזקן  אדמו"ר  התולדות  ספר  וראה   .459 עמ'  ח"ב  (ליקוטי-דיבורים 

עמ' 1070).
5. אודות אי אמירת פרקי אבות בשבת שעברה, ערב תשעה באב – ראה 

בלוח השבוע בגיליון של השבוע שעבר (גיליון א'תס).

בן  דור חמישי,  דורנו;  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  אביו של 
אחר בן, לכ"ק אדמו"ר ה'צמח-צדק'. נאסר והוגלה 
ונסתלק  היהדות,  והפצת  בהחזקת  עבודתו  על 
בגלות בשנת ה'תש"ד, בעיר אלמא-אטא, קזחסטאן, 

ושם מנוחתו-כבוד6.
זה  ביום  להתוועד  נהג  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
בתחילת  מסכת  מסיים  היה  החול,  בימות  (וכשחל 

ההתוועדות)7.
להציע  גדול  והזכות  החוב  "ועלי  הרבי:  וכתב 
מתורתו, ולנדב  וכו' – ללמוד בההתוועדות  ולבקש 

ביומא דין לז"נ [=לזכות נשמתו]..."8.
ביום כ' במנחם-אב תשכ"ד – עשרים שנה לפטירת 
אביו ז"ל – יסד כ"ק אדמו"ר את 'קרן לוי יצחק' על-

שם אביו ז"ל9.

כפר- לוי-יצחק' (הוצאה רביעית – קה"ת,  בספר 'תולדות  תולדותיו –   .6
חב"ד תשנ"ה). תצלום מצבתו שם ח"ג עמ' 764 ו-832.

7. ספר-המנהגים עמ' 100.
כרך  ליקוטי-שיחות  ה'תשד"מ,  ת"ב  מוצאי  מכתב (כללי-פרטי)  בשולי   .8

לט עמ' 231. 
על-טהרת- חינוך  למוסדות  במיוחד  בהלוואות  לעזור  הקרן –  מטרת   .9
ליקוטי- וראה  שם.  ספר-המנהגים   – לימודי-קודש  ולמלמדי  הקודש 
שיחות כרך כג עמ' 270 אודות המגביות והנתינות המיוחדות לצדקה בימי 
ובתורת- ואילך.   651 עמ'  ח"א  תשמ"ה  תורת-מנחם  (ובארוכה –  סגולה 
שזהו דבר  וטף),  לנשים  גם  שייך  שזה  ואילך  עמ' 593  ח"ג  תשמ"ו  מנחם 
הפשוט שאין צריך להזכירו במפורש בכל שנה, ומי שלא נתן – ישלימנה 

בימים שלאחרי זה, עיי"ש.

לוח השבוע

14



על כל אחד 
לשאול את 

עצמו: מה עשיתי 
לקירוב הגאולה?!

כינוס השלוחים המתקיים ב'רחובות': יש 
להתרחב ולהוסיף בהפצת היהדות • לזרז את 
הקב"ה בהבאת המשיח? וכיצד נוהג בבקשת 

צרכיו הגשמיים?! • סיום מסכת תענית לרגל יום 
ההילולא של הרב הגאון החסיד והמקובל רבי לוי 
יצחק, אביו של הרבי • ביאור נפלא כיצד תיתכן 

מחלוקת במציאות בדבר זהות המשפחה שהקריבה 
את קרבן העצים

מנחם־אב שבת פרשת ואתחנן - נחמו, ט״ז 
החל  את ההתוועדות פתח הרבי בכך ששבת ׳נחמו׳ באה בהמשך לט״ו באב 
למרות  כלומר,  יוסיף",  דמוסיף  ואילך  "מכאן  נאמר  בגמרא  עליו  שבת,  בערב 
להיות  צריכה  באב  בט״ו  מקום  מכל  בקודש,  להעלות  ציווי  ישנו  השנה  שבכל 
ישנם  באב  לט״ו  בהמשך  באה  נחמו  ששבת  זו  ובקביעות  ערוך,  באין  הוספה 
בכך  לתושיה"  "כפליים  של  באופן  ההוספה  ענין  על  המורים  נוספים  סימנים 
שבהפטרה כתוב ״נחמו נחמו״ - כפליים, היינו, שיש להתחיל מיד ב״שטורעם" 
וכן  וכו׳,  ומצוות  תורה   - וקדושה  טוב  עניני  בכל  להוסיף  כפולה.  ובהוספה  ־ 

