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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

התקששרות  ללללא  בלבד,  והמצוותת  התורררה  קיום  שעלל־ידיי  ללידדע  צצצריכים  ישראל  כל 
לרבבי, וללא פפפנימיות ההתתתורה שננתגגללתה עעל־ידיי הררביים, ממגגיעים אמננםם ללדרגותתת ההכי 
נעללות בקדוושששה, אבל חססרה הההתקקקשרותת דעצםם הנשמה עעעםםם עצמות וממההות אייין־ססוף 

ברוךך־הוא.

 ובההכרח שתתתתהיה ההתתקקקשרות אאל ההרבי -- משהה שבבדור, שששישש בו כל ההעעצצם דממשהה - 
שהווא מקשררר את הסתתיםםם דישראאל, עצם ההנשממהה, עעם סתיםם דתורה, פפנניממיות ההתוררה 

שנתתגגגלתה על־ידדדי הרבייים, וועל־ידדי־זה עעם ססתים דקקוודשא־ברייךך־ההוא.
(תורת מנחם כרך ב' עמ' 273)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > עת לדעת •
16 > ממעייני החסידות • 17 > לוח השבוע • 18 > שניים מקרא ואחד תרגום

צעיריאגודתחב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר: הרב יוסף�יצחק הכהן אהרונוב

מערכת: לוי�יצחק שייקביץ, יוסף�יצחק אולידורט, 
אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי

מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר  חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :פקס: 03-9606169 אינטרנט

ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע עג.הל' כלים פרק יא.הל' תשובה פרק ד־ו.כ"ב במנחם־אבו'

מ"ע עג.פרק יב.פרק ז־ט.כ"ג במנחם־אבש"ק

כ"ד במנחם־אבא'
ספר  וגו'.  אהבתי  מה  יו"ד.  פרק 
ק"ש..  הל'  שני..  ספר  והוא  אהבה 

בפרקים אלו. פרק א־ב.
מ"ע עג. י.פרק יג.

כהנים.. כ"ה במנחם־אבב' וברכת  תפלה  הל'  ג־ד.  פרק 
מ"ע י. ה.פרק יד.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע ה.פרק טו.פרק ב־ד.כ"ו במנחם־אבג'
מ"ע ה.פרק טז.פרק ה־ז.כ"ז במנחם־אבד'
מ"ע ה.פרק יז.פרק ח־י.כ"ח במנחם־אבה'
מ"ע ה.פרק יח.פרק יא־יג.כ"ט במנחם־אבו'

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
6:397:516:547:546:467:546:567:53עקב
6:307:426:467:456:387:456:487:44ראה



הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת עקב | עבודה מסודרת
והיה אם שמוע תשמעו וגו'.

 - ואז  המידות,  וזיכוך  בבירור  לב  ובשימת  אלוקי  בעניין  להתבונן  מוחין,  של  לעבודה  שהכוונה  מבואר,   
"ואכלת ושבעת". 

משכיל  שהוא  המוחין)  (בחינת  "אדם"  כלומר  ה"אדמה",  אפילו  הרי  לב,  שימת  ובלי  כוונה  בלי  אבל, 
בכל   - חסידיים  והסברים  ביאורים  ומשמיעים  בחסידות  מדברים  אם  ואף  עניינים,  בהרבה  בקי  בחסידות, 
זאת "לא תתן את יבולה" - אין פרי. הרי זה "נשיאים ורוח וגשם אין": יש רוממות וגסות הרוח, ואילו עבודה 

בפועל - אין.

מאידך, כאשר "אם בחוקותי תלכו וגו'" - כשישנה עבודה מסודרה, עבודת המוח ועבודת הלב, אזי "ונתנה 
הארץ יבולה", ואז ישנו גם יבול הארץ.

(מעובד מליקוטי דיבורים (בלה"ק) חלק א' עמ' 79)

ששששוקקל ייוותרר מדיי לככתבו עעע""ד [=עעללל דברר]
עעעעעד"ז [==עעעל דבבר זזה] ודאאגתו

[[=באכככיללה  בבאאאאכו"ש ללממעעט  ללו שקשששה  זההה] [=על  ע"ז  וגםם
ושתיה]

שששעע"י  הההיזזק בבהערכככתתם  הההרופאים ממגגזזימים  (1 לדעתתתיי  -
דיקקייט (תתתוס' משששקל) ששללל האאדם,

ההתבוננננוות  שששלילת פפנים] עכ""פ [=על כללל ––– 2) היסחחח הדעתת
תממידית בבבזה – 

 – ייתרוםם ווששתיה]] [=ממאאככילה מאאכוו"ש  הההההתאפקקותתת  תקקל 
עככ"פ [=עעעל־כל־־פפפנים],

המעטטטאַַאבָאללליזזם  גגגםםם הההנפשש] ובבבמילא תחחזק מננננווח"נ [==מממנוחתת
ממהמייידהה,  בבהשומממן שיתרר (=חחילוף ההחומרריםם) דההאדדם ללמעטט

בשמחחהה.. השםםם [=וגם זהה] עייקררר – ששיעבבבודד ועווד וג"זזז
אזככיר עוווהה"פ עהה"צ. 

