
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 עקב • כ"ב מנחם־אב ה'תשפ"ב

א'תס"ב

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

לומר  נוהגים  חב"ד  חסידי  שאצל  הטעם  מהו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אצל  פעם  שאלתי 
לבקש  טוב  היותר  הזמן  שזהו  והשיב,  כבפולין),  צדיקים (דלא  של  ביָארצייט  תחנון 

ולפעול כו'.
שביום  שהעלייה  מפני  תחנון  אומרים  אין  פולין  שאצל   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
היארצייט אצל הצדיק שב"אמונתו יַחיה" פועלת עליה אצל כל מקושריו, שנמצאים 
במעמד ומצב שלמעלה מהעניינים שצריכים לומר עליהם תחנון (אף שאין זה בדרך 

פנימיות); 
את  גם  להעלות  רוצים  דוקא,  ועבודה  פנימיות  מהם  שתובעים  חב"ד,  חסידי  אבל 

הגוף, גוף רחוץ ("ַא ָאּפגעוואשענעם גוף"), ולכן גם אז אומרים תחנון.

(תורת מנחם חלק א' עמ' 172)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 14 > ממעייני החסידות
 • 16 > יומן מבית חיינו • 19 > עת לדעת • 20 > לוח השבוע

 • 21 > 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

3.554.505.146.149.2412.441.177.21.17.46ו', כ"ב במנחם-אב 

ש"ק, כ"ג במנחם-
3.564.515.156.159.2412.441.177.20.07.45אב 

3.584.525.156.169.2412.441.177.18.97.44א', כ"ד במנחם-אב 

3.594.535.166.169.2412.441.167.17.77.43ב', כ"ה במנחם-אב 

4.004.545.176.179.2512.431.167.16.67.42ג', כ"ו במנחם-אב 

4.014.555.186.189.2512.431.167.15.47.40ד', כ"ז במנחם-אב 

4.024.555.186.189.2512.431.157.14.27.39ה', כ"ח במנחם-אב 

4.034.565.196.199.2512.421.157.13.17.38ו', כ"ט במנחם-אב 
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לפנינו מענה משנת תשל"א שנשלח לאחת מאלמנות צה"ל דרך מרת שפרה יהודית תחי' 
מרוזוב שפעלה רבות עם אלמנות ויתומי צה"ל בהוראת הרבי:

גם שם אמה ואזכירה עה"צ [= על הציון]
התבוננות במצב אה"ק [=ארץ הקודש] המוקפת אויבים ושונאים ובכ"ז 
[= ובכל זאת] קיימת ומתבססת א"א [= אי אפשר] שלא תביא להכרה אשר 
לא ינום ולא יישן ה' שומר ישראל ונותן הוא כח ועצמה לצה"ל וכו', 
 – דמם  ינקום  ה'  בקרב,  נפלו  שבהם  מהמובחרים  שכמה  ולמרות 
בחיים  בה'  לבטחון  מביא  גם  וזה   – כו'  האויבים  על  צה"ל  פחד  נפל 

הפרטיים של איש ואשה הישראלים.
מהסגולות לחיזוק בבטחון – מזוזות (בדוקות) בכל הפתחים.

הצלחת צה"ל מחזקת את האמונההכתב והמכתב 

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

עקב | דמוקרטיה? לא על ארץ־ישראל

מסעות  שמונה  חזרו  ישראל  בני  כי  מסופר  בפרשתנו 
לאחור מפחד המלחמה עם מלך ערד, ובני שבט לוי יצאו 

למלחמה עמם והשיבו אותם בחזרה.
ההוראה שיש ללמוד מכך היא שאין להתייאש מיהודי:

לילך  להמשיך  רצו  שלא  בלבד  זו  שלא  אלו  אפילו 
 – מסעות  שמונה  לאחוריהם  חזרו  אלא  ישראל,  לארץ 
לא הניחו להם, חס־ושלום, לחזור למצרים. על־פי כללי 
לרצונו:  בניגוד  מבוגר  אדם  להכריח  אין  ה'דמוקרטיה', 
אבל אם  לארץ ישראל – לך לארץ ישראל,  רצונך לילך 
פלוני רוצה ללכת למצרים – מדוע הנך מבלבל אותו?!...

ולא  ישראל,  ארץ  את  מקבלים  כזו  בדרך  לא  אבל, 
כל  "יכוף  משיח  האמיתית.  הגאולה  תהיה  כזו  בדרך 
ישראל לילך בה"! אם הוא בן אברהם יצחק ויעקב, אסור 

להתייאש ממנו וצריכים לשכוח מ'דמוקרטיה'.

או  בזה,  וכיוצא  מסחר  בענייני  שייכת  'דמוקרטיה' 
אבל  להטות",  רבים  ש"אחרי  לדין־תורה,  בנוגע  אפילו 
כאשר מדובר אודות שמירת שבת, הנחת תפילין, כשרות, 
צניעות (שילדים וילדות אינם צריכים ואסור להם להיות 
כולם  אפילו  או  הרבים,  דעת  מהי  משנה  לא   – ביחד) 
הנה  אחד",  מעבר  כולו  העולם  "כל  כאשר  גם  כאחד: 
מצד השני עומד אברהם אבינו, "אחד היה אברהם", ועל־

את  "וירש  אזי  כולו,  העולם  מכל  מתפעל  שאינו  ידי־זה 
הארץ", - באופן כזה מקבלים את ארץ ישראל.

וזהו מה שהראה שבט לוי – שלא זו בלבד שהם בעצמם 
הלכו לארץ ישראל, אלא עוד זאת, שרדפו אחרי כל אחד 
שהכריחו עד  עמהם,  ונלחמו  לאחוריהם  שחזרו  מאלו 

אותם להתנהג כמו יהודי ולילך לארץ ישראל.
(תורת מנחם חלק מ עמ' 311)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת קסא. קסב. מ"ע לח. הל' חובל ומזיק פרק ו.הל' איסורי ביאה פרק יח-כ.כ"ב במנחם-אבו'
מל"ת קס. קנח. קנט.

פרק כא-כב. הל' מאכלות כ"ג במנחם-אבש"ק
מל"ת שנג. מ"ע קמט.פרק ז.אסורות.. בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קנ. קנא. קנב. מל"ת פרק ח.פרק ב-ד.כ"ד במנחם-אבא'
קעב. קעד.

פרק ה-ז.כ"ה במנחם-אבב'
הל' רוצח ושמירת 

נפש.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מל"ת קעג. קעה. קעו. 
קעז. קעח.

מל"ת קעט. קפ. קפח.פרק ב.פרק ח-י.כ"ו במנחם-אבג'

מל"ת קפא. קפב. קפד. פרק ג.פרק יא-יג.כ"ז במנחם-אבד'
קפה. קפג.

מל"ת קפז. קפו. קפט. קצ. פרק ד.פרק יד-טז.כ"ח במנחם-אבה'
קצא. קצב.

פרק יז. הל' שחיטה.. בפרקים כ"ט במנחם-אבו'
מל"ת קצג. קנג. קצד. מ"ע פרק ה.אלו. פרק א-ב.

קמו.
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דברמלכות

4

בין "ודברת בם"
ו"לדבר בם"

פרשה ראשונה של קריאת שמע מורה לאדם עצמו לעסוק בתורה 
ואילו הפרשה השנייה מורה לחנך את הילדים לעיסוק בתורה • 

גם כאשר ההורים מוסרים את חינוך בניהם לבית הספר נותר חלק 
חשוב מאוד בידי ההורים • הקדוש־ברוך־הוא נותן את הכוח לחנך 
את הילדים "לדבר בם" גם בתקופה של "והיה עקב" – עקבתא 

דמשיחא • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
ראשונה  פרשה  בין  ושינוי  חידוש  על  להעיר  יש 
ללימוד  בנוגע   – שמע  קריאת  של  שנייה  לפרשה 

תורה:
התורה,  לימוד  אודות  מדובר  הפרשיות  בשתי 
אבל יש חילוק עיקרי ביניהם – שבפרשה הראשונה 
בם"1,  ודברת  לזה)  (ונוסף  לבניך  "ושננתם  נאמר 
גם  יש  לבניך",  "ושננתם  הציווי  על  שנוסף  היינו, 
שהוא  לבניך")  "ושננתם  שנצטווה  זה  (על  ציווי 
בפרשה  ואילו  תורה;  בדברי  לדבר  צריך  בעצמו 
שנייה נאמר "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם", 

היינו, ש"לדבר בם" קאי על "בניכם".
רש"י,  בפירוש  מעיינים  לא  שכאשר  רואים  וכאן 
לא מבחינים ולא לומדים את הפירוש הנכון בכתוב 
בקריאת  המילות  פירוש  מדובר אודות  כאשר  – גם 
לכל  רובא דעלמא –  עניינים):  בכמה  שמע (שנוגע 
הפחות מאלו שדיברתי עמהם – מפרשים "(ושננתם 
בניכם  את  אותם  ו"ולמדתם  בם"  ודברת  לבניך) 
בם"  ש"ודברת  בשעה  בה  אופן;  באותו  בם"  לדבר 
קאי על האב והרב2, ואילו "לדבר בם" קאי על הבן, 

1. ואתחנן ו, ז.
2. פירוש רש"י על הפסוק.

למדהו  לדבר  יודע  שהבן  "משעה  רש"י:  כפירוש 
תורה כו'"3.

ב
החילוק בפועל בין הפסוקים:

בפרשה ראשונה – הפעולה ד"ודברת בם בשבתך 
בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך", היא בנוגע 
אכן  אם  יודעים  לא   – ל"בניך"  בנוגע  אבל  לעצמו, 
פעל עליהם; ואילו בפרשה שנייה – הנה לא זו בלבד 
שכתוב  מה  יקיים  רק  אם  אלא  כן,  מתנהג  שהוא 
יהיה  אזי  בם",  לדבר  בניכם  את  אותם  "ולמדתם 
ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך  "בשבתך  הדיבור 

ובקומך" גם אצל הבנים.
על  לפעול  הקצה:  אל  הקצה  מן  חילוק  זה  והרי 
הבנים  על  לפעול  אבל  אחד;  עניין  זהו   – עצמו 
הרי   – בם"  "לדבר  של  באופן  תהיה  שהנהגתם 
צורך  יש  זה  ובשביל  לגמרי,  מיוחדת  עבודה  זו 

בסייעתא דשמיא והצלחה מיוחדים.

