
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
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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

אחד החסידים שהגיע אל כ"ק מו"ח אדמו"ר מלמברג לאוטווצק ביקש שהרבי יאמר 'חסידות'. וכשאמר 
הרבי שזמן אמירת חסידות הוא ביום השבת, השיב החסיד, שבבואו אל הרבי הרי זה אצלו שבת. בשמעו את 

דבריו, קרא הרבי את חאטשע, ואמר לפניהם מאמר חסידות!
וכיון שכן, הרי במשך זמן היותו כאן, עליו לפנות ולרוקן את עצמו ולצאת מכל ההגבלות שיש לו בהיותו 
בביתו מצד הסביבה כו', ולדוגמה: להיותו עשיר ומכובד, "ַא מזרח איד", צריך להיות לבושו באופן מסויים, 

ואין זה מתאים שיהיה לו עסק עם בחורי ישיבה, וכיוצא בזה בשאר הגבלות.
יש לייקר את הזמן שנמצאים כאן, אשר עם היותו זמן קצר יכולים לפעול בו יותר ממה שיכולים לפעול 

במשך זמן ארוך בהיותו בביתו, כיון שבהיותו כאן אינו מוגבל בכל ההגבלות שמוגבל בהיותו בביתו.
והזמן שנמצא כאן יפעל גם על משך הזמן שיחזור לביתו, שגם אז לא יהיה מושקע כו', ויהיה ניכר עליו 

היותו חסיד ליובאוויטש...
(תורת מנחם ח"ז עמ' 279)
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לפנינו מענה למנהל מפעל הכנסת אורחים, הרה"ח ר' משה ירוסלבסקי ע"ה, על דו"ח אודות 
פעולות הכנסת אורחים בחודש תשרי בשכונת קראון הייטס: 

ת"ח ת"ח על הבשו"ט [= הבשורות טובות] הנ"ל, ואין לשער כלל גודל הענין וערכו (ונוסף ע"ז [= על זה] – גם הדוגמה 
מופתית למק"א [= למקומות אחרים] שיעשו ג"כ עד"ז [= גם כן על־דרך־זה] לעת הצורך וכו'). 

ויה"ר – שע"פ [= שעל־פי] מרז"ל הידוע – יזכו לקבלת פני השכינה בביהמ"ק הג' [= בבית המקדש השלישי], וגם בנתיים 
– יבש"ט [= יבשרו טוב], ובכל הענינים

שם  מונח  שיהי'  לסדר  כדאי 
(שהרוצה  לאורחים"  "ספר 

ירשום בו רושמו וכיו"ב)
הסה"כ [= הסך הכל] הכספי?

להחזיר המצו"ב
אזכיר עה"צ

הזכות הגדולה בהכנסת אורחיםהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ' באלול ה'תשפ"ב – כ"ז באלול ה'תשפ"ב

כי־תבוא | הכלי הפשוט שמביא לשלימות

מפירות  בלבד,  ישראל  בארץ  נוהגת  ביכורים  מצוות 
גופא  אלו  ובפירות  ישראל  ארץ  בהם  שנשתבחה 

"מראשית כל פרי האדמה", הפירות המובחרים ביותר.
פירות  של  וההפלאה  העילוי  גודל  למרות  והנה 
שישנו חיוב להביא אותם בכלי  הביכורים, אנו מוצאים 
הכי  והגבלה  מדידה  שזוהי  בטנא",  "ושמת  דווקא, 

גדולה!
ומהו ה"כלי" שבו ועל ידו מביאים את הביכורים? לא 
כלי רוחני אלא כלי גשמי דווקא, סל כפשוטו, ובזה גופא 
כסף  של  "קלתות  מתכות",  "כלי  לא  תחתון,  הכי  דבר 
ערבה  "בכלי  אם  כי  לבעליו",  הכלי  "חוזר  שאז  וזהב", 
היינו,  לכהנים",  "הסלים  גם  שאז  בהן",  וכיוצא  וחלף 

שגם הסלים עצמם הם בדרגת הקדושה ד"ביכורים".

ונמצא שבעניין דביכורים מצינו ב' קצוות: מצד אחד 
– הרי זה עניין הכי נעלה, וביחד עם זה – בהכרח שיבוא 
כפשוטו.  גשמי  כלי  דווקא,  והגבלה)  (מדידה  ב"כלי" 
קצוות הנ"ל, אלא  ולא זו בלבד שאין כל סתירה בין ב' 
על־ידי־זה  נעשית  למקדש  הביכורים  הבאת   – אדרבה 
שמניחים אותם בכלי, ובפשטות – שאוחזים ב"כלי" ועל 

ידו מביאים את הביכורים לבית המקדש.
בעולם־הזה  בפועל,  במעשה  העבודה  על־ידי  דווקא 
התחתון שאין למטה ממנו, פועלים עילוי ושלימות בכל 
הכוונה  נשלמת  שעל־ידי־זה  מכיון  השתלשלות  סדר 

דדירה בתחתונים.
(תורת מנחם תשד"מ ח"ד עמ' 2545)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת ריז. ריח.הל' מכירה פרק יג.הל' כלאים פרק ו-ח.כ' באלולו'

פרק ט-י. הל' מתנות עניים.. כ"א באלולש"ק
מל"ת מב. מ"ע קכ. מל"ת פרק יד.בפרקים אלו. פרק א.

רי.

מ"ע קכא. מל"ת ריא. מ"ע פרק טו.פרק ב-ד.כ"ב באלולא'
קכג. מל"ת ריב.

מ"ע קכד. מל"ת ריג. מ"ע פרק טז.פרק ה-ז.כ"ג באלולב'
קכב. מל"ת ריד.

מ"ע קל. קצה. מל"ת רלב.פרק יז.פרק ח-י.כ"ד באלולג'

הל' תרומות.. בפרקים אלו. פרק כ"ה באלולד'
מ"ע קכו. קכט.פרק יח.א-ג.

מל"ת קנד.פרק יט.פרק ד-ו.כ"ו באלולה'

מל"ת קלג. קלד.פרק כ.פרק ז-ט.כ"ז באלולו'
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דברמלכות

4

'שבירה'
שיוצרת 'טהרה'

הבעל־שם־טוב מבאר כי הגוף הוא כמו כלי חרס שאין לו טהרה במקווה, 
ועל כן קודם הטבילה יש לשבור את הגסות שבו • בחסידות מבואר כי 
הקללות שבפרשתנו מופנות לענייני הקליפה המעיקים לצד הקדושה • 

"שבירת" הקליפה מביאה ל"טהרת" ניצוצות הקדושה שבה • משיחת כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו

א
ז"ל"  מהבעל־שם־טוב  המקווה  ב"כוונת  איתא 
(שנדפס בסידור1) ש"הגוף הוא כלי חרס ואין לו טהרה 
שקודם  טהרתן...  זהו  שבירתן  חרס  כלי  כי  במקווה, 

כניסתו למקווה צריך לשבור לבו בקרבו כו'".
 – טהרתן"  זהו  "שבירתן  בעניין  ביאור  וצריך 
דלכאורה, על־ידי השבירה מתבטלים ממציאותם, ומה 

הוא הפירוש ש"זהו טהרתן"?

ב
ויובן על־פי המבואר בד"ה "להבין שרש ענין הקללות 
בחינת  על  הכל  קאי  האלה  ש"הקללות  שבתוכחה"2, 
הרע שבנוגה ושלוש קליפות הטמאות לגמרי... שפעלו 
"להתבטל  להם  שהיה  זה  תמורת  לישראל",  רע  רק 
ולכן  שבהם",  הטוב  בחינת  מצד  בקדושה  ולהתכלל 

"בהכרח הוא להיות להם אבדון וכיליון לגמרי".
בפירוש  זוהר3  בתיקוני  שכתוב  מה  לבאר  ומקדים 
זהר  דתיקוני  העניין  כללות  (שהרי  "בראשית"  תיבת 
 – בראשית"4)  במלת  לאורייתא...  אנפין  "שבעין  הוא 

1.  עם דא"ח – שטו, א.
2.  אור־התורה פרשתנו עמ' תתרצב ואילך.

3.  תיקון ז (כד, א).
4.  הקדמת תיקוני זוהר בתחילתה.

קודשא־ כד  לסמא"ל  ליה  ווי  בש"ת,  יר"א  "בראשית 
בריך־הוא ייתי למפרק לשכינתא ולישראל בנהא, ותבע 
דעאקו  עאקו  כל  דילהון  וממנן  אומין  ומשבעין  מניה 
לי  גלי  ישראל,  דגלו  דקדם  בגין  בגלותא,  לישראל 
[קודשא־בריך־הוא] דהוו עתידין ישראל למהווי תחות 
ידיה  דתחות  ממנן  ולשבעין  ליה  ואחזי  שעבודייהו, 
ואיהו  בגלותא...  לישראל  אוקרין  הוו  אי  דלהון  אגרא 
בהון  עבדין  אלא  יקרא,  להון  עבדין  לא  דיליה  וממנן 
ובשכינתא קלנא... ובגין דא קלא נפיק לגביה כל יומא 
מן שמיא ואמר יר"א בש"ת יהא לך כסופא מן שכינתא 

כו'".
הם  גם  [שהרי  החיצונים  התהוות  כוונת  כלומר: 
בהם  שיש  והיינו,  מקדושה,  חיות  ומקבלים  מתהווים 
לקדושה,  משמשים  שיהיו  בשביל  היא  אלוקי] –  חיות 
וכפי שיהיה לעתיד לבוא, כמבואר בפרטיות בהפטרה 
של יום שבת קודש זה5, ואילו היו עושים כן, היו מקבלים 
שכר כו', אבל כיוון שלא עשו כן, אלא אדרבה כו', לכן, 
בעת המשפט דלעתיד יהיה אצלם עניין הבושה כו' (על 

דרך מה שכתוב6 "וחפרה הלבנה ובושה החמה").
וכיליון  איבוד  שיהיה   – הקללות  עניין  תוכן  וזהו 

בחינת הרע, על־ידי התגברות הקדושה.

5.  ישעיה קאפיטל ס'.
6.  ישעיה כד, כג.
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עליך  יעלה  אשר בקרבך  שכתוב7 "הגר  מה  גם  וזהו 
אשר  "הגר   – מטה"  מטה  תרד  ואתה  מעלה  מעלה 
ואחד  אחד  כל  בלב  אשר  השכינה...  היא  בקרבך 
מישראל אשר היא בבחינת גלות בתוך הגוף, ונקראת 

אלוקות  ניצוץ  שהוא  לו  לא  בארץ  שהיא  גר  בשם 
שיהא  מעלה,  מעלה  עליך  יעלה  נפשו...  את  המחיה 
מה  דהיינו  ואתה,  שאז,  ועצום...  רב  עילוי  בבחינת 
מטה  תרד  וחיצונים,  הגוף  בחינת  שהוא  אתה  שהוא 
מטה. וכן כל ענין הקללות הם על החיצונים המונעים 

להעבירם ולהכריתם"8.

ג
וממשיך לבאר9 פרטי העניינים שבקללות על בחינת 

הרע, ולדוגמא:
אשר  והארץ  נחושת  ראשך  על  אשר  שמיך  "והיו 
דקדושה  בסטרא  שיש  כמו  "ידוע...  ברזל"10:  תחתיך 
בסטרא  יש  כך  מקיף,  אור  ובחינת  פנימי  אור  בחינת 
אמר  זה  ועל  מקיף.  ואור  פנימי  אור  בחינת  אחרא 
פנימי  אור  בבחינת  בין  בחיצונים  תתפשט  שהקללה 
מקיף  אור  בבחינת  בין  השפע,  להם  המקבל  שלהם 
כו'.  דקדושה  מסטרא  השפע  להם  המביא  שלהם 
אשר  מקיפים,  אורות  בחינת  שהן  שמיך,  והיו  וזהו 
כמו  נחושת,   – תמיד  מוחין  להם  להשפיע  ראשך,  על 

7.  פרשתנו כח, כג.
8.  ליקוטי־תורה בחוקותי מט, א.