לההודיעו תתוכן ההמממצו"בב.

(מכתב אדר"ח אייר ה'תשל"ט)

התמודדות עם עודף משקל

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.004.545.176.179.2512.431.167.16.67.42ו', כ"ב במנחם־אב 

4.014.555.186.189.2512.431.167.15.47.40ש"ק, כ"ג במנחם־אב 
4.024.555.186.189.2512.431.157.14.27.39א', כ"ד במנחם־אב 
4.034.565.196.199.2512.421.157.13.17.38ב', כ"ה במנחם־אב 
4.044.575.206.199.2512.421.157.11.97.37ג', כ"ו במנחם־אב 
4.054.585.216.209.2612.421.147.10.67.35ד', כ"ז במנחם־אב 

4.064.595.216.219.2612.421.147.09.47.34ה', כ"ח במנחם־אב 
4.074.595.226.219.2612.411.147.08.27.33ו', כ"ט במנחם־אב 
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להעניק לילדים 
חינוך ”לדבר בם" גם 

ב"שבתך בביתך"
בפרשה ראשונה של קריאת שמע ישנה הוראה לאדם עצמו לעסוק 
בתורה ואילו בפרשה השנייה ישנה הוראה לחנך את הילדים לעיסוק 
הספר  לבית  בניהם  חינוך  את  מוסרים  ההורים  כאשר  גם   • בתורה 
נותר חלק חשוב מאוד בידי ההורים • הקדוש ברוך הוא נותן את הכח 
לחנך את הילדים ”לדבר בם" גם ב"והיה עקב" – עקבתא דמשיחא • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

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

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

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

1) ואתחנן ו, ז.

בה  אופן;  באותו  בם"  לדבר  בניכם)  את  אותם 
בשעה ש"ודברת בם" קאי על האב והרב2, ואילו 
”משעה  רש"י:  כפירוש  הבן,  על  קאי  בם"  ”לדבר 

שהבן יודע לדבר למדהו תורה כו'"3.

ב
 החילוק בפועל:

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

בדרך ובשכבך ובקומך" גם אצל הבנים.
והרי זה חילוק מן הקצה אל הקצה: לפעול על 
הבנים  על  לפעול  אבל  אחד;  עניין  זהו   – עצמו 

2) פירוש רש"י על הפסוק.
3) ראה גם שיחת שבת פרשת עקב תשכ"ח (סעיף יג). וש"נ.

דבר מלכות

4
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הרי   – בם"  ”לדבר  של  באופן  תהיה  שהנהגתם 
צורך  יש  זה  ובשביל  לגמרי,  מיוחדת  עבודה  זו 

בסייעתא דשמיא והצלחה מיוחדים.

ג
 ובפרטיות יותר:

מוסרים  וכו'  הדאגות  רוב  שמפני  אמת  הן 
חשובה  הכי  במדה  הילדים  וחינוך  הדרכת  את 
למוסדות חינוך, אבל אף על פי כן, בחינוך הילד 

נוטל חלק חשוב לא רק בית הספר אלא גם הבית; 
יש להבטיח שכאשר הילד חוזר הביתה, לא יראה 
שום סתירה חס ושלום לבית הספר, אלא אדרבה 
– שיראה שם סיוע לזה, כך, שהעניין ד"לדבר בם" 
גם  אלא  ה"מלמד",  עם  הספר  בבית  רק  לא  יהיה 
”בשבתך בביתך", בבואו לאביו ואמו, יוכל לדבר 

אודות ”תורה ציווה לנו משה".
ועניין זה נפעל על ידי פרשה שניה אפילו אצל 

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

עליהם ”לדבר בם" – הרי זו עבודה בפני עצמה.
נ"ע  (מוהרש"ב)  אדמו"ר  כ"ק  מאמר  וכידוע 
שמצווה  שכשם  אדמו"ר),  מו"ח  כ"ק  של  (אביו 
אחד  כל  על  מצווה  כך  תפילין,  יום  בכל  להניח 
עם  לדבר  מסויים  זמן  יום  בכל  לקבוע  מישראל 

4) ראה גם שיחת פרשת עקב שנה זו (תשכ"ח) סעיף יג.

ומזה  ומצוותיה.  תורה  ליהדות,  בנוגע  הבית  בני 
צורך  ויש  עצמה,  בפני  ומצווה  ציווי  שזהו  מובן, 

בסייעתא דשמיא מיוחדת.
לכל לראש צריכים האב והאם להראות ”דוגמא 
חיה", כי, אם יאמרו לו דבר אחד, ואילו הנהגתם 
תהיה באופן אחר, לא יפעל הדיבור על הילד; ילד 
לא מבין ”קונצים"... אם האב ”נאה דורש", והאם 
”נאה דורשת" – עליהם להיות גם ”נאה מקיים"5, 
ואם חסר אצלם בקיום – אינו מקבל את ה"דרשה".
אך גם בהיותם ”נאה דורש נאה מקיים", צריכים 

האב והאם לדבר ”דברים היוצאים מן הלב", כדי 
”לדבר  והבת,  הבן  אצל  ויפעלו  הדברים  שיחדרו 
בם", לא רק בבית הספר, אלא גם ”בשבתך בביתך 

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

התורה, ולדבר בם ביתר חיות והתלהבות.
כי,   – ובנות  בנים  אצל  בשווה  הוא  זה  ועניין 
חילוק  יש  התורה  ללימוד  שבנוגע  פי  על  אף 
הזקן  רבינו  ביאור  פי  על  הרי  ביניהם,  גדול 

5) חגיגה יד, ב.
6) פרק ג הלכה ה.