ג
בפרטיות יותר:

3. ראה גם שיחת שבת פרשת עקב תשכ"ח שנה זו (סעיף יג). וש"נ.
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את  מוסרים  וכו'  הדאגות  רוב  שמפני  אמת  הן 
הדרכת וחינוך הילדים במידה הכי חשובה למוסדות 
חלק  נוטל  הילד  בחינוך  אף־על־פי־כן,  אבל  חינוך, 
חשוב לא רק בית הספר אלא גם הבית; יש להבטיח 
שכאשר הילד חוזר הביתה, לא יראה שום סתירה חס 
ושלום לבית הספר, אלא אדרבה – שיראה שם סיוע 

בבית  רק  לא  יהיה  בם"  ד"לדבר  שהעניין  כך,  לזה, 
בביתך",  "בשבתך  גם  אלא  ה"מלמד",  עם  הספר 
לדבר אודות "תורה ציווה  בבואו לאביו ואמו, יוכל 

לנו משה".
ועניין זה נפעל על ידי פרשה שנייה אפילו אצל מי 

שצריך לשלול אצלו "וסרתם ועבדתם גו'";
"בכל  שעבודתו  מי  להיות  יכול  גיסא,  ולאידך 
כל  עושה  וגם  מאודך",  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך 
"לבניך  ואפילו  לבניך",  "ושננתם  לקיים  בו  התלוי 
אלו התלמידים"4, אבל, אם אכן יצליח לפעול עליהם 

"לדבר בם" – הרי זו עבודה בפני עצמה.
וכידוע מאמר כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע (אביו 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר), שכשם שמצווה להניח בכל 
יום תפילין, כך מצווה על כל אחד מישראל לקבוע 
בנוגע  הבית  בני  עם  לדבר  מסוים  זמן  יום  בכל 
ציווי  שזהו  מובן,  ומזה  ומצוותיה.  תורה  ליהדות, 
דשמיא  בסייעתא  צורך  ויש  עצמה,  בפני  ומצווה 

מיוחדת.
"דוגמא  להראות  והאם  האב  צריכים  לראש  לכל 
הנהגתם  ואילו  אחד,  דבר  לו  יאמרו  אם  כי,  חיה", 
הילד; ילד  על  הדיבור  לא יפעל  אחר,  באופן  תהיה 

4. פירוש רש"י על הפסוק.

והאם  דורש",  "נאה  האב  אם  "קונצים"...  מבין  לא 
מקיים"5,  "נאה  גם  להיות  עליהם   – דורשת"  "נאה 

ואם חסר אצלם בקיום – אינו מקבל את ה"דרשה".
צריכים  מקיים",  נאה  דורש  בהיותם "נאה  גם  אך 
כדי  הלב",  מן  היוצאים  "דברים  לדבר  והאם  האב 
"לדבר  והבת,  הבן  אצל  ויפעלו  הדברים  שיחדרו 

בביתך  גם "בשבתך  הספר, אלא  בבית  בם", לא רק 
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך",

ועד שצריכים לדרוש מהילדים – ולקוות שיפעלו 
עליהם – "לדבר בם, ולא בדברים אחרים", ועל אחת 
כמה וכמה "לא בדברים בטלים" (כפי שפוסק רבינו 
הדיבור  שכל  היינו,  תורה6),  תלמוד  בהלכות  הזקן 
מדובר  שאודותם  העניינים  עם  קשור  יהיה  שלהם 
שמע;  קריאת  של  שנייה  ובפרשה  ראשונה  בפרשה 
ומה שלפעמים יש איזה דיבור אחר – הרי זה באופן 
שיוכל  הכנה  בתור  אלא  ואינו  ארעי",  ש"מלאכתו 
להבין יותר טוב את ענייני התורה, ולדבר בם ביתר 

חיות והתלהבות.

ד
עניין זה הוא בשווה אצל בנים ובנות – כי, אף על 
ביניהם,  התורה יש חילוק גדול  ללימוד  שבנוגע  פי 
של  א'  פרק  בסוף  הזקן  רבינו  ביאור  פי  על  הרי 
הקשורים  העניינים  בכל  הנה  תלמוד תורה,  הלכות 
ומזה  לאשה,  איש  בין  חילוק  אין  שמיים,  יראת  עם 
מובן גם בנוגע לשלילת דיבור בדיבורים בטלים אצל 

5. חגיגה יד, ב.
6. פרק ג הלכה ה.

לכל לראש צריכים האב והאם להראות "דוגמה חיה", כי, אם 
יאמרו לילד דבר אחד, ואילו הנהגתם תהיה באופן אחר, לא 

יפעל הדיבור על הילד; ילד לא מבין "קונצים"... 
אם האב "נאה דורש", והאם "נאה דורשת" – עליהם להיות 

גם "נאה מקיים
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בת ישראל, כיון שאין זה רק עניין של ביטול תורה, 
אלא בזה תלוי אם היא תישאר בת ישראל כשרה, או 
שרואים עתה,  הקשיים  שיהיו לה כל  ליצלן  רחמנא 
געדאכט")  הויז  אידשע  קיין  פאר  ("ניט  עלינו  לא 
בלאנדעזניש  כו' ("מיט  וכל התועים  אצל ה"היפס"7 

מיט די אלע זאכן...").

בהיותה  זה  אין   – זאת  ולשלול  להבטיח  ובכדי 
ב"גרעניטש  כבר  כשנמצאת  עשרה,  שמונה  בת 
ושואלים:  בריצה  ההורים  באים  ואז  ווילידזש"8, 
חוזרת  אינה  ומדוע  שם,  עושה  היא  מה  הייתכן?! 
הביתה?... צריכים להבטיח זאת "כשהתינוק מתחיל 
לדבר"! ובזמננו זה, עקבתא דמשיחא ("והיה עקב") 
טובה,  "רבנית"  שתהיה  כדי  רק  לא  נוגע  זה  הרי   –
שבבוא  בבית הוריה,  כדי שתישאר בת ישראל  אלא 

הזמן יביאו אותה לחופה "כדת משה וישראל"!
וכאשר טוען שצריך עדיין להתייגע עם עצמו כיון 
להבטיח  עדיין  וצריך  עבודתו,  השלים  לא  שעדיין 
כיון  גו'",  ועבדתם  "וסרתם  של  מצב  יהיה  שלא 
אומרים  אזי   – מאודך"  ד"בכל  העניין  אצלו  שחסר 
עם  לעסוק  אמנם  עליך  להמתין"!...  זמן  "אין  לו: 
עצמך באופן של "יגעת"9, וכפי שהתורה קובעת מה 
נקרא "יגעת"... אבל, בבת אחת, עליך לעסוק (ובזה 
אותם  ד"ולמדתם  בעניין  גם  שלך)  הקיום  כל  תלוי 

7. = צעירים המורדים במוסכמויות החברה האנושית.
8. = שכונה בניו־יורק שידוע היה שההנהגה בה איננה ראויה.

9. מגילה ו, ריש ע"ב.

את בניכם", "משעה שהבן יודע לדבר למדהו תורה 
ציווה לנו משה", לכל בני ובנות ישראל,

אלא שיש בזה חילוקים: ילד בן שלוש עשרה צריך 
בת  בימות החול (ולא בשבת), ואילו  להניח תפילין 
לה  יש  זה  בגלל  אבל  תפילין,  להניח  צריכה  אינה 

התחייבויות כאלו שאין לבנים,

שחיובן  המצוות  שש  אודות  מדובר  כאשר  ואילו 
תמידי, בכל זמן ובכל מקום, ללא הפסק, שהם: אהבת 
בהקדמת  שכתוב  (כמו  וכו'  ה'  אחדות  ה',  ויראת  ה' 
ספר החינוך ש"סימנם שש ערי מקלט תהיינה לכם") 
מהם היא:  ואשה, ואחת  איש  בשווה אצל  – הרי הם 
צריך  יהודי  נמצא  שבו  מקום  שבכל  היינו,  לייחדו, 
אחד  ה'  יתברך;  מלבדו  אחרת  מציאות  שאין  לידע 

ו"אין עוד מלבדו"!
וכדי שכל זה יחדור אצל הילד – הנה לכל לראש 
צריך  כך  ואחר  מהוריו,  חיה  דוגמא  לראות  עליו 
ש"כשהתינוק  באופן  ואמו,  מאביו  מהם,  לשמוע 
ש"תורה  לראש  לכל  מספרים לו  אזי  לדבר"  מתחיל 
לו  לוחש  שאביו  באופן  רק  ולא  משה",  לנו  ציווה 
כך  כל  עמו  לדבר  צריכים  אלא  אזנו,  בתוך  בחשאי 
עד שגם כאשר הילד הולך ברחוב, "בלכתך בדרך", 
"תורה"  לו  שיש  לעם  בן  שהוא  לספר  יתבייש  לא 

ש"ציווה לנו משה". 

ובכדי להבטיח ולשלול זאת – אין זה בהיותה בת שמונה 
עשרה, כשנמצאת כבר ב"גרעניטש ווילידזש", ואז באים 

ההורים בריצה ושואלים: הייתכן?! מה היא עושה שם, ומדוע 
אינה חוזרת הביתה?... צריכים להבטיח זאת "כשהתינוק 

מתחיל לדבר"! 
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סיכום

קריאת  של  השנייה  הפרשה  מופיעה  בפרשתנו 
את  אותם  "ולמדתם  נאמר:  זו  בפרשה  שמע. 

בניכם לדבר בם".

"ושננתם  דומה:  פסוק  נאמר  הראשונה  בפרשה 
לבניך ודברת בם". 

עוסקים  הם  הפסוקים,  שבין  הדמיון  אף  על 
"ודברת  ההוראה  לחלוטין:  שונים  בעניינים 
ההוראה  ואילו  עצמו,  האדם  כלפי  מופנית  בם" 
על  מורה  בם"  לדבר  בניכם  את  אותם  "ולמדתם 

צורת החינוך שאדם נדרש להעניק לבניו.

בעניין חובת האדם לחנך את ילדיו חשוב להבהיר:

לידי  ילדיהם  מחינוך  ניכר  חלק  מוסרים  ההורים 
על  אך  נשלחים.  הילדים  לשם  החינוך,  מוסדות 
דיי במוסדות חינוך ראויים,  אין  ההורים לזכור כי 
בבית.  הילדים  מקבלים  בחינוך  חשוב  חלק  שכן 
בבית  שההנהגה  לוודא  צריכים  ההורים  לפיכך 
לא  במוסדות.  הילדים  שמקבלים  לחינוך  תסייע 
בם",  ד"לדבר  העניין  ישנו  שבבית־הספר  בכך  די 

הדבר צריך להיעשות גם "בשבתך בביתך"...

