
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 ראה • כ"ט מנחם־אב ה'תשפ"ב

א'תס"ג

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

בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום יש להוסיף לקרוא גם את 
הפטרת "השמים כסאי" ו"מחר חודש".

בקריאה בציבור קוראים "השמים כסאי", ומוסיפים פסוק ראשון 
ואחרון מהפטרת "מחר חודש"."

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
('תורת- מנחם' — התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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אור וחום ההתקשרות

בנוגע לכללות עניין ההסתלקות, הנה בנוגע לכל יהודי איתא בגמרא ש"דומה לספר תורה 
שנשרף", ובפרט הסתלקות של צדיק (שהיא כ"שבירת הלוחות"), ובפרט צדיק שהוא גם 
איש כללי, ראשי אלפי ישראל – הרי בוודאי שהסתלקותו הוא עניין שאינו מובן כלל איך 

ייתכן דבר כזה!
ולכן, כדי לפעול שתהיה נחמה על (עניין ההסתלקות ובפרט) הסתלקות של נשיא בישראל, 
ובפרט (כפי שרוצה אדמו"ר הזקן) "לנחמם בכפליים לתושיה", שעל־ידי ההסתלקות יתוסף 

באופן ד"כפליים לתושיה" [על־דרך דרשת חז"ל בנוגע לשבירת הלוחות שעל־ידי־זה ניתוסף 
בלוחות אחרונות באופן ד"כפליים לתושיה"] – שזהו עניין קשה ביותר – צריך רבינו הזקן 

בעצמו להוסיף ביאור על אגרת התנחומין.

(תורת מנחם ח"ב עמ' 75)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > ממעייני החסידות
 • 14 > יומן מבית חיינו • 17 > עת לדעת • 18 > לוח השבוע

 • 20 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

עלות השחר
זמן

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

4.034.565.196.199.2512.421.157.13.17.38ו', כ"ט במנחם-אב 

4.044.575.206.199.2512.421.157.11.97.37ש"ק, ל' במנחם-אב 

4.054.585.216.209.2612.421.147.10.67.35א', א' באלול 

4.064.595.216.219.2612.421.147.09.47.34ב', ב' באלול 

4.074.595.226.219.2612.411.147.08.27.33ג', ג' באלול 

4.085.005.236.229.2612.411.137.07.07.32ד', ד' באלול 

4.095.015.246.239.2612.411.137.05.87.30ה', ה' באלול
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לפנינו מענה לארגון רבנים ששאל אודות 
דברי הרבי שהמצב בארץ הקודש חמור 

כל כך עד שיש מקום לגזור תענית 
שעות.

להתריע כן)   – עתה  (וגם  היתה  כוונתי  עיקר 
הוספתי כו'  החומר  להדגיש  וכדי  המצב  על 

מאז  השיטה  שלמרות  כך]  כדי   =] כ"כ  עד  שהוא 
כו' אצטרף להצעת תענית שעות באם תבוא כו'.

יהי'  באם  ויותר  יותר  לי  ניחא  עתה  גם  כי 
תורה)  עילאה],  תשובה   =] תשו"ע  (בפרט  תשובה 
תפלה וצדקה כפשוטן ורק באם תבוא הצעה כו' 

כנ"ל.
חסידותי  הידור  מזה  לעשות  שאין  פשוט 

דליובאוויטש וכיו"ב [= וכיוצא בזה].

תשובה עילאה עדיפההכתב והמכתב 

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

ראה | לראות בעיניים את הטלת השליחות

החודש אלול חלה בפרשת ראה. הדבר  שבת מברכים 
מהווה הוראה ונתינת כוח שהעבודה דחודש אלול - "אני 
לדודי ודודי לי" - צריכה להיות באופן של ראייה, היינו 
לא רק ששומע אלא כאילו רואה בעיניו ממש שהמלך בא 
אליו, ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו פנים שוחקות, 
לעילוי  עד  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  היא  העבודה  שאז 

שבאין־ערוך.
מספיק  לא  הזולת:  על  לפעולה  בנוגע  ועל־דרך־זה 
לדודי",  ד"אני  העניין  את  השדה"  "אנשי  אצל  שפועל 

בנוגע  כמו  השלימות,  לתכלית  להביאם  גם  צריך  אלא 
לעצמו – באופן של ראיה.

ומזה מובן גם בנוגע לכללות השליחות של כ"ק מו"ח 
והיהדות  התורה  בהפצת  לעסוק  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 
באופן  הוא  השליחות  שמילוי  חוצה –  המעיינות  והפצת 
שאז  זו,  שליחות  עליו  שמטילים  ממש  בעיניו  שרואה 
ובאופן  ובשלימותה,  במילואה  השליחות  את  ממלא 

ד"נרות להאיר".
(תורת מנחם תשמ"ז ח"ד עמ' 263)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ"ט במנחם-אבו'
הל' מאכלות אסורות פרק יז. 

הל' שחיטה.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

הל' רוצח ושמירת 
נפש פרק ה.

מל"ת קצג. קנג. קצד. 
מ"ע קמו.

מל"ת קא.פרק ו.פרק ג-ה.ל' במנחם-אבש"ק

מ"ע קמז.פרק ז.פרק ו-ח.א' באלולא'

מל"ת שו.פרק ח.פרק ט-יא.ב' באלולב'

מ"ע קמח.פרק ט.פרק יב-יד.ג' באלולג'

ד' באלולד'
נדבות פי וגו'. ספר הפלאה 

והוא ספר ששי.. הל' שבועות.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

מל"ת סא.פרק י.

מל"ת סב.פרק יא.פרק ד-ו.ה' באלולה'

מל"ת רמח. רמט.פרק יב.פרק ז-ט.ו' באלולו'
30
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דברמלכות

4

להתכונן לכניסה
אל ה'עיר'

מדוע מוסיף אדמו"ר הזקן בסיום המשל הידוע של "מלך בשדה" 
ש"בלכתו העירה הם הולכים אחריו"? הן פרט זה אינו מבאר את מהות 
ימי חודש אלול! • כבר בימי חודש אלול יש להתכונן ליציאה ממצב של 
"שדה" ולכניסה המיוחלת אל ה"עיר" • הכוח להכנה זו נלקח מהקריאה 

בתורה בפרשת "ראה" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
לדודי  "אני  המתחיל  דיבור  מאמר  תורה1  בליקוטי 
הוא  ש"באלול  מבואר,  אלול",  תיבות  ראשי  לי  ודודי 
ואף־על־ הרחמים",  מידות  שלוש־עשרה  התגלות  זמן 

פי־כן, "הן ימות החול, ואינם יום טוב כמו שבתות ויום 
ובין  הכיפורים  יום  בין  גדול  הפרש  יש  טוב... ובוודאי 

אלול".
ומבאר: "אך הנה יובן על־פי משל למלך שקודם בואו 
לעיר יוצאין... לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין 
את  מקבל  והוא  פניו,  להקביל  לצאת  שרוצה  מי  כל 
שוחקות לכולם",  ומראה פנים  יפות  פנים  בסבר  כולם 
והיינו, שכאשר המלך נמצא ב"היכל מלכותו", אזי "אין 
שבעם  המובחרים  זאת  גם  ואף  ברשות,  כי אם  נכנסים 
ויחידי סגולה", ויש צורך בכמה וכמה הכנות, מה שאין 
אל  לגשת  כולם  ויכולים  רשאים  בשדה,  בהיותו  כן 

המלך ולהגיש לו בקשותיהם כו'.
ב"עובדין  מותר  אלול  שחודש   – בנמשל  ודוגמתו 
דחול" השייכים ל"שדה", והיינו, שלא נמצאים ב"בית" 
– "כתפארת אדם לשבת בית"2, וגם לא נמצאים ב"עיר" 
והתפלה  התורה  אותיות  על  דקאי  אלוקינו"3,  "עיר   –
ומריבוי  "בתים"  נעשים  שמהם  "אבנים"  שנקראים 

1. פרשתנו לב, א ואילך.
2. ישעיה מד, יג.
3. תהלים מח, ב.

ה"בתים" נעשית "עיר"4, אלא נמצאים ב"שדה" – "עשיו 
גו' איש שדה"5, ששם עוסקים ב"עובדין דחול", ובאופן 
(שהרי  דעהו"6,  דרכיך  ד"בכל  העניין  בזה  נרגש  שלא 
ד"בכל  הרגש  מתוך  הוא  דחול  בעובדין  העסק  כאשר 
"עיר",   – דחול"  מה"עובדין  עושים  אזי  דעהו",  דרכיך 
וגם "בית"), שלכן נמצאים ב"שדה", במעמד ומצב של 

"איש שדה".
ואף־על־פי שנמצאים "בשדה" – בא המלך שם, שזהו 
תוכן עניין הארת י"ג מדות הרחמים. ואף־על־פי־כן "הן 
 – טוב"  ויום  שבתות  כמו  טוב  יום  ואינם  החול,  ימות 

שהרי נמצאים בשדה, ב"עובדין דחול".

ב
"ובלכתו  הזקן:  רבינו  מוסיף  הנ"ל  המשל  בסיום 

העירה הם הולכים אחריו".
הזקן  רבינו  מוסיף  מה  לשם  מובן7:  אינו  ולכאורה 
חודש  שימי  העניין  את  לבאר  כדי  הרי   – אלו  תיבות 
אלול הם ימות החול, נוגע רק העניין דמלך בשדה, ולא 

הליכתו לעיר?
אך העניין הוא – שבתיבות אלו מבאר רבינו הזקן את 

התכלית שבדבר:

4. ראה יהל אור על הפסוק (עמ' קעט ואילך).
5. תולדות כה, כז. וראה אור התורה על הפסוק (קמב, ב ואילך).

6. משלי ג, ו. וראה רמב"ם הלכות דעות סוף פרק ג.
7. ראה גם ליקוטי־שיחות חלק ד עמ' 1344.

4



לשדה  בא  שהמלך  העניין  שבעצם  המעלה  מלבד 
ומצב  במעמד  נמצאים  כאשר  שגם  לכולם,  ומתגלה 
ד"איש שדה" יכולים לראות את המלך, יש בזה מעלה 
סוף  כל  סוף  יוצאים  שעל־ידי־זה   – יותר  עמוקה 
העירה,  המלך הולך  וכאשר  ומצב ד"שדה",  מהמעמד 

"הם הולכים אחריו".
נתקשר  בשדה,  המלך  שבהיות  כיוון   – הדבר  וטעם 
להיפרד  יכול  שאינו  באופן  המלך,  אל  שדה"  ה"איש 
הולך,  שהמלך  היכן  הרי  שכן,  וכיוון  ממנו,  ולהינתק 

הולך גם הוא אחריו.
הרחמים  מידות  י"ג  שהארת   – ברוחניות  כן  וכמו 
שבחודש אלול פועלת לא רק שבהיותו עסוק ב"עובדין 
דחול" מאירים אצלו י"ג מידות הרחמים, שהרי לא זו 
ומצב  מהמעמד  שיצא   – היא  התכלית  התכלית;  היא 
להיכל  עד  המלוכה  עיר  אל  ויבוא  דחול"  ד"עובדין 

(בית) המלך.