מפני רוב הדאגות וכו' מוסרים את הדרכת וחינוך הילדים 
במדה הכי חשובה למוסדות חינוך, אבל אף על פי כן, 

בחינוך הילד נוטל חלק חשוב לא רק בית הספר אלא גם 
הבית
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בכל  הנה  תורה,  תלמוד  הלכות  של  א'  פרק  בסוף 
העניינים הקשורים עם יראת שמיים, אין חילוק בין 
דיבור  לשלילת  בנוגע  גם  מובן  ומזה  לאשה,  איש 
זה  שאין  כיון  ישראל,  בת  אצל  בטלים  בדיבורים 
רק עניין של ביטול תורה, אלא בזה תלוי אם היא 
תישאר בת ישראל כשרה, או רחמנא ליצלן שיהיו 
(”ניט  עלינו  לא  עתה,  שרואים  הקשיים  כל  לה 
ה"היפס"7  אצל  געדאכט")  הויז  אידשע  קיין  פאר 

אלע  די  מיט  בלאנדעזניש  (”מיט  כו'  התועים  וכל 
זאכן..."). 

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

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

תורה ציווה לנו משה", לכל בני ובנות ישראל,

7) = צעירים המורדים במוסכמות החברה האנושית.
היפך  של  באופן  בה  שההנהגה  יורק  בניו  ידועה  שכונה   =  (8

הצניעות וכו'.
9) מגילה ו, ריש ע"ב.

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

יש לה התחייבויות כאלו שאין לבנים,
ואילו כאשר מדובר אודות שש המצוות שחיובן 
שהם:  הפסק,  ללא  מקום,  ובכל  זמן  בכל  תמידי, 
שכתוב  (כמו  וכו'  ה'  אחדות  ה',  ויראת  ה'  אהבת 
מקלט  ערי  שש  ש"סימנם  החינוך  ספר  בהקדמת 

ואשה,  איש  אצל  בשווה  הם  הרי   – לכם")  תהיינה 
שבו  מקום  שבכל  היינו,  לייחדו,  היא:  מהם  ואחת 
נמצא יהודי צריך לידע שאין מציאות אחרת מלבדו 

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

ש"ציווה לנו משה".  

ד
שמע  קריאת  של  שניה  בפרשה  מודגש  זה  וכל   
 – וגו'"  בם  לדבר  בניכם  את  אותם  ”ולמדתם   –

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

על הילד לראות דוגמא חיה מהוריו, ואחר כך צריך לשמוע 
מהם, מאביו ואמו, באופן ש"כשהתינוק מתחיל לדבר" אזי 

מספרים לו לכל לראש ש"תורה ציווה לנו משה"
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קריאת  של  שניה  פרשה  נמצאת  בפרשתנו 
שמע.

בפרשה ראשונה נאמר: ”ושננתם לבניך ודברת 
”ולמדתם  נאמר:  שניה  בפרשה  ואילו  בם", 
עניינים  שני  אלו  בם".  לדבר  לבניכם  אותם 
שונים לחלוטין: ההוראה ”ודברת בם" מופנית 
”ולמדתם  ההוראה  ואילו  עצמו,  האדם  כלפי 
צורת  על  מורה  בם"  לדבר  בניכם  את  אותם 

החינוך שאדם נדרש להעניק לבניו.

חשוב  ילדיו  את  לחנך  האדם  חובת  בעניין 
להבהיר: 

חלק ניכר בחינוך הילדים מוסרים ההורים בידי 
מוסדות החינוך לשם שולחים הם את ילדיהם. 

ששולחים  אחרי  גם  כי  לזכור,  ההורים  על  אך 
חלק  ראויים,  חינוך  למוסדות  ילדיהם  את 
ולפיכך  בבית.  הילדים  מקבלים  בחינוך  חשוב 
צריכים ההורים לוודא שההנהגה בבית תסייע 
די  לא  במוסדות.  הילדים  שמקבלים  לחינוך 
בם",  ד"לדבר  העניין  ישנו  הספר  שבבית  בכך 

יש לוודא שיהיה זה גם ”בשבתך בביתך"...

להנהגה  חיה  דוגמא  להוות  צריכים  ההורים 
ילדיהם  באזני  ידברו  רק  ההורים  באם  ראויה. 
עצמם  והם  ומצוותיה  בתורה  זהירות  אודות 
את  הילדים  יקבלו  לא   – כך  על  יקפידו  לא 
דיבוריהם. ילד אינו מבין ”קונצים" – אם האב 
מקיים",  ”נאה  להיות  עליו  אזי  דורש"  ”נאה 

ובאם לאו אין הילד מקבל את ה"דרשה".