9.  אור־התורה פרשתנו עמ' תתרצב ואילך.
10.  שם, כג.

קר  שהוא  המים  טבע  היפך  ויבש,  חם  הנחושת שהוא 
המשפיע  מן  השפע  העדר  בחינת  על  מורה  וזה  ולח, 
הנקרא שמיך, שזהו היפך מטר השמים... והארץ אשר 
תחתיך, בחינת אור פנימי, מקבל, לא יוכל לקבל מפני 

קושי שמתקשה כברזל הקשה וכו'".
ולא  תבנה  בית  ישכבנה  אחר  ואיש  תארש  "אישה 
תשב בו גו'"11: "יש בחינת אירוסין ונישואין בקליפה... 
החיצונים...  בידי  אלוקי  ניצוץ  איזה  נתפסה  כאשר 
לבלבלה  המקיפים  בבחינת  אותה  מארסין  בתחילה 
בבחינת  אותה  מתייחדים  ואחר־כך  זרות,  במחשבות 
וזהו  ממש...  בפועל  העבירה  לגמור  ממש  נישואין 
מניצוצים  ניצוץ  יארס  אם  שגם  דנוגה,  לרע  שקלל 
לידי  עמה  יבוא  לא  המקיפים...  בבחינת  הטובים 
הייחוד בהמשכת אור פנימי הנקרא נישואין... כי איש 
יצאו ממנו גם אחר שתופס  אחר ישגלנה, מפני שהכל 
ויעלה  ויצאו  מקיפים,  בבחינת  הטובים  בניצוצים 
הוא  [שזה  האלוקי  ביחודא־עילאה  למעלה  ויתייחד 
עניין איש אחר, דקאי על "ה' איש מלחמה"12] ולא יגיע 

ממנו שום אור יחיד ברע דנוגה". 
הבית  בבחינת  תבנה...  בית  יתפרש  זה  דרך  "ועל 
וגם  פנימי,  אור  המשכת  אחר  הבית  על  המקיף  שוכן 
על זה קללו אותם שלא ישב הוא במקיפים דבית אשר 

תבנה גם לאחר שטרח וגזל אור פנימי כו'".

11.  שם, ל.
12.  בשלח טו, ג.

והרי ידוע גודל עניין הטבילה במקווה – עד כדי כך, שאמרו 
על הבעל־שם־טוב "שזכה לכל הארות והמדרגות שהיה לו 
הכל מחמת המקוואות שהיה תמיד בטבילות ומקוואות", 
על דרך שהאריז"ל זכה לכל העניינים הנעלים על־ידי 

שמחה של מצווה

5 28



27

יחסלנו  כי  תאסוף  ומעט  השדה  תוציא  רב  "זרע 
העליונים  ה"ניצוצין  על  קאי  ר"ב"  "זרע  הארבה"13: 
יכולת  במקום  ונזרעו  שנפלו  דתהו)  ניצוצין  (מרפ"ח 
החיצונים כו'", "אך מעט מהם תאסוף אליך, ולא יגיעו 
הארבה",  יאכלנו  הכל  כי  מריבוי,  אחד  חלק  רק  לך 
דיצחק  גבורות  בחינת  והוא  יצחק,  בגימטריא  "ארב"ה 
מה  כל  ואוכל  שמכלה  דקדושה)  (גבורות  העליון 

שמתברר מרפ"ח ניצוצין דתהו כו'".
על־פי האמור שגם החיות של הקליפות הוא מקדושה 
– מובן הלשון "שבירתן זוהי טהרתן", כי, "טהרתן" קאי 

על ניצוצות הקדושה שבתוכם.

ד
עצמם  הקליפות  על  קאי  ש"טהרתן"  לומר,  יש  עוד 
הזונה  מפיתויי  הקדוש14  שבזוהר  מהמשל  כמובן   –
בניסיון הרי  שעל־ידי־זה שבן המלך עומד  לבן המלך, 
הוא מתעלה לדרגא נעלית יותר, ואז, גם הזונה עצמה 
העלייה  גודל  את  הגורמת  שהיא  מפני  שכר,  מקבלת 
של בן המלך – ששכר זה הוא העילוי ד"אתכפיא סטרא 
דקודשא־בריך־ יקרא  "אסתלק  שעל־ידי־זה  אחרא" 
שמבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר  הוא בכולהו עלמין"15, כפי 
בדיבור המתחיל "באתי לגני"16 שקאי על בחינת עצמות 

אור־אין־סוף שבכל העולמות בשווה.

ה
צריך  במקווה  הטבילה  שעניין   – לענייננו  ונחזור 
לשבור  צריך  למקווה  כניסתו  "שקודם  באופן  להיות 
לבו בקרבו כו'", ועניין זה מרומז גם בתיבת "טבילה" – 

אותיות "הביטל"17.
כדי  עד   – במקווה  הטבילה  עניין  גודל  ידוע  והרי 
הארות  לכל  "שזכה  הבעל־שם־טוב  על  שאמרו  כך, 

13.  שם, לח.
14.  זוהר חלק ב קסג, א. הובא בתניא סוף פרק ט. סוף פרק כט.

15.  זוהר חלק ב קכח, ב.
16.  ספר־המאמרים תש"י עמ' 111.

17.  סידור הנ"ל – קנט, סוף ע"ד.

והמדרגות שהיה לו הכל מחמת המקוואות שהיה תמיד 
לכל  זכה  שהאריז"ל  דרך  (על  ומקוואות"18  בטבילות 

העניינים הנעלים על־ידי שמחה של מצווה19).
ואין הכוונה רק לטבילת עזרא, דמאי קמ"ל – שהרי 
לדברי  רק  זה  הרי  עזרא20,  טבילת  שביטלו  אף־על־פי 
גם  מובן  ומזה  טבילה21.  צריך  לתפלה  אבל  תורה, 
בנוגע ללימוד פנימיות התורה, אשר, מצד ההתקשרות 
לאלוקות שעל־ידי לימוד פנימיות התורה הרי זה כמו 
הבנה והשגה  באופן של  הלימוד  ומצד  עניין התפילה, 
חסידות  בתורת  הזקן  אדמו"ר  של  החידוש  (שזהו 

חב"ד), הרי זה העניין דלימוד התורה –
הטבילה  ענין  גם  להיות  שצריך  היא  הכוונה  אלא 
בקודש גופא – מדרגא של קדושה לדרגא נעלית יותר 
כהטבילות של הבעל־שם־טוב, שבוודאי היו  בקדושה, 

טבילות של טהרה מקודש לקודש.
שיש  העניינים  ככל   – שבתורה  בנגלה  לדבר  דוגמא 
שהיה כהן  טבילות  כמה  שבתורה –  בנגלה  להם מקור 
גדול טובל ביום הכיפורים, שגם לפני זה הייתה עבודתו 
ושלום, היו  חס  הגדול נטמא  הכהן  אם  (שהרי  בקודש 
תחתיו22), ואף־על־פי־כן היה  אחר  כהן גדול  מעמידים 

טובל עוד הפעם כדי להוסיף טהרה בקודש גופא23.
המקווה  ב"כוונת  כמבואר   – המקווה  מעלת  וגדולה 
שם  נגד  המקווה  של  ש"הגג  ז"ל"  מהבעל־שם־טוב 
אהי"ה, והארבע רוחות של המקווה נגד ארבע אותיות 

הוי', וקרקע המקווה נגד שם אדנ"י"24.
(משיחת שבת פרשת תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ג. תורת־מנחם חלק 
ט עמ' 167 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

18.  כתר־שם־טוב סימן ריט. אור־תורה להרב המגיד סז, ב.
ב  חלק  מלוקט  בספר־המאמרים  הנסמן  וראה  ב.  כ,  תולדות  אור  תורה    .19

עמ' קמז הערות 7־26.
ושולחן־ערוך  טור  בסופן.  שמע  קריאת  הלכות  רמב"ם  א.  כב,  ברכות    .20

ואדמו"ר הזקן אורח־חיים ריש סימן פח.
הובא   – גאון  האי  רב  בשם  דברכות  ג  פרק  יונה  רבינו  ותלמידי  רי"ף    .21

בליקוטי־תורה פרשתנו מג, סוף ע"ב.
22.  משנה יומא בתחילתה.

23.  ראה גם ליקוטי־שיחות חלק ל עמ' 19. ועוד.
24.  הערת המוציאים לאור: חסר המשך וסיום העניין.
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סיכום

במקווה,  לטהרם  ניתן  לא  שנטמאו  חרס  כלי 
"שבירתם היא טהרתם".

בעבודת  גם  הדבר  שכך  מבאר  הבעל־שם־טוב 
האדם: הגוף הגשמי הינו כ"כלי חרס", ששבירתו 
במקווה  עצמו  לטהר  הרוצה  לפיכך  טהרתו,  היא 
טהרה צריך תחילה "לשבור" את הגסות שבגופו.

ש"טבילה"  בכך  גם  נרמזים  הבעל־שם־טוב  דברי 
עניין  כי  להזכיר  ראוי  "הביטל".  אותיות  היא 
ועד  במאוד  נעלה  עניין  הינו  במקווה  הטבילה 
מדרגתו  את  השיג  הבעל־שם־טוב  כי  שאמרו 

הנעלית בעקבות ההיטהרות במקווה.

הסבר:  טעון  טהרתם"  היא  "שבירתם  הלשון 
אלא  אותו  מטהרת  איננה  החרס  כלי  שבירת 
פוקעת.  מאליה  והטומאה  מציאותו  את  מבטלת 

מדוע אם כן נאמר "שבירתן היא טהרתן"?!

פנימיות  על־פי  בדבר  ביאורים  שני  לומר  ויש 
העניינים:

ביאור ראשון:

שהקליפה  לפרשתנו  חסידות  בדרושי  מבואר 
חבויים  קדושה  ניצוצות  בה  יש  בלבד,  רע  איננה 
שמהם היא מקבלת את חיותה. תפקידה המקורי 

ובכך  קדושה  לענייני  לסייע  הוא  הקליפה  של 
הקליפה  ואולם  שבה.  הטוב  החלק  אל  להתחבר 
נוצלה בכדי להצר ולהעיק לקדושה ולפיכך סופה 
הקדושה  ניצוצות  ייצאו  אז  ולהתכלות,  להישבר 

ממנה וישובו למקורם.

הקללות  שבפרשתנו:  הקללות  תוכן  הוא  זה 
מופנות אל הקליפה, ומשמעותן היא שמציאותה 

תתבטל ויניקתה מהקדושה תיפסק.

וביטול  הטמא  החרס  כלי  בשבירת  כי  נמצא, 
שהיו  הקדושה  ניצוצות  את  מחלצים  מציאותו, 
לפי  טהרה.  מקום  אל  אותם  ומשיבים  בו  טמונים 
זה ניתן לבאר את הלשון "שבירתם היא טהרתם" 
ניצוצות  לטהרת  מביאה  הקליפה,  שבירת   –

הקדושה שבה.

ביאור שני:

בכדי  המלך  ששכרה  לאישה  משולה  הקליפה 
לפתות את בנו. מובן שכאשר בן המלך יתגבר על 
הפיתוי גם האישה תקבל את שכרה, על שהביאה 

את בן המלך להתגברות גדולה. 

הקליפה  מציאות  את  מבטלים  כאשר  כי  נמצא, 
ודוחים אותה, מביאים אותה אל ייעודה וטהרתה. 