ג
אחריו"  הולכים  הם  העירה  ש"בלכתו  העניין  והנה, 
– נעשה בראש השנה כו', ואילו בחודש אלול נמצאים 

עדיין בשדה;
הכנה  דורש  עניין  שכל  כיוון  אף־על־פי־כן,  אבל 

והקדמה, 
שבת,  מערב  היא  לזה  שההכנה  השבת  עניין  כמו   –
"היום  שאומרים  כפי  השבוע,  מהתחלת  מזה,  ויתירה 
ההכנה  כבר  מתחילה  שאז  כיוון  בשבת",  ראשון  יום 
בליקוטי  כמבואר  טוב,  ביום  כן  וכמו  השבת8.  ליום 
תורה9 שהגילוי שהיה מאיר בבית המקדש בכל יום טוב 
"היה נמשך... עד הרגל הבא אחריו", ונמצא, שההכנה 

ליום טוב הייתה מתחילה עוד מהיום טוב שלפניו –
השנה  בראש  בפועל  אחריו  להליכה  ההכנה  הנה 
בשבת  זה,  לפני  ועוד  אלול,  בחודש  כבר  מתחילה   –
מברכים חודש אלול, שמיניה מתברכין כולהו יומין10, 
החל  יותר,  ובפרטיות  מברכים,  משבת  שהחל  והיינו, 
לצאת  להתכונן  להתחיל  צריכים  אלול,  חודש  מראש 

מהשדה ולילך לעיר.

8. ראה רמב"ן יתרו כ, ח.
9. ברכה צח, ב.

10. ראה זוהר חלק ב סג, ב. פח, א.

אבל  בשדה,  עדיין  נמצאים  ובגלוי  בחיצוניות 
לצאת  שצריכים  כבר  נרגש  הנשמה  נקודת  בפנימיות 

מהשדה ולילך אחר המלך העירה.
בראש  אמנם  היא  בפועל  ו"בית"  ל"עיר"  ההליכה 
ב"שדה";  עדיין  נמצאים  אלול  בחודש  ואילו  השנה, 
אבל בפנימיות הנשמה נעשה כבר בחודש אלול העניין 

ש"בלכתו העירה הם הולכים אחריו".
בחודש  אורי"  ה'  "לדוד  המזמור  אמירת  תוכן  וזהו 
את  לעורר  היינו,  פני",  "בקשו  אומרים  שבו  אלול11, 
פנימיות הנשמה, ועל־ידי־זה – "את פניך הוי' אבקש"12.
ולאחרי ההכנה בחודש אלול – הרי זה נמשך בפועל 
וגמר  בגילוי),  טוב  יום  (שהוא  השנה  בראש  ובגלוי 
ההמשכה היא ביום הכיפורים בתפלת נעילה, ואחר־כך 
לשמיני־  עד  הסוכות  בחג  השמחה  בקו  בגילוי  נמשך 
אחד"13, "ישראל  איל  אחד  "פר  מקריבים  שבו  עצרת, 
לזרים  ואין  לבדך  לך  "יהיו  בלחודוהי"14,  ומלכא 

אתך"15.

ד
בראש  או  אלול  חודש  שבשבת מברכים  הטעם  וזהו 
נותן  אנכי  "ראה   – ראה  פרשת  קורין  אלול,  חודש 

לפניכם"16:
פני",  "בקשו  היא  אלול  חודש  של  שהעבודה  כיוון 
לכן קורין בתורה "ראה גו' לפניכם", מלשון פנימיות17, 

שזוהי נתינת הכוח על העבודה ד"בקשו פני".
הקווין  שהם שני  בכתוב: "ברכה וקללה" –  וממשיך 
לא  ומצוות  עשה  מצוות  טוב",  ועשה  מרע  ד"סור 
של  נחלקת כללות העבודה  הקווין שבהם  תעשה, שני 

קיום המצוות.
ועל זה נאמר "לפניכם גו' ברכה וקללה" – שהעבודה 
בפנימיות  להיות "לפניכם",  צריכה  הנ"ל  הקווין  בשני 
העבודה  את  רק  לשלול  הכוונה  שאין  והיינו,  הנפש. 
היא  הכוונה  אלא  מלומדה"18,  אנשים  "מצוות  בדרך 
טעם  כי,  טעם ודעת,  שעל־פי  העבודה  את  גם  לשלול 

תשי"ח  דשנת  אלול  החודש  מברכים  ראה,  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .11
(תורת־מנחם חלק יז סוף עמ' 166).

12. תהלים כז, ח. וראה יהל אור על הפסוק (עמ' קד ואילך).
13. פינחס כט, לו.

14. ראה זוהר חלק א סד, א־ב. רח, ב. חלק ג לב, א. קד, ב.
15. משלי ה, יז. וראה ספר המאמרים מלוקט חלק ה ריש עמ' כג. וש"נ.

16. ריש פרשתנו.
17. ראה ליקוטי־תורה ריש פרשתנו. ובכ"מ.

18. ישעיה כט, יג. וראה תניא פרק לט. ובכ"מ.
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להיות  צריכה  העבודה  ואילו  פנימיות,  אינם  ודעת 
באופן של פנימיות דווקא – "בקשו פני".

נותן  "אנכי   – הפסוק  בהתחלת  נתבאר  לזה  והכוח 
לפניכם":

יתברך  ועצמותו  יתברך,  עצמותו  על  קאי   – "אנכי" 
אומר: "אנכי נותן – הנני נותן את עצמי ("איך גיב זיך 
העצמות  התקשרות  עניין  שהוא  לפניכם",   – ַאוועק") 

של  הפנימיות  קשורה  שעל־ידי־זה  הנשמה,  עצם  עם 
איש ישראל עם העצמות.

שהמלך  שהיכן   – הנפש  בפנימיות  נרגש  זה  ומצד 
קשור עם  להיותו  הוא ללכת אחריו,  גם  מוכרח  הולך, 

עצמות המלך.

ה
צריכה  שהעבודה   – גו'"  "ראה  הלשון  דיוק  גם  וזהו 

להיות באופן של ראייה דווקא:
ההתאמתות  נעשית  שעל־ידה  הוא  הראייה  עניין 
 – לראיה19  שמיעה  בין  החילוק  כידוע  חזקה,  היותר 
אינה דומה שמיעה לראיה20 – שאף שגם על־ידי שמיעה 
מתאמת אצלו הדבר, הרי זה רק בחיצוניות הנפש, ולכן 
על־ידי קושיא נחלש אצלו העניין, ועד שיכול לבוא לידי 
החלטה הופכית ממה ששמע, מה שאין כן בראייה, הנה 
ראיתי  אני בעצמי  אצלו, ישיב:  שישאלו  קושיות  כמה 

19. ראה ד"ה פדה בשלום תשי"ג פרק ג (תורת־מנחם חלק ז עמ' 199). וש"נ.
20. מכילתא יתרו יט, ט.

זאת, והיינו, שזוהי התאמתות שבפנימיות הנפש, ששם 
אין מקום לקושיות.

בחיצוניות  רק  מקום  תופסים  ותירוצים  קושיות 
על־ידי  רק  היא  התאמתותו  שכל  בעניין  ולכן,  הנפש, 
לומר  שייך  בלבד,  הנפש  בחיצוניות  שמגעת  שמיעה 
תירוץ  ועל־ידי  בדבר,  חלישות  תהיה  קושיא  שעל־ידי 
שמגעת  ראייה  כן  שאין  מה  לאיתנו;  הדבר  יחזור 

לקושיות  מקום  נתינת  אין  שם  הרי   – הנפש  בפנימיות 
וכו'; קושיא אינה פועלת חלישות, ותירוץ אינו מוסיף 

מאומה.
ברכה וקללה" –  היום  נותן לפניכם  אנכי  "ראה  וזהו 
צריכה  טוב  ועשה  מרע  דסור  הקווין  בשני  שהעבודה 
להיות באופן של ראייה ("ראה"), הקשורה עם פנימיות 

הנפש ("לפניכם").
של  העניין  שהרי   – ממתן־תורה21  הוא  לזה  והכוח 
(כלשון  זר"  ולא  ראו  ש"עינינו  באופן  היה  תורה  מתן 
אות  מצד  אינה  בתורה  שהאמונה  והיינו,  הרמב"ם22), 
הנשמות  (כל  ישראל  בני  שכל  עניין  זהו  אלא  ומופת, 
ועל־ידי־זה  בעצמם,  ראו  תורה23)  מתן  בשעת  שהיו 
ישראל  בני  כל  אצל  והמצוות  התורה  עניין  נתאמת 

בפנימיותם.
בפנימיות מונח אצל כל אחד מישראל שהיכן שהמלך 
ישנה  זו  ופנימיות  אחריו.  לילך  הוא  גם  מוכרח  הולך 
אצל כל בני ישראל. אבל יש צורך לעורר פנימיות זו, 

21. ראה בעניין זה גם בהמשך ההתוועדות – תורת־מנחם חלק כ עמ' 234.
22. הלכות יסודי התורה ריש פרק ח.

23. ראה פרקי דרבי אליעזר פרק מא. ועוד.

"אנכי" – קאי על עצמותו יתברך, ועצמותו יתברך אומר: 
"אנכי נותן – הנני נותן את עצמי ("איך גיב זיך ַאוועק") – 

לפניכם", שהוא עניין התקשרות העצמות עם עצם הנשמה, 
שעל־ידי־זה קשורה הפנימיות של איש ישראל עם העצמות. 

ומצד זה נרגש בפנימיות הנפש – שהיכן שהמלך הולך, 
מוכרח גם הוא ללכת אחריו, להיותו קשור עם עצמות המלך

6



סיכום

נעלית  אלוקית  הארה  מאירה  אלול  חודש  בימי 
אולם  הרחמים,  מידות  מי"ג  הארה  במיוחד, 
המותרים  חול  ימי  הינם  אלו  ימים  אף־על־פי־כן, 

במלאכה.

רבינו הזקן מבאר זאת על־פי משל מ"מלך שקודם 
בואו לעיר יוצאין... לקראתו ומקבלין פניו בשדה, 
פניו,  להקביל  לצאת  שרוצה  מי  כל  רשאין  ואז 
בסבר פנים יפות... ובלכתו  כולם  את  והוא מקבל 
העירה הם הולכים אחריו". כך, ההתגלות של ימי 
חודש אלול מאירה גם כאשר נמצאים במצב של 

"שדה" ועוסקים בענייני חולין.