להנהגה  חיה  דוגמה  להוות  צריכים  ההורים 
ילדיהם  באוזני  ידברו  רק  ההורים  באם  ראויה. 
לא  עצמם  והם  ומצוותיה  בתורה  זהירות  אודות 

יקפידו על כך – הילדים לא יקבלו את דבריהם. 

להתחיל  חייבת  הילדים  בחינוך  ההתעסקות 
לדבר",  מתחיל  שהתינוק  "משעה  בקטנותם, 
הכרחי  הדבר   – דמשיחא  עקבתא   – ובזמננו 
בשביל  גם  אלא  "רב",  יהיה  שהילד  בכדי  רק  לא 
הוריו,  בבית  שיישאר  ביותר:  בסיסיים  עניינים 
ושבבוא העת ייכנס לחופה "כדת משה וישראל"!

עניין זה מודגש דווקא בפרשה שנייה של קריאת 
שמע המופיעה בתוך פרשת עקב: עיקר החידוש 
בהוראת התורה "ולמדתם אותם את בניכם לדבר 

בם" הוא כאשר נמצאים בזמן ד"והיה עקב". 

ניתנו  הילדים,  בחינוך  להתעסק  הציווי  עם  יחד 
של "עקב" זוכים  בזמן  שגם  הכוחות לכך ועד  גם 
התורה  בדברי  המדברים  ובנות  בנים  להעמיד 
"בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

ה
 – שמע  קריאת  של  השנייה  בפרשה  מודגש  זה  כל 
שבפרשת  לדבר בם וגו'" –  "ולמדתם אותם את בניכם 

עקב:
זה "קונץ"  היה  לא  במדבר –  היו  ישראל  בני  כאשר 
להתנהג כך; היכן הוא הקונץ שתובעים זאת – לאחרי 
"אתה  של  ומצב  מעמד  היה  שבו  מהזמן  יצאו  שכבר 
אז  הנה  עקב",  "והיה  של  בזמן  ונמצאים  החילות", 
הכוחות  את  שנותן  לאחרי   – הקדוש־ברוך־הוא  תובע 

הדרושים לקיים זאת בפועל (שהרי "אין הקדוש־ברוך־
הוא בא בטרוניא עם בריותיו"10) – להעמיד בנים ובנות 
כאלו שבכל מקום שבו נמצאים יהיה הדיבור שלהם – 
באופן ש"נפשי יצאה בדברו"11 – בעניין ד"תורה ציווה 
בביתך  "בשבתך  בזה  שידברו  לכך  וזוכים  משה",  לנו 

ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

(משיחת כ' מנחם אב תשכ"ח. תורת מנחם חלק נג 
עמ' 395 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

10. עבודה־זרה ג, סוף ע"א.
11. שיר־השירים ה, ו.
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חושבים על הגאולה - 
חיים גאולה

מה מועילה בקשת הגאולה כאשר הגלות מתארכת?
לכאורה נשאלת שאלה: מאחר שהגלות נמשכת כבר למעלה מ־1900 שנה, זאת אומרת, שכבר עברו כמה 
"ימי   – בגוף  הנשמה  בהיות  נפעל  עילוי  מובן: איזה  אינו  אם־כן  בגלות,  שבני־ישראל נמצאים  דורות  וכמה 
שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", "והיו ימיו מאה ועשרים שנה" – ובמשך כל שנים אלו 

נמצאת היא בזמן הגלות?!
ובסגנון אחר: איזה תועלת יש לנשמה הנמצאת בגוף מזה שלאחרי מאות שנים יהיה עניין הגאולה?!

כאשר  הוא נמצא, ולכן  שם  אדם  שמחשבתו של  שבמקום  על־פי הידוע  הוא –  בזה  הביאורים  והנה אחד 
יהודי חושב אודות עניין הגאולה, הרי שם הוא נמצא!

ועל דרך זה מובן בנוגע לעניין התפילה על הגאולה. ובהקדים:
שמבאר הרמב"ם  התפילה. וכפי  בעניין  מריה", שזהו תנאי עיקרי  קמי  עניינה – "כעבדא  תפילה אמיתית 
עומד לפני  הוא  כולל "כוונת הלב", "כאילו  ש"חמישה דברים מעכבין את התפילה",  (הלכות תפילה רפ"ד) 
השכינה" (שם הט"ז), היינו, שאם חסרה כוונה זו הרי זו תפילה בטלה, כי חסר העניין העיקרי שבתפילה, וכפי 

שמאריך הגר"ח מבריסק בביאור דברי הרמב"ם...
והנה, כאשר יהודי עומד ומתפלל "כעבדא קמי מריה", ומבקש מהקב"ה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח 
. . כי לישועתך קיווינו כל היום", "ותחזינה עינינו בשובך לציון", וכוונתו בזה היא – לפשוטם של דברים, "אני 
מתפלל לדעת זה התינוק", (ורק לאחרי זה באים כל הרמזים והכוונות שבדבר) – כבר יש לו את עניין הגאולה 

באופן ד"עולמך תראה בחייך".

ביטול ה"פיזרן לבין האומות"
אבל עדיין נשאלת השאלה: סוף־כל־סוף עדיין בני־ישראל נמצאים במעמד ומצב ד"פיזרן לבין האומות"?!
כמוך".  לרעך  "ואהבת   – אהבת־ישראל  קיום מצוות  על־ידי  נפעלת  ישראל  של  אחדותם  בזה –  והביאור 
שמציאותו של "רעך" היא  מאחר  הנה  מצוות "ואהבת לרעך כמוך" כדבעי,  את  מקיים  כאשר יהודי  דהנה, 
"כמוך", הרי כשם שאינו יכול להיפרד מעצמו, כמו־כן אינו יכול להיפרד מחבירו, היות ש"רעך" הוא "כמוך"!
וכמבואר בירושלמי (נדרים פ"ט ה"ד) המשל מב' ידיים של גוף אחד, שלא שייך שיד אחת תזיק ותרע ליד 
השנייה, מאחר שמדובר אודות ב' ידיים של גוף אחד. וכמו כן מובן בנמשל – שכל בני־ישראל הם מציאות 

של גוף אחד, ולכן ישנו החיוב של "ואהבת לרעך כמוך"...
"ואידך  בתורה",  גדול  "כלל  שזהו  ישראל",  "אהבת  עניין  אודות  כך  כל  שמרעישים  מה  מובן  זה  ועל־פי 
פירושה הוא זיל גמור", כמבואר ומודגש גם בנגלה דתורה, ועל־אחת־כמה־וכמה בספרי מוסר וחסידות – כי 

על־ידי זה מבטלים את עניין "פיזרן לבין האומות".
(משיחת כ"ף מנחם־אב ה'תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב כרך ד, עמ' 2039־2037 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

'לשון נקייה'
של נשיא־הדור

הרבי נמנע באופן עקבי מלהשתמש בביטויים בעלי משמעות שלילית; 
אפילו בציטוט פסוקים ומאמרי חז"ל שבהם נזכרו ביטויים בעלי משמעות 

בלתי רצויה עקף הרבי בעל פה ובכתב ביטויים אלה

חז"ל  קבעו  כך   – נקיה"  בלשון  אדם  יספר  "לעולם 
ובמשך  מאוד  בנושא זה עד  (פסחים ג, א). הרבי הידר 
בתי  של  שמם  את  לשנות  ובכתב  פה  בעל  פעל  שנים 
"בית  או  רפואי"  "מרכז  הרפואה",  ל"בית  החולים 
לנחלת  כמעט  הפך  הדבר  הזו  שבעת  עד  הרופאים", 

הכלל.
מתן־תורה  שמאז  ובמכתביו  בדבריו  הרבי  קבע  ועוד 
הקב"ה קבע בטלה המציאות של "יהודי חילוני" שהרי 

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", וממילא כל 
מושג  אין, איפוא,  ולא ל"חול". –  ל"קודש"  שייך  יהודי 

אמיתי של "יהודי חילוני".
את הדברים הבאים אמר הרבי בשיחתו מקיץ תשל"ו 

וחזר על כך באיגרת מיוחדת משנת תשמ"ב: 
ייקראו  לכן  חיסרון  של  ענין  להנציח  שאין  מכיון 

מעתה "מצוייני ישראל" – ולא "נכי" חס־ושלום. 
דוגמאות אלו ונוספות הובאו במספר רשימות במדור 
(כ"ז  צט  בגיליונות  בהרחבה  (ראה  השנים  במשך  זה 
סיון תשנ"ו), עמודים 10־13; תכט (ה' מרחשון תשס"ג) 

עמודים 9־14; ועוד ועוד).
לנו ע"י  להלן דוגמאות נוספות, שרובן ככולן נמסרו 
הנחות  "ועד  מנהל  ברוק,  שיחי'  שאול  חיים  ר'  הרה"ח 

בלה"ק".

מהפכים לטובה יצר היפך מיצר־טוב
נשיאינו  שרבותינו  כפי  (=הערמומי)  ה"קלוגינקער" 
מכנים את היצר שהינו ההיפך מיצר־הטוב – וא"ו תשרי 

תשל"ח ('שיחות־קודש' תשל"ח כרך א' עמ' 66).
מיצר־ ההיפך  שהינו  היצר  הזדמנויות:  בריבוי  וכך 

ב'  כרך  תשל"ו  'שיחות־קודש'  תשל"ו.  מנ"א  טוב – כ"ף 
עמ' 590; מוצאי ש"פ צו תשל"ח. 'שיחות־קודש' תשל"ח 
תשל"ט.  שובה  שבת  וילך  ש"פ  מוצאי  עמ' 50;  ב'  כרך 

ש"פ  מוצאי   ;25 עמ'  א'  כרך  תשל"ט  'שיחות־קודש' 
שמיני תשל"ט. 'שיחות־קודש' תשל"ט כרך ב' עמ' 549.

מאורעות, עניינים ומנהגים לא טובים
"מאורע לא טוב" (אגרות־קודש כרך ג עמ' תטז. ושם 

כרך ד סוף עמ' קיד בתוספת) "חס־ושלום".
לא־ של  ענינים  לעבור  צריכים  לטוב  לזכות  "שכדי 

טוב" – שם כרך ח עמ' קפב.
"מהמאורע לא טוב" – כרך כג עמ' מז.