"שבירתם זו היא טהרתם". 
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ברגע כמימרא
תופסים שנמצאים 
"בשעריך ירושלים"

אילו היתה העבודה כדבעי, משיח כבר היה בא!
בעמדנו בשבת־קודש ח"י אלול, יום־הולדת את שני המאורות הגדולים – צריכים לקבל החלטות טובות 
של רבותינו נשיאינו – אשר  שאת וביתר עוז בכל הפעולות הקשורות עם מילוי השליחות  להוסיף ביתר 
"גילה סודו אל עבדיו הנביאים", ולאחר מכן – "חכם עדיף מנביא", חכמי ונשיאי ישראל, עד לכ"ק מו"ח 

אדמו"ר נשיא דורנו...
והדגשה נוספת בזה – שפעולות אלו יש לעשותן מתוך שמחה ותענוג, כההוראה דיום השבת, שעניינו 
"וענית  הכתוב:  ובלשון  עליהן",  בשיר  "קורין  שיר",  ש"טעונין...  ביכורים,  דמצוות  וכההוראה  תענוג,   –
דיברו  לעזרה  הגיעו  וכו'  לפניהם  מכה  "החליל   – דווקא  שמחה"  ו"בזמן  קול",  הרמת  "לשון   – ואמרת" 

הלוויים בשיר".
באותיות פשוטות:

ייתכן שיעשה פעולות אלו מתוך כפייה והכרח, באופן של קבלת־עול בלבד, היינו, שמתוך פנים זועפות 
שב  לאחרי זה  ומיד  היהדות,  בהפצת  לעסוק  כדי  הילוך מיל)  (כדי  רגעים  י"ח  להקדיש  כופה את עצמו 

ופונה לעסקיו – לימוד התורה ("עסקיו" של משה רבינו), לא סתם עסקים!
אל העם",  מן ההר  ש"לא היה פונה לעסקיו אלא  הנה על זה באה ההוראה מהנהגתו של משה רבינו – 
נפרדים ורחוקים כו', ואף־על־פי־כן, לא פנה משה "מן ההר" אלא "אל העם",  "עם" דייקא, "לשון עוממות",

לומר להם את דבר ה'.
המלך  ובוודאי שההתעסקות עם הזולת צריכה להיות בסבר פנים יפות, ובפרט – בחודש אלול, כאשר 
נמצא בשדה, ומקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, כלומר: הקב"ה אמנם יודע 

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

הפרטי שבנפשו עדיין לא בא!...
ויהי־רצון... ובפשטות – שברגע כמימרא "גיט מען זיך א כאפ" [=תופסים] שנמצאים "בשעריך ירושלים", 
ו"מהלכין בתוך ירושלים עד שהם מגיעים להר הבית... והם מהלכים בהר הבית עד שמגיעין לעזרה כו'"... 

במהרה בימינו ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת כי־תבוא, ח"י באלול ה'תשמ"ד. 'תורת־מנחם – התוועדויות' תשמ"ד, כרך ד, עמודים 2552־2551 – 
בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

'חדר' על טהרת הקודש
הרבה מאוד השקיע הרבי בהקמת מוסדות חינוך "על טהרת הקודש", 

כלומר, כאלה שבהם ילמדו הילדים אך ורק תורה בלי "חכמות 
חיצוניות" • ברשימה זו מובאים סיפוריהם של שלושה 'חדרים' כאלה – 

בניו־יורק, בבני־ברק ובהולנד
ראשית  מאז  קמו  חינוך  מוסדות  אלפי  ואולי  מאות 
לעצמו.  ברכה  קובע  מוסד  כל  הרבי.  של  נשיאותו 
 – מהם  בשלושה  ורק  אך  התמקדנו  זו  ברשימתנו 
ושלישי  האחד בארצות־הברית, שני בארצנו־הקדושה 

באירופה.
יודגש מראש: מטרת הרשימה היא לרכז התייחסויות 
ואין  הקודש,  טהרת  על  מוסדות  להקמת  הרבי  של 
בהזכרת אישים מסויימים או באי־הזכרתם של אחרים 

כדי להגדיל או להמעיט את חלקם בעשייה.

סיפור מפליא על הצמח־צדק
(שיחות־קודש  תשכ"ו  בכסלו  י"ט  בהתוועדות 
הצמח־ הרבי  ממנהגו של  הפיק הרבי הוראה  תשכ"ו) 

צדק לבחון את הרבי המהר"ש ובני־גילו (בהיותם כבני 
כי  סיפר  הקודם  הרבי  ב'חדר'.  שלמדו  מה  על  שבע) 

נהג כן מדי חודש בחודשו. אומר הרבי כך:
בשנת  זה  היה  מפליא.  סיפור  זהו   – עצמך  הגע 
תר"א, כשהצמח־צדק כבר היה בשיאה של נשיאותו, 
פוסק  היותו  תקופת  של  בשיאה  לחסידים;  כרבי 
שאלות־ותשובות לכלל ישראל והיותו אחד העסקנים 
הכי גדולים בנוגע למצבה של היהדות ברוסיה ויחס 
של  הקשות  התקופות  באחת  כלפיה;  הממשלה 
שדרש  דבר  היהודים,  כלפי  הממשלה  מצד  רדיפות 
ממנו התבוננות וגם השתדלות גדולה ביותר למציאת 
עסקנים ושתדלנים וצדדים ודרכים לביטול הגזירות. 
עיתים  קביעות   – עצמו  עם  לעבודתו  בנוסף  זה  וכל 
התפילה  עבודת  והחסידות,  הנגלה  התורה,  בלימוד 

וקיום המצוות וכו'.
וכאשר מדובר על בחינה – לא לבחון למדן גדול, 
לבחון  מסוגל  אינו  הצמח־צדק  מלבד  אחד  שאף 
כיתת  וחבריו,  המהר"ש  בנו  את  אלא לבחון   – אותו 
חלק  עם  גמרא  התחלת  שלמדו  שבע,  בני  ילדים 
מהתוספות. ובכל־זאת לא סמך הצמח־צדק על שליח 
לו  ולמסור  אחר שיוכל לעשות זאת  מישהו  ולא על 

את התוצאות, אלא הוא עצמו בחן אותם מדי חודש 
בחודשו, ואחר־כך נתן להם מתנת כסף.

מציעים  שכאשר  הטוענים  יש  מזה:  וההוראה 
ללמוד אל"ף  להם ללכת ולשכנע ילד יהודי שיתחיל 
בי"ת – אין זה עניין שמתאים עבור חכמים ומשכילים 
תלמידיהם  על־ידי  להיעשות  יכול  וזה  כמותם, 
ותלמידי תלמידיהם. על כך אומרים להם שכבר היה 
גדולים  כמוך, גבירים  גדולים  יהודים  היו  לעולמים - 
התאים  זאת  ובכל  גדולים,  וחסידים  גדולים  ולמדנים 
של  באופן  ולא  קטן,  ילד  להם להתעסק בעצמם עם 
פלוני  שביום  בזמן,  קביעות  של  באופן  אלא  הכרח 
איתם  ומדבר  הקטנים,  לילדים  קורא  הוא  בחודש 
הגדלות  בסגנון שלהם, כדי שלא להפחיד אותם עם 
של  היוקר  את  להם להבין  ולתת  אותם  ולקרב  שלו, 
התורה והמצוות ולימוד התורה, והוא גם זוכר אחר־

כך לקחת מכספו ולתת לילד הקטן מתנה.

מטמאים מוחות הילדים!
נושא  ההתוועדות  בעת  תשט"ו.  שמחת־תורה  יום 
אף  ובתוכם  ביותר  גדולה  בהתרגשות  דברים  הרבי 
הרבי  של  פתגמו  את  מזכיר  הרבי  חריפים.  ביטויים 
זה  יהיה  ולכן  מזיק",  לא  ש"שמחת־תורה  הרש"ב 
בין  נוקבים.  הדברים  כך  גם  אך  וברחמים".  "בחסד 

השאר אומר הרבי:
ללמוד,  מתחיל  הילד  שבהן  הראשונות,  השנים  ג' 
בזמן  ודווקא  בעתיד.  להצלחתו  העיקרי  היסוד  זה 
הזה לוקחים את הילד ומטמאים את מוחו באנגלית, 

גראמאטיקע וכיוצא־בזה!
אלו!  עניינים  יודעים  היו  לא  גדולים  שגם  הלוואי 
ועל־אחת־כמה־וכמה ילדים – עד תשע שנים, עד י"ב 
שנה – והייתי אומר גם לגבי השנים הבאות, ...רצונו 
 – יהודי  ילד  של  במוחו  דווקא  לשכון  הקב"ה  של 
לוקחים מוח זה ומטמאים אותו בחכמות חיצוניות!... 

היכן היא הגאווה היהודית?!
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דיבורים נחרצים אלו גרמו לכך שיום אחרי שמחת־
ר'  הרה"ח  ובראשם  חסידים,  קומץ  התקבץ  תורה 
כיתת  ופתחו  'מלמד'  שכרו  אשר  טייטלבוים,  מיכאל 
המפואר  למוסד  היסוד  אבן  שהייתה  קטנה,  לימוד 

'אהלי תורה'.

נחת־רוח לקב"ה
בכ' באלול תשי"ח כותב הרבי מכתב מיוחד (אגרות־

המוסד  "הנהלת  אל  שלד־שלה)  עמ'  יז  כרך  קודש 
חינוך על טהרת הקדש 'אהלי תורה' אשר בברוקלין, 
שי'  מיכאל  מו"ה  וכו'  נו"נ  אי"א  הרה"ח  ובראשם  נ.י. 

ה' עליהם יחיו". 
שלום וברכה!

היום  ואשר  הבניין,  רכישת  מגמר  נודעתי  בנועם 
טובה  בשעה  שיהיה  ויהי־רצון  לרשותם.  עבר 
ובעיקרו  המוסד,  ענייני  בכל  מוצלחת  ומוצלחת, 
רבותינו  וכוונת  לרצון  מתאים  התלמידים  לחנך   –

נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
והן  בכמות  הן  והוסיף  הלוך  שילך  ויהי־רצון 
וקדמה  ימה  דופרצת  באופן  שיהיה  עד  באיכות, 
כלשון  שהרי  מצרים,  בלי  לנחלה  עד  ונגבה  וצפונה 

הכתוב, פי ה' דיבר. 
הולדת  "יום  באלול  ח"י  את  במכתבו  מזכיר  הרבי 
שני המאורות, הבעש"ט ורבנו הזקן, אשר מסרו נפשם 

על חינוך ילדי בני ישראל כידוע".
היא  שהוראה  ודאי   – זה  על־דבר  ההודעה  שהרי 
בעקבותיהם,  ההולכים  אלו  לכל  כוח,  נתינת  וגם 
ולהבא,  מכאן  ילכו  או על־כל־פנים  בהווה  ההולכים 
שיצליחו בעבודה קדושה האמורה, חינוך על טהרת 
הנגלה  תורת  תמימה,  תורה  תורתנו  על־פי  הקדש 
ותורת החסידות גם יחד, להקים תלמידים זרע ברך 

ה' אשר בצדק יאמר עליהם, ראו גידולים שגידלנו.
מובן  הרי  בזה,  המתעסק  כל  של  השכר  וגודל 
בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הבעש"ט, אשר אהבת 
הקב"ה לכל אחד ואחת מבני ישראל גדולה יותר גם 
להם לעת  הנולד  הורים זקנים לבנם יחידם  מאהבת 
זקנותם, ובמילא מובנת הנחת־רוח הנגרמת להקב"ה 

על־ידי חינוכם הטוב כרצונו יתברך...
המחאתי  פה  "מוסגר  ב"נ.ב.":  ומציין  מוסיף  הרבי 
בשעה  הבניין  ברכישת  השתתפותי  בתור  פרטית, 

טובה ומוצלחת".
גם במכתב משנת תש"כ (אגרות־קודש כרך יט עמ' 

רלא) כותב הרבי:

מהמשתתפים  ואחת  אחד  כל  של  זכותו  ואשרי 
הקדש  טהרת  על  חינוך  המוסד  והרחבת  בהחזקת 
אומץ  יוסיפו  ובוודאי  בברוקלין,  אשר  תורה"  "אהלי 
בזה, כפסק רז"ל מעלין בקודש, וכל המוסיף מוסיפין 

לו בכל מילי דמיטב בגשמיות וברוחניות גם יחד.