בעבודתה המיוחדת של השנה ׳תשמח׳ ו׳הקהל׳.
הרבי קישר זאת לכינוס השלוחים הנערך בעיר רחובות בארץ הקודש, ואמר 
רחובות  בעיר  הכינוס  מתקיים  פרטית  שבהשגחה  שמכיוון  לשלוחים  כתב  כי 
יש ללמוד מכך הוראה בעבודת ה׳ – 'רחובות' מלשון ׳רחבות׳, וזה מלמד שיש 

להתרחב ולהוסיף בעבודת הפצת היהדות.
יש  אלא  שנתי  חד  שלוחים  כנס  בעריכת  להסתפק  שאין  הרבי  אמר  בהמשך 
לקיים במשך השנה כמה וכמה כינוסים ולעמוד בקשר מתמיד עם כל שליח כדי 

לעוררו ולעודדו להמשיך ולהתמיד בעבודה.
על  בנפשו  צדק  חשבון  לעשות  אחד  כל  שעל  כך  על  הדיבור  נסב  בהמשך 
הפעולות הטובות שעשה ובפרט בדורנו זה, שכ״ק אדמו״ר מהוריי״ץ נ״ע הכריז 
של הגאולה, ולכן על כל אחד  של הגלות והדור הראשון  האחרון  שהוא הדור 
ואחד לשאול את עצמו מה עשה עד עתה לקירוב הגאולה!... ישנם כאלו - אמר 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח
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המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',עתלדעת
שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תש"לתש"חתקפ"ו

תש"דתרפ"ט

חתונת הרבנית חי' שרה

כ"ק  של  הצעירה  בתו  שרה,  חי'  הרבנית  חתונת  יום 
אלכסנדרוב  אהרן  ר'  הרה"ח  עם  האמצעי,  אדמו"ר 
של  הוריה   - משה)  חיים  ר'  הרה"ח  של  (בנו  משקלוב 
בחתונתם  מהר"ש.  אדמו"ר  כ"ק  אשת  רבקה  הרבנית 

אמר כ"ק אדמו"ר האמצעי כמה מאמרי חסידות. 
ה"תורה  את  אהרן  ר'  הרה"ח  הדפיס  תקצ"ד  בשנת 
אור" בפעם הראשונה, וכך כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 

(במכתב שנדפס ב"תורה אור"): 
...ובשנת תקצ"ד נתעורר חתן הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי 
אלכסנדר  ב"ר  משה  חיים  ב"ר  אהרן  ר'  הרה"ח  ה"ה 
הוד  של  ומחותנו  גיסו  משקלאוו,  צבי  ב"ר  סענדער 
את המאמרים הנ"ל,  להדפיס  צדק,  צמח  כ"ק אאזמו"ר 
ובהסכמת ועזרת כ"ק צמח צדק והדפיסום בשם תורה 

אור... 
(ימי חב"ד ע' 229)

יוצא לאור 
"קיצורים 

והערות בספר 
התניא"

בפעם  לאור  יצא 
"קיצורים  הראשונה 
לספר  והערות 
כ"ק  של  התניא" 
הצמח  אדמו"ר 
כ"ק  בעריכת  צדק, 
לרגל  אדמו"ר, 
רבי  של  היארצייט 

לוי יצחק נ"ע.
(ימי חב"ד ע' 229)

הרבי מתחיל 
לבאר את

"לקוטי 
לוי יצחק" 

בהתוועדויות 
השבת

החל  אדמו"ר  כ"ק 
"לקוטי  את  לבאר 
הערות  יצחק",  לוי 
מאביו  התניא  על 
נקודה  מבאר  (היה 

בכל התוועדות).
(הקדמת היום יום בשלשלת 
היחס)

סיום הביקור בארץ-הקודש

הקודש  בארץ  ביקורו  את  סיים  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בארצות הברית.  לביקורו  בדרכו  למצרים  ברכבת  ויצא 

ביקורו בארץ ישראל נמשך חמישה-עשר יום.
בארצנו  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  שהותו  בזמן 
לדבר  החרדים  היהודים  בקרב  מורגש  היה  הקדושה, 
ארצנו  את  הרבי  והוד קודש, וכשיצא  - רוח אצילות  ה' 
הדרה,  ופנה  הודה  פנה  זיוה,  פנה  כי  הורגש  הקדושה 

אולם הרושם שנחרת עמוק בלב לא ימחה לעולם...
את  כשסיים  הרבי  את  ליוו  אוטובוסים  חמישה-עשר 

הביקור באה"ק.  
(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 41)

יום הסתלקות
הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסון

יום הסתלקות כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי 
ד',  ביום  אדמו"ר,  כ"ק  אביו של  שניאורסאהן,  יצחק 
בגולה באלמא-אטא שבקזחסטן. נפטר בגיל שישים 

ושש וחצי, ממחלה ממארת, ומנוחתו כבוד שם.
ליד  שעמד  אחד  לחסיד  אמר  הסתלקותו  ביום 
אחר!  לעולם  לעבור  להתכונן  הזמן  שהגיע  מטתו, 
היו אלו דבריו האחרונים באותו יום – ולא יסף, רק 

שפתותיו נעות וקולו לא ישמע. 
(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 757)

כ"ק אדמו"ר ישב שבעה בחדרו הק' ב-770.