הענינים  על  גם  להקדוש־ברוך־הוא  שירה  "דאמירת 
ספר  מנחם  תורת   – והנגלה.."  הנראה  הטוב  דהיפך 
המאמרים תמוז עמ' פח, פט; תורת מנחם ספר המאמרים 

שבט עמ' שלט.
"המנהג הלא טוב" – שם כרך יא עמ' קסא.

עמ'  ח  כרך  שם   – טוב"  לא  רושם  כל  יהי'  לא  "אשר 
קפב.

 – טוב"  הלא  עם  ההתעסקות  את  כבר  סיים  "והוא 
אחרון־של־פסח תשכ"ו. 'שיחות־קודש' תשכ"ו עמ' 349

ד'.
המאמרים  ספר  תורת מנחם  טובים" –  הלא  "מעשינו 

אייר עמ' רנג.

"היפך של ברכות"
בחוקותי  בפרשיות  בתורה  מצויות  וקללות  ברכות 
של ברכות"  "היפך  בביטויים  הרבי נוקט  אך  וכי־תבוא, 
('לקוטי שיחות' כרך א עמ' 283) "היפך הברכות" (ש"פ 
א'  כרך  תשמ"א  'שיחות־קודש'  תשמ"א.  חנוכה  מקץ 
עמ' 667), "היפך הברכה" (תורת מנחם ספר המאמרים 
תשרי עמ' סז), וכלשונו בתורת מנחם כרך א עמ' 184: 
היפך  יומשך  "אנכי"  שמבחינת  יתכן  איך  "דלכאורה 
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הברכה . . ברכות נעלות ביותר שאינן יכולות להתגלות 
אלא בלשון של היפך הברכה".

מילים שהשמיט הרבי
תש"ל (תורת  פרשת בחוקותי  בשבת  הרבי  כך אמר 

מנחם כרך ס עמ' 285):
משהו,  לזרוק  שצריכים  בספינה  הנוסעים  כמשל 
לפרש,  רוצה  אינני  ה...  את  זורקים  וראש  שתחלה 

ובפרט ביום השבת.
בתוספתא שבת פ"א; בבלי שם יב, ב וירושלמי פ"א 
הלכה ג איתא על ר' ישמעאל בן אלישע שקרא בשבת 
לאור הנר והטיב את הנר בשוגג, וכתב על פנקסו: אני 
לכשיבנה  בשבת,  הנר  והטיתי  קראתי  פלוני  בן  פלוני 
בית המקדש אביא חטאת שמינה. ובמגן אברהם אורח־

עבר  באחד  בשבת  איתא  לג:  ס"ק  שלד  סימן  חיים 
עבירה כו'.

בהתוועדות ו' תשרי תשמ"א ('שיחות־קודש' תשמ"א 
כרך א עמ' 4) התבטא הרבי:

מהלכות  היפך  ענין שהוא  עשה  כאשר הוא  תנא 
שבת כתב שיביא קרבן כו'.

זהירות גם בציטוט פסוקים ומאמרי חז"ל
זהירותו המופלגת של הרבי בעניין לשון נקייה באה 
שונים  מושגים  של  ביטויים  באופן  רק  לא  ביטוי  לידי 
פסוקים  בציטוטי  גם  אלא  כאמור,  דיבור,  כדי  תוך 

ומאמרי חז"ל בשיחות ומאמרי קדשו.
כלומר: למרות שביטויים שליליים לכאורה מופיעים 
צוטטו  ולעתים  חז"ל  ובמאמרי  בפסוקים  בפירוש 
כאשר   – הקודש  ומאמרי  שיחות  של  ב"הנחות"  משם 
את  השמיט  לפרסומם  עובר  הדברים  את  הרבי  הגיה 

הביטויים האמורים.
אמת"  ב"תורת  מופיעים  הדברים  כאשר  גם  לאמור: 
משמעות  בעלי  דברים  מציטוט  להימנע  מקום  יש   –

שלילית.
להלן מספר דוגמאות בהקשר לכך.

במאמר דיבור־המתחיל החודש תשל"א קרוב לסופו 
הוא בחינת המלכות,  שנה  בהנחה "שבחינת  כתוב  הי' 
שהמלים  למרות  כו'".  בבי"ע  מות  יורדת  שרגלי' 
הם פסוק מפורש במשלי (ה,  "רגליה יורדות מות גו'" 
מחק את תיבת "מות" (השווה: 'תורת מנחם'  ה) הרבי 

כרך סג עמ' 378).
אלול  מר"ח  לדודי  אני  ד"ה  במאמר  לזה  בדומה 
36 הערה   (208 עמ'  סט  כרך  מנחם'  ('תורת  תשל"ב 

בעיני הוי'  (תהלים קטז, טו) "יקר  הי' מצוטט הפסוק 
התיבות "המותה  שתי  מחק  הרבי   – לחסידיו"  המותה 

לחסידיו" וכתב: גו'.

"וכמחז"ל – עירך קודמין"
ביומן שכתב הרה"ח ר' אברהם חנוך גליצנשטיין ע"ה 
על ביקורו אצל הרבי בתשרי תש"כ נכתב בתיאור סיום 
הרבי  ציווה  שיחתו  גמר  "עם  ראש־השנה:  התוועדות 
לשיר ניגון "ופרצת" עבור כל המוסדות המתנהלים על 

טהרת הקדש ועבור מוסדות הרבי בפרט".
הגיה הרבי את היומן עובר לפרסומו החליף  כאשר 
הרבי" ב"מוסדות חב"ד", ולאחר  את המלים "מוסדות 
באותיות  בכתב־יד־קדשו  הוסיף  "בפרט"  המלה 
תצלום  (ראה  קודמין.  עירך   – וכמחז"ל  מרובעות: 
עמוד  סג  גליון  ההתקשרות"  לחיזוק  ב"קובץ  שנדפס 
35. ההגהות נדפסו ב"תורת מנחם" חלק כז עמוד 14).
כוונת הרבי היתה, כמובן, למאמר חז"ל (בבא מציעא 
עא, א), אלא ששם: "עניי עירך קודמין". הרבי השמיט, 

אפוא, את המילה "עניי" שמשמעותה בלתי רצויה.

זהירות בציטוט גם בדיבור
חז"ל  ומאמרי  פסוקים  בציטוט  האמורה  הזהירות 
בכתב,  ופרסומם  הדברים  כתיבת  בעת  רק  לא  היתה 
הרבי את  בעת שאמר  גם  כבדוגמאות האמורות, אלא 

הדברים במאמריו ובשיחותיו בעת ההתוועדויות.
דוגמאות לכך יבואו להלן.

התוועדות  של  בסיומה  ולדוגמא  רבות,  פעמים 
עמוד  ג  חלק  תשמ"ג'  ('התוועדויות  תשמ"ג  ניסן  י"א 
ה'  את  "עבדת  הכתוב:  לשון  את  הרבי  ציטט   ,(1225
נאמר:  שבפסוק  למרות  לבב",  ובטוב  בשמחה  אלקיך 
"תחת אשר לא עבדת גו'", אך הרבי השמיט מלים אלה.
פעמיים מחק הרבי במאמר ש"פ האזינו שבת תשובה 
קה)  עמ'  תשרי  המאמרים  ספר  מנחם'  ('תורת  תש"מ 

את המילים "מוחה פשעיך" וכתב "גו'".
 - ובעצמו ציין בצידי הגליון: 

"בכיון [=במכוון] לא אמרתי זה".
וכך גם כשהזכיר במאמר ד"ה 'בסוכות תשבו' תש"מ 
לכל  "יאמין  ג')  פרשה  ריש  רבה  (שמות  המדרש  את 
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ומן  האמירה  בעת  השמיט הרבי  רבינו"  משה  דבר זה 
מופיעה  שהיא  למרות  "פתי",  המלה  את  ה"הנחה" 
אחר־ ומצוטטת במדרש, וכתב  בפסוק (משלי יד, טו) 
כך בצידי הגיליון: "בכיון [=במכוון] לא אמרתי תיבה 

ספר   – מנחם  בראש "תורת  נדפס  ההגהה  (תצלום  זו" 
המאמרים תשרי").

תש"ל־א)  (בשנת  נמנע  הרבי  ל..."  שברופאים  "טוב 
למרות  ("לגיהנם"),  האחרונה  המלה  את  מלהזכיר 

שהיא מפורשת בגמרא קידושין פב, א.
נאמר במסכת יומא כ, ריש עמוד א:

לאסטוני..  רשותא  לי'  לית  דכיפורי  ביומא  "שטן 
רשותא  לי'  אית  יומי  שס"ד  שס"ד,  בגמטריא  השטן 

לאסטוני, ביומא דכיפורי לית לי' רשותא לאסטוני".
רצה  לא  בגמרא,  זה  מאמר  תוכן  ציטט  כשהרבי 

להזכיר תיבת "שטן" ובמקומה התבטא:
וזה  זה  של  השליטה  אין  שביום־הכיפורים  מכיון 

בגימטריא שס"ד.

מגוון התבטאויות של "לשון נקיה"
והנה עוד מגוון התבטאויות של "לשון נקיה".

מנחם  (תורת  הרבי  התבטא  תש"ל  בחוקותי  בש"פ 
כרך נט):

...אלו שקוראים לעצמם "בלתי דתיים", אני מדייק 
לומר "שקוראים לעצמם", כיון שלאמיתו של דבר כל 

היהודים הם "דתיים"...
כרך  מנחם'  ('תורת  תשכ"ח  בראשית  פרשת  בשבת 

נא עמ' 200) אומר הרבי:
השבוע  כל  שבמשך  לעם־הארץ,  בנוגע  דין  מצינו 
שביום   – תרחק"  שקר  ד"מדבר  להיפך  גם  שייך 

השבת אינו משקר...

ספר   – מנחם  (תורת  ומותר"  כשר  מטהור  "להיפך 
המאמרים טבת עמ' רלט).

כאלו  בעניינים  גם  אחרים,  בעניינים  הוא  "שרצונו 
ספר  מנחם  (תורת  חס־ושלום"  הרצוי  היפך  שהם 

המאמרים אדר עמ' יא).
"ובפועל ממש היפך מהוספה בתורה־

שמות  (ש"פ  וביראת־שמים"  ומצוות 
תשי"ט עמ' ד).