סיכום

”אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו"10) 
שבו  מקום  שבכל  כאלו  ובנות  בנים  להעמיד   –
נמצאים יהיה הדיבור שלהם – באופן ש"נפשי יצאה 
בדברו"11 – בעניין ד"תורה ציווה לנו משה", וזוכים 

10) עבודה זרה ג, סע"א.
11) שיר השירים ה, ו.

בדרך  ובלכתך  בביתך  ”בשבתך  בזה  שידברו  לכך 
ובשכבך ובקומך",

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

26
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משיח וגאולה

הגאולה נמצאת בתוך 
התפילה והבקשה 

עבורה
מה מועילה בקשת הגאולה כאשר הגלות מתארכת?

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

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

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

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

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

באופן ד"עולמך תראה בחייך".

ביטול ה"פיזרן לבין האומות"
אבל עדיין נשאלת השאלה: סוף־כל־סוף עדיין בני־ישראל נמצאים במעמד ומצב ד"פיזרן לבין האומות"?!

והביאור בזה – אחדותם של ישראל נפעלת על־ידי קיום מצוות אהבת־ישראל – ”ואהבת לרעך כמוך". דהנה, 
כאשר יהודי מקיים את המצווה ד"ואהבת לרעך כמוך" כדבעי, הנה מאחר שמציאותו של ”רעך" היא ”כמוך", 

הרי כשם שאינו יכול להיפרד מעצמו, כמו־כן אינו יכול להיפרד מחבירו, היות ש"רעך" הוא ”כמוך"!
וכמבואר בירושלמי (נדרים פ"ט ה"ד) המשל מב' ידיים של גוף אחד, שלא שייך שיד אחת תזיק ותרע ליד 
השנייה, מאחר שמדובר אודות ב' ידיים של גוף אחד. וכמו כן מובן בנמשל – שכל בני־ישראל הם מציאות של 

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

על־ידי זה מבטלים את העניין ד"פיזרן לבין האומות".

(משיחת כ"ף מנחם־אב ה'תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב, כרך ד, עמ' 2037-2039 – בלתי מוגה)
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הרה"ק ר' לוי יצחק 
שניאורסאהן – ע"ה 

שנה לפטירתו
”נלקח מהעולם קודם זמנו" • ”נשאר טמון שם ע"י הרדיפות והגזירות" 
• עדותו של הרש"ג בפני הרבי • הרב ד"ר צבי הרכבי כותב על ר' 
לוי'ק • על הספר ’תולדות לוי יצחק' • זכרונות הרה"ח ר' לייזר הורוויץ 
והקירובים של הרבי • והתלמוד תורה שזכה שהרבי יעניק לו השם 

”לוי יצחק" בלוד • בבואנו מיום ההילולא כ' במנחם־אב

יש ענין של חיבור הפכים בענין מיתתן של צדיקים 
לצדיקים  הקב"ה  נותן  אחד],  [מצד  גיסא  שמחד   –
אותו  לוקח  גיסא,  ומאידך  בעולם,  ושליחות  תפקיד 

מהעולם קודם זמנו.
תשל"א  עקב  בש"פ  הרבי  השמיע  אלה  דברים 
(תורת מנחם כרך סה עמ' 122), ורמז בכך לאביו 
ר' לויק, שנסתלק קודם זמנו (השווה: תורת מנחם 
כרך ט ריש עמ' 106; וראה גם כרך כג עמ' 228).

באותה שנה בהתוועדות י"א שבט (שם כרך סג 
עמ' 165), דיבר הרבי על מצבם הקשה של יהודי 

ברית־המועצות והתבטא:
כל  (עם  ז"ל  אאמו"ר  כתפי:  על  שחוויתי  דבר 
ע"י  שם  טמון  נשאר  עליו)  לומר  שצריך  התוארים 

הרדיפות והגזירות.

עדות הרש"ג ז"ל
עדות מעניינת השמיע חתנא וגיסא דבי נשיאה, 
הרש"ג ז"ל, בפני הרבי במהלך סעודת ליל שמיני 
 ;118 עמ'  סב  כרך  מנחם'  (’תורת  תשל"א  עצרת 

’המלך במסיבו' כרך ב' עמ' רח (בשינוי)):
דוב  אלחנן  ר'  עם  שבנסיעתו  הרש"ג  ”וסיפר 
ביקרו  לקרעמענטשוג  מליובאוויטש  מרוזוב 

אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  אצל  ביעקאטרינאסלאוו 
שליט"א, ודיבר כל הלילה בענין כתיבת וחתימת 
הדברים  ורוב  עצרת  ובשמיני  בתשרי  הפתקאות 

היו בדרך הקבלה".