'יחידות' לתלמיד 'אהלי תורה'
שניאור־ ב'יחידות' מיוחדת, שזכה לה הרה"ח הרב 

הרבי  פירט  תשכ"ג,  מרחשוון  בחודש  גוראריה  זלמן 
וביניהם  בענייניו  הפעילים  עסקנים  שישה  של  שמות 

– "מיכאל טייטלבוים, מנהל אהלי־תורה"...
תלמיד  של  ראשון  בפרסום  'יחידות'  תוכן  להלן 
שלמד ב'אהלי תורה' וזכה שהרבי יאשר את לימודיו 

במוסד זה.
(כיום  שיחי'  ניימרק  אברהם־אליהו  הרב  הרה"ח 
הרב  (אביו  הוריו  עם  נכנס  בלוד)  חב"ד  בשיכון 
שמואל־דוד ניימרק ע"ה ואמו מרת זלטה) ל'יחידות' 
בי"א בתשרי תשל"ג. היתה זו השנה הראשונה לצאתם 
(שארכה  ה'יחידות'  מזמן  כמחצית  מברית־המועצות. 

כעשר דקות) הוקדשה לתלמיד.
הרבי: איך קוראים לך?

אא"נ: אברהם אליהו.
הרבי: היכן אתה לומד?

אא"נ: ב'אהלי תורה' [בארץ־הקודש למדתי בנחלת־
ללמוד  תשרי נכנסתי  בחודש  בשהותי  אבל  הר־חב"ד 

ב'אהלי תורה' נ.י.]
הרבי: מיהו המלמד?

אא"נ: הרב אברהם גערליצקי.
הרבי: איזה גמרא אתה לומד?

אא"נ: בבא־מציעא.
הרבי: איזה פרק?

אא"נ: שניים אוחזין.
הרבי: מה ההלכה ב"שניים אוחזין בטלית"?

אא"נ: יחלוקו.
הרבי: איך "יחלוקו"? אם תחתוך את הבגד אף אחד 

לא ייהנה ממנו?!
בין  מחלקים  דמיו  ואת  הבגד  את  מוכרים  אא"נ: 

שניהם.
זכורה  אינה  אחת  שאלות;  שתי  עוד  שאל  (הרבי 
לשבועה – השיב לרבי  בנוגע  השנייה –  להנ"ל ולגבי 
שעדיין לא למד את הגמרא). הרבי חייך והרעיף עליו 

ברכות רבות.
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(אין  תורה'  ב'אהלי  כאן  אותו  להשאיר  האם  האם: 
לנו קרובי משפחה וקשה הפרידה)?

הרבי (קם מכסאו ופסק): ודאי!

"חדר חב"די בבני־ברק"
עם  תשכ"ה  בשנת  הוקם  בבני־ברק  חב"ד  חדר 
הרה"ח  נמנו  ההנהלה  חברי  [על  תלמידים.  שלושה 
משה־יהודה־לייב לנדא (לימים אב"ד בני־ברק),  הרב 
יעקב  הרב  הרה"ח  זלמנוב,  יהודה־לייב  הרב  הרה"ח 
הכהן כץ, ויבדלח"א הרה"ח הרב שמעון־משה דיסקין 

והרה"ח הרב מרדכי גולדשמיד].
יצויין כי כבר בשנת תשט"ז, כשדיווח הרי"ל זלמנוב 
ז"ל  בלייכר  נתן  ר'  השו"ב  על־ידי  שנתרם  מגרש  על 
ברוסיה  לאנ"ש  שהתקרב  ליטא  ישיבות  חניך  (שו"ב, 
ואשר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אכל משחיטתו) להקמת 
בית־כנסת חב"ד ברח' הרב קוק, ביקש הרבי לברר אם 
עם  מיד  ואכן,  חינוכי.  מוסד  גם  בבניין  לשלב  אפשר 

הקמת העמותה נרשם בה: "חדר ובית־כנסת חב"ד".
מחברי  לאחד  הרבי  כותב  תשל"ב  באדר  בכ"ב 
ב'מקדש מלך'  מכתב פרטי; צילומו  ההנהלה (בשולי 

כרך א עמ' 12):
מהתפשטות  ובמיוחד  טובות  לבשורות  בברכה 

חדר החבד"י בבני־ברק בכמות וגם באיכות.

"העדר המעלין בקודש – מבהיל!"...
עמ'  ו  כרך  ליקוטי־שיחות  (ראה  תקופה  באותה 
את  תבע  ובו  כללי־פרטי  מכתב  הרבי  כתב   (320

ביסוסם של מוסדות חב"ד והחינוך בהם.
בג' בתמוז של אותה שנה שיגר הרבי מכתב כללי־
פרטי (נדפס בליקוטי־שיחות כרך ח עמ' 344 ואילך), 
נאמר  דבני־ברק  לאנ"ש  שנשלח  מיוחד  ובטופס 
14 עמ'  כב  גליון  ב'התקשרות'  לראשונה  (פורסם 

מצילום המכתב):
בסיוון  כ"ג  מיום  במכתב  החתום  על  הבאים  אל 

ולכל אחד ואחד מאנ"ש דבני־ברק
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מיום הנ"ל וכו'. והעדר 
בק"ק  מבהיל  וכו')  החבד"י  (חינוך  בקודש  המעלין 
[=בקהילת קודש] שלהם – וכפשוטו שעל כל אחד 

ואחד וכו', וד"ל [=ודי למבין].

...בברכת חג הגאולה – ויהי־רצון שאזכה סוף־סוף 
– דבשו"ט [=דבשורה  על־כל־פנים  אתחלתא  לקבל 
טובה] מהם ובנוגע לחינוך דכל אחד ואחד מילדיהם 
שי' במיוחד ופשוט שאין כוונתי לאמתלאות וכיו"ב.

כל זה היה עקב הבעיות הרבות והקשיים שנערמו 
בנוגע להתפתחותו של המוסד.

"המוסד יחידי שיש לי בבני־ברק"...
כשביקר הרה"ח הרב יעקב כץ בחצר הרבי בחודש 
ושאל  ה'חדר'  את  ב'יחידות'  הזכיר  תש"ל,  שבט 
שהואיל והמצב מאוד קשה, האם לסגור את ה'חדר'. 
את  להחזיק  להשתדל  "יש  השאר:  בין  אמר  הרבי 

ה'חדר' בכל האפשרויות והכוחות".
בבני־ברק  לי  שיש  "המוסד [היחידי]  התבטא:  ואז 

זה ה'חדר'".
בחודש שבט תשל"ו נסע הרה"ח הרב שמעון־משה 
שיחי' דיסקין אל הרבי ובמהלך ה'יחידות' שלו נסובו 
מוגה  בלתי  הדברים,  (תוכן  ה'חדר'  אודות  הדברים 

כלל, ועל־פי זכרון הנ"ל):
אודות  ידיעות  מקבל  שאינני  הסיבה  מהי  הרבי: 

התפתחות ה'חדר' וכו'?
הרב דיסקין: אולי מכיוון שישנם חילוקי דיעות בין 

חברי ההנהלה וכל אחד מושך לכיוון מסויים וכו'.
הנהלה  חברי  ישנם  הנהלה  שיש  מקום  בכל  הרבי: 
ומכיוון שמדובר בבני־אדם הרי "אין דיעותיהן שוות" 
מוסדות  מתפתחים  זאת  ובכל  דיעות,  חילוקי  וישנם 

בכמה מקומות והולכים ומתגדלים כו'.
בשכר,  מנהל  לקחת  "צריך  ואמר:)  קצת  (הפסיק 
תלמידים  יותר  שיהיו  וככל  עניינו,  כל  יהיה  שזה 
הפרטית)  (גם  לטובתו  זה  ויהיה  בפרנסתו,  יתווסף 

לעסוק בזה ולהגדילו וכו'.
הרבי המשיך ואמר: "במבט ראשון תמוה, מדוע לא 
נאמר תחילה 'לעולם יעסוק אדם בתורה לשמה, ואם 

אינו יכול – יעסוק על־כל־פנים שלא לשמה'!?".
(רוב)  שדרך  כנראה  "מסתבר  וענה:  חייך  הרבי 
העולם היא שמתחילין משלא לשמה" (ראה גם פיה"מ 
לרמב"ם ר"פ חלק ד"ה והכת החמישית: שים בדעתך 

כו')!...
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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

הרבי שבע נחת
שימש  תשל"ו־תשל"ז)  (בשנים  מסויימת  בתקופה 
כמנהל ה'חדר' הרה"ח ר' שלמה גרברציק ז"ל. כשנסע 
של  דו"ח וכן מחברת  לרבי בקיץ תשל"ז הכניס לרבי 
מבחנים שנערכו לכיתה הגבוהה של תלמידי ה'חדר'. 
כשנכנס ל'יחידות' הוציא הרבי את חבילת המחברות 
לקבל  מאוד  שמח  הוא  כי  לו  ואמר  התלמידים  של 
גם  את הדו"חות והמחברות וישמח לקבל כיוצא־בזה 

להבא.

"חס ושלום לסגור"
לקראת שנת  החלה  מפנה חשוב והתרחבות גדולה 
תשל"ח. אז נכנס כמנהל הרה"ח ר' מרדכי  הלימודים 
לשפע  וזכה  ונתרחב  הלך  המוסד  ז"ל.  אנגלסמן 
מקצת  להלן  'יחידויות'.  גם  כמו  בכתב  הוראות  של 

הדברים:
בתחילת חודש תמוז תשל"ח כותב לו הרבי בכתב־
יד־קודשו: "מאשר הנני קבלת המכתב מיום כ"א סיוון 
ות"ח על הבשו"ט ע"ד הת"ת ויה"ר [=ותשואות חן על 
ויהי־רצון]  התלמוד־תורה  על־דבר  טובות  הבשורות 

שיוסיפו כהנה וכהנה".
בהזדמנויות נוספות כתב הרבי:

1) כפשוט להמשיך.
2) ח"ו לסגור.

3) ירעיש בארגון הגג.
באם ימצא אנ"ש בבני ברק ירעיש גם עליהם.

מצו"ב השתתפות
אזכיר עה"צ.

הרבי אינו מרפה ובהזדמנות נוספת כותב הוא:
חס־ושלום ורחמנא־ליצלן – קיום המוסד והצלחתו 
שהייתה  (אף  מהמשוער  למעלה  הייתה  שעד־עתה 
עמוקה  תרדמה  לולא   – בהרבה  יותר  להיות  יכולה 
למסור  ומטובו   – בבני־ברק  שי'  דאנ"ש  זה  בנידון 

להם זה בשמי ובצערי), תלוי בו בעזרת ה'.
אזכיר עה"צ.

רק במסגרת ה'רשת'
פעם כשיבקש הר"מ אנגלסמן שהרבי יואיל להעניק 

את נשיאותו ל'חדר' השיב לו הרבי:

שקל. אין זה נהוג לאחרונה  מצו"ב ב' פעמים ח"י 
– כלל.

(והעיקר שזה ישמש כתירוץ נוסף לכמה בעירו – 
להמשיך בהעדר עזר לתלמוד־תורה, וק"ל). 