בעל־ של  החיובי  תיאורו  הנה 
הרבי (תורת מנחם ספר  על־ידי  תשובה 

המאמרים תשרי עמ' פד): 
וברגעא  ההיפך  בצד  היה  בתחילה 

חדא נעשה לבעל־תשובה 
 – תם"  איש  דיעקב  הטבע  "היפך 
עמ'  חשון  המאמרים  ספר  (תורת מנחם 

שמ הערה 11).
הרבי  כתב  ויצירה"  בניה  של  "היפך 

בשנת תשכ"ח ('אגרות־קודש' כרך כה עמ' נז).

בלתי טוב
"אם דבר טוב הוא שיש לעשותו, או "דבר בלתי־טוב" 
שיש להתרחק ממנו" – כ"ף טבת תשמ"ה, התוועדויות 

תשמ"ה כרך ב' עמ' 1037.
"הן התהלים שאומרים לבטל ענין בלתי טוב, והן מה 
שאומרים מתוך שמחה וטוב לבב" – ח"י אלול תשמ"ה 

כרך ה עמ' 2939.
צדיק  הנה  שלא יבוא דבר בלתי טוב,  "וכדי לשמור 
עמ'  כז  כרך  מנחם  תורת  תש"כ.  כסלו  י"ט   – קוברן" 

.209
מצד  שבאים  ענינים  ישנם  חבירו  אצל  מאי,  "אלא 
למהוי,  כדבעי  אינם  שעדיין  ומעשה  דיבור  המחשבה 
גם באופן בלתי־טוב בתכלית – הרי  ועד שיכול להיות 
ועבודתו  ה'  מתורת  הרחוקים  ש'אף  בתניא  מבואר 
ואולי  האי  וכולי  אהבה  עבותות  בחבלי  למשכן  צריך 
והן  ומוסיף:  וממשיך  ה'.  ועבודת  לתורה  לקרבן  יוכל 
שכר מצות אהבת ריעים'" – יו"ד שבט  לא לא הפסיד 

תש"כ. תורת מנחם כרך כז עמ' 310.
לכלוך וריח בלתי טוב אע"פ  עניני  נקי מכל  "שיהיה 

שאין בו ממש" – י"ב תמוז תשל"ד עמ' 30.

בלתי רצוי; בלתי רצויים
"ענינים בלתי רצויים (היפך השלום)" – תורת מנחם 

ספר המאמרים כסלו עמ' קנו.
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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.

21

לאחרי־זה" –  ידי הענינים הבלתי רצויים שהיו  "ועל 
[ובכמה  שעט  עמ'  שבט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת 

מאמרי יו"ד שבט].
לקבל השפעה  שלא  צריכים להשגיח ולהזהר  "אבל 
בלתי־רצוי' מהזולת שנכנס מן השדה אל העיר" – תורת 
מנחם כרך ב עמ' 17; "שעומדים בשערי החומה לפקח 
השפעה  תכנס  שלא  העיר,  מן  והיציאה  הכניסה  על 
"יש   ;19 עמ'  שם   – העיר"  אל  השדה  מן  בלתי־רצוי' 
ושומרת מפני הענינים הבלתי־ שמקיפה  צורך בחומה 

רצויים שמבחוץ שיכולים לבלבל ולהפריע" – שם עמ' 
.22

מנחם כרך  "לבטל הענינים הבלתי־רצויים" – תורת 
ב עמ' 51.

תורת   – ח"ו"  בלתי־רצוי  באופן  מתנהג  "שכאשר 
מנחם כרך ב עמ' 94.

אינה  שמציאותם  הבלתי־רצויים  הענינים  בכל  "כמו 
שורש בקדושה" –  יש להם  אלא־אם־כן  להיות  יכולים 

תורת מנחם כרך ב עמ' 243.
הבלתי־רצויים הענינים  להפיכת  "נתינת־כח 

לקדושה" – תורת מנחם כרך ב עמ' 308.

היפך אהבת ישראל
עמ'  ב  תורת מנחם כרך  דאהבת ישראל" –  "ההיפך 
211. "היפך מאהבת־ישראל" – 'לקוטי שיחות' כרך טז 
עמ' 291. "היפך של 'ואהבת לרעך כמוך'" כך התבטא 
לז  כרך  שיחות'  'לקוטי   – תשמ"ג  בעומר  בל"ג  הרבי 

עמ' 131.

היפך האהבה
 ;206 עמ'  א  כרך  מנחם  תורת   – האהבה"  "היפך 
"היפך   ;399 עמ'   ;359 עמ'  ב  כרך  שיחות'  'לקוטי 
היפך של החיים" –  היפך של עת רצון...  אהבה...  של 

'לקוטי שיחות' כרך ב עמ' 360.

היפך האמונה
שכיום  הרבי  הסביר  תשי"ב)  כסלו  (י"ט  בהזדמנות 
ההתנגדות  אזי  החסידות,  תורת  של  פרסומה  אחרי 
במלך־מלכי־ חס־ושלום  כמרידה  כמוה  בתורה  לחלק 

המלכים הקדוש־ברוך־הוא.
 (188 עמ'  ד  כרך  מנחם'  ('תורת  הזדמנות  באותה 
השתמש הרבי במושגים "היפך האמונה" "היפך 'שמע 
של  בביטוי  לחסוך  כדי  אחד'"  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 

כפירה.

[הביטוי "היפך האמונה" נמצא גם ב'לקוטי שיחות' 
אמונה  של  היפך   .688 עמ'  ב'  כרך   ;133 עמ'  א  כרך 

פשוטה – אגרות־קודש כרך יא עמ' שסו].

היפך האמת
לנקוט בביטוי "היפך האמת" – במקום  הרבי העדיף 
שלד  עמ'  שבט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – שקר 
הערה 17; 'לקוטי שיחות' כרך א עמ' 215. תורת מנחם 

כרך ה' עמ' 154.

היפך הזכות; היפך החיבה
אב  המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – הזכות"  "היפך 
עמ' קל, קלא. "שנכנסו נכרים להיכל הרי היה לכאורה 
החיבה" – תורת מנחם ספר המאמרים אדר עמ'  היפך 

פה; עמ' צה.

'היפך החיים' במקום
 'מוות' או 'מיתה'

מאות  ובעוד  תשכ"ב  תמוז  בי"ג  הרבי  התבטא  כך 
הזדמנויות:

אדר  המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – החיים"  "היפך 
רנב;  עמ'  חשון  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ל;  עמ' 
'לקוטי  תס;  עמ'  כסלו  המאמרים  ספר  מנחם  תורת 

שיחות' כרך ב עמ' 610.
"א) תחי'. ב) דער היפך פון דעם (= ההיפך מזה)" – 

'לקוטי שיחות' כרך ב עמ' 611.
החיים  שיש  ההיפך..  ואת  הטוב  ואת  החיים  "את 
וההיפך" – תורת מנחם ספר המאמרים כסלו עמ' תנז.

"ועל־דרך־זה כשנגזר עליו היפך החיים חס ושלום" 
– תורת מנחם כרך ב עמ' 42.

מנחם  תורת   – ח"ו"  להיפך  או  לחיים  שנוגע  "וענין 
כרך ב עמ' 320.

"היפך החיות" – תורת מנחם ספר המאמרים אב עמ' 
רה. תורת מנחם כרך ה עמ' 117.

זה  הרי  מלכא  קמי  במחוג  דמחוי  מאן  אפילו  "והרי 
היפך החיות והמציאות" – תורת מנחם ספר המאמרים 

אדר עמ' מו.
אצלו היפך  מלכא נעשה  קמי  דמחוי במחוג  "דמאן 

חיותו" – ראה תורת מנחם כרך סד עמוד 88; 392.

היפך טבע החסד, הטהרה 
המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – החסד"  טבע  "היפך 

חשון ע' דש.
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"היפך ענין הטהרה" – תורת מנחם ספר המאמרים 
חשון עמ' רנב.

"היפך הטהרה" – תורת מנחם ספר המאמרים ניסן 
עמ' קכא.

מנחם  תורת   – הטהרה"  דהיפך  ענין  עם  "שקשורה 
כרך ב עמ' 341.

דהיפך  ענין  עם  קשורה  פרה  שפרשת  "אף־על־פי 
הטהרה" – שם עמ' 342.

היפך הטוב
אגרות־ מהיפך הטוב" –  שעדיין נשארו  "והשיריים 

קודש כרך ו' עמ' רא.
 – הטוב"  היפך  חס־ושלום  שזהו  בשר נראה  "לעיני 

'לקוטי שיחות' כרך ג עמ' 883.
ניסן  המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – הטוב"  "היפך 

עמ' תג.
תורת   – הטוב"  היפך  לחבירו  גומל  כשאדם  "שגם 

מנחם ספר המאמרים אייר עמ' רנג.
"היפך הטובה" – תורת מנחם כרך א עמ' 217.

עמ'  ב  כרך  שיחות'  'לקוטי   – הטוב"  מענין  "היפך 
.660

"היפך מטובה" – י"ט כסלו תשכ"ה עמ' 232.

היפך המעלה
אב  המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – המעלה"  "היפך 

עמ' קפב.

היפך ממלאך חיים
הרבי  התבטא  כך   – חיים"  ממלאך  היפך  זה  "מאד 

בשיחת שמחת בית־השואבה תשכ"ד.
טוב  ש"והנה  י)  פ"י,  (ב"ר  המדרש  שמפרש  "כפי 
תשל"ח.  תשרי  וא"ו   – חיים"  מלאך  היפך  הוא  מאד" 

'שיחות־קודש' תשל"ח כרך א' עמ' 46.

היפך דסם חיים
שנעשה  ומצב  למעמד  לבוא  יכול  שסוף־סוף  "ועד 

לו היפך דסם חיים" – תורת מנחם כרך א' עמ' 135.
ומצב דהיפך סם חיים" – כרך ו'  למעמד  שבא  "עד 

עמ' 136.

היפך הענוה
ובלשון  אנא",  דאיכא  ענוה  תיתני  "לא  "המאמר 
 – הענוה"  היפך  לכאורה  הוא   – ענוותן"  "שאני  רש"י 

תורת מנחם כרך א עמ' 97.

עמ'  א  כרך  שיחות'  'לקוטי   – מענוה"  ההיפך  "הוא 
.279

"היפך מדת הענוה" – תורת מנחם כרך ה עמ' 210.