הנוסח בכ"ף אב מרמז 
אולי לרבי ואביו

מטעם  התקיימו  תשכ"ח־תשמ"ו  השנים  בין 
לבני  בר־מצווה  חגיגות  צעירי־אגודת־חב"ד 
בארצנו  והחבלנות  המלחמה  (”יתומי  הגיבורים 

הקדושה") בכפר חב"ד.
תשל"ח;  תשל"ז;  תשל"ו;  [בשנים  מהן  שמונה 
תשמ"ה]  תשמ"ג;  תשמ"ב;  תש"מ;  תשל"ט; 

התקיימו בכ"ף מנחם־אב או ממש בסמיכות לו.
המרמזים   – הבאים  הדברים  את  כתב  והרבי 

אולי גם לכ"ף מנחם־אב:
אשר  דמו,  יקום  השם  לאביך,  רוח  נחת  תגרום 
מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה אתך, 
שמחה  ושמח  הטובה  בהתנהגותך  רב  עונג  מתענג 
גדולה אשר הולך אתה מחיל אל חיל בתורתנו תורת 

אמת ובמצותיה.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

24
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הרבי ובן העיירה
היה  לוי'ק  ר'  על  לכתוב  שזכה  האנשים  אחד 
יקטרינוסלב,  העיירה  בן  הרכבי,  צבי  ד"ר  הרב 
שזכה לקשר חם עם בית הרב. בשנת תשט"ז זכתה 
רעייתו ל'יחידות', במהלכה עשה הרבי ’תספורת' 

לבנו שי'.
הארכנו כבר במדור זה על קשרי הרבי עם חמיו 
כ"ץ  הכהן  ראובן  רבי  הגאון  פתח־תקוה  של  רבה 
את  פירסם  תשל"ג  בשנת  תתקלז).  גליון  (ראה 
ירושלים  צא"ח  בארכיון  יאקטרינוסלב.  על  ספרו 

מצויה הגלויה הבאה, בפרסום ראשון:
”ב"ה כ"ה בשבט ה'תשל"ג

”מכובדיי שי'   
הרבי  ברכת  העברת  על  ח[ן]  ”ת[שואות] 
בצירוף  משלוחי,  קבלת  גם־כן  המאשר  שליט"א, 

ברכתם. וברכה תמיד זמנה.
ושני  בעריכתי  יאקטרינוסלב"  ”ספר  ”יצא 
לרבי  א)  נמסרו־נשלחו  הראשונים  עותקים 

שליט"א; ב) לכב' הנשיא שזר יחי'.
”י"ב היא עיר רבנותם של ר' בערע־וואלף זצ"ל 

[”המשפיע מסטראדוב"] ושל רלוי"ש זצ"ל.
על  בספר  יש  שליט"א.  הרבי  של  גידולו  ”עיר 
הקהילה, על השואה, על אישיה, מאמרי על רלו"י 

זצ"ל עם תמונתו וכו'.
”הספר נסדר [=בדפוס] בכפר חב"ד. . על אנשי 

חב"ד לקנות הספר, להפיצו, לפרסמו..
”בברכת כבוד התורה,

”הרב ד"ר צבי הרכבי".
(’אגרות־ הרבי  לו  כתב  הספר  קבלת  עם  מיד 

קודש' כרך כח עמ' קל):
ות"ח  ”יאקטרונסלאב",  הספר  קבלת  הנני  מאשר 
[ומצורף  ומצו"ב  תשואות־חן].  [ותשואות־חן  ת"ח 

בזה] להוצאות המשלוח וכו'.

על ’תולדות לוי יצחק'
של  ראשונה  מהדורה  נדפסה  תשל"ז  בשנת 
ר'  הרה"ח  בעריכת  יצחק'  לוי  ’תולדות  הספר 

נפתלי צבי גוטליב (ע"ה).
לרב הרכבי הייתה ביקורת על הספר, והוא כתב 
על־כך לרבי, שהגיב על־כך (’אגרות־קודש כרך לב 

עמ' קי):

לוי  ”תולדות  הספר  על־דבר  ההערות  על  ת"ח 
יצחק", ובטח בא בדברים ישר עם העורך שי', ואולי 

הוא בסוג ד"צעקה על העבר"...
הרנ"צ  שלח  בראשונה  הספר  הדפסת  טרם 
כל  את  הגיה  לא  הרבי  לרבי.  החומר  את  גוטליב 
הספר, אך ציין שורת תיקונים והערות המוכרחים 
(”הנ"ל מוכרח"). ראה ’אגרות־קודש' כרך לא עמ' 

שלח־ט.
עוד קודם לכן (שם עמ' רעא) כתב הרבי:

כדבעי  שיגיהו  ובלבד  דכאן,  ”קה"ת"  עם  יתדבר 
וכו'. .

כבר בחודש שבט תשל"א (שם עמ' קכז) עורר 
הרבי בדבר הדפסת הספר וכתב:

הר"ד  כך]  [כל  כ"כ  שמתארך  במאד  חבל 
כו',  אאמו"ר  [על־דבר]  ע"ד  דברים]  [=הרשימות] 
יו"ל [=יוציאו  לא  ניסן  לי"א  שגם  וכנראה  מתי?  ועד 

לאור]!!
יצויין, כי לפני שנתיים הספר ראה אור במהדורה 
חדשה, בעריכת הרב אלי' שיחי' וולף, ובאחרונה 

פורסמה חוברת השלמות לספר זה. 