ט"ו 
אב

ט"ז
אב

כ'
אב
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ורננו  "הקיצו  יהיה  שבמהרה  באיחול  וסיים 
שוכני עפר״ ואף הוא בתוכם.

יום שלישי, י״ט מנחם-אב
הרבי,  בבית  ערבית  תפילת  אחרי  בלילה 
לכל  לצדקה  שטרות  בחלוקת  הרבי  החל 

הציבור הרחב.

יום רביעי, כ׳ מנחם-אב
יום ההילולא של הגאון החסיד 

והמקובל רבי לוי יצחק ז״ל,
של כ״ק אדמו״ר אביו 

לתפילות  ירד  מהאוהל  הרבי  של  שובו  עם 
 - כצפוי   - החל  ולאחריהם  וערבית  מנחה 
באמירת שיחת הקודש. בראשית דבריו הזכיר 
הקצה  "מן  המנהגים  חילוקי  אודות  הרבי 
ביום  התוועדות  לעשיית  בייחס  הקצה"  אל 
ה״יארצייט", ושלכן נוהגים לסיים מסכת ביום 
שהרי  המנהגים,  בין  אחדות  פועלים  שאז  זה 
הגורם  ענין  הוא  מסכת  סיום  הדעות  לכל 
שמחה. הרבי סיים את מסכת ׳תענית׳ באמרו 
וגם  באב  עשרים  יום  אודות  מדובר  שבה 

אודות יום ט״ו באב דמיניה אזלינן.
מסכת תענית מדובר  במשנה האחרונה של 
הקריבו  אותו  העצים"  "קרבן  הקרבת  על 
בעשרים באב. המקריבים הם "בני פחת מואב 
בן יהודה". בקשר לזהותם של בני פחת מואב 
יהודה  רבי  בגמרא.  פלוגתא  מצינו  יהודה  בן 
יוסי  ורבי  יהודה",  בן  דוד  בני  ש״הן הן  אומר 
אומר ש״הן הן בני יואב בן צרויה". שאל הרבי 
שהיו  ובפרט  במציאות,  מחלוקת  תתכן  כיצד 
משפחה  איזו  וידעו  הבית  בזמן  שחיו  תנאים 

הקריבה?!
פנימיות  פי  על  נפלא  ביאור  ביאר  הרבי 
העניין)  נקודת  (להלן  בהסבירו  העניינים 

דוד ומזרע  שיש בה מזרע  המשפחה  שמדובר באותה 
גוברת  משפחה  איזה  היא,  התנאים  ומחלוקת  יואב, 
הביאו  הם  משפחה  איזה  של  טבע  מצד  כלומר,  בהם, 

את קרבן העצים - משפחת דוד, או משפחת יואב. 

תש"מ
כ' מנחם־אב יסוד כולל

"תפארת זקנים לוי יצחק"
בהתוועדות השבת שנערכה בקשר עם יום ההילולא 
ומקום  מקום  בכל  לייסד  בקריאה  הרבי  יצא  אב,  כ' 
"כולל   - דווקא  הזקנה  בגיל  יהודים  עבור  "כולל" 
וכפתיחה  כהתחלה  כי  הוסיף  הרבי  זקנים".  תפארת 
לכולל תיערך התוועדות נוספת במוצאי שבת. מטרת 
הכוללים היא, לייסד מקום עבור יהודים זקנים שיוכלו 

לקבוע עתים לתורה ולמלא את זמנם באופן מסודר. 
בעת ההתוועדות במוצאי שבת, הורה הרבי כי יוסיפו 
לכולל את שם אביו, ומני אז נקרא הכולל בשם "כולל 
מציע  שהוא  העובדה  על  יצחק".  לוי  זקנים  תפארת 
זאת - אמר הרבי, שמכיון שהכוללים נקראים על שמו 
של אביו מוטלת עליו החובה והזכות להשתתף אישית 
זקנים"  "תפארת  השם  את  שיתנו  "לאלה  בהקמתם: 
(בלבד) תהיה השתתפות בסכום של ח"י שקלים (וזאת 
המוטל  ביותר  הפחות  הסכום  שזהו  בכך  בהתחשב 
את  ולאלה שיוסיפו גם  לדעתי על כל משתתף לתת), 
השם "לוי יצחק" - הרי מוטל עלי בפרט חיוב (וזכות) 
מיוחד בזה - תינתן, אפוא, השתתפות מקופה מיוחדת 