אזכיר עה"צ.
ממלכתי  למסגרת  "להיכנס  האם  כששאל  ופעם 

דתי", השיב לו הרבי:
(שמפורסם  הרשת  במסגרת  רק  להיות  אפשר 
שיש לחב"ד מכבר), אבל לברר: 1) המרשה משרד 
החינוך להרשת לפתוח סניפים חדשים. 2) בתנאים 
כמובן  זה  וכל  הנ"ל  הכדאי   – דבני־ברק  המיוחדים 

צריך בירור על אתר.

הרחבת ה'צינורות'
במכתב כללי מיום א' דפרשת ויצא ה' בכסלו תש"מ 
בקשר  עמ' 629־628)  כ  כרך  בליקוטי־שיחות  (נדפס 
התלמוד־תורה  של  החדש  לבנין  הפינה  אבן  להנחת 

ובית־הכנסת חב"ד בבני־ברק, מזכיר הרבי:
וכל זה בחיות פנימי הנובע מפנימיות התורה... ועד 
מכל  פעולה  שבשיתוף  רצון  ויהי  נפש...  למסירות 
הגורמים והמשתתפים והתומכים במפעל זה... וזכות 
תלמוד תורה ותפילה דרבים... תעמוד להם בהאמור, 
ה'  ברכות  לקבלת  הצינורות  הרחבת  גם  הרי  ובזה 

בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הצלחה רבה בהתלמידים
אחדים  עם  הרמ"א  לה  שזכה  פרטית  ב'יחידות' 
מבני משפחתו, אור לכ"ט תשרי תשמ"א, בירכו הרבי 

בענייניו הפרטיים. בין השאר אמר:
...והצלחה רבה ומופלגה בהתלמידים והתלמידות 
הקדוש  המוסד  ובפרט  והמושפעות  והמושפעים 
התלמוד תורה בבני־ברק, ובאופן דמוסיף והולך ואור 
ברוחניות ובדרך ממילא תהיה הרחבה גם בעניינים 

הגשמיים שלו.
[החלק הבא נאמר ביידיש – בתגובה לכך שהרמ"א 
הודה לרבי על 500 $ שהרבי הוציא עבור הת"ת כמה 

ימים קודם לכן באמצעות המזכירות]:
לי  נותן  שאתה  לך  מגיע  לי,  מגיעה  אינה  תודה 
הזדמנות להשתתף בעניין שהנך מוסר נפש ומצליח 

בכך.
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מכפי  ויהי־רצון שיהיה פרי טוב בעמלו, עוד יותר 
שעד עתה, ובלשון הגמרא (במסכתא ברכות) יהיה 
ואור,  והולך  דמוסיף  באופן  בחייך"  תראה  "עולמך 

ושיהיו בשורות טובות.

ה'חדר' בהולנד
ה'חדר' בהולנד הוקם בחודש תשרי תשל"ה ביוזמתו 
ע"ה.  פוטרפס  מנחם־מענדל  ר'  הרה"ח  המשפיע  של 
מקים החדר היה הרב ר' אורי כהן (ז"ל), עסקן יהודי 
מיוחד (נולד בשנת עת"ר ונלב"ע בכ' בכסלו תשס"א), 

ובעל מסירות־נפש בלתי רגילה.
כל יהודי חרדי בהולנד שולח כיום את בנו ל'חדר' 
שיחות  עצמו.  לו על־ידי הרבי  'חדר' ניתן  ששמו  זה, 
חודוקוב,  הרב  כהן עם  רבות קיים הר"ר אורי  טלפון 
שרבים (מבית  הצנוע  על המוסד  אשר עודדו לשמור 
ומבחוץ) התנכלו לו. הנה שני ציטוטים משתי אגרות 

שקיבל מהרב חודוקוב:
מסתדרים  יתברך  השם  בעזרת  כי  לקרוא  שמחנו 
ענייני ה'חדר' החדש באופן טוב ובדרכי שלום, ות"ח 
פניהם  המראה  תמונת ה'חדר' ששלח לנו,  על  ת"ח 
המאירות של התלמידים שיחיו. פרישת שלום לכל 

חביריו שיחיו המתעסקים בהחדר.
העניינים  באלה  טובות  הבשורות  על  תשואת־חן 
שהוטב מצבם, והבה נקווה אשר בעזרת ה' יתברך, 
יעלה בידי הנהלת ה'חדר' להתגבר על כל המניעות 
 – בכמות  הן  וגדל,  הלוך  יגדל  והמוסד  והעיכובים 
שיתרבה מספר התלמידים והתלמידות, והן באיכות 

שמים  ביראת  התורה  בלימוד  הכשר  החינוך   –
התורה  מתוך הרחבה. חיזקו ואמצו. בברכת קבלת 
בשמחה ובפנימיות לכבוד תורתו ולמשפחתו שיחיו 

ולכל הנלווים אליו בעבודתו הקדושה.

מסירות־נפש למען ה'חדר'
ב'חדר'  למדו  בלבד  תלמידים  וארבעה  עשרים 
שהר"ר  הרבי  הורה  הימים  באחד  ימיו.  בראשית  זה 
ששלטונות הולנד יעניקו  ינצל קשרים כדי  כהן הנ"ל 
קובע  בהולנד  שהחוק  למרות  ל'חדר',  רשמית  הכרה 
שדרושים לפחות מאה שישים וארבעה תלמידים כדי 
מסירות־הנפש של הר"ר כהן  בהכרה רשמית.  לזכות 

פעלה את פעולתה ושלטונות הולנד הכירו ב'חדר'.
המסירות־נפש שלו הייתה עד כדי כך שפעם הגיע 
לניו־יורק לשהות בחצר הרבי, ובדרך ל־770 נודע לו 
המנצלים  ל'חדר'  המתנכלים  שיש  משיחה־טלפונית 
לשם כך את עובדת העדרו מהמקום. הלה לא היסס 
הראשון  המטוס  על  ועלה  לשדה־התעופה,  חזר   –

להולנד כדי לסכל את המזימה...
הרב יוחנן ספרנאי שיחי' מכפר־חב"ד סיפר כי פעם 
לכבודו!  הרבי  קם  ל'יחידות'  אורי  ר'  כשנכנס  אחת 
ופעם אחרת, כשנכנס בעיצומה של התוועדות ל־770, 
[=אמרו]  זאגט  אורי,  "ר'  אליו:  ופנה  הרבי  בו  הבחין 

'לחיים'!".
מאות  בהולנד  זה  ב'חדר'  לומדים  כיום  כי  יצויין 

תלמידים. 
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יש להתחיל 'אשרי' בעשרה כדי שיוכלו לומר אחריו 
סיום  אחרי  מיד  לעשרה  השלימו  ואם  מיד,  קדיש 
אשרי, יאמר כמה פסוקים וח צי קדיש. אם היו עשרה 
יישארו  שלא  באופן  לצאת  אסור  הסליחות,  באמירת 
שישה,  אפילו  ונשארו  יצאו  אם  אך  לקדיש.  עשרה 

יאמר הש"ץ קדיש תתקבל13.
"הנשמה לך" – הש"ץ מתחיל בקול רם14.

כש"ץ:  תמיד  הרבי  אמר  שמך'  רחום  'א־ל  באמירת 
"למען אמיָתך, למען בריָתך" – ת' בקמץ, וכן בכולם.

במקומות  רם  בקול  הש"ץ  מסיים  'עננו'  באמירת 
המופסקים בשתי נקודות, דלא כמנהג העולם15.

אם  גם  הסליחות,  אחר  תתקבל'  'קדיש  אומרים 
מתפללים שחרית מיד לאחריהן16.

אדמו"ר  כ"ק  של  בבית־המדרש  סליחות  באמירת 
בשירת  מסיימים  תתקבל,  קדיש  לאחר  דורנו,  נשיא 
את  מעודד  היה  והרבי  ענינא",  לעניי  דעני  "רחמנא 

השירה כדרכו בקודש17.
האומר סליחות ביחיד, לא יאמר י"ג מידות18, גם לא 

בניגון ובטעמים19.

יום שני
כ"ג באלול, ב' דסליחות

 – בכלל  ועד  ראש־השנה  ערב  עד  ואילך  מהיום 
מנהגנו  ידוע  הבוקר"20.  "באשמורת  הסליחות  אמירת 
לברכן,  ברכות־השחר בבית21, ועל־כל־פנים יש  לברך 

ולפחות את ברכות־התורה, קודם הסליחות22.

רי;  עמ'  היומן  ברשימות  וכן  יום.  מבעוד  הטלית  על  מברכים  למלאכים, 
שיחות קדש תשי"א (מהדורת תשנ"ט עמ' 182); והיכל מנחם ח"ג עמ' רמה, 

שם ברור שעקרונית לבישה כיו"ב חייבת בברכה.
13.  כדין חזרת הש"ץ וכיו"ב, מטה־אפרים ואלף־המגן סי' תקפ"א סעיף י"ז.

14.  'סליחות - לקוט טעמים ומקורות' ממטה־אפרים תקפ"א סי"ח.
15.  'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כח.

16.  'סליחות – לקוט טעמים ומקורות'. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כט.
17.  'אוצר מנהגי חב"ד' שם (ספר־הניגונים ח"ג, ניגון רמז).

18.  שו"ע הב"י סי' תקס"ה ס"ה.
בשו"ע שם. ראה  זה  בעניין  האמור  עמ' רסה (למרות  19.  'היכל מנחם' ח"ג 
מסיק שלא  מנחת־אלעזר ח"ד סי' כב  בשו"ת  גם  כף־החיים סי' קלא ס"ק ג. 

לומר גם בניגון ובטעמים, וכן נהג בפועל – 'דרכי חיים ושלום' אות קצ).
הביא  כולל־חב"ד  בלוח  ביחיד,  דבשמייא'  'מרן  ומסי',  'מחי  אמירת  לעניין 
שידלגם, כיוון שיחיד מנוע מלהתפלל בלשון ארמי כמבואר בשו"ע רבינו סי' 
רק  שהסתייג  בסידורו,  אדה"ז  מקום להוכיח אחרת מלשון  יש  קא ס"ה. אך 
מאמירת 'יקום פורקן' השני ביחיד, ראה 'התקשרות' גיליון ס עמ' 20. הערות 

הת' ואנ"ש, צפת, גיליון ל עמ' 39.
סליחות  אמרו  הרבי  של  במניין  (למעשה,  ר"ה.  מנהגי  ספר־המנהגים,    .20

בשעה 07:00).
21.  אג"ק חי"ט עמ' שצ, וראה ספר־השיחות תש"ד עמ' 20.

22.  לוח כולל־חב"ד, ע"פ שו"ע אדה"ז סי' מו ס"ח.

לאחר  בטלית  מתעטף  הש"ץ   שלמעשה  מכיוון 
לאחר  מיד  בה  מתפלל  אם  עליה  יברך  היום,  שהאיר 

מכן23.
הוראת נשיאינו הקדושים ומנהג משנים רבות, אשר 
יעבור  הנוראים,  בימים  ובפרט  התיבה,  לפני  היורד 
הפיוטים,  כל  על  ובפרט  התפילות,  כל  על  תחילה 
וכמובן  כפשוטו,  המילות  פירוש  הפחות  לכל  לדעת 
מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט24. 
ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה 
כמובן,  ש"ץ25.  בתור  התיבה  לפני  שיורד  קודם  ימים 
על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני התקיעות 

כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחות בהן26.

יום שלישי
כ"ד באלול, ג' דסליחות

יום  הוא  דסליחות  "ג'  דורנו:  נשיא  הרבי  מדברי 
חסידות  מאמר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אמר  ולכן  מיוחד, 

ביום זה"27.

יום רביעי
כ"ה באלול, ד' דסליחות

הראשונים  שחסידים  מהוריי"צ סיפר,  כ"ק אדמו"ר 
היו לומדים ביום כ"ה באלול בפרשת בראשית עד "יום 
אחד"; בכ"ו באלול – עד "יום שני" וכו'; בכך התכוונו 
"בראשית  של  בעניינים  גם  'עבודה'  של  תוכן  להביא 

ברא…" (אתערותא דלעילא)28.