מקבל מר' לוי'ק – 
”הכתיבה להשקיט הנביעה"

בנו  ז"ל),  (הורוויץ,  גורביץ  אליעזר  ר'  הרה"ח 
 – הי"ד   – המתמיד  יצחק  ר'  האגדי  המשפיע  של 
והיה  תר"צ־תרצ"א  בשנים  ביקטרינוסלב  שהה 

מקורב לרלוי"צ שאף העניק לו ’סמיכה' לרבנות.
וזכה  לרבי  לראשונה  נסע  תשכ"ג  בשנת 
לקירובים מיוחדים. חסידים קישרו זאת לקרבתו 

לר' לוי'ק.
באותה הזדמנות ביקר אצל הרבנית חנה, אימו 
ועליו  ברשותו  שהיה  ספר  לה  ומסר  הרבי,  של 
התנוסס שמו של סבּה. הרבנית הגיבה: ”זה עבור 

בני".
רעייתו  באוזני  לוי'ק  ר'  התבטא  בהזדמנות 
הרבנית חנה: ”הוא היחיד שמבין – לכן הוא מגיע 

[לשמוע]".
הראה  החורף,  בסוף  ”פעם  סיפר:  אליעזר  ר' 
לי ר' לוי'ק את רשימותיו ואמר: ’זה מה שדרשנו 

במשך החורף – בעיקר בסעודת שלישית'... 
תישאר  עיכבני  ללכת  כשעמדתי  ”בהזדמנות, 
כאן, וכשהיה נצרך לאוויר ביקשני להתלוות אליו 
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לגן, שם ישב והתבונן משך מספר שעות בענייני 
קבלה ודא"ח...".

וסיים ר' אליעזר: ”הצורך של ר' לוי'ק לכתוב 
להשקיט  שנזקק  העובדה  מן  נבע  דבריו  את 
נביעת המוחין שלו – בדומה למה שמספרים על 

הגאון הראגצ'ובי".

הרבי העניק שם לתלמוד 
תורה על שם אביו

בכ"ב סיון תשל"ה (’אגרות־קודש' כרך ל עמ' 
ברכהן  נטע  נתן  מו"ה  להרה"ח  הרבי  כותב  רל) 
תלמוד  מהנהלת   – נלאה  והבלתי  החיה  הרוח   –

תורה חב"ד בלוד:
שבאלבום.  מהתמונות  הנחת־רוח  על  תשואת־חן 
כדאי שתהיה תמונה כללית מרשימה יותר. . אזכיר 

על־הציון לכל־הנזכר־לעיל ויבשר־טוב.
בשלב מסויים – כנראה בכ"ף מנחם־אב תשל"ז 
את  יישא  שהחדר  לכך  הסכמתו  הרבי  העניק   –
בקיץ  מכן,  לאחר  ושנה  הק',  אביו  של  שמו 
לנסיעה  הגרלה  התלמוד־תורה  קיים  תשל"ח, 
ש[נה]  אב,  מנחם  כ'  ”התוועדות  לרגל  לרבי, 
הרה"ח  הרה"ג  הרה"ק  של  דהילולא  יומא  ז[ו] 
אביו  זיע"א,  זצוקללה"ה  שניאורסון  יצחק  לוי 
ההגרלה  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  יבדלחט"א  של 
ת[למוד]  השם  לנתינת  השנה  ליום  הותאמה 

ת[ורה] לוי יצחק ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א...".
הרבי שיגר להרב ברכהן $200 שטרות בני $1 
ושטרות בני $10 כדי שימכרם לטובת התלמוד־

תורה. 

עבודת הדור
כשהעיירה בוערת

הרב דוד לדיוב, קריית מלאכי

לפני כ-4 שנים עברתי להתגורר בשכונה בקריית מלאכי 
המעורבת מאוכלוסיות שונות. 

אך  חנוכה,  היה  לפעול  לי  התאפשר  בו  הראשון,  החג 
עשיתי לעצמי 'חשבון', שבקריית מלאכי לא חסרים חסידי 

חב"ד ולבטח יש מי שיגיע גם לשכנים שלי וכו' וכו'.
לאחר שמרקתי את מצפוני, אני שומע לפתע קולות של 
צעירים המחפשים אנשים נזקקים בכדי לחלק להם מתנות 
הדיבור  סגנון  המראה,  לפי  לזהות  היה  קשה  לא  לחג... 

וכדומה כי המדובר הוא בנציגי המיסיון רח"ל. 
ההשכמה  קריאת  היה  שחשתי  הזעזוע 
בבית?!". עמי  המלכה  את  לכבוש  "הגם  שלי, 
ההחלטה גמלה בליבי: עלי להפיץ אור של קדושה בבניין 

בו אני מתגורר.
שהופקו  המהודרות  ערכות־החג  את  הזמנתי 
השכנים. אצל  בית  ביקורי  סדרת  וערכתי  אז, 

מני אז, ברוך ה' הנני יוצא למבצעים בעיר מידי יום.
הבית  בביקורי  עושה  אני  בלבבות  העמוק  החריש  את 
אגף  על־ידי  המופקות  הערכות  באמצעות  החגים.  לפני 
המבצעים קל לי להיכנס גם לבתים 'סגורים' יותר ולפתח 
על  איתם  מדבר  אני  ביהדות.  מסוים  נושא  סביב  שיחה 