היפך צדיקים
"ואפילו אלו שהם היפך צדיקים הם מלאים מצוות 

כרימון" – תורת מנחם ספר המאמרים אדר עמ' סח.
טבת  בט'  גם  הרבי  התבטא  כך   – צדיקים"  "היפך 

תשי"א.

היפך הקדושה
המאמרים  ספר  מנחם  תורת   – הקדושה"  "היפך 
עמ'  המאמרים כסלו  מנחם ספר  תורת  עמ' נד;  תשרי 
עמ'  קכב;  עמ'  אב  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  לא; 

קמב. תורת מנחם כרך ה' עמ' 117.
ושלום,  חס  הקדושה  היפך  של  ענינים  לא  "אבל 
שייכים כלל לבני־ישראל" – תורת מנחם כרך  שאינם 

ב עמ' 140 הערה 10.
"ומכל הענינים שהם היפך הקדושה" – תורת מנחם 

כרך ב עמ' 303.
ספר  מנחם  תורת   – להיפך"  או  בקדושה  הם  "אם 

המאמרים ניסן עמ' קפב.
"היפך מקדושה" – 'לקוטי שיחות' כרך א עמ' 6; עמ' 

80; עמ' 121.

היפך השבח
כל אות ח' דמאמר ד"ה אדון עולם תשמ"ג – תורת 
מנחם ספר המאמרים תשרי עמ' סז. ושם גם: "..דהיפך 
ולא  התוכן..  נקודת  רק  לדבר  כו'  ודייקתי  השבח 

הפרטים".
"היפך השבח" – תורת מנחם ספר המאמרים אלול 
סח  עמ'  אדר  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  רמז;  עמ' 

הערה 35.

היפך השלום
"ענינים בלתי רצויים (היפך השלום)" – תורת מנחם 

ספר המאמרים כסלו עמ' קנו.
"היפך השלום" – תורת מנחם ספר המאמרים כסלו 

עמ' ו.
"היפך משלום" – 'לקוטי שיחות' כרך יז (טו"ב) עמ' 

.143

המשך בעמוד 15
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת עקב

כ"ג במנחם־אב – מברכים החודש 
אלול

אחר־כך  בציבור.  אמירת כל התהילים בהשכמה1 
לומדים במשך כשעה מאמר חסידות המובן לכולם, 

ואחר־כך התפילה.
תודה וקול זמרה (ישעיה  הפטרה: ותאמר ציון – 

מט,יד־כו נ,א־יא נא,א־ג).
המולד: יום הש"ק בבוקר בשעה 8:16 ו־5 חלקים. 

את  יגמור  ואם  הציבור,  עם  התהילים  את  לסיים  הספיק  לא  אם   .1
התהילים אח"כ יפסיד עי"ז את התפילה בציבור, כתב הגרז"ש דבורקין ז"ל 
נדחית מפני אמירת תהלים בשבת  מאנ"ש: "וע"ד אם תפלה בציבור  לא' 

מברכין, לא קיימא לשיילי, בוודאי לא" (קובץ רז"ש עמ' 30).
שמועה הביא  ז  עמ'  ר"ח־חב"ד  ומנהגי  דיני  בס'  אח"כ,  השלמה  ולעניין 

מיחידות של הר"ש לברטוב, ששאל היות והוצרך לילך זמן רב כדי להגיע 
אין  תהילים, כי  ע"ד אמירת  מה יעשה  מברכים,  בש"ק  הרבי  להתוועדות 
מאידיש): (א)  הרבי (כאן - תרגום  ולהתפלל כו'. וענה  גרמא לגמור  הזמן 
המזמורים  לומר  ושא"צ  (בע"פ),  ברחוב  בהלכו  התהילים  לומר  שיכול 
דההתוועדות. (ג) "ישנן 24 השיחות  תהילים בין  לומר  שיכול  (ב)  כסדרן. 

שעות במעת־לעת" (כנראה הכוונה שיכול לגמור את התהילים במשך כל 
השבת, כולל ליל שבת).

עמ'  ח"ג  (אג"ק  מקופישניץ  לאדמו"ר  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ובמכתב 
"וזה  בעולם:  ישראל  בקהילות  מברכים  דשבת  תהילים  אודות  תקעח) 
מברכין ינהיגו בהבתי כנסיות לאמר כל  כשנה אשר הצעתי כי בכל שבת 
התהילים עם אמירת הקדישים בכל אתר ואתר לפי הזמן המתאים להם, 

למעריב". אם בש"ק בהשכמה קודם התפילה או בין מנחה
מענה  מביאים  תלד)  ס"ע  תשס"א,  (ברוקלין  קינדער'  רבינ'ס  'דעם  ובס' 
ביחידות (כאן - תרגום מאידיש) לאחד הת' ששאל שאינו מספיק לסיים 
בשבת  לסיים  היה  יכול  לא  "באם  מברכים:  בשבת  התהילים  כל  את 
באם גם באותה שבת לא יכול היה  מברכים – יעשה זאת בשבת הבאה. 

לסיים – יעשה זאת בשבת השלישית, וכן הלאה".
לרבים  הוראה  הן  אם  צ"ע  והעיקר  ספיקות,  כמה  יש  הללו  המענות  בכל 

לכל אנ"ש.

השבת־קודש  ביום  אלול:  ראש־חודש  מברכים 
ולמחרתו ביום הראשון.

אין אומרים 'אב הרחמים'.
אבות פרק ד.

יום שישי, כ"ט מנחם־אב
ערב ראש־חודש

ביום זה, 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: 
תורה, עבודה (=תפילה שבמקום קרבנות), גמילות־

חסדים וצדקה2.
לצדקה  שנותנים  הפרוטות  את  לגבאי־הצדקה: 
וכו'  ומנחה  שחרית  תפילות  לפני  החודש  במשך 
[בקופות־הצדקה שבבית־הכנסת], נהוג לחלק היום 

(ער"ח) לצדקות שונות3.
שתי  את  קוראים  היום,  שמו"ת  בקריאת 
ודראש־ סוערה';  'עניה   - ראה  דש"פ  ההפטרות4: 

ראשון  פסוק  בהוספת  כסאי',  'השמים   - חודש 
כמנהג  הנוהגים  חודש'5.  'מחר  דהפטרת  ואחרון 
ההפטרה  את  היום  קוראים  בזה,  נשיאינו  רבותינו 
דש"פ ראה, ומחר בשבת־קודש לפני תפילת שחרית, 
ההפטרה  את  קוראים  שוב,  ה'שביעי'  קריאת  אחרי 

דשבת ר"ח עם ההוספה הנ"ל6.

2. שיחות־קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.
3. ספר המנהגים עמ' 77.

4. היום יום, ל' סיוון. ספר המנהגים עמ' 25.
5. ספר המנהגים עמ' 33. 

6. היום יום, ד' טבת.

לוח השבוע
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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

תר"ט

תר"ג

יום פטירת הרה"ח משה מייזליש

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה מייזליש, מחסידיו המפורסמים של כ"ק אדמו"ר הזקן. 
לפני שהתקרב לרבנו הזקן נמנה עם עדת  המתנגדים והיה השמש וה'נאמן' של קהילת וילנא. שנים 

אחדות לפני שנלקח רבנו למאסרו, נתקרב אליו רבי משה בחבלי עבותות אהבה.
בן תשעים  בהיותו  לחברון.  תקפ"ג עבר  ובשנת  והתיישב בצפת  לארץ הקודש  עלה  תקע"ו  בשנת 

נסתלק, ומנוחתו כבוד בעיר חברון. 
(ימי חב"ד ע' 233)

הרבי הצ"צ עוזב את פטרבורג

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק עזב את העיר פטרבורג לאחר האסיפה הידועה - בדרכו חזרה לליובאוויטש.
תקפ"ח  בשנת  החלה  הצרופה,  היהדות  יסודות  את  לקעקע  למטרה  לה  ששמה  ההשכלה  תנועת 
קשרים  קשרו  שליחיהם  החסידות.  תורת  נגד  הייתה  מלחמתם  ועיקר  רוסיה,  יהודי  בקרב  לפעול 
עם השלטונות ושכנעו אותם לחוקק חוק שכל ילדי היהודים חייבים ללמוד לימודים כלליים, שפת 

המדינה, מתמטיקה, גיאוגרפיה וכדומה.
של  דרישתם  כפי  ישראל  בדת  'תיקונים'  כמה  לבצע  במטרה  רבנים  אסיפת  הזמין  הפנים  שר 

המשכילים, וראשית דבר - לאסור את לימוד החסידות.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק עמד וחרף נפשו הקדושה נגד הצעת הממשלה. הוא הוכיח בראיות ברורות 

שאסור לערוך תיקונים בחוקי התורה, והוכיח את ההכרח בלימוד תורת החסידות.
משוחד  גם  היה  ה',  יראי  את  ולהעיק  להצר  היתה  מגמתו  שכל  רשע  להיותו  שבנוסף  הפנים,  שר 
מהמשכילים ועמד בתוקף לצידם, דרש בתוקף באסיפת הרבנים שכל הרבנים יחתמו על הפרוטוקול 

שהכינה הממשלה.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התנגד לכך בתוקף, ובשל כך נאסר עשרים ושתיים פעמים בבית הכלא! 

היה זה צעד שחזר על עצמו שוב ושוב, כדי להניא אותו מעקשנותו.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה נתון אז בסכנה גדולה, והדבר נודע בכל רחבי רוסיה, והיהודים נרעשו 
ושבתו ממלאכה.  היהודים לתענית ציבור ולקריאת "ויחל"  מהמצב. בכל ריכוזי היהודים התאספו 
ושר  פעולתם,  את  פעלו  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  נפשו  ומסירות  דעתו  ותוקף  הכללי  הרעש 

הפנים נסוג מכל הצעותיו בתיקוני הדת, ולימוד החסידות הותר כבתחילה.   
(ימי חב"ד ע' 234)

כ"ד 
אב

כ"ו
אב
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פרשת עקב
ארץ אשר אבניה ברזל (ח,ט)

אל תקרי אבניה אלא בוניה (תלמידי חכמים מקיימי 
עולם בבנייניהו, רש"י) (תענית ד)

ב'ברזל'  גם  צורך  יש  ארץ־ישראל  את  לבנות  כדי 
כפשוטו, היינו צבא ונשק שירתיעו את שונאי־ישראל; 
אבל יש לזכור תמיד ש'ברזל' זה אינו אלא לבוש בדרך 

הטבע לכוחנו האמיתי, לימוד ושמירת התורה.
(משיחת כ' מנ"א תשל"ז)

מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
את ה' אלוקיך (י,יב)

לגבי  אין,  היא?  זוטרתא  מילתא  יראת־שמים  אטו 
משה מילתא זוטרתא היא (ברכות לג)

שניתנו  ואגדה,  במדרש  הלימוד  על־ידי  לבאר:  יש 
של  לדרגה  בקלות  להגיע  אפשר  משה,  על־ידי  לנו 
ספכ"ט)  נתן  דרבי  (אבות  רז"ל  כמאמר  ה'.  יראת 
טעם  לא  מדרש,  בידו  ואין  הלכות  בידו  שיש  מי  "כל 
פרשתנו  אמרו (ספרי  כן  וכמו  חטא".  יראת  של  טעם 
ספי"א): "למוד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר את 

מי שאמר והיה העולם".