- בסך מאה שקלים".
את  הרבי  ופירט  הרחיב  הבאות  בהתוועדויות 
ההוראה והורה להקים במקביל אגודות ללימוד תורה 
לא  (אך  נשים"  חכמות  "תפארת   - זקנות  עבור  גם 
לכנותן  לקראן בשם "כולל" משום 'לא ילבש', וכן לא 
כמובא  בכבודן,  פוגע  זה  ודבר  הואיל  'זקנות'  בשם 

בגמרא).
החל משנת תשמ"ה, נערך בימי חנוכה כינוס מיוחד 
שיחת  הרבי  נשא  במהלכו  הכולל,  וחברות  לחברי 
רבי  ניצוצי  במדור  באריכות  (ראה  מיוחדת.  קודש 

גיליון א'שנח)
(ראה שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 884)
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בכתב,  מישהו  לי  כתב  ואף  שטוענים  הרבי - 
התלוי  דבר  הוא  צדקנו  משיח  שביאת  שכיון 

בקב״ה, הרי ש״אין דרכינו לזרז הקב״ה"...
בנוגע  מדוע  שואלים:  אחד  אותו  את 
את  לזרז  כן  דרכך  גשמיים  צרכים  לבקשת 
אצל  ראה  שלא  ממשיך וטוען  הוא  הקב״ה?! 
המשיח,  ביאת  את  לזרז  שיעבדו  וסבו  אביו 
אבל נשאלת השאלה הוסיף הרבי - האם בכל 
העניינים הוא מתנהג כרצון זקניו? הלא מודע 
בבית  הפנימי  לחדרו  זקניו  יכנסו  שאם  הוא 
יצעקו  הם  (טיימס)  עיתון  שם  שמונח  ויראו 

"פע...".
ותבע  הצדקה,  מצות  על  גם  עורר  הרבי 
אדם  אצל  גדלות  בכסף  שההשגות  שכשם 
כאשר הוא מתעשר, כך גם שתגדלנה השגותיו 
יותר  מתעשר  שהוא  שככל  הצדקה.  בעניין 

צריך הוא להוסיף ולתת יותר ויותר צדקה.
ביום  השבוע  כי  הרבי  הזכיר  סיום  לקראת 
רביעי כ׳ מנחם אב יחול יום הילולת אביו ז״ל 

שנה שמלך המשיח נגלה בה
ליד דלת היציאה מבית המדרש למטה נעצר הרבי והביט לרגע קט לעבר דף צילום של קטע 
מ'ילקוט שמעוני' המדבר על סימני הגאולה (ושמקשרים זאת למצב העולם בימים אלה), שהיה 

תלוי על הדלת והמשיך בדרכו.
לתועלת הקוראים שי' הננו מביאים כאן את הקטע הנ"ל: 

"א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס 
כל  ומחריב את  פרס  מלך  וחוזר  מהם  עצה  ליטול  לארם  ערבי  מלך  והולך  ערבי  במלך  מתגרה 
כצירי  צירים  ויאחוז אותם  ומתבהלים ונופלים על פניהם  אומות העולם מתרעשים  העולם וכל 
יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני 
אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע 
ושעבוד  צער  לכם  היה  ראשונה  גאולה  כי  אחרונה  גאולה  ראשונה  כגאולה  ולא  גאולתכם,  זמן 
מלכיות אחריה אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה. שנו רבותינו בשעה 
שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן 

גאולתכם".
לכתחילה צולם הקטע הנ"ל ללא השורות האחרונות ופורסם, אולם זמן מה לאחר שהרבי עבר 
שתלה את הקטע  השורות האחרונות, התקשר הריל"ג שי' לאברך  וראה את הפתק ללא שלוש 

ושאלו מדוע לא הוסיפו גם את השורות האחרונות. אז פורסם הקטע שוב עם השורות הנ"ל.
מני אז הזכיר הרבי שוב ושוב את המדרש שהפך מטבע לשון בשיחות הרבי בשנים האחרונות.
(מתוך 'יומן בית חיינו')

תש"נ
ט"ז מנחם־אב
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