הרבי, שבת, תפילין, אות בספר־תורה וכו'.
זכורה לי במיוחד משפחה אחת שהייתה צוננת במיוחד 
כלפיי וכלפי מה שאני מייצג. מה שבחוגים מסוימים היה 
מכונה "מקרה אבוד". הקפדתי לבקרם מידי ערב חג, ביקור 
וברכת  הערכה  הענקת  פתיחה,  בברכת  לרוב  שהסתכם 

פרידה.
אחרי שנה של התמדה בביקורים, לאחר התנצלותה על 
היחס הלא־אדיב שהפגינו כלפיי, חשפה בפני בעלת־הבית 
שהענקנו  בפמוטים  בקביעות  שבת  נרות  מדליקה  היא  כי 

להם באחד הביקורים...
לראות  שלא  יכול  אינני  לאחור,  במבט 
לפעולה  אותי  שהניעה  ההשגחה  יד  את 
נאים.  פירות  ה'  ברוך  שהצמיחו  ב'מבצעים' 
בבניין,  להשפיע  הצליח  ההוא  המסיונרים  זוג  כמה  עד 
שהם  שבטוח,  מה  אבל  יודע.  אינני   - היום  הם  והיכן 
לאידישקייט. נחשפו  השכונה  מבני  רבים  שרבים  פעלו 
להעביר  הדרך  את  ימצא  הרבי  להתעורר,  צריך  כשחסיד 

לו את המסר.

Mivtzoim.co.il
    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך

22
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כ"ק אדמו"ר הצמח צדק יצא חזרה לליובאוויטש
לאחר אסיפת הרבנים בפטרבורג בה פעל לביטול עצת המשכילים

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

שר הפנים הזמין אסיפת רבנים במטרה לבצע כמה 'תיקונים' בדת ישראל כפי דרישתם של המשכילים, וראשית 
דבר - לאסור את לימוד החסידות.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק עמד וחרף נפשו הקדושה נגד הצעת הממשלה. הוא הוכיח בראיות ברורות שאסור 
לערוך תיקונים בחוקי התורה, והוכיח את ההכרח בלימוד תורת החסידות.

שר הפנים, שבנוסף להיותו רשע שכל מגמתו להצר ולהעיק את יראי ה', היה גם משוחד מהמשכילים ועמד 
בתוקף לצדם. באסיפת הרבנים הוא דרש בתוקף שכל הרבנים יחתמו על הפרטי־כל שהכינה הממשלה.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התנגד לכך בתוקף, ובשל כך נעצר עשרים ושתיים פעמים והושם בבית הכלא. היה זה 
צעד שחזר על עצמו שוב ושוב, כדי לשבור את רוחו ולהניא אותו מעקשנותו.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה נתון אז בסכנה גדולה. הדבר נודע בכל רחבי רוסיה, והיהודים נרעשו מהמצב. 
בכל ריכוזי היהודים התאספו היהודים לתענית ציבור ולקריאת 'ויחל', ושבתו ממלאכה. הרעש הכללי ותוקף 
דעתו ומסירות נפשו של כ"ק אדמו"ר הצמח־צדק פעלו את פעולתם, ושר הפנים נסוג מכל הצעותיו בתיקוני 

הדת, ולימוד החסידות הותר כבתחילה.
(ימי חב"ד ע' 234)

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה מייזליש

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה מייזליש, מחסידיו המפורסמים של כ"ק אדמו"ר הזקן.
לפני שהתקרב לרבנו הזקן נמנה עם עדת המתנגדים, והיה השמש וה'נאמן' של קהילת 
וילנא. שנים אחדות לפני שנלקח רבנו למאסרו, נתקרב אליו רבי משה בחבלי עבותות 

של אהבה.
בשנת תקע"ו עלה לארץ הקודש והתיישב בצפת, ובשנת תקפ"ג עבר לחברון. 

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

תר"ט

כ"ו
אב

כ"ד
אב

עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

תר"ג
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שבת קודש פרשת עקב, כ"ג מנחם־אב,
מברכים החודש אלול

לכ"ף  שהגיעו  מהאורחים  גדול  ציבור  עדיין  נשאר  לַשָּׁבת 
מנ"א.