השדה  אנשי  העירה"  ש"בלכתו  הפרט  בנמשל, 
שלאחר חודש  על הימים  "הולכים אחריו", מורה 
הזקן  רבינו  ואולם  ואילך,  מראש־השנה  אלול, 
ההתגלות  מהות  את  המבאר  במשל  זאת  מכניס 
של ימי חודש אלול בכדי להורות לנו את התכלית 

והמטרה של התגלות זו: 

באופן  אלול  חודש  בימי  ההתגלות  של  מטרתה 
בראש־ שסוף־כל־סוף  היא  בשדה"  "מלך  של 

הנחות  ממצבם  ה"שדה"  אנשי  יתרוממו  השנה 
וייכנסו אל ה"עיר" עם המלך. 

ויש להוסיף בזה: כיוון שכל עניין דורש הכנה, הרי 
מובן כי עוד קודם ראש השנה יש להתחיל בהכנה 
ליציאה מה"שדה" ולכניסה אל ה"עיר". כבר בימי 
לכניסה  ולהכינה  הנשמה  לעורר  יש  אלול  חודש 

אל ה"עיר".

פרשת  מקריאת  נשאבת  זו  להכנה  הכוח  נתינת 
"ראה" – "ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה": 

ניתן  תורה  מתן  של  מההתגלות   – נותן"  "אנוכי 
הקווים  לשני  להתמסר  מישראל  אחד  לכל  הכוח 
מרע  "סור  וקללה",  "ברכה   – ובמצוות  שבתורה 
ועשה טוב". ההתמסרות תהיה באופן של "ראה... 

לפניכם" – בפנימיות הנפש ובתוקף של ראייה. 

אלול – "בקשו פני" – לבקש  של חודש  העבודה  וזוהי 
שעניין  ההכנה  היא  זו  ועבודה  הפנימיות,  את  ולחפש 
כל  על  גם  נמשך  ומזה  בגילוי,  השנה  בראש  יאיר  זה 
השנה, שקיום התורה והמצוות לא יהיה בדרך "מצוות 
טעם ודעת,  שעל־פי  עבודה  לא  וגם  אנשים מלומדה", 

אלא מצד פנימיות הנשמה.

בכל  ומתוקה  טובה  שנה  להמשכת  הכלי  גם  וזהו 
המצטרך, בגשמיות וברוחניות.

(משיחת שבת פרשת ראה, מברכים החודש אלול, ה'תשי"ז. תורת־
מנחם חלק כ' עמ' 224 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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מתקיעת שופר באלול 
באים לחרדה דלעתיד

תקויים הבקשה "תקע בשופר גדול לחרותנו"
העניינים  כל  קיום   – מעשה"  לידי  שמביא  תלמוד  ד"גדול  העניין  יהיה  לעיל  האמור  שבכל  ...ויהי־רצון   

האמורים בפועל ממש, החל מראש־חודש אלול, והמשכו בכל ימי חודש אלול.
וההתחלה בזה – המנהג דתקיעת שופר החל מראש־חודש אלול, שב"ראש־חודש אלול אמר הקב"ה למשה 
אלול בכל שנה  חז"ל שיהיו תוקעין בראש־חודש  התקינו  לכן  עלה אלי ההרה . . והעבירו שופר במחנה . . 

ושנה, וכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו".
[...] והעיקר – שמהחרדה דתקיעת שופר באים לחרדה דלעתיד לבוא – דמכיוון ש"ונגלה כבוד הוי' וראו 
הוי'  פחד  מפני  הסלעים  ובסעיפי  הצורים  בנקרת  "לבוא  שתפעל  גדולה  חרדה  תהיה  אזי  יחדיו",  בשר  כל 

ומהדר גאונו" (כמבואר בתניא).
ואז יהיה גם העניין דתקיעת שופר בתכלית השלימות – "תקע בשופר גדול לחרותנו", היינו, לא רק שופר 
"שופר  אלא  ישראל),  מנהג  מצד  אלא  שאינו  אלול  דחודש  מהשופר  (שלמעלה  דראש־השנה  השופר  סתם, 
גדול", וכמבואר בפרקי דרבי אליעזר ש"השופר גדול" דלעתיד לבוא הוא בקרן ימין דאילו של יצחק, "קרן 
של ימין הוא גדול משל השמאל ועתיד לתקוע בו לעתיד לבוא בקיבוץ של גליות, שנאמר והיה ביום ההוא 

יתקע בשופר גדול", כמבואר בארוכה בהמשך הידוע של אדמו"ר מהר"ש ("לכתחילה אריבער").
ומכיוון שאין מעכב בידו – הרי תיכף ומיד "יתקע בשופר גדול", ובדרך ממילא בטלה השאלה "עד מתי", 
מכיוון ש"לא עיכבן המקום כהרף עין", היינו, ש"כהרף עין" מתקיימת הבקשה "תקע בשופר גדול לחרותנו", 

חירות וגאולה האמיתית והשלימה.

 (משיחת ר"ח אלול ה'תשמ"ז – 'התוועדויות' תשמ"ז כרך ב' עמודים 306־305 – בלתי מוגה)

משיח הפרטי עדיין לא בא!
פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  ומקבל  בשדה,  נמצא  המלך  כאשר  אלול,  בחודש   – ...ובפרט 

שוחקות לכולם, כלומר: הקב"ה יודע אמנם שהוא נמצא ב"שדה" ובלבושי שדה.
– שהרי למרות שלובש "זיידענע זופיצע", ועושה מה ש"חסיד", "תמים" ו"תמים שבתמימים" צריך לעשות, 
מכל־מקום, לפי ערך המעמד ומצב שדורשים ממנו, נמצא הוא ב"שדה"! וראיה לדבר – שמשיח צדקנו עדיין 
להיות אותו "צדיק אחד" שעל־ידי עבודתו בא  למיעבד, היה זוכה  לא בא, ואילו היתה הנהגתו כדבעי ליה 
משיח צדקנו, כד"איתא בתיקונים שאפילו אם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו היה בא משיח"! 
שבנפשו  הפרטי  בנוגע לעצמו, הרי ידע בנפשיה שמשיח  לאחרים – יכול לעשות חשבונות כו', אבל  בנוגע 

עדיין לא בא!... – 
ולכן  שוחקות,  פנים  לו  ומראה  יפות,  פנים  בסבר  פניו  את  ומקבל  ל"שדה"  הקב"ה  יוצא  ואף־על־פי־כן, 

פשיטא שהנהגתו ביחס אל הזולת צריכה להיות באופן כזה.
(משיחת ש"פ כי־תבוא תשד"מ, 'התוועדויות' תשד"מ ח"ד עמ' 2552, בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

הרב שהוזעק ל'יחידות' 
באמצע הלילה

ניצול הזמן • מדוע הטמין הרבי מצה ב'סירטוק'? • ברכת המזון וקידוש־
לבנה – מתוך הסידור דווקא • חשיבות לבישת בגד שלבש צדיק • הרבי 
מוהרש"ב לא התערב בעניני גבאות • לחדש בתורה וגם להוציא לאור • 
השוחטים יחזרו על הלכות שחיטה • התפילין שנרמזו בפסוק "שמר תם 

וגו'" • פרק בסדרת 'יסודתו בהררי קודש'

הרב שהוזעק ל'יחידות' באמצע הלילה
לרבי  ששיגר  מניו־יורק  חשוב  ת"ח  ברב  מעשה 
ותשובת  וכו',  הלכה  תורה  בענייני  שאלות  עם  מכתב 

הרבי התמהמהה מלהגיע.
ה'מזכירות'  ע"י  במפתיע  נקרא  הוא  הימים  באחד 

להגיע אל הרבי, בשעה מאוחרת בלילה.
עמו  ולדון  לשוחח  רוצה  שהרבי  בטוח  היה  הלה 
בנושאים אותם העלה במכתבו, אך כשנכנס אל הרבי 

פנה אליו הרבי ואמר:
בעניני  אם סבורים אתם שנקראתם לכאן לשוחח 
התורה שהעליתם במכתב, האמת היא שלא בשביל 
 - מאוחרת  בשעה  הנה  לבוא  אתכם  הטרחתי  זה 
הסיבה   – לכם  אכתוב  ואי"ה  הזמן  יימצא  לזה  גם 
ישנם  שלכם  שבקהילה  מפני  היא  לכם  שקראתי 
בני־זוג ששלום־הבית שלהם נמצא בסכנה, פעלו מה 
להשכין  עליכם  מוטלת  האחריות  עתה  אך  שפעלו 

שלום בין בני־הזוג.
אבדק"ק  דוד  אברהם  להג"ר  הקדשים'  ב'כסף 

בוטשאטש, חושן־משפט סימן טו סעיף א, נאמר:
בין  שלום  מפני  נדחה  ראשון  שבא  משפט  "קדימת 
לטפכם'  ערים  'בנו  הכתוב  שאמר  מה  בבחינת  זוג, 
ואם  נפרדים.  משפטים  שהם  גם  צאן'  'גדרות  והדר 
נחיצת בעלי המשפטים שווה זה לזה, יש להקדים בין 
הזוג אם כבר שמעו ב' המשפטים. וכשבאו ב' משפטים 
לפני הדיינים בשווה, פשיטא דיש להקדים לשמוע בין 
הזוג. וגם עסקת ממונות שבין זוג, שייך גם כן לבקשת 

שלום".

ויש לצרף את הנאמר ב'ספר חרדים' (לרבי אלעזר 
אזכרי) פ"ח:

זו  לו  שהי'  לפי  מאהרן,  שילמדו  שאמרו  "ומה 
שלום  לשים  והולך  מתלמודו  מתבטל  אומנותו, 
במקומו, ורודף שלום למקום אחד כשהיה שומע שיש 
סראגוסי  יוסף  רבי  הרב  צפת  פה  הי'  וכן  מחלוקת. 
רבו של הרב ר' דוד בן זמרא, שהי' משים שלום תמיד 
את  לראות  וזכה  לאשתו..  איש  ובין  לחבירו  אדם  בין 

אליהו..".

ניצול הזמן
בצעירותו  כי  סיפרה  המלך  אם  זצ"ל  חנה  הרבנית 
שפות במקום שאסור ללמוד  הרבי ואחיו לומדים  היו 
ובמקומות   ,137 עמ'  א  כרך  מלך'  'ימי  ראה   – תורה 

שנסמנו שם.
בשו"ת שאילת יעב"ץ סימן י': "שמעתי על הרמב"ן 
העולם  אומות  חכמי  של  לעז  בספר  מעיין  שהיה  ז"ל 
(וכ"כ  תורה  בדברי  להרהר  שלא  כדי  הכבוד,  בבית 
מארי  אבא  של  מנהגו  הי'  וכן  דאבות).  ספ"ה  הרע"ב 

[=ה'חכם צבי'] ז"ל".