(אור־התורה דברים, עמ' תקסט)

* * *
ליראת־שמים,  מביאות  ושפלות  הכנעה  ועוד: 
לכן  ה'".  יראת  ענווה  "עקב  כב),  (משלי  כדכתיב 
העניו  משה,  לגבי  זוטרתא  למילתא  ה'  יראת  נחשבת 
טז).  (בשלח  מה"  "ונחנו  עצמו  על  שאמר  אדם,  מכל 
ומטעם זה עצמו קל גם לכל אדם להגיע ליראה, שכן 

בכל נשמה ישנה בחינת "מה", הביטול להקב"ה.
(אור־התורה דברים, עמ' תקסט)

והיה אם שמוע תשמעו (יא,יג)
בימי אדמו"ר ה'צמח־צדק' היה חסיד אחד שמפאת 
החסיד  הרבי.  אל  לנסוע  יכול  היה  לא  המופלג  גילו 
בדרכו  עירו  דרך  שעבר  חסיד  כל  ללוות  נהג  הזה 
שמוע" – אם תשמע,  לליובאוויטש, והיה אומר לו: "אם

"תשמעו" – סופך להכיר ולהרגיש ("דערהערען").
(מפי השמועה)

"דגנך ותירושך ויצהרך" (יא,יד)
כ"ק  של  אביו  ע"ה,  לוי־יצחק  רבי  הגה"ק  אומר 
חג  של  הגאולות  שלוש  נרמזות  זה  בפסוק  אדמו"ר: 

הפסח, פורים וחנוכה.
גלות מצרים החלה בחלומו  דגנך – חג הפסח. שכן 
לז),  (וישב  אלומים"  מאלמים  אנחנו  "והנה  יוסף  של 
לשבור  למצרים  יעקב  בני  ירדו  מכן  לאחר  דגן.  וזהו 
בר – דגן. בני־ישראל יצאו ממצרים כאשר "משארותם 

צרורות בשמלותם" (שמות יב) – שוב דגן.
יין  על־ידי  אירע  פורים  נס  שכן  פורים,   – תירושך 
(ושתי נטרדה במשתה היין ובמקומה באה אסתר, וכן 

מפלת המן היתה במשתה היין שעשתה אסתר).
יצהרך – חנוכה, שהרי נס חנוכה קשור בפך השמן.

(מפי השמועה)

ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת 
(יא,טו)

לבהמתו,  מאכל  שייתן  קודם  שיאכל  לאדם  אסור 
ואכלת  והדר  לבהמתך,  בשדך  עשב  ונתתי  שנאמר 

ושבעת (ברכות מ)
בהמה – היינו התבוננות בעניין אלוקי המובן  אכילת
אדם – התבוננות בעניינים  גם לנפש הבהמית. אכילת

נעלים, המתאימים לנפש האלוקית.
"אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו" – 
פסוקי  היינו  הבהמית,  הנפש  את  להאכיל  יש  תחילה 
דזמרה, שהוא סידור שבחו של מקום בבחינת ממלא 
בנפש  כוח  נותן  וזה  בנפעל,  הפועל  כוח  עלמין,  כל 
אין־סוף־ברוך־הוא.  באור  ולהתכלל  לעלות  הבהמית 
שמע  קריאת  היינו  אדם,  מאכל  יאכל  מכן  ולאחר 
במהות  ממש,  באחד"  נפשו  ש"מוסר  עשרה,  ושמונה 

ועצמות אור אין סוף.
(לקוטי תורה ויקרא עמ' מט)

וסרתם ועבדתם אלקים אחרים (יא,טז)
אמר הבעל שם טוב:

עצמו מדבקותו  אדם מפריד את  כאשר  "וסרתם" – 
עובד  הוא   – אחרים"  אלקים  "ועבדתם מיד  בקב"ה, 

ממעייני החסידות
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זהו  הקצוות.  שתי  בין  ממוצע  אין  זרה'.  'עבודה 
מחשבותיכם  מחשבותי  לא  "כי  נה)  (ישעיה  שנאמר 
דבוקה  אינה  המחשבה  כאשר  דרכי":  דרכיכם  ולא 

בקב"ה, נעשה מיד "ולא דרכיכם דרכי".
(צוואת הריב"ש סע"ו עמ' יב)

מסביר כ"ק אדמו"ר:
יש צורך בדבקות תמידית כדי לזכור שאין 'אלוקים 
מהקב"ה  חוץ  בעולם  כוח  בעל  שאין  היינו  אחרים', 
לקח").  הארץ  אילי  "ואת  כמו  כוח,  לשון  ('אלוקים' 
ומכיר  מרגיש  הוא  באלוקות,  דבק  האדם  עוד  כל 
להם  אין  (כי  יכולת  בעלי  אינם  והמזלות  שהכוכבים 
ברגע  אך  בו);  החוצב  ביד  כגרזן  אלא  ואינם  בחירה 
הוא  אחרים',  אלוקים  'עובד  הוא  הדבקות,  שנפסקת 
ויש  השפעה  בעלי  הם  הטבע  כוחות  שגם  מרגיש 

להתחשב אתם.

(שיחת ש"פ ראה תש"כ. תורת מנחם תש"כ כרך ב, עמ' 291)

ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' 
נותן לכם (יא,יז)

פעם  שמע  שנה,  י"ג  בן  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  כשהיה 
אחת אברך יושב ולומד בהתמדה בלתי־רגילה, בקול 

רם, ובמהירות גדולה.
מעל  מהרה  "ואבדתם  נאמר  הזקן:  רבנו  לו  אמר 
 – הטובה"  "הארץ  לכם".  נותן  ה'  אשר  הטובה  הארץ 
היינו רצון וחשק (ארץ מלשון רצוא) בלימוד התורה 
שהקב"ה   – לכם"  נותן  ה'  "אשר  הבורא.  ובעבודת 
את  לאבד  יש   – מהרה"  "ואבדתם  לאדם.  מעניק 
ה'מהרה' ולסלקו מ'ארץ' זו. כלומר, יש ללמוד תורה 

בנעימה, לענג את הנשמה בנועם התורה.
(ספר־השיחות ת"ש עמ' 59)

ולדבקה בו (יא,כב)
והוא סוד גדול (אבן עזרא)

המשפיע הנודע הרה"ת ר' שמואל־גרונם אמר פעם 
על כך: אנחנו יודעים את הסוד...

(מפי השמועה)

היפך השלימות
לכאורה  זה  הרי  לשנים  אחד  דבר  חותכים  "כאשר 
היפך השלימות" – תורת מנחם ספר המאמרים אב עמ' 

שלו.

היפך השמחה
המאמרים חשון  השמחה" – תורת מנחם ספר  "היפך 

ע' רפב.
נעשה  תמוז),  (בי"ז  העגל  חטא  שגרם  בגלל  "אלא 

היפך הגילוי והשמחה" – תורת מנחם כרך א ע' 112.
"היפך משמחה" – אגרות־קודש כרך ו עמ' יט.

ההיפך משבת
נמנע  שליליים  עניינים  על  מהתבטאויות  רק  לא 
מקום על פי תורה,  הרבי, אלא גם מביטויים שיש להם 

אלא שאינם מעלה הכי גדולה.
נמנע  בה  הרבי  של  התבטאות  מצינו  לדוגמא  כך 
של  "היפך  התבטא  זאת  ובמקום  החול  ימי  מאזכור 

שבת" – שיחת ש"פ וישלח תשכ"ה סעיף כ"ד.

ניסוח מאמרי חז"ל 
בהשמטת השלילה שבהם

במקור  שנוסח  חז"ל  מאמר  הרבי  כשציטט  פעמים 
באופן של שלילת עניין אחר – ניסח אותו הרבי מחדש 

באופן חיובי בלבד.
כך, לדוגמה, כתב הרבי בהזדמנות:

שעיניו  מה  "לדיין  שולחן־ערוך  ועל־פי  כמפורסם 
רואות" –

במקום הנוסח המקורי "אין לו לדיין אלא מה שעיניו 
רואות.

ועוד כיוצא־בזה טבע הרבי את המטבע "המעשה הוא 
משנה  המקורי (אבות פרק א  העיקר" – במקום הנוסח 

יז) "לא המדרש עיקר אלא המעשה".
את  מזכירות  זו  ברשימה  שהוזכרו  הדוגמאות 
התנא רבי מאיר  ריש לקיש על פיו של  התבטאותו של 

(סנהדרין כד, א): "פה קדוש כו'".
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תשמ"א
כ"ז מנחם־אב

תשל"ט
כ"ד מנחם־אב

תענית שעות
בקשר עם מצבו
של עם ישראל 

בהתוועדות כ"ף מנחם אב תשמ"א 
בני־ישראל  "כאשר  הרבי:  הודיע 
אינם בשלימותם, 'מפני חטאינו גלינו 
רואים  כאשר  ובפרט  וכו''.  מארצנו 
כפשוטו  המצב כארץ הקודש, הן  את 
'עבר  הרי  ובינתיים  ברוחניות...  והן 

קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו'.
תענית  של  ענין  שיהיה  "...הראוי 
לשעות על־כל־פנים (כדי שלא לצער 
את הגוף, שהוא גוף קדוש, נכסיו של 
הקב"ה - רק עד כמה שמוכרחים כדי 
לתקן המצב, כפי ראות עיני בית־דין, 
ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות).