הראשונה  השיחה  כאשר  כשעתיים,  נמשכה  ההתוועדות 
'אלול'.  על  היה  כולה  השיחה  תוכן  תמימה.  שעה  נמשכה 
מלמטה  העבודה  אלול;  חודש  של  הצדק  חשבון  על  דובר 
למעלה ('אני לדודי'); העבודה מלמעלה למטה ('דודי לי'); 
ולא  החשבון  לפי  היא  (כשהקביעות  שכיום  אלול  ר"ח  גם 
לפי הראיה) הוא תמיד שני ימים שהם כנגד שני סוגי עבודה 
אלו; בפרט בקביעות שנה זו, שראש חודש חל ביום הש"ק 
וביום ראשון, הרי עבודת הש"ק – מלמעלה למטה ועבודת 

יום ראשון (עובדין דחול) – מלמטה למעלה.
בכל  להיות  צריך  הצדק  שחשבון  ההוראה  את  פירט  הרבי 
בעבודה  והן  למעלה  דמלמטה  בעבודה  הן  העבודות,  סוגי 
'אנוכי')  ולא  ביטול  (בחי'  מ'אני'  החל  למטה.  דמלמעלה 
עד 'לדודי', ואח"כ מ'ודודי' (בתוספת וא"ו) עד 'לי', כדברי 
המדרש "כל מקום שנאמר לי, לעולמי עולמים הוא". עבודה 
נצחית ובאופן של צדק, לפנים משורת הדין. ועל־ידי חשבון 
של  חשבונו  ונחשב  "בואו  ומעשה,  דיבור  במחשבה  צדק 

עולם", מגיעים תיכף ומיד לגאולה השלימה והנצחית.
פתח  השנייה  השיחה  ואת  מתי',  'עד  שרו  זו  שיחה  אחרי 
'עד  הטענה  אודות  ודואגים  מדברים  חושבים,  "הרי  הרבי: 
מתי'. ואף שכבר הפיצו את מעיינות החסידות בכל מקום, 
עדיין לא בא! איז מען געפַאלן אויף ַא סברא', ('נפל רעיון'): 
ישנם כאלו שהם רח"ל 'סגי נהור', ואליהם עדיין לא הגיעה 
פנימיות התורה. ואופן לימודם וקריאתם הוא על־ידי כתב 
הנקרא 'בריל' [וכאן פירט הרבי את שם הכתב: 'בי"ת, רי"ש, 
יו"ד, למ"ד], ובהשגחה פרטית הגיע לכאן בימים אלו תניא 

שנדפס בכתב זה".
להגיע  יצטרכו  שלא  רצון  "יהי  הרבי,  סיים  "ובמילא", 
הדפסת  עצם  אלא  זה,  בכתב  התניא  ספר  לימוד  לעצם 
ספר זה והבאתו לד' אמות אלו יזרז את הגאולה האמיתית 
מאתי  חדשה  "תורה  נלמד  ממש  ומיד  ותיכף  והשלימה, 

תצא" - מהקב"ה עצמו, על-ידי משיח צדקנו, שהוא יחזור

קונטרס 'אדמו"ר הצמח צדק ותנועת 
ההשכלה' מונה למעלה מ-60 עמודים וחובר 
בידי אדמו"ר הריי"צ. הוא סוקר את מלחמתו 

של אדמו"ר הצמח צדק נגד תנועת ההשכלה, 
וכולל מכתבים ששלח אדמו"ר ה'צמח צדק' 

ובהם טיעונים בעד סדר הלימוד הנהוג בקרב 
בני ישראל היראים

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ’בית חיינו'

ספר 
התניא 
בכתב 
'בריל'
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כ"ט
אב

כ"ק אדמו"ר הזקן עוזב את ליאדי
עקב פלישת נפוליאון

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

רבנו הזקן לא רצה לעזוב בימי המלחמה את מקום מגוריו בליאדי. לכל לראש, בכדי שלא תיפול רוחם של 
יהודי רוסיא הלבנה. אולם כאשר צבא נפוליאון התקדם במהירות לעבר ליאדי, ציווה רבנו הזקן לעזוב את 

העיר במהירות, ואף הורה לשרוף את הבית (כדי למנוע מנפוליאון להשתמש בחפציו למעשי כשפים).
(ימי חב"ד ע' 236)

כ"ק  התיישב  שבה  לליובאוויטש,  מליאדי  בירתה  את  חב"ד  ממלכת  העתיקה  הזקן,  רבינו  הסתלקות  לאחר 
אדמו"ר האמצעי לאחר כשנה (ח"י אלול תקע"ג).

 אחד מהרבנים מנכדי רבינו סיפר, שרבינו אמר שהמלחמה קיצרה לו עשר שנים מחייו.
(בית רבי ע' מו)

 כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
נסע לליובאוויטש 

להשתטח באהלי הקודש

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

קבלת הנשיאות. 
(תולדות העיירה ע' 14)

תרפ"ב

תקע"ב

אוהל כ"ק 
אדמו"ר 

הצמח־צדק 
וכ"ק אדמו"ר 

מהר"ש 
בליובאוויטש 



תנש"א / יומן

כולם  יהיו  ואז  ביאור,  ובתוספת  הקב"ה  דברי  על 
בריאים בתכלית השלימות".

אחרי שיחה זו שר הקהל 'אימתי קאתי מר' והרבי עודד 
אורחים  קבוצת  לעבר  ובמיוחד  בחוזק,  השירה  את 

ממיאמי.
באצבעו  כשמורה  הרבי  פתח  השלישית  השיחה  את 
'לחיים'  להם  למזוג  הורה  הנ"ל,  האורחים  קבוצת  על 

והזכיר אודות חלוקת המשקה.
ניגון  את  לנגן  בעצמו  הרבי  התחיל  החלוקה  אחרי 

ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.
יום ראשון כ"