מדוע הטמין הרבי מצה ב"סירטוק"?
ישראל"  "גן  של  הקיץ  במחנה  הרבי  שביקר  בעת 
לנוכחים.  שחולקו  מצות  עמו  הביא  תשט"ז  בשנת 
מצה,  חתיכות  כמה  הרבי  נטל  החלוקה  של  בעיצומה 
והמשיך  שלו  ל"סירטוק"  והכניסן  במפית  אותן  עטף 
בחלוקה. בהמשך התברר שאירעה תאונת דרכים – של 
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בקעמפ  מדבר  הרבי  את  לשמוע  בדרכם  שהיו  כמה 
לא  אחד  ואף  פעמים,  שלוש  התהפכה  כשמכוניתם   -
ניזוק ת"ל. כשהמעורבים בתאונה הגיעו, הוציא הרבי 
דשא'  ראה 'בנאות  להם –  חתיכות מצה ומסר  מכיסו 

(קה"ת תשנ"ג) עמודים 32־29.
בשו"ת יפה ללב (להג"ר יצחק פלאג'י, חלק ז סימן 

תעז):
והוא  בחיקו,  אצלו  לישא  מאפיקומן  לקחת  "טוב 
רמז  והוא  הקליפות..  ולהבריח  להינצל..  סגולה 

הכתוב: מכל צרה הצילנו, ראשי־תיבות מצה..".

ברכת המזון וקידוש לבנה
– מתוך הסידור דווקא

ברכת־ לברך  נהג  נשיא־דורנו  קדושת אדמו"ר  כב' 
כרך  מלך'  'ימי  ראה   – דוקא  הסידור  מתוך  המזון 

ראשון עמ' 233־232 ובהערות 10־9.
יש להצביע על מקורות למנהג זה:

[נדפס  באכנער  חיים  להג"ר  חדש'  'אור  בספר   
בשנת ש"ע] כלל כז אות ז, נאמר:

"והמדקדק יזהר לברך דוקא בתוך הספר של ברכת 
הגאון  שארי  בשם  שמעתי  וכן  פה,  בעל  ולא  המזון 

מהר"ר יואל ז"ל בעל בית חדש".
ובספר אורחות יושר להג"ר יצחק מולכו (שאלוניקי 

תקכט) עמ' עא:
הספר  מתוך  המזון  ברכת  לברך  נוהג  הי'  "הרמ"ק 

כדי לעורר הכוונה".
ומעניינים   – בסידור  הרבי  אמר  קידוש־לבנה  גם 
דברי מחצית השקל סימן ק: "שלא כדין נוהגים העולם 

שאומרים ברכת קידוש לבנה בעל־פה וכו'".

חשיבות לבישת בגד של צדיק
כ"ק  לבנו   – ש"ס  יצחק  לוי  ר'  הרה"ק  כתב  כך 

אדמו"ר נשיא־דורנו: 
תחת החופה תלבוש קיטל חדש.. מובן לך שמאד 
זיע"א,  ז"ל  הצמח־צדק  מבגד  האבנט  גם  חפצתי 

שאצלי, אבל כו'.
פרשת  סופר'  ה'חתם  שכותב  דברים  לציין  ראוי 

תולדות עה"פ הלא אצלת:
[מועד  מגלחין  ואלו  פרק  ריש  בירושלמי  "משמע 
של  מקדושתו  נאצלים  אדם  של  דמלבושיו  קטן] 

הלובש.. והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח 
לטוב.. בסוד אשר ילבשם תחתיו מבניו".

ובפרט שר' לוי'ק הזכיר (כמה פעמים בכתב) לרבי 
הצמח־צדק  של  בשמם  קרויים  והרבנית  הרבי  שהוא 

ורעייתו, וק"ל.

הרבי מוהרש"ב לא התערב בעניני
 בית־הכנסת וכיו"ב

שליט"א  מבעלזא  לאדמו"ר  סיפר  אדמו"ר  כ"ק 
ב'יחידות' בשנת תשמ"א שאדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לא 
וכו',  וכו'  מאומה  העיר  לא  ביהכנ"ס,  בעניני  התערב 

והגדיר זאת שלא התערב בעניני בעל־הבית'שקייט.
אפשר להביא קצת סימוכין מאיגרת הרמב"ם לרבי 

פינחס ב"ר משולם הדיין:
עומד  אותו  שאראה  אדם  כל  עם  תמיד  "דרכי 
ואניחנו  אשתוק   – בו  לחזור  רוצה  ואינו  בשטותו 

ברצונו, כך דרכי לעולם".
לפרש  ניתן  בו"  לחזור  רוצה  "ואינו  המילים  [את 
אולי שהאנשים כן שמעו הערה־הארה אודות הנהגתם 
שתק  אח"כ  ורק   – אחר  ממישהו  או  מהרמב"ם  אם 

הרמב"ם].
מצינו  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  הנהגת  מעין  אבל 
בנו  ע"י   – ז"ל  ויטאל  חיים  הרב  הנהגת  אודות  עדות 
בשו"ת באר מים חיים (לרבי שמואל ויטאל סימן יט) 

שכתב:
זלה"ה  מארי  אבא  בהיות  בחרותי,  בימי  "זכרוני 
או  בפניו  תוקעין  או  בפניו,  מתפללים  והיו  בחייו, 
עושין איזה דבר בפניו שלא ברצונו, ועם כל זה לא הי' 
שותק  הי'  ואדרבה  אדם,  לשום  ולהוכיח  ליסר  רוצה 
אותם  מיחה  לא  ומעולם  נברא..  שום  פני  ללבן  שלא 
ולא כיהא בם" (אלא שמסיים שם שהי' זה "מפני רוב 

ענוותנותו וחסידותו").
חלק  בשו"ת  הרשב"א  דברי  את  הזכרנו  ולאחרונה 
ה סימן רלח: "לכל זמן מזומן והעלמת עין מן העובר 
מעלים  החכם  השעה.  צורך  לפי  והכל  מצוה  לעתים 
ענין  שיתחזק  שצריך  רואה  ואני  בקלות.  לעתים  עין 

התקנות בתחילה ולא יכנס במחלוקת".

לחדש בתורה וגם להו"ל לרבים
הרבי תבע ובתוקף מלומדי תורה 1) לחדש בתורה

וגם 2) להוציא־לאור בדפוס.
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על עצם החידוש – ראוי לציין פירושו של החיד"א 
דבר  השוכח  כל  מ"ח  פ"ג  אבות  במסכת  המשנה  את 
('חסדי  ופירש  כו'  הכתוב  עליו  מעלה  ממשנתו  אחד 
אחד  כל  כי  שידוע  במה  "אפ"ל  שם):  אבות  אבות' 
הוא ירא־שמים – הוא  חלקו בתורה בסיני, ואם  קיבל 
ההוא  והחידוש  נשמתו.  קבלה  אשר  לאור  המוציא 
חלקו. ואם זכה וחידש  אין אחר יכול לחדשו, כי הוא 
לאור,  והוציאו  נשמתו  קיבלה  אשר  ההוא  החידוש 
אין חכם אחר יכול לחדשו.  ואחר זה שכוח מעיקרו.. 
דייקא,  ממשנתו"  אחד  דבר  השוכח  "כל  שאמר  וזה 

מהשייך לשורש נשמתו, ושכחו כו'".
בדבריו "הוא המוציא לאור" הכוונה שחידשו משכל 

לדיבור (גילוי), ואין הכוונה להו"ל בדפוס דווקא.
מצינו  בדפוס  לאור  ההוצאה  לחשיבות  מקור 
ערך  מדות,  בית  עמדין,  יעקב  להג"ר  עוז'  ב'מגדל 

עליית כתיבה, קנא, א:
קץ  אין  לרבים  ומוסר  תורה  חידושי  כותב  "אם 
תלמידים  הרבצת  אין  לעד,  עומדת  וצדקתו  לשכרו 

גדולה מזו".

השוחטים יחזרו על הלכות שחיטה
עוסקים  שכבר  אלה  גם  שהשוחטים,  הורה  הרבי 
בשחיטה בפועל, "יחזרו וימשיכו הלימוד בזה" – ראה 

'שולחן מנחם' כרך ד עמ' ב. ושם־נסמן.
פלאג'י  חיים  הג"ר  כותב  בנושא  מחמירה  הוראה 

בספרו 'צוואה מחיים' (עמ' נג):
ללמוד  בשבוע  אחד  יום  השוחטים  ישיבה  "לקבוע 
בברור  טרפות  דיני  בעיר  הנמצאים  השוחטים  כל 
הלכה, וכמו שהי' נוהג בביתו רב אחאי, אשכל הכפר 
יזכרהו  ה'  נר"ו,  חזן  דוד  הרב  מורנו  הרב  לי,  דודי 

לטובה, בכל יום שלישי מהשבוע כמה שנים".

ג־ד התפילין שנרמזו בפסוק
 "שמר תם גו'"

ב'לקוטי שיחות' כרך ב' עמ' 507 איתא: 

בפסוק שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום 
נרמזו ארבע זוגות תפילין...

שפירא)  (לר"נ  עמוקות'  'מגלה  בספר  מצינו  וכן 
אופן קעב:

של  תפילין,  מיני  שלשה  שיש  ומפורסמת  "כידוע 
נרמזו  רבא.. ושלשתם  ושמושא  תם  רבינו  ושל  רש"י 
לאיש  אחרית  כי  ישר  וראה  תם  "שמור  אחד  בפסוק 
של  תפילין  הם   – תם  שמור  לז).  לז,  (תהלים  שלום" 
כי  רש"י..  של  תפילין  הם   – ישר  וראה  רבינו־תם.. 
שמושא־רבא  של  תפילין  הם   – שלום  לאיש  אחרית 

(שנקרא רב שר שלום)".
ולפניו כתב כן בהגהת מהר"י צמח (שנסמן בלקו"ש 

שם):
ששלשתן  כתוב,  מצאתי  זלה"ה  הרח"ו  "ומשם 
רמוזים בפסוק הנ"ל. שמר ת"ם – תפילין דר"ת. ורא"ה 
אלו  שלום –  לאיש  אחרית  כי  דרש"י.  תפילין  יש"ר – 
רבא  שמושא  נקראין  שהם  שלום,  שר  דרב  תפילין 

מהרב זלה"ה".
ג'  רק  נפרטו  לפועל  כאשר  ד'  הרבי  שהדגיש  ומה 
 :71 עמ'  תשי"ג)  דרבי' (נ.י.  'אשכבתא  בספר  ראה   –
שליט"א,  הרמ"מ  אדמו"ר  מכ"ק  מכבר  זה  "ששמעתי 
שאמר לי פעם בדרך אגב בקצרה, שהשל־ראש השני 
הוא  דרבינו־תם  השל־יד  עם  המהדרים  שמניחים 
באמת להראב"ד, ומה שבבית הרב היו קוראים אותו 
על שם השמו"ר, הוא עפ"י מ"ש ב'פרי עץ חיים' רמז 
לתפילין דרש"י ור"ת ושמו"ר, בפסוק שמר תם (ר"ת) 
(שמושא־רבא  שלום  לאיש  אחרית  ישר (רש"י)  וראה 

רב שר שלום).
הוא  המניח,  דימין  דשמעתא  מרא  באמת  "...כי 
השמו"ר. והראב"ד רק צרף שיטה זאת בסדר ההנחה 
בהבתים עם שיטת ר"ת בסדר הפרשיות עצמן, וקראו 

בבית הרב ב' השל־ראש על־שם השמושא־רבא".
ת"ח להרה"ג ר' אלי' יוחנן גורארי' שליט"א שבספריו 

"ילקוט גוראריה" נעשה שימוש רב לרשימה זו
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פרשת ראה
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 

(יא,כו)
 – "אנכי"  באלוקות.  ראייה  לבחינת  רומז   – "ראה" 
הכוח והעזר לעבודה זו בא ממהותו ועצמותו יתברך, 
יפה,  בעין  ניתן  זה  עזר   – "נותן"  שאנכי".  מי  "אנכי 
יפה  בעין  הנותן  "כל  נג)  בבא־בתרא  (ראה  כמאמר 
 – "היום"  בפנימיות.  נקלט  הסיוע   – "לפניכם"  נותן". 
 – וקללה"  "ברכה  מחדש.  ויום  יום  בכל  מוגש  העזר 
הסיוע עוזר הן לקיום מצוות עשה והן לשמירת מצוות 

לא תעשה.

(לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 696)

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 
(יא,כו)

אמר משה נביא: חמון דאנא מסדר קדמיכון יומא דין 
ברכתא וחילופא (תרגום ירושלמי)

לפעמים דבר שנראה  לנו  ה"משה" שבכל דור נותן 
מביא  הוראותיו  מילוי  כלומר,  "קללה",  בבחינת 
אין  דבר  של  שלאמיתו  לדעת  עלינו  אך  קשה.  למצב 
האלה  הייסורים  על־ידי  שכן  ברכה,  אלא  קללה  כאן 

נפטרים מייסורים קשים יותר וכיוצא בזה.
(שיחת ש"פ ראה תש"י. תורת מנחם כרך א, עמ' 184)

וקללה (יא,כו)
ולוטין (תרגום אונקלוס)

וחילופא (תרגום ירושלמי)
לזכך  היא  ("קללה")  הגלות  ייסורי  של  המטרה 
"ה'  ח)  (עקב  ככתוב  לגאולה,  ולהכינם  ישראל  את 
אלוקיך מייסרך . . ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה". 
(תוספות  בבלי"  "תרגום  נקרא  אונקלוס  תרגום  והנה 
אין  ד"ה כל), ובהעלם והסתר של בבל  מנחות מד, א 
וניכרת;  מורגשת  הגלות  ייסורי  של  הפנימית  הכוונה 
לכן מתרגם "קללה" כפשוטו – "לוטין" (קללה בלשון 
ארץ־ תרגום  הוא  ירושלמי  תרגום  ואילו  ארמי). 

הטוב  להרגיש את  וניתן  בגלוי  אלוקות  שבה  ישראל, 

שכן  תרגם "וחילופא",  לכן  הגלות;  שבייסורי  הפנימי 
הברכה  המשכת  שאופן  אלא  היא,  ברכה  הקללה  גם 

מתחלף ומשתנה.
(לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 133)

בכל אוות נפשך תאכל בשר (יב,כ)
אבל במדבר נאסר להם בשר חולין (רש"י)

כשהיו ישראל במדבר, מנותקים מהעולם, לא אכלו 
ובהעלאת  בבירור  עסקו  שלא  היינו  חולין",  "בשר 
ענייני החולין של העולם. ואילו משנכנסו לארץ החלו 
"בשר  להם  הותר  ואז  הבירורים,  בעבודת  לעסוק 
ה'  ירחיב  "כי  פסוקנו  בתחילת  שנאמר  זהו  חולין". 
אלוקיך את גבולך": עם הכניסה לארץ ניתנה לישראל 
הרחבה רוחנית, היינו כוחות מיוחדים, שיאפשרו להם 

לברר גם את החולין ואת החומריות.
הוא  בבוקר  קם  כשהאדם  כן:  האדם  בעבודת  ואף 
בכוחו  אין  שכן  לאכול,  לו  ואסור  ב"מדבר",  עדיין 
התפילה,  לאחר  ורק  לקדושה;  המאכל  את  להעלות 
להעלות  ביכולתו  "ארץ־ישראל",  בבחינת  שהיא 

ולברר גם "בשר חולין".

(לקוטי שיחות ד עמ' 1109)

רק חזק לבלתי אכול הדם (יב,כג)
רבי שמעון  רבי יהודה.  דברי   .  . בדם  שטופים  שהיו 
בן עזאי אומר, לא בא הכתוב אלא להזהירך . . להתחזק 

במצוות (רש"י)
רבי יהודה, מלשון הודאה וביטול, מדבר על דרגה 
בהמיות  מידות  בעל  הוא  האדם   – בעבודה  נמוכה 
של  הפנימית  המשמעות  שכן  ולשנותן.  לבררן  ועליו 
הוא  הדם  שהרי  המידות,  התעבות  היא  דם  אכילת 
נפש  עם  האדם  נפש  את  מחברת  דם  ואכילת  הנפש, 

הבהמה.
לעומת זה, עבודתו של בן עזאי היתה מתוך "רצוא" 
בתורה"  חשקה  "נפשי  כאומרו  להתעלות,  ותשוקה 
אופן  על־פי  הכתוב  את  מפרש  והוא  סג),  (יבמות 

ממעייני החסידות
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את  ולהאיר  ולהתעלות  להתחזק  האדם  על  עבודתו: 
נפשו על־ידי קיום המצוות (להזהירך מלשון זוהר).

(לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 51)

כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם לדעת (יג,ד)
כדי  צריך  הוא  לניסיון  אטו  מפורסמת:  השאלה 

לדעת? והלא הכול גלוי וידוע לפניו.
את  להעלות  "לדעת",  היא  הניסיון  מטרת  אלא 
הניסיון  שכן  באלוקות.  והרגשה  דעת  לדרגת  האדם 
ניצוץ  בו  שיש  מובן  ומזה  ה',  לעבודת  וסותר  מַנגד 
ביותר  הגבוה  שכל  (על־פי הכלל  ביותר  נעלה  אלוקי 
ומגלה  בניסיון  עומד  אדם  למטה יותר); וכאשר  יורד 
ניצוץ זה, מאיר גילוי אור בנשמתו והוא זוכה לבחינת 

דעת.
(לקוטי תורה דברים עמ' יט)

מוסיף כ"ק אדמו"ר ה'צמח־צדק':
אחרים  בניסיונות  ולא  כאן,  דווקא  נזכר  זה  עניין 
שכן  במרה),  ניסיון העקידה או הניסיון  בתורה (כגון 
הניסיון הוא בתחום האמונה והדעת: הקב"ה מאפשר 
לנביא השקר להראות אות ומופת כדי לבחון את מידת 
אמונתו של האדם. מובן אפוא שהעמידה בניסיון כזה 

מביאה לבחינת דעת ביתר שאת ויתר עז.
(דרך מצוותיך עמ' 372)

אחרי ה' אלקיכם תלכו ואותו תיראו ואת 
מצוותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו 

תעבודו ובו תדבקון (יג,ה)
בביטול  ההתבוננות  היינו   – אלקיכם"  ה'  "אחרי 
בלבד,  "אחוריים"  בחינת  אלא  שאינם  העולמות, 
לגבי  ואפס  כאין  שהוא  והארה,  מזיו  שנתהוו  מאחר 
זו  התבוננות   – "תלכו"  יתברך.  ועצמותו  מהותו 
לאלוקות. "ואותו  ורצוא  מביאה לאהבת ה', "הליכה" 
ועצמותו  מהותו  בהפלאת  ההתבוננות   – תיראו" 
 – תשמרו"  מצוותיו  "ואת  ליראה.  שמביאה  יתברך, 

התורה  לימוד   – תשמעו"  "ובקולו  המצוות.  קיום 
לירידת  רומז  והמשכה,  ירידה  על  שמורה  ("קול", 
התורה לעולם הזה). "ואותו תעבודו" – בשינוי הטבע 
נקרא  מהרגלו  יותר  שעושה  מי  רק  שכן  והרגילות, 
במחשבה  "ובו תדבקון" –  ט).  "עובד אלקים" (חגיגה 
דיבור ומעשה. לכן נאמר ציווי זה בלשון רבים, כי הוא 
"תדבקון",  ונאמר  האלה.  הבחינות  לשלוש  מתייחס 
לה',  קודש  להיות  צריכה  הגשמית  העשייה  גם  שכן 

והדבר נרמז ברגל הארוכה של נ' סופית.
(לקוטי תורה)

וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה (טו,יח)
לומר בכל אשר  יכול אפילו יהא יושב ובטל, תלמוד 

תעשה (ספרי)
בכל־זאת  אבל  ה',  מברכת  באה  הפרנסה  אמנם 
עלינו לעשות כלי בדרך הטבע לברכה זו. שכן הברכה 
באה משם הוי', מקור כל הברכות, והיא חייבת לעבור 

דרך שם אלוקים, בגימטרייה 'הטבע'.
הכלי,  לא  כמובן,  ה',  ברכת  הוא  שהעיקר  ומכיוון 
יש להיזהר שעסק הפרנסה לא יהיה על חשבון תפילה 
בציבור וקביעת עיתים לתורה; לא ייתכן לייחס יותר 

חשיבות לכלי מאשר לברכה.

(קונטרס ומעין עמ' 126)

מהחל חרמש בקמה (טז,ט)
מהר"ש,  אדמו"ר  לפני  חסידים  התלוננו  אחת  פעם 

שהמשפיע בעירם נוהג בהם ביד קשה.
כשנכנס המשפיע ליחידות, אמר לו הרבי:

"מהחל חרמש בקמה". צריכים לשבור את ה"קמה", 
תעניות  היינו   – "חרמש"  באמצעות  והישות,  הגאווה 
עצמך; ואילו כלפי  הוא כלפי  זה  וסיגופים. אולם כל 
קמת  על  תניף  לא  "וחרמש  כג)  (תצא  נאמר  הזולת 

רעך".
(מפי השמועה)

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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בציבור  לאומרם  נהוג  הבאים9.  הימים  של  הפרקים 
קדיש  קודם  היומי,  התהילים  שיעור  אמירת  אחרי 

יתום10.
מהיום אחר תפילת שחרית תוקעין בשופר: תשר"ת, 

תש"ת, תר"ת11.
ממשיכים בתקיעות בכל החודש, חוץ משבת־קודש 
ובפרט  וכו',  כינוס  בכל  (תוקעים  ראש־השנה  וערב 
בסיום תפילת שחרית,  בשופר  לילדים). אם לא תקעו 

מנהג נכון שיתקעו בשופר לאחרי תפילת מנחה12.