23.  למרות מש"כ במטה־אפרים שם סעיף ט"ו לברך תמיד, הרי לדעת אדה"ז 
הנ"ל אין לברך על עטיפה זו כלל, אא"כ היא מיועדת גם לתפילה שאח"כ.

עמ'  באג"ק ח"ז  ראה  גם לפיוטי הסליחות.  שייכת  זו  הוראה  24.  לכאורה – 
אומר  שבו  במניין  השנה]  כל  גם   – [כנראה  להתפלל  שלא  שרצוי  שנא, 
אולי  אשכנזיות).  קהילות  בכמה  (כנהוג  ק"ש  ברכות  באמצע  פיוטים  הש"ץ 
מאנ"ש  לש"ץ  בקשר  וראה  וכיו"ב.  כתוקע  לו  זקוקים  כשהציבור  להתיר  יש 
ואילך,   14 עמ'  תקל"ד  גיליון  ב'התקשרות'  אחר  דנוסח  בביהכ"נ  המתפלל 

ובפרט בהערה 12.
25.  אגרות־קודש חי"א עמ' שנג, תטז וש"נ.

26.  ראה ספר־המנהגים ס"ע 56.
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  נהג  וכן  עמ' 2254.  ח"ד  תשמ"ב  תורת־מנחם    .27

כמה פעמים. וראה לקוטי־שיחות חי"ד עמ' 347 ואילך, וש"נ.
המאמרים  מאחד  חלק  עכ"פ  ילמדו  זה  יום  של  המעל"ע  שבמשך  מהנכון 
ג'  משיחת  ר"ד   – זה)  דיום  מאמרים  ריבוי  ישנם  שהרי  כחפצו,  (איש  הללו 
דסליחות תנש"א. והעיקר שכל אחד יוסיף עוד עניין של לימוד, הנהגה טובה 

וכיו"ב – תורת־מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 373.
28.  לקוטי־שיחות חט"ז עמ' 488.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת תבוא1

כ"א באלול – 'שבת סליחות'
להגביה את  הקוראים בתורה  מנהג  קריאת התורה: 

קולם בפסוק 'השקיפה' שבסיום 'שני'2.
בלי   – ומעצמו  הבעל־קורא,  עולה  'שישי'  לעליית 
מכן  לאחר  ולאחריה3.  לפניה  ומברך   – בשמו  קריאה 

מברכים אותו בשמו, כרגיל4.
באופן  (אך  קולם  את  להנמיך  הקוראים  מנהג 
שהציבור ישמע) בקריאת התוכחה, וחוזרים ומגביהים 

קולם ב"אלה דברי הברית" שבסיום 'שישי'5.
אחרי התפילה – התוועדות בבית־הכנסת, כפי שנהגו 
חסידים להתוועד בכל שבת־קודש ערב־סליחות6, ואף 

במוצאי־שבת־קודש – כהכנה לאמירת הסליחות.
הפטרה: "קומי אורי... בעתה אחישנה" (ישעי' ס,א־

כב).
מנחה. פרקי־אבות – פרקים ג־ד. אומרים 'כל ישראל' 

לפני פרק א' ו'רבי חנניה' אחרי פרק ב'7.

ועד  תבוא'),  'כי  (ולא  שראיתי  החומשים  בכל  נקראת  "כך  כתב:  הרבי    .1
לדרושי רבותינו נשיאינו דפרשה זו בהתחלתם" (לקוטי־שיחות, כרך יט, עמ' 
611 בהערה למכתב כללי. ושם עמ' 244 בהערה 8: "כ"ה בטאו"ח סו"ס תכח. 
כרך  גם להלן  כ"ז מופיע  כי תבוא' ואכ"מ".  – 'והיה  תפילות'  'סדר  וברמב"ם 
למודעי, שלא ניתן לומר שהכוונה כאן ברמב"ם היא (רק)  כד עמ' 641. וזאת 
השינוי  על  כהסבר  הרבי  כתב  כבר  זאת  כי  לשמה,  ולא  הפרשה  להתחלת 
שבו  תפלות'  'סדר  מול  יג,  ר"פ  תפילה  בהל'  המופיעות  הפרשיות  בשמות 
57 עמ'  ה'  כרך  בליקוטי־שיחות  ראה  הפרשה –  שם  את  הרמב"ם  מציין  כן 

בשוה"ג הראשון להערה 1).
2.  לוח כולל־חב"ד.

עמ' 31. לוח כולל־חב"ד. וראה שערי־ 3.  היום־יום ח"י אלול. ספר־המנהגים 
אפרים שער ז סעיף כג, 'אוצר מנהגי חב"ד' אלול־תשרי, עמ' יט, וש"נ.

שבירך'  ב'מי  לתורה  עולה  כל  לברך  אנ"ש  ממנייני  בהרבה  המורגל  לפי    .4
(הרבי כתב על זה: "כי כמדומני בליובאוויטש לא נהגו כן" – אג"ק כרך ב עמ' 

שכז. וראה בזה ב'התקשרות' גיליון תקי"ב, ב'לוח השבוע' הערה 2). 
משנה־תורה  לעניין  ח,  ס"ק  במ"א  הובא  תכח,  סי'  ב"י  בהגהת  כנה"ג    .5
עלה  שהאר"י  הובא  ובפע"ח  בשער־הכוונות  ז (אך  ס"ק  שם  פר"ח  במיוחד. 

וקרא את התוכחה בפיו ובקול רם כמנהג חכמי ספרד. ואכ"מ).
עמ'  ח"ד  תשמ"ג  עמ' 2253,  ח"ד  תשמ"ב   ,327 עמ'  ג  חלק  תורת־מנחם    .6

2045 ועוד.
בזה  וראה  הגיליון.  ובשולי   104 הע'   259 עמ'  ד'  כרך  תש"נ  סה"ש  ראה    .7

באריכות בהתקשרות גיליון תתקצ"ו הע' 17.

יום ראשון, 
כ"ב באלול, א' דסליחות

מוצאי שבת־קודש:
מהזמנים  הם  לתשובה,  המעוררים  הסליחות  ימי 
אדמו"ר  של  ניגונו  את  מנגנים  היו  שבהם  הידועים 

הזקן, בעל 'ארבע הבבות'8.
סליחות9 הראשונות, מתחילים אחר ובסמוך לחצות 

הלילה10.
לחסידים),  רק  (ולא  הכנסת  בתי  בכל  לפרסם  יש 
בכל   – (=תפילה)  הסליחות  אמירת  את  לקשר  שכדאי 
אחד מימי הסליחות – עם תורה וצדקה: לפני אמירתן, 
אדמו"ר  מאמר  את  חצות)  קודם   – (הפעם  ללמוד 
הסליחות,  בתחילת  הנדפס  ה' הצדקה'  ד"ה 'לך  הזקן 
מסקנה  עם  בתורה  עניין  וכן  וסופו,  תחילתו  ולפחות 
להלכה; ולתת צדקה (הפעם – מיד לאחר חצות. וניתן 
לדחות את אמירת הסליחות בזמן מועט, שבו יקיימו 
של  והשגה  בהבנה  שיפעל  כדי  הצדקה),  מצות  את 
הסליחות  בקשת  את  פועלים  ואז  והתפילה,  הלימוד 

וההמשכה שלאחריה11.
השליח־ציבור מתעטף בטלית בלי ברכה12.

8.  ספר־השיחות תש"א עמ' 86־85 (ספר־הניגונים ח"א, ניגון א).
9.  כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו יצא לסליחות בבגדי הש"ק – 'אוצר מנהגי חב"ד', 

אלול־תשרי, עמ' כג, וש"נ (וכן מובא מס' לקט־יושר).
'אשמנו'  באמירת  ובפרט  אנ"ש.  בין  נפוץ  וכן  בעמידה,  הסליחות  שצ"ל  י"א 
"אשמנו  באמירת  גם  לכאורה  ועד"ז  ס"ז.  תר"ז  סי'  אדה"ז  שו"ע   – (מדינא 

מכל עם"; "סלח לנו" שאחרי י"ג מידות, וכיו"ב). וכן י"ג מידות, שמע קולנו. 
'אוצר  וראה  מנוחה'),  'במוצאי  שאומרים  (מפני   54 עמ'  10.  ספר־המנהגים 
יש לעשות זאת  לשבת,  שייכות  עמ' כג. וכדי שתהא לסליחות  מנהגי חב"ד' 

מיד אחר חצות (שיחה דלהלן הע' 15, וראה בקטע הבא בפנים).
עמ'  קודש תשל"ד ח"ב  משיחות  עו,  אלול', סי'  המועדים –  'שערי  11.  ע"פ 

.435
הל' ומנהג  שערי  מתעטף בה (ע"פ  הוא בחור,  לוח כולל־חב"ד. וגם אם    .12
ח"א עמ' רכו, מר"ה יז,א ותנא־דבי־אליהו זוטא פכ"ג. וראה באריכות ב'הערות 

וביאורים – אהלי תורה' גיליון תתנ"א עמ' 50 ואילך, ובפרט בעמ' 62).
ו  ס"ק  במשנ"ב  סי"ד,  שם  אפרים  במטה  ונעתק  ב,  ס"ק  תקפ"א  (סי'  הט"ז 
מחבירו בהשאלה כדי לצאת מספק ברכה (על בגד  ועוד) כתב ליטול טלית 
ללבשה  טלית  שהשואל  ס"ח,  יד  סי'  אדה"ז  בשו"ע  כמ"ש  והוא  בלילה.  יום 
שכתב  נז  סי'  או"ח  ומנהג  הל'  בשערי  וצ"ב  לברך.  חייב  אינו  הציבור  לכבוד 
סי'  אדה"ז  בשו"ע  יל"ע  מאידך  הברכה").  ע"ד  שאלה  בגדר  ש"נכנס  בכיו"ב 
יח ס"ג שגם בליל יו"כ, שאז אין מתעטפים לשם מצות ציצית אלא להידמות 

לוח השבוע
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היכן השמחה!?
האם נכונה הטענה שלא ראו הצלחה בשנה זו? • יש 
להקים בניינים חדשים, פרטיים וציבוריים • כיצד 
"קרוב אליך הדבר מאוד" באם היא "דרך ארוכה"?

שבת קודש 'תבוא', כ״א אלול
באמרו  בעניין השמחה  פתח  הרבי  להתוועדות.  הרבי  בערך נכנס  בשעה 13:30 
השמחה  בעניין  השנה  ייחודה של  אודות  השנה  במשך  רבות  פעמים  כבר  שדובר 
בחודש אלול  וכן בעמדנו בסוף השנה,  המתבטא בכך שהיא שנת ִתשמח וְתשמח. 
שהוא חודש של חשבון הנפש, צריך החשבון להכיל בתוכו את ענין השמחה, והעיקר 
"לחטוף"  שנת תשמח,  האחרונים של  מעשה בפועל לנצל את הימים  לידי  להביא 
הבאה,  לשנה  מתאימה  כהכנה  נעשה  וזה  בשמחה,  יותר  עוד  ולהוסיף  ולהשלים 
שבה בוודאי יוסיפו בשמחה בהתאם לכלל "מעלין בקודש". ובפרט שבחודש אלול 
נמצאים אנו אחרי י״ד בחודש, כלומר, נמצאים כבר בתוך ה״שלושים יום לפי החג״, 

לפני זמן שמחתנו, 
חיוב  ישנו  שבהם 
"שואלין  של 
בהלכות  ודורשין 
בכל  ולכן  החג", 
מיתוסף  ויום  יום 
בעניין  יותר  עוד 

השמחה. 
זה  על  נוסף 
 - הרבי  אמר   -
מיוחד  ענין  ישנו 
שמחה  המוסיף 
בפרשת  זו.  בשבת 
מדובר  השבוע 
מצות  אודות 
ביכורים,  הבאת 
נאמר  עליה 

יתירה  הטוב".  בכל  "ושמחת  בפרשתנו 
בעבודת  שמחה  על  הכללי  הציווי  מזו, 
השבוע:  בפרשת  מופיע  הוא  גם  השם 
ובטוב  בשמחה  אלוקיך  ה׳  את  "עבדת 
השמחה  גודל  מובן  זה  מכל  לבב". 