גם  (שהיא  זו  שנה  קביעות  "ומצד 
חודש  ראש  שערב  "הקהל")  שנת 
את  יקדימו  השבת,  ביום  חל  אלול 
ולכן  חמישי.  ליום  לשעות"  ה"תענית 
אחד  שכל  וכו'  ומעודדים  מכריזים 
מצוה,  ובת  מצוה  בר  שלאחר  ואחת 
חמישי,  ביום  לשעות  תענית  יתענה 

במקום ערב חודש אלול".
אב  מנחם  כ"ז  חמישי  ביום  ואכן, 
אמר  במהלכה  שעות,  תענית  נערכה 
על  הרבי שיחה מיוחדת. אף שהוכרז 
והשלים  המשיך  הרבי  שעות,  תענית 

את התענית עד הערב.

השתתפות בהלוויה
בבית החיים 

נפטר  אב  מנחם  כ"ד  שישי  ביום 
העכט  זלמן  שלמה  ר'  הרה"ח  השליח 

משיקגו.
אין  כי  המשפחה  כתבה  לחץ  בשל 
קודם  עוד  תיערך  שההלוויה  אפשרות 

השבת, על כך ענה הרבי: 
כו'  בע"ש  קג,ב:  כתובות  וראה   !?"
שבת  בערב  "מת  ושם:  שם".  ובפרש"י 
סימן יפה לו". וברש"י: "שיכנס למנוחה 

מיד". 
פרשת  שבת  שבערב  לציין,  מעניין 
משה  ר'  הרה"ח  נפטר  תשנ"ב  וארא 
ובשיחה  הנ"ל,  של  אחיו  העכט,  יצחק 
דברי  את  באריכות  הרבי  ביאר  בשבת 

הגמרא הנזכרים בקשר לפטירתו.
מהסדר  בשונה  הזמנים,  לחץ  בשל 
בהלוויות  השתתף  הרבי  לפיו  הרגיל 
שעברו ליד 770, ארונו של הרב העכט 
נערכה  ומשם  משיקגו  בטיסה  הגיע 
הרבי  עצמו.  החיים  בבית  ההלוויה 
צריכה  ההלוויה  כי  למזכירות  הורה 

להיערך "ברוב עם".
נסע  הכלל,  מן  ויוצא  נדיר  באורח 
 (!)  18:00 בשעה  החיים  לבית  הרבי 
בסמיכות  החיים  לבית  מחוץ  והמתין 
לאוהל הק', כשהוא מחזיק בידו הק' את 
הארון  להגעת  עד  התורה',  'אור  הספר 
הרבי מחוץ  ההלוויה עמד  (גם במהלך 
לבית החיים). מיד לאחר ההלוויה חזר 

ל־770.

18



הרע  יצרו  של  בקולו  ישמע  לא  אזי  ודם  בשר 
ודם,  מהבשר  לו "מורא"  ה״זקן וכסיל", כי יש 
שלו,  הרע  היצר  תירוצי  את  יקבל  לא  שהוא 
בהחלטות  תוקף  יותר  עוד  להוסיף  כדי  ולכן 
ומצוות  בתורה  להוספות  הנוגע  בכל  בפועל 
מחמשה עשר באב ואילך, יש לתת דין וחשבון 
לפני בשר ודם, ומעלה מיוחדת למסירת דו״ח 
להם  ויש  בית־דין,  שהם  אנשים,  שלשה  בפני 
את ברכת ה' ככתוב "אלוקים ניצב בעדת א־ל", 

השמאל ואילו  לצד  שלושה הרי אחד נוטה לצד הימין ואחד נוטה  כשהם  ונוסף על זה - 
השלישי נוטה לאמצע "ומכריע ביניהם", כך שדינם הוא דין אמת.

ולכן באה ההצעה שבכל מקום ומקום, ומה טוב בכל שכונה וכיוצא בזה, ימנו ועד של 
מצבו  את  יבחנו  והם  שהוסיף  ההוספות  על  ואחד  אחד  כל  יודיע  שלהם  אנשים,  שלושה 

בשטח זה, מזמן לזמן. 
כמו כן על כל מוסד למנות לעצמו ועד של שלשה אנשים ולדווח להם על ההוספות שלו. 
בסיום ההתוועדות ציווה הרבי לנגן "שיבנה בית המקדש", ועמד מלא קומתו ורקד משך 

זמן בשמחה רבה ועצומה.
והרבי  לשירה,  מצטרף  כשהקהל  ניעט ניקאווא"  "ניעט  לנגן  הרבי  החל  זה  ניגון  לאחר 

מעודד בחוזק בידו הקדושה.

שיחה בעברית למצוייני צה"ל
שנערכה  ספורט  לתחרות  בדרכם  צה"ל,  מחיילי  נכים  קבוצת  ל־770  הגיעה  אב  מנחם  בכ"ג 
בפינוי  הגדול ב־770 נערך לבואם  הרבי הודיע כי יאמר שיחה לפני הקבוצה והזאל  בטורונטו. 

הספסלים בכדי שיוכלו להיכנס עם כיסאות הגלגלים.
לבסוף  אך  הקבוצה,  חברי  עבור  יתורגמו  ודבריו  באידיש  ידבר  שהרבי  היה  המקורי  התכנון 
אמר הרבי את השיחה כולה בלשון־הקודש, כשבפתח דבריו אמר הרבי: "אדבר בהברה אשכנזית 

שבה הורגלתי ותקוותי שכולם יבינו אותי".
במהלך השיחה התייחס הרבי לכינוי הקבוצה בשם 'נכי צה"ל': 

נחיתות  על  מראה  שזה  'נכה',  השם  את  למישהו  שנותנים  מזה  נוחה  דעתי  אין  "ולכן 
האדם,  בורא  על־ידי  ומצוין  מיוחד  משהו  שהוא  בזה  להדגיש  צריך  אדרבה,  אם  כי  וירידה, 
דווקא  ולכן  השורה,  מן  לאדם  שישנם  הכוחות  על  יחידים  מיוחדים  כוחות  לו  נתן  אשר 
עליהם. להתגבר  השורה  מן  לאדם  ביכולת  שאין  ומניעות  קשיים  על  להתגבר  ביכולתו 
"ולכן הייתי מציע - כמנהג יהודי להעיר ולהציע גם בעניינים שלכאורה אינם שלו - שישנו את 

השם וייקראו 'מצוינים' בישראל, אם מצוינים על־ידי המלחמה, או מאיזה סיבה שתהיה".
בסיום השיחה אמר הרבי כי ברצונו, נוסף על חלוקת הדולרים לצדקה, ללחוץ את ידי כל אחד 

מהנוכחים, כמנהג ישראל. לאחר השיחה עבר הרבי בין הנוכחים ולחץ את ידיהם.

תשל"ו
כ"ג מנחם־אב
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מסירת
דין וחשבון

אדם שמקבל תפקיד או שררה, עליו לנצל זאת 
לכבודו של הקב"ה • הצעה חדשה: כדי להוסיף 

תוקף להחלטות טובות, יש לתת דין־וחשבון בפני 
שלושה אנשים • ההצעה אמורה גם למוסדות • 
יומן מבית חיינו כקביעות שנה זו. מתוך: 'יומן 

הקהל – תשמ"ח'

שבת מברכים פרשת עקב, כ״ג מנחם־אב
הרבי  עלה  ובסיום  בציבור,  התהילים  כל  לאמירת  הרבי  ירד   8:30 בשעה 

לחדרו. לתפילת שחרית ירד בשעה 10:30 בערך.
כך  על  דיבר  דבריו  בראשית  להתוועדות.  הרבי  ירד  בערך   13:30 בשעה 
שמקורו של כל דבר הוא בתורה, שהרי "אסתכל באורייתא וברא עלמא", ולכן 
ומקורו בתורה,  להיות בהתאם לשורשו  צריכה  בעולם  דבר  האדם בכל  הנהגת 
דאמר קרא כו", היינו, שדבר  מילי דאמרי אינשי כו׳  הני  וכדברי הגמרא "מנא 
בתורה,  מקור  לזה  יש   - בעלמא  אנשים   - אינשי  שאומרים  שמה  הוא  פשוט 

והאמורא רק מחדש ומגלה מהו המקור. 
זוהי גם עבודתו של היהודי שכאשר נודע לו בהשגחה פרטית על דבר בעולם, 
לשם  יהיו  מעשיך  "כל   - בהתאם  ולנהוג  בתורה  לזה  המקור  את  לגלות  עליו 
שמים" ו״בכל דרכיך דעהו״, ועל דרך זה אדם שקיבל מינוי ושררה וכיוצא בזה 
ויש לו השפעה על חוג או קבוצה מסוימים - צריך הוא לדעת שמקורו ושורשו 

של הדבר הוא מהקב״ה ולכן עליו לנצל תפקיד זח ל״כבודו" של הקב״ה.
[בהתוועדות נכח חבר הכנסת פרופסור אבנר שאקי שנבחר לאחרונה לעמוד 
בראש המפד״ל, וכנראה שחלק זה של הדברים מכוון היה בעיקרו אליו. ואגב, 
אל  הרבי  פנה  הניגונים  ובעת  "לחיים",  לומר  הרבי  לו  הורה  זו  שיחה  לאחרי 

פרופסור שאקי וילדיו ועודדם בעוז בידיו הק׳.]
בהמשך חזר הרבי ודיבר על כך שמט״ו באב ואילך יש להוסיף בלימוד התורה 
שכשם  ומובן  לגירסא",  אלא  לילה  איברי  ו״לא  מתארכים  שהלילות  מכיוון 
ליום,  מיום  והולך  מוסיף  להיות  צריך  כך  ליום,  מיום  ומתארך  הולך  שהלילה 
בפעולות  המצוות - הידור מצוה וכו', ובמיוחד  ועל־דרך־זה יש להוסיף בקיום 
השייכות במיוחד לשנה זו - "הקהל" ותשמח ותשמח, שיש לנצל את ימי הסגולה 

שנותרו בשנה זו עד לסיומה. 
גם  אלא  ליחידים  רק  לא  אמורים  והדברים   - אלו  בעניינים  להוסיף  כדי 
ידוע  חדשה:  הצעה  הרבי  הציע   - בפעולותיהם  להוסיף  שעליהם  למוסדות, 
שמים  מורא  ומהטעמים לזה, כי "הלואי שיהיה  מצוה״,  עושי  ש״מצוה לפרסם 
עליכם כמורא בשר ודם", כלומר, בשעה שאדם יצטרך למסור דין וחשבון לפני 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח

16