חודש אלול13
מנהג ישראל להוסיף בחודש אלול ביתר שאת וביתר 
תהילים14)  באמירת  (ובפרט  ובתחנונים  בתפילות  עוז 
פנימיות  ובעבודת התפילה, בלימוד התורה (ובפרט – 
ובאהבת־ ובצדקה16,  בגמילות־חסדים  וכן  התורה15), 

ישראל בכלל17, והתעסקות מיוחדת ב'מבצעים'18.
יום  עליהן  יעבור  שלא  להקפיד  יש  לנשים,  גם 
וחסידות  מוסר  וענייני  הצריכות  הלכות  לימוד  ללא 

הקשורים לחודשי אלול ותשרי19.
מתחילה  הלימודים  שנת  אלה  שבמדינות  מכיוון 
הפעילות  את  זה  בחודש  להגביר  יש  אלול,  בחודש 

בענייני חינוך20.
זה  בחודש  מוסיפים  תומכי־תמימים  בישיבות 
לא־כל־שכן)  וההנהלה  והראשי־ישיבה  (התלמידים, 
זמן ללימוד חסידות, ובפרט מאמרי 'עבודה', ומאמרים 
דרך  בתניא,  אגרת־התשובה  כגון:  לאלול,  השייכים 
תורה  לקוטי  התפילה,  ושער  התשובה  שער  החיים, 

9. ספר־המנהגים שם.
10. 'אוצר' שם.

עשרה   – הטעם  ואילך).   53 (עמ'  אלול  חודש  מנהגי   – ספר־המנהגים   .11
קולות, כנגד עשרת כוחות הנפש (לקוטי־שיחות ח"ב עמ' 446).

12. "וכמדובר כמה פעמים, ויש רמז לזה בכמה מקומות" - ר"ד משיחת יום ג' 
דסליחות, כ"ד אלול תנש"א, לנשי ובנות חב"ד.

13. בכמה פרטים במנהגי חודש אלול נעזרתי ברשימתו של הרה"ח רמ"א שי' 
זליגזאן ב'כפר חב"ד', גיליון 918 עמ' 72.

14. 'אוצר מנהגי חב"ד', שם.
המסופר  שע"פ  ולהעיר,   .1345 עמ'  וח"ד   383 עמ'  ח"ב  לקוטי־שיחות   .15
אלול  בחודש  לומדים  או  אומרים  שהיו  קטז,א)  דף  (ח"א  בלקוטי־דיבורים 
(המוזכר  כזה  מנהג  היה  שאכן  הרבי  הסיק  זוהר',  'תיקוני  בליובאוויטש 
בהקדמה הא' של ס' כסא מלך על תיקוני הזוהר) בין חסידי חב"ד, אע"פ שאין 
מנחם  תורת  סי"א,  תשכ"ב  נצו"י  ש"פ  (משיחת  בזה  לנהוג  שחייבים  הכוונה 

חלק לד עמ' 302).
16. צ"ל באופן ד'מתנות (לאביונים)' הן בכמות והן באיכות, שיהיה דבר חשוב 

הן מצד הנותן והן מצד המקבל – 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 209.
17. ספר־השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 700, תש"נ ח"ב עמ' 638, 643 וש"נ.

18. שיחת ש"פ ראה תשל"ד ס"ג. ש"פ ראה תשל"ז ס"כ.
19. משיחת ח"י אלול תשל"ז, הנחת הת' בלתי מוגה סל"ב, עיי"ש.

20. לקוטי־שיחות כרך יד עמ' 261, וראה שם עמ' 251. שיחת ח"י אלול תשל"ח 
סי"ט.

אודות  שם  מדובר  ואילך  דברים  מפרשת  (שכבר 
התשובה), עטרת ראש, וכן עוסקים בתפילה במתינות 

ובחשבון־נפש21.
השנה  על  חשבון־צדק  עריכת  זה:  חודש  מעבודת 
והגברת  הבאה22,  השנה  על  טובה  וקבלה  שעברה 

הזהירות והפעילות בסור מרע ועשה טוב23.
כבר  (אם  ומזוזות  תפילין  בחודש זה  נוהגים לבדוק 
עברו שנים־עשר חודש מבדיקתן האחרונה), וכל אשר 
ימצאו בדק בשאר מצוות – יתקנו. וכדאי ונכון ביותר, 
הקיום  על  ישתדל לפרסם זה – נוסף  אחד ואחד  שכל 
ומקום,  מקום  בכל  מגעת,  שידו  מקום  בכל   – בעצמו 

לכל אחינו בני־ישראל שליט"א24.
היא  שבו25)  התשובה  (כולל  אלול  דחודש  העבודה 
בשמחה רבה, שלא יכולה להיות שמחה גדולה ממנה, 
שהרי "המלך בשדה... ומראה פנים שוחקות לכולם"26.
ענווה,  ומתוך  נועם  בדרכי  העם  את  לעורר  יש 
אלול,  בחודש  ובמיוחד  השנה,  (בכל  לומר  וחלילה 
חודש הרחמים והסליחות) דברים קשים על עם ישראל 
– בנו יחידו של הקב"ה27. יש להרבות בברכות בחודש 

זה, ולשלול ענייני היפך הברכה חס ושלום28.
כשכותבים מכתב בחודש אלול, נהגו לאחל 'כתיבה 
לאחל  נהג  דורנו  נשיא  כ"ק אדמו"ר  וחתימה טובה'29. 
לברך  להשתדל  הורה  כן  מכתביו30.  בסיום  זאת 
(ולהתברך) איש את רעהו ואשה את רעותה, וכן הטף, 
פנים־אל־ בעל־פה  גם  לחברתה,  וילדה  לחברו  ילד 

פנים31.
שבהם  המתאימים  הזמנים  אחד  הוא  אלול  חודש 

נהגו לנגן את ניגון 'ארבע הבבות' של רבנו הזקן32.

21. 'אוצר מנהגי חב"ד' אות ג, וש"נ.
22. שיחת ש"פ ראה תש"ל ס"ב. תורת־מנחם חלק ס"א עמ' 176.

23. שיחת אדר"ח אלול תשל"ה ס"ב.
כולל־ לוח  ס"י.  תקפ"א  סי'  ממטה־אפרים  שם,  תשמ"ח  ספר־השיחות   .24
לברכה  זקוקים  שכאשר   ,377 עמ'  ח"ב  תשל"ד  שיחות־קודש  וראה  חב"ד. 
בחודש  שלא  ואפילו   - קבוע  (כהידור  חודש  י"ב  מדי  לבדוק  עדיף  מיוחדת, 

אלול).
25. ראה שיחת ח"י אלול תשל"ז סל"ד.

26. ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 618.
27. לקוטי־שיחות כרך כד עמ' 308, 'התוועדויות' תשמ"ה ח"ד עמ' 1929 ועוד.

28. שיחת כ' מנ"א תשמ"ו סי"ט־כ.
29. 'ספר מהרי"ל – מנהגים' (הוצאת מכון־ירושלים עמ' רנט), הובא בא"ר סי' 

תקפ"א ס"ק א ובבאר־היטב שם ס"ק י.
נשיאינו  רבותינו  מנהגי  גם  נקבצו  שם  לעיל  יב.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   .30

שלפניו בנדון.
31. ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 610.

"מנהג ישראל שגם ילדים שקודם בר (או בת) מצוה יברכו [גם את הגדולים], 
אף שאין זה דרך־ארץ..." (תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 339, עיי"ש).

"ראש־חודש   204 עמ'  בליקוטי־דיבורים   .12 עמ'  תרפ"ח  ספר־השיחות   .32
שבראש ספר־הניגונים עמ' כד, מובא מאותו מקור  אלול", ובליקוטי רשימות 
תש"א  ספר־השיחות  באריכות)".  ביחידות  (כשמתפללים  התפילה  "בשעת 

עמ' 85־86 - 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' יד־טו.
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הנחיות לימי 
חודש אלול

מה יש להוסיף בכל מכתב החל מראש חודש אלול
• תפילת ערבית בהשתתפות ילדי ה'קעמפ' • שיחה 

וחלוקת דולרים מפתיעה • יומן מבית חיינו כקביעות 
שנה זו. מתוך: 'יומן הקהל – תשמ"ח'

שבת פרשת ראה, ל׳ אלול
בשעה 13:30 נכנס הרבי להתוועדות. הרבי פתח במעלת היום, שבת ראש חודש, 
לו,  המיוחד  חידושו  לו  יש  חודש  כל  כלומר,  חידו  ש.  מלשון  הוא  שחודש  באמרו 
ראש  שבכל  שאף  חדשים,  בראשי  מקריבים  בקרבנות שהיו  ביטוי  ליד  בא  והדבר 
חודש מקריבים את אותו הקרבן, הרי לאידך, נדרשת כוונה פרטית וייחודית לאותו 
החשבון  חודש  שהוא  אלול,  חודש  ראש  של  המיוחד  ענינו  לגבי  גם  כך  חודש. 
לתקן  כדי  השנה  כל  במשך  העבודה  על  נפש  חשבון  לערוך  יש  בו  והתשובה, 

ולהשלים את החסר על ידי עבודת התשובה.
הדבר מרומז בכתוב "ובכתה גו׳ ירח ימים", שענינו עבודת התשובה. וענין נוסף 
בזה, שעל ידי עבודת התשובה בחודש אלול נעשית ההכנה לשנה הבעל"ט באופן 
העבודה,  עניני  כל  נכללים  אלול  בחודש  שבעבודה  מובן  כך  ומשום  יותר,  נעלה 
גמ״ח,  עבודה,  תורה,  הכוללים  אלול,  של  ראשי התיבות  בחמשת  גם  שנרמז  וכפי 

תשובה וגאולה. 
ל"דודי"  מתמסר  "אני"  א)  הדרגות:  פרטי  כל  מרומזים  לדודי"  "אני  במילים 
ורגש  חיות  מתוך   - לדודי"  "אני  ב)  וגמ״ח.  עבודה  בתורה,  בפועל  עולו  ומקבל 
של  מציאותו  שכל  השלימות,  בתכלית  לדודי"  "אני  ג)  התשובה.  עבודת  אהבה, 

ה"אני" היא "דודי".
הרבי הסביר שמכיוון שענינו של חודש אלול הוא גם כהכנה לראש השנה, הרי 
(בראש  המלך  הכתרת  השנה.  בראש  העבודה  מעין  להיות  צריכה  בו  שהעבודה 
גדולה  שמחה  ומתוך  למלך  מוחלטת  והתבטלות  קבלת עול  מתוך  השנה) נעשית 
אלול,  חודש  של  בעבודתו  ביטוי  לידי  באים  אלו  דברים  ושני  המלך,  הכתרת  על 
העבודה של "אני לדודי" הנ״ל היא עבודת הקבלת עול, ועבודת השמחה נדרשת גם 
היא בחודש אלול. הרבי קישר זאת על פי פנימיות העניינים לפרשת השבוע "ראה".
התורה,  בלימוד  להוסיף  יש  ואילך  באב  שמט"ו  כך  על  נוספת  פעם  חזר  הרבי 
[אגב  באב.  מט"ו  כבר  מתחילה  אלול  חודש  שבעבודת  לגאולה  שההכנה  והסביר 
לאחרונה כמעט בכל הזדמנות מזכיר הרבי ומעורר שוב ושוב על הצורך בהוספה 

זו מט"ו באב].
מאמר  הרבי  אמר  ולאחריו  בפרשה,  הראשון  רש״י  פירוש  גם  הוסבר  כרגיל 
היומי  מהשיעור  ברכה".  היום  לפניכם  נותן  אנוכי  "ראה  המתחיל  דיבור  חסידות 
מרכילות  הלשון  שמירת  בעניין  הוראה  הרבי  למד  צרעת,  הלכות  סיום  ברמב״ם, 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח
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ולשון הרע. כמו כן תבע הרבי בתוקף 
ו"תשמח",  "הקהל"  בענייני  לעסוק 
וכאמור הוספה בלימוד התורה (מט"ו 

באב).
הרבי  ביאר  ההתוועדות  בסיום 
את  נפלאה  ובהסברה  באריכות 
צבת  הברור של המשנה "אף  פירושה 
פי  ועל  נגלה  פי  על  עשויה"  בצבת 

פנימיות העניינים.