שבשבת זו. 
נותן  אלוקיך  ה׳  אשר  הארץ  אל  תבוא  ״כי  הוראה,  הרבי  למד  ביכורים  ממצות 
לך״ - כאשר יהודי נכנס למקום אליו נשלח על ידי הקב״ה, הרי לכל לראש עבודתו 
היא - ״ולקחת מראשית כל פרי האדמה״ - ליתנם לקב״ה, ועבודה זו צריכה להיות 

מתוך שמחה "ושמחת בכל הטוב".

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח

עידוד מיוחד
לסדרי הלימוד של האורחים

הרב חודקוב, כי ישנה הוראה  לאחר התפילה אמר 
ל'תשרי'  שבאים  לאורחים  בנוגע  מהרבי  מיוחדת 
והרב  הקטן,  הזאל  אל  שב  הקהל  למוסרה.  שברצונו 
הבאים  האורחים  שכל  אמר,  "הרבי  כי  מסר  חודקוב 
יקבלו  הגדול,  בזאל  המתקיימים  הלימוד  לסדרי 
שיתנום לצדקה, והם יכולים להוסיף  עשרה סנט כדי 
על סכום זה עוד כמה שירצו, ועוד עשרה סנט כשכר 
יקבלו  יום  שכל  הזכות,  גודל  את  לתאר  אין  טרחה". 

מהרבי עשרים סנט.

תשל"ג
כ"ג אלול
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הראשון  רש״י  פירוש  את  הרבי  ביאר  כרגיל 
בהסיקו מכך  תבוא אל הארץ"  בפרשתנו - "כי 
ביאר  כמו־כן  קונו.  את  האדם  בעבודת  הוראה 
את הנאמר בפרק רביעי במסכת אבות (הנלמד 

בשבת זו) "כתר שם טוב עולה על גביהן".
שזה  באמרו  השמחה  לענין  הרבי  חזר  כאן 
אין  ("מ'האלט  הרף  ללא  לדבר  שממשיכים 
בגלל  הוא  השמחה  ענין  אודות  רעדן")  איין 
השמחה  את  עוד  רואים  לא  שלדאבוננו 
רואים  שמחות  פנים  שיראו  במקום  בפועל, 
"אנגעבלאזענע פנים", ויש שרוצים לכנות זאת 

"רצינות"...
ישראל,  עם  של  הכללי  במצב  בהתבוננו  כן, 
ובפרט ששכינתא בגלותא הרי זה מצב רציני... 
ששנה  ומדגישים  חוזרים   - הרבי  אמר   - ולכן 
שנת  שהיא  וכמוזכר  וְתשמח.  ִתשמח  הינה  זו 
הצלחה, ובמילא צריך להרבות בעניין השמחה.
לומר  המעיזים  לאלו  הרבי  התייחס  כאן 
שלא   - גדולה"  הכי  "טפשות  שהיא  "חכמה" 
סיבה  לכאורה  אין  ולכן  זו  בשנה  הצלחה  ראו 
מיוחדת להרבות בשמחה. כאן מנה הרבי שורה 
שהשנה היא שנת  בהם נראה בגלוי  של דברים 

הצלחה!...
על  רבה  בהתלהבות  הרבי  דיבר  בהמשך 
בעניין  מוסיף  שהדבר  מפני  גם  הבניה  מבצע 
שבצרכי  משום  זאת  השנה,  עניין   - השמחה 
שהרי  ביותר,  הנעלה  הצורך  הוא  הבית  האדם 
"מי שאין לו בית אינו אדם", ולכן עושים שמחה 

גדולה בחנוכת הבית. 
כן - תבע הרבי - שכל אחד ואחת יקשרו את 

השמחה בלהתחיל (על־כל־פנים) לבנות בנינים חדשים ברוחניות. להוסיף פעולות חדשות (שהם כמו בנין 
חדש) בכל העניינים הטובים. ועוד ועיקר, כל אחד ואחת שיש לו את האפשרות לזה יתחיל לבנות בנינים 
המוסדות,  למנהלי  מיוחד  באופן  פנה  הרבי  פרטיים.  בנינים  והן  ציבוריים,  בנינים  הן  בגשמיות,  חדשים 
עסקנים וכיוצא־בזה שעליהם לפתוח בתנופת בניה, כמו־כן הציע הרבי שאנשים המומחים בענייני בניה 
הוא  הרבי  עורר  עליו  נוסף  ענין  זו.  בשנה  הבניה  לענייני  שיתמסרו   - הרצויים  הקשרים  את  להם  ויש 

הספקת צרכי החג לכל הזקוקים לזה.
בין הדברים היה ביטוי מיוחד כאשר שאל הרבי מדוע נקראת שבת זו בשם "שבת סליחות", הרי שבת 

אין בה תחנון? הרבי הסביר בזה שהסליחות הם "שבת'דיקע סליחות".
בסיום ההתוועדות הזכיר הרבי אודות אמירת "ברכה אחרונה" והוסיף, "יהי רצון שתהיה זו גם ברכה 
אחרונה על הגלות, לפני זה - יאמרו עוד פעם "לחיים" וינגנו ניגון של שמחת תורה". כאן לקח הרבי את 
לחיים,  מקום.  ובכל  כאן  הנמצאים  כל  יעשו  וכן  יראו  וממני  המתחיל  "ואני  ואמר  הקדושה  בידו  הכוס 

לחיים ולברכה".

"עריכת התוועדויות
באופן של עד דלא ידע"

אודות  מיוחדת  שיחה  הרבי  נשא  מהאוהל  בשובו 
הריי"צ  הרבי  והנהגת  דסליחות,  ג'   - היום  של  מעלתו 

לומר מאמר ביום זה. בקשר לכך הורה:
 - בפועל  מעשה  עם  הענינים)  (ככל  זה  לקשר  "כדי 
(ועל־כל־פנים  הנ"ל  מהמאמרים  אחד  שילמדו  מהנכון 
במשך  חפץ,  שלבו  ובמקום  חפצו  כפי  איש  חלקו), 

המעת לעת דיום שלישי דסליחות.
"ַא  זה)  בלילה  (עוד  לערוך  גם  יחליטו  "ובודאי 
שטורעמדיקן פַארבריינגען", וההתוועדות תהיה דווקא 
בשמחה גדולה, ועד למעמד ומצב ד"עד דלא ידע" (על־

את  בזה  והוא יוציא  מהמתוועדים,  אחד  אצל  כל־פנים 
סוף  שהרי  כו',  הגבלות  עם  כי  אם   - המשתתפים)  כל 
פורים")...  ניט  ֿפָארט  דָאך  ("ס'איז  פורים  זה  אין  סוף 
הכפורים  יום  עם  קשור  פורים  הרי  אף־על־פי־כן,  אבל 
ובמילא  תשובה,  ימי  עשרת  וחותם  סיום  ("כפורים"), 
קשור גם לתחלתם ראש השנה, כולל גם ימי הסליחות.

להתוועדות  בנוגע  דורנו  נשיא  של  סיפורו  "וכידוע 
ימי הסליחות בליובאוויטש, שכאשר הגיעו המתוועדים 
כיון  געשָאקלט"...  זיך  מען  "הָאט  ל"סליחות", 
שאפילו  לכך  שגרמה  כזה  באופן  נערכה  שההתוועדות 
לטבול  שהלכו  לאחרי  ואפילו  אחרונה,  הברכה  לאחרי 
במקווה וכיוצא־בזה - "התנודדו" עדיין ("הָאט מען זיך 
דההתוועדות  ידע"  נָאך ַאלץ געשָאקלט") מה"עד דלא 

שלפני־זה!...".

תנש"א
כ"ו אלול
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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

תק"הת"ש תשל"דתש"נ

תש"נתרצ"ט תרצ"ג

חנוכת בניין 770
של  הבית"  "חנוכת 
כ"ק  ידי  על   770
מוהריי"צ.  אדמו"ר 
פתח  הריי"צ  הרבי 
את האירוע באמירת 
"על  ד"ה  מאמר 
דברים  שלושה 
עומד",  העולם 
המאמר  ואחרי 
בהתוועדות  המשיך 
כמה  אמר  במהלכה 

שיחות קודש.
(סה"מ ת"ש ע' 160. סה"ש 
קיץ ת"ש ע' 176)

יום הברית של רבנו הזקן
הזקן  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

לערוך  צוה  טוב  שם  הבעל 
סעודה ואמר תורה על הפסוק: 
בשר  ימול  השמיני  "וביום 

ערלתו".
 – נצבים  פרשת  השבת  ביום 
מילה  הברית  שלאחר  השבת 
על  תורה  הבעש"ט  אמר   –
בהוי'"  אשיש  "שוש  הפסוק 
לא  ואיש  גדולה,  בשמחה  והיה 

ידע טעם הדבר. 
(סה"ש תש"ג ע' 163)

מאמר לרגל חנוכת 770

יובל  מלאו  בו  היום  לרגל 
הגיה   "770" לחנוכת  שנים 
דיבור  חסידות  מאמר  הרבי 
דברים  שלושה  "על  המתחיל 
העולם עומד", שנאמר בשבת 
מברכים  קדושים  פרשת 
מאמר  תשי"ד,  אייר  החודש 
מאמר  על  ביאור  הוא  זה 
שאמר  זה,  המתחיל  דיבור 
בעת  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

חנוכת הבית בשנת ת"ש.  
(נדפס בתורת מנחם – ספר המאמרים 
(מלוקט) ח"ג ע' קעט. התוועדויות תש"נ 
ח"ד ע' 272)

מבצע נש"ק

על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
"מבצע נרות שבת קודש".

שכל  כך  על  עורר  הרבי 
נרות  תדליק  ישראל  בת 
ילדות  אפילו  קודש.  שבת 
קטנות שהגיעו לגיל חינוך 
הרבי  בברכה.  ידליקו 
שאנו  לכך  זאת  קישר 
עליה  לגאולה  מתקרבים 
לאור  לך  הוי'  "והי'  נאמר 
להוסיף  יש  לכן  עולם", 

בפעולות של אור.  
(שיחות קודש תשל"ד ח"ב ע' 441)

הרבי הריי"צ עוזב 
את אוטוואצק

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
אטוואצק  את  עזב 
שא ליה הגיע ארבע שנים 
קודם לכן, בעקבות פרוץ 
השניה.  עולם  מלחמת 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
שעזב  בעת  מאד  בכה 

את אטוואצק. 
עלה  לא  המלחמה  בגלל 
ולכן  לריגה  להגיע  בידו 
יום  עד  בוורשה  נשאר 
(שלושה  ת"ש  טבת  ב' 
נס  בדרך  ואז  חדשים), 

הצליח לצאת לריגא. 
(ימי חב"ד ע' 260)

דידן נצח הסופי

בו  שהוכפל  שלישי  ביום 
 - דסליחות  ג'  טוב,  כי 
בקשר  נצח"  ה"דידן  גמר 
רבותינו  וכתבי  לספרי 
שבספריית  נשיאינו 
ביום  ליובאוויטש. 
הספרים  הגיעו  זה 
והוחזרו  האחרונים 
כ"ק  של  הק'  להיכלו 
נ"ע.  מוהריי"צ  אדמו"ר 
הרבי  הורה  לזה  ובקשר 
הק'  היכלו  את  שיפתחו 
על מנת שיוכלו להתפלל 

שם בימי ראש השנה. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

יום פטירת הרה"ג הרה"ח מאיר שלמה ינובסקי

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי, אב"ד 
ניקולייב, אביה של הרבנית חנה, זקנו של כ"ק אדמו"ר.

ליב  ישראל  הרב  הרה"ג  של  בנו  היה  שלמה  מאיר  ר'  הרה"ג 
ינובסקי, ששימש כראש ישיבה במושבה רומנובקה, והרבנית 
ביילא רבקה, בתו של הגאון החסיד הרב אברהם דוד לאוואט, 

רבה של ניקולייב.
זקנו  הסתלקות  ולאחר  ובחסידות,  בנגלה  גדול  גאון  היה  הוא 
הרה"ג הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואט בעל "שער הכולל", רבה 

של ניקולייב, נתמנה לממלא מקומו, על פי צוואתו.
כ"ק אדמו"ר סיפר אודות זקנו:

אחרי חתונתו, הי' זקני ע"ה – מן היושבים ("זיצערס") אצל כ"ק 
אדמו"ר מהר"ש במשך חצי שנה או שנה (כך היה הסדר באותם 

ימים, מיד אחר החתונה היו נוסעים לרבי למשך תקופה).
הרבי היה אומר קדיש ביום זה. 

(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע' 438. ימי חב"ד ע' 261)

כ"א 
אלול

כ"ג 
אלול

כ"ד 
אלול

כ"ה 
אלול
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יום שלישי, כ״ד אלול
בצהריים לאחר תפילת מנחה הכריז הגבאי על בוא הרבי ל־770 בשעה 17:00 לאמירת שיחה בפני 
נשי ובנות ישראל, וכי לאחר מעריב יחל הרבי לקבל פ״נים בביתו. הרבי תיקן תיכף ואמר "ב־770...".

מאוחר יותר התפרסמה הידיעה המשמחת כי הרבי ישהה ב־770 החל מהיום עד לאחר צום גדליה. 
כבר  שהחלו  הרבים  האורחים  כמה גרמה ידיעה זו לשמחה גדולה, בפרט בקרב  צורך לתאר עד  אין 

להגיע בהמוניהם לכבוד חודש החגים. 
בשעה 17:00 הגיע הרבי ל־770 וכעבור מספר דקות ירד לבית המדרש הגדול מקום כינוס הנשים. 
הרבי פתח בברכת: "כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה" באמרו, כי בכוח כל יהודי ואף ילדים 
קטנים לאחל ולברך את כלל ישראל בברכה זו. זאת מכוחו של מנהג ישראל לברך בימים אלו בברכה 

זו איש את רעהו.
אחר כך עבר הרבי למעלת ימים אלו וסגולתם, שכן (כמבואר בחסידות) אלו הם ימים שהמלך עוזב 
את ארמונו ונמצא עם העם בשדה. עיקר השיחה נסובה הפעם על נושא מיוחד שהביא עמו גם הוראה 

מעשית חדשה לנשי ובנות ישראל.
הממלאות  הן  שהן  משום  הבית,  עיקר  הן,  (שכשמן  הבית  עקרות  מקום  כי  בעובדה  האריך  הרבי 
הבישול  את רוב התפקידים שבתוככי הבית הן בגשמיות והן ברוחניות בחינוך הבנים) בעיקר בחדר 
(במטבח), מקום בו הן מבשלות את האוכל לבני הבית. ובכוח זח הבעל והבנים עובדים את ה׳ ולומדים 

תורה.
לבבותיהם  את  הם  מכשירים  שבכשרותם  אלו  למאכלים   - הרבי  המשיך   - ישנה  מיוחדת  השפעה 
שידוע אשר מאכלים שאינם כשרים גורמים לטמטום הלב. ועל כן,  של האוכלים לה׳ ולתורתו, וכפי 
גם - למרות שכל בעל סומך בשטח זה במלוא מאת האחוזים על אשתו שגדלה והתחנכה כבת ישראל 

כשרה - האחריות גדולה מאוד בנושא זה של הכנת המאכלים.
כאן באה הצעתו הקדושה של הרבי אשר בכדי שהאשה תזכה לסיוע מלמעלה לבל תיכשל חלילה 
לה  (המסייעות  ובנותיה  הבית  שעקרת  צדקה  קופת  תהיה  מטבח  שבכל  הראוי  מן  אלו,  בעניינים 
במטבח) תכנסנה לשם מפעם לפעם מטבע. בכך גם הן תזכורנה את אותם אנשים שאין להם עתה מה 

לאכול, וכשיגיע גבאי הצדקה ימסרו לו את תכולת הקופה על מנת להאכיל את אותם עניים.
וכדומה  באמצעות מסמר  לקובעה  ועומד, יש  קבוע  תהיה לדבר  שהקופה  הציע הרבי שבכדי  עוד 
לקיר המטבח. בכך יש רווח נוסף, שהבית הופך להיות "בית צדקה" שכן על פי ההלכה, לדבר המחובר 

לכותל יש גדר של חלק מן הבית עצמו.
אחר הצהריים נערך ברוב עם טקס הנחת אבן הפינה ("גראונד ברייקינג") לבניין החדש של "מכון 

חנה". האירוע לווה בסיפור מעניין ומיוחד במינו:
הרב  שם  כתב  בין השאר  לרבי.  מכתב הזמנה  בראש המוסד,  הכט, העומד  הרב י.י.  הכניס  אתמול 
הכט כי מכיוון שלבטח תשתתף באירוע אימו של הרבי - הרבנית חנה ע״ה, מן הראוי איפוא שהרבי 

יהיה אף הוא במקום על מנת לפוגשה...
לו  ואמר  קצרה  ליחידות  הקדוש  לחדרו  הכט  לרב  הרבי  קרא  לנשים)  השיחה  לאחר  (תיכף  היום 
חלק ב״אירוע  הוא ליטול  לה, אך כיון שרוצה אף  שלא ייענה  הכט  הרב  ידע  בהזמנתו אותו  כי הרי 
יתנו  לו חבילת דולרים עבור כל המשתתפים, אשר בקשר לאמור בשיחה לנשים,  היסטורי" זה, ייתן 
חזרה  ביקש  הרבי  לאחרים.  הלאה  זאת  יעבירו  וכן  שבמטבח,  הצדקה  קופות  אותן  לתוך  השטרות 
בשביל  שזה  ואמר  הרבי,  מידי  כן  לפני  קיבל  אותן   - הדולרים  מחבילות  אחת  חבילה  הכט  הרב  מן 

"לקוחותיו..."
בשעה רבע לשמונה ירד הרבי לבית הכנסת הגדול לתפילת ערבית בנוכחות קהל רב.
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הציבור  כל  אמרו  הדברים  לשמע 
בהתרגשות רבה "לחיים", וניגנו ניגון הקפות 
עמד  והרבי  ז״ל,  להרלוי״צ 
בשמחה  ורקד  קומתו  מלא 
שמח  סיום  זה  היה  רבה. 
להתוועדות שבחלקה הגדול 

נסובה סביב נושא השמחה.

יום ראשון, כ״ב אלול
אחרי  מה  זמן  בבוקר, 
ירד  בביתו,  התפילה  סיום 
לחלוקת  למטה  חזרה  הרבי 
יום  של  הקבועה  הדולרים 
במפתיע  פתח  ואז  ראשון 
בשיחת קודש שארכה כרבע 
התמקדו  הדברים  שעה. 
הכוח  ונתינת  היכולת  האחד,  נושאים.  בשני 
המיוחדים שיש עתה לברך כל אחד ואחד את 
וחתימה  ב״כתיבה  ישראל  כלל  בתוך  חברו 
כמובא  שכן  ומתוקה",  טובה  לשנה  טובה 
מראש  כבר  מתחיל  זה  שמנהג  הרי  בהלכה 
כבר  מתקרבים  כאשר  ובוודאי  אלול,  חודש 
לקיצו של חודש אלול, ובהדגשה מיוחדת ביום הראשון של אמירת הסליחות (הנאמרים השנה במשך יותר 

משבוע - סימן לשלימות). 
בחלקה השני של השיחה הודיע הרבי כי פדיונות הנפש שיתקבלו, מפני ריבויים יובאו כמו שהם על הציון 
הקדוש וכפי שהוזכר: ״אתם ניצבים היום כולכם לפני ה׳ אלוקיכם״ - באחדות גמורה, ולכן הרי שאין להכניס 
דברים נוספים בתוך מעטפות הפדיונות כגון כסף וכו'. מיד לאחר השיחה החלה חלוקת הדולרים הקבועה 

מידי יום ראשון.

יום שני, כ״ג אלול
הסליחות נאמרו היום בבית הרבי.

היום הוא יום ה׳יארצייט׳ של הרה״ח מאיר שלמה ינובסקי ז״ל סבו של הרבי. הרבי נסע היום לאוהל הק'. 
שיחת קודש שארכה כ־10 דקות. הסיבה לאמירת השיחה  אחר תפילת ערבית אמר  כשחזר הרבי מהאוהל, 
הוסברה תיכף בתחילת הדברים: הרבי ציין כי משתדלים תמיד לחזק נוהגים קיימים, ובאופן מיוחד הדברים 
מיוחד  עניין  עושה  היה  הקודם  שאדמו״ר  לכך  והכוונה  ולחזקו,  לחדשו  שיש  שנשכח  מנהג  כלפי  אמורים 
(שכן  שלישי  ביום  תמיד  חל  גם  זה  יום  ברבים.  חסידות  דברי  בחזרת  הסליחות  לאמירת  השלישי  מהיום 
תחילת אמירת הסליחות לעולם תהיה במוצאי מנוחה). הרבי הביא משיעור החומש בפרשתנו פרשת ניצבים 
ישראל  בני  עבודת  כללות  שזוהי בעצם  עד עולם",  לנו ולבנינו  והנגלות  אלקינו  לה׳  "הנסתרות  המסתיים 

בתורה ומצוותיה.
ג׳  שיהיה  בכדי  במספר,  שלושה  אלה  היו  שהפעם  אלא  לצדקה  דולרים  בחלוקת  דבריו  את  סיים  הרבי 

פעמים שלש: שלשה דולרים ביום שלישי לסליחות, החל ביום שלישי בשבוע.

תשל"ג
כ"ה אלול כינוסי ילדים

 - להשבית אויב ומתנקם
בהתוועדות השבת דיבר הרבי על הצורך הדחוף 
עריכת  ידי  על  וזאת  ומתנקם",  אויב  ב"להשבית 

כינוסי ילדים בכל מקום ומקום.
תורה  שיכלול  הכינוס,  פרטי  את  פירט  הרבי 
תפילה וצדקה, באמירת הפסוקים "שמע ישראל", 
מלכנו"  ו"אבינו  ציווה",  "תורה  שם",  "ברוך 
ייתן  כי  ציין  הרבי  בתחנון).  הנאמר  (הקצר, 
לתתו  מנת  על  אחד  ילד,  כל  עבור  מטבעות  שני 
לצדקה בשליחותו, והשני בתור שכר טרחה על כך 

שנותנים את הצדקה "בתור שלוַחי"!
והילדות  הילדים  כל  כי  הרבי  הורה  בסיום 
הנוכחים יאמרו לחיים, ואף מסר יין עבור הילדות 
שבעזרת הנשים. למחרת כתב הרבי מכתב והוסיף 
במהלך  טוב  שם  מהבעל  פתגם  להכרזת  בקשה 

הכינוסים.
יום  במהלך  מכן,  לאחר  שכשבועיים  יצוין 
הקדוש יום הכיפורים תשל"ד, פרצה באופן מפתיע 

מלחמת יום הכיפורים.
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