יום ראשון, א׳ אלול 
הבוקר, כמה דקות אחר שהסתיימה 
הרבי  ירד  בבית הרבי,  שחרית  תפילת 
שיחת  באמירת  והחל  למטה  חזרה 
פתאומית שנמשכה כ־10 דקות  קודש 

בלבד. 
בכך  פתח  הקדושים  דבריו  את 
של  בתחילתו  עתה  שנמצאים  שכיוון 
עבור  הזמן  שזהו  הרי  אלול,  חודש 
נפש  חשבון  לערוך  ואחד  אחד  כל 
בשטח  ובעשייתו  במצבו הרוחני  חוזר 
לקבל  כן  וכמו  החולפת,  בשנה  זה 

החלטות מכאן ולהבא.
גם  היו  הקצרה  השיחה  בהמשך 
מעשה  של  מפורשות  הוראות  מספר 
היא  שעתה  מכיוון  ביניהן:  בפועל, 
בשדה",  "המלך  בו  חודש  רצון,  עת 
יפות  פנים  בסבר  אחד  כל  ו"מקבל 
של  כוחו  הרי  שוחקות"  פנים  ומראה 
היהודי רב ועל כן יש להשתדל בברכת 
המובא  ישראל  כמנהג  רעהו  את  איש 
לחברו  אדם  כשכותב  "נוהגין  בהלכה: 

עד יום הכיפורים רומז לו... שהוא מעתיר עליו שיזכה בימי  אלול  ראש חודש  מן  אגרת שלומים 
הדין הבאים לטובה להיות נכתב ונחתם בספר חיים טובים".

כמו כן הורה הרבי לפרסם בכל מקום את המובא בפסקי האחרונים שיש לבדוק את כשרותם של 
התפילין והמזוזות בימי חודש אלול.

כן  וכמו  ענק,  מודעות  גבי  על  ופורסמו  הרבי  ידי  על  מוגהות  אלו  הוראות  יצאו  היום  במשך 
הקהל  לכל  ב־770  רבות  פעמים  עוד  אחר־כך  הושמעה  השיחה  בעולם.  רבים  בעיתונים  הופצו 
המופתע שהגיע במרוצה ל־770 (לאחר שהשיחה כבר הסתיימה...). בהמשך לשיחת הקודש החל 

הרבי בחלוקת הדולרים השגרתית של יום ראשון.
משטרת ניו־יורק. הרבי בירכו בהצלחה  בחלוקת הדולרים, אף בין הבאים הרבים הגיע מפקד 
רבה בתפקידו, ואחר כך סיפר המפקד שזוכר הוא עוד לפני שנים רבות בהיותו שוטר פשוט שעמד 

הייתכן שיושבים זקנים 
ואינם לומדים?!

(לערך  הצהריים  מביתו היום אחר  כשחזר הרבי 
בשעה 19:00), קודם שנכנס לחדרו הק', הפנה את 
770 שמול  הרחוב  לעבר  שמאל  לצד  הק'  מבטו 
כמה זקנים ופטפטו. כשנכנס הרבי  ישבו  שם  אשר 
אתמול  "רק  גרונר:  לייבל  ה'  למזכיר  אמר  לחדרו 
שנסקר  [כפי  זקנים"  "תפארת  על-דבר  דיברו 
בגיליון הקודם, ראה שם] וכעת יושבים זקנים בחוץ 
ואף אחד אינו לומד עמם!". הנ"ל רצה ללמד זכות 
ואמר שאולי למדו עמם כבר, והורה לו הרבי ללכת 

ולברר באם למדו עמם.
(מתוך יומנו של אחד התמימים)

תש"מ
א' אלול

חזרה מהאהל באישון לילה
לאוהל לאחר  הרבי  מדי יום ראשון נסע  כמנהגו 
וחזר  ב-17:50  לאהל  יצא  הרבי  הדולרים.  חלוקת 
תפילת   .23:50 בשעה  ביותר,  המאוחרת  בפעם 

ערבית הסתיימה בחצות הלילה!
לאור זאת ולאחר הפצרת כמה מזקני החסידים כי 
הרבי ישמור על בריאותו, הייתה זאת אחת הפעמים 
החל  ואילך  אז  ומני  סדר זה,  נמשך  בה  האחרונות 
כאשר  שני,  ביום  למחרת -  רק  לנסוע לאהל  הרבי 

יום ראשון מוקדש לחלוקת הדולרים בלבד.

תש"נ
ה' אלול
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת ראה

ל' במנחם־אב – א' דראש חודש אלול
'יעלה  אומרים:  בערבית  שמונה־עשרה  בתפילת 
ויבוא' (מזכירים זאת בטפיחה על הבימה קודם תפילת 

שמונה־עשרה).
החל מהיום מתחילים לאחל 'כתיבה וחתימה טובה'1. 
מוסיפים  הושענא־רבה)  סיום  (עד  מהיום  כן,  כמו 
בתפילת שחרית ומנחה מזמור כ"ז מתהלים – "לדוד ה' 
אורי וישעי". בשחרית אחר שיר־של־יום, ובמנחה קודם 
אומרים "עלינו" תחילה,  שבו  במניין  המתפלל  'עלינו'. 
יאמר "עלינו" עם הציבור, ורק אחר־כך יאמר "לדוד ה' 

אורי" אחרי כן2.
ברכי  שיר־של־יום,  הלל.  חצי  ויבוא.  יעלה  שחרית: 

נפשי, לדוד ה' אורי, קדיש יתום.
אומרים קדיש־יתום רק פעם אחת אחרי כל המזמורים 
ה'  'לדוד  נפשי'],  'ברכי  [בראש־חודש:  (שיר־של־יום 
אורי'); וכן במנחה – אחרי קדיש תתקבל אומרים 'לדוד 
ה' אורי' ו'עלינו', ורק אחרי 'עלינו' אומרים קדיש יתום3.

קוראים  הראשון  בספר  ספרי־תורה.  שני  מוציאים 
השני  הספר  את  מניחים  ובסיומה  השבוע,  פרשת  את 
בספר  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  (מימינו) 
ובראשי  השבת...  "וביום  למפטיר:  קוראים  השני 

חודשיכם... ונסכו". הגבהה וגלילה.
ומוסיפים  סו),  (ישעיהו  כסאי"  "השמים  הפטרה: 
קרא  חודש".  "מחר  מהפטרת  ואחרון  ראשון  פסוק 

הברכה פנים  הוא  שהעיקר  שם  עמ' 339 (ומבאר  ח"ד  תשמ"ו  תורת־מנחם   .1
להלן  המובא  כמנהג  בחול,  כשחל  כתיבה  על  גם  מדובר  כי  אם  פנים,  אל 

ובהערה 29). 'אוצר מנהגי חב"ד', אלול, עמ' יג.
"אל  פסוקי  את  לומר  לזכור  שעליו  אלא  תל.  עמ'  יט  כרך  אגרות־קודש   .2
תירא" ו"אך צדיקים" ששייכים לסיום התפילה – רק אחרי "לדוד אורי". המקור 
באליה־רבה  הוא   - להפסיק  שמותר  במקום   - הציבור  עם  עלינו  לאמירת 
לדוד  תהילה  מאמירת  בק"ו   - סה  ובמחצית־השקל (סי'  מאיר  בבית  (רלז,ד), 
הובא בקצות־השולחן  עם הציבור שנז' שם במ"א ס"ק ג ובשו"ע אדה"ז ס"ב), 

סי' יג ס"ו.
קדישים  באמירת  למעט  כדי  הוא  שהטעם  כיוון   .17 עמ'  ספר־המנהגים   .3
עוד  שאומרים  במניין  המתפלל  מאנ"ש  'חיוב'  שגם  מסתבר  מוכרח,  כשאינו 

קדישים, לא יאמרם.

הפטרה אחרת – קורא אחריה "השמים כסאי", ואם נזכר 
אחר הברכות – קורא אותה בלי ברכה4.

אין אומרים 'אב הרחמים'.
"אתה   – חודש  וראש  לשבת  המיוחד  מוסף  מוסף: 

יצרת". טעה ואמר "תיקנת שבת" – לא יצא5.
אחר התפילה – התוועדות בבית־הכנסת6.

אורי"  ה'  "לדוד  אומרים  לשבח"  לפני "עלינו  מנחה: 
(ראה לעיל בשחרית). 

פרקי־אבות – פרק חמישי.

יום ראשון
א' אלול – ב' דראש־חודש 

בשחרית, אחרי חזרת הש"ץ: חצי הלל, ואברהם זקן, 
קדיש תתקבל. שיר־של־יום, ברכי נפשי, לדוד ה' אורי, 

קדיש־יתום.
ובא  אשרי.  קדיש.  חצי  דראש־חודש.  התורה  קריאת 
תפילין  הנחת  דרש"י.  תפילין  חליצת  יהללו.  לציון. 
כי  והיה  קדש,  דקריאת־שמע,  פרשיות  ג'  דרבנו־תם, 
הש"ץ  דרבנו־תם.  תפילין  חליצת  זכירות7,  שש  יביאך, 
פסוקים  שלושה  לפחות  (או  מזמור  איזה  בקול8  אומר 

האחרונים), חצי קדיש. מוסף.
אומרים  בכלל,  ועד  יום־הכיפורים,  ערב  עד  מהיום 
לפי  תהילים  פרקי  שלושה   – היום  במשך   – יום  בכל 
בו,  עומד  שהוא  מהיום  יתחיל   – שהחסיר  מי  הסדר. 
ואת אשר החסיר – ישלים. אי־אפשר לומר 'מראש' את 

4. לוח כולל־חב"ד, פרשת נח.
5. לוח כולל חב"ד שם. וראה 'התקשרות' גיליון תקיז.

6. היום יום, ל' ניסן.
ההשתדלות  על־דבר  בבתיכ"נ)  לדבר  ההולכים  (כולל  מקום  בכל  לפרסם  יש 
בנתינת צורכי החג לראש־השנה, כלשון הכתוב "אכלו משמנים ושתו ממתקים 

ושלחו מנות לאין נכון לו" (סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 808).
כמו  התהילים  שיעור  לאחר  זאת  שצ"ל  העיר,  אופן  שי'  יצחק  יוסף  הרב   .7
בשבת ויו"ט (ראה במחזור השלם). ואילו ידענו הטעם מדוע נאמרות הזכירות 
בכל יום בתפילין דר"ת דווקא (ולא לק"ש שאומרים לפני־כן בתפילין דשימושא 
ניתן  אולי  בחכמה),  הוא  שהזיכרון  מפני  שמא  מנ"א.  יט  יום  היום  ראה  רבא, 

היה להכריע בזה.
בקצות  (וכ"פ  אדמו"ר  כ"ק  ד"ה   6 עמ'  המנהגים  בס'  האמור  ע"פ  צ"ל  כן   .8

השלחן סי' טז ס"ב (עיי"ש בבדי השלחן) וסי' כו ס"ז).

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

תרל"התקע"ב

תקל"זתקפ"בתרפ"ב

אדמו"ר הזקן עוזב את ליאדי

כשלוש  איתם  ויחד  ביתו  ובני  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
ליאדי  העיר  את  עזבו  חסידים,  משפחות  מאות 
(לאחרי שגר שם אחת עשרה שנים, משנת תקס"א), 
בגלל מלחמת נפוליון (רוסיא־צרפת), ביום השישי פ' 

ראה.
רבנו הזקן לא רצה לעזוב בימי המלחמה את מקום 
רוחם  תיפול  שלא  בכדי  לראש  לכל  בליאדי,  מגוריו 
כאשר צבא נפוליאון  של יהודי רוסיה הלבנה. אולם 
הזקן  רבנו  ציוה  ליאדי,  לעבר  במהירות  התקדם 
את  לשרוף  הורה  ואף  במהירות,  העיר  את  לעזוב 

הבית! 
(ימי חב"ד ע' 236)

לאחר הסתלקות רבינו הזקן, העתיקה ממלכת חב"ד 
את בירתה מליאדי לליובאוויטש, שבה התיישב כ"ק 

אדמו"ר האמצעי לאחר כשנה (ח"י אלול תקע"ג).
אמר  שרבינו  סיפר  רבינו  מנכדי  מהרבנים  אחד 

שהמלחמה קיצרה לו עשר שנים מחייו. 
(בית רבי ע' מו)

הוראות הרבי המהר"ש
לקראת חתונת בנו

כ"ק אדמו"ר מהר"ש נסע ללוות את בנו החתן כ"ק אדמו"ר 
אחרעמעווע  לעיירה  עד   - חתונתו  לקראת  מוהרש"ב 
המשיך  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ומשם  ליובאוויטש),  (ליד 

לאוורוטש. 
(נשואי הנשיאים ע' 45)

כשנפרדו אמר לו:
אם  ולכן נוסעת  דאימא",  "מוחין  עכשיו הוא גילוי בחינת 
יתגלה  שאז  לבוא,  לעתיד  ואילו  רבקה),  (הרבנית  החתן 

"מוחין דאבא", אהיה גם אני עצמי. 
(שם ע' 47)

רק  בחתונה,  השטריימל  את  יחבוש  שלא  לבנו  ציוה  גם 
כל  יחבשו בליובאוויטש (וכך נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
ימי חייו, את השטריימל חבש רק בהיותו בליובאוויטש). 
(מגדל עז ע' רכא)

שבע  לשבת  לליובאוויטש  שיחזור  ממנו  ביקש  כן  כמו 
אדמו"ר  כ"ק  משם  נסע  חותנו  התנגדות  וחרף  ברכות, 
שבת אך לא הספיק להגיע לליובאוויטש  מוהרש"ב לפני 

ועשה את השבת בדרך. 
(נישואי הנשיאים ע' 45. 48)

כ"ק אדמו"ר הריי"צ נוסע 
להשתטח באהלי הקודש

נסע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
באהלי  להשתטח  לליובאוויטש 
מאמר  שם חזר  הקודש. בהיותו 
אשר  הכנסת  בבית  חסידות 
בבית החומה. הייתה זאת הפעם 
בליובאוויטש  שביקר  היחידה 

אחרי קבלת הנשיאות. 
(תולדות העיירה ע' 14)

יום חתונת רבי ברוך

בנו  ברוך,  ר'  הרה"ק  חתונת  יום 
השני של כ"ק אדמו"ר האמצעי, 
בת  ביילא־רייזא,  הרבנית  עם 
דודו הרה"ק ר' חיים אברהם, בן 

כ"ק אדמו"ר הזקן.
כ"ק אדמו"ר האמצעי אמר כמה 

מאמרים בעת החתונה. 
(מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ב ע' תקנ)

עליית החסידים הראשונה לארץ־הקודש

הקודש  לארץ  הראשונה  החסידים  עליית 
בראשות הרה"צ ר' מנחם מענדל מויטבסק,  ר' 

אברהם מקאליסק והר' ישראל מפולוצק.
בתחילה התיישבו חבורת החסידים בעיר צפת, 
אך מחמת הקשיים המרובים שהיו בצפת, עזב 
רבי מנחם מענדל מויטבסק את צפת והתיישב 

בעיר טבריה. 
(ראה תולדות חב"ד בארץ הקודש ע' ב ואילך)

כ"ט 
אב

א' 
אלול

ה' 
אלול
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פארקווי  איסטרן  הרחובות  בין  משמרתו  על 
שם,  כשעבר  ברבי  מתבונן  היה  אז  ונוסטרנד, 
הרבי  את  כיום  לפגוש  לו  הוא  גדול  כבוד  וכי 

בתפקידו הנוכחי, כמפקד משטרת ניו־יורק.
יזכרנו  שתמיד  מקווה  הוא  כי  אמר  הרבי 
'בנג׳מין'  המפקד  של  לשמו  והתייחס  לטוב, 
שתרגומו 'בן ימין', ובירכו שיזכה תמיד להיות 

בצד הימני.
ראש המועצה של מגדל העמק הגיע אף הוא 
לרבי  מסר  זו  בהזדמנות  הדולרים.  לחלוקת 
בירכו  והרבי  העמק,  מגדל  העיר  מפתח  את 
בהצלחה בהנהגת המועצה ושכל יושבי הארץ 
טובה  שנה  טובה  וחתימה  בכתיבה  יבורכו 
ומתוקה מתוך שלום אמיתי, מבלי כל ויתורים. 
לראש  ונתן  כסף  סכום  מכיסו  הוציא  אף  הרבי 

המועצה כהשתתפות בהוצאות הנסיעה.

יום שלישי, ג׳ אלול
לתפילת ערבית הגיעה קבוצת ילדים שחזרו 
בדרכו  התפילה,  בפילדלפיה. בסיום  מהקעמפ 
של הרבי אל הקומה העלי ונה, הכריזו הילדים 
לשיר  והחלו  ורבנו"  מורנו  אדוננו  "יחי  בקול 
טובה..."  וחתימה  "כתיבה  החדש  שירם  את 
הרבי  השבוע).  א׳  ביום  הקודש  דברי  (לאור 
הביט בהם במבט קורן ועודדם בידו הקדושה. 
והודיע  הריל״ג  המזכיר  מלמעלה  ירד  לפתע 
השולחן  דולרים לצדקה. מיד הוכן  על חלוקת 
המיועד לכך, אך כשירד הרבי הייתה ההפתעה 
החלוקה)  שולחן  (ליד  עמדו  ממקום  בכפלים: 
ואז  הוקרב  המיקרופון  שיחה,  לומר  ביקש 

החלה שיחת הקודש בת 15 דקות (בערך).
לחזרת  הרבי  התייחס  הקדושים  בדבריו 
הילדים וקישר זאת עם המוזכר בשיעור היומי, 
בהשוותו את הילדים ללויים בחופשיותם מעול 
הפרנסה המסופקת להם על ידי הוריהם, ובכך 
ומצוות  ורק בתורה  אך  לעסוק  מתאפשר להם 
- "ה׳ הוא נחלתו", וכך גם להמשך הכתוב הנ"ל 
ילדים  בבוא  שעריך",  מאחד  הלוי  יבוא  "כי 
שבהתאם  הרי  העיר,  אל  השדה  מן  עתה  אלו 
כל התחשבות  עבודתו של הלוי ללא  לנאמר בתורה מקובלת 

תנש"א
ד' אלול יחידות מיוחדת בקבלת תיק 

החקירה של רבי לוי יצחק 
ביום זה הגיעו שניים מחברי המשלחת להשבת הספרים 
אהרונוב  הכהן  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ת  מברית-המועצות: 
והרה"ת ר' ברוך שלמה אליהו קונין ועמם החלק הראשון 
את  הכולל  הרבי,  של  אביו  של  המאסר  ('פייל')  תיק  של 

הפרוטוקולים המקוריים מחקירתו, עם פסק הדין. 
חתימתו   המסמכים,  בסוף  הרלוי"צ  לחתימת  מעבר 
בצדי  שהעיר  הערה  כל  על  פעמים  וכמה  כמה  הופיעה 
הרבנית  על־ידי  הכתוב  ארוך  ערעור  מכתב  וכן  הדפים. 

חנה, ועוד.
כשירד הרבי למעריב עמד הרב קונין ליד ארון הקודש 
לרבי  ההקפות  ניגון  את  בחוזקה  הקהל  כל  עם  וניגן 
ובמיוחד  השירה  את  עודד  הוא  הרבי  כשנכנס  לרלוי"צ. 
לאחר  בקדיש  קונין.  הרב  לעבר  ובחיוך  גדול  בחוזק 
לאורך  דולרים.  לחלק  ברצונו  כי  הרבי  סימן  התפילה 
השמחה  וניכרה  מיוחד  באופן  קדשו  פני  האירו  החלוקה 
בחיוך רחב  על פניו הק'. כשעבר הרב קונין נתן לו הרבי 

דולר נוסף "פאר'ן ספרים" [= עבור הספרים].
המשלחת הנ"ל כשבידי  בגן עדן התחתון המתינו חברי 
הרב קונין התיק מושט לעבר הרבי. כשנכנס הרבי לגן־עדן 
לחברי  אומר  בעודו  הק'  חדרו  לעבר  מיד  צעד  התחתון, 
לחדרו  הרבי  עם  יחד  ומיד נכנסו  מספר מילים  המשלחת 

ושהו שם שש דקות.
בהתוועדות שנערכה אחר כך סיפרו חברי המשלחת כי 
את התיק לידו  כשקיבל  גדולה מאוד.  בשמחה  היה  הרבי 
הק'. הרבי  פניו  כששמחה ניכרת על  לפי הסדר  בו  דפדף 
בעניין  במסירות  שעבדה  התעניין אודות עורכת הדין  גם 
רגע.  כל  נוגע  שבויים'  ה'פדיון  שבענין  והוסיף  הספרים, 
"דער נעקסטן פייל (הרבי השתמש במילה זו) זָאל קומען 
(הלשון  משיח]  עם  יחד  יבוא  הבא  התיק   =] משיח"  מיט 

אינו מדוייק).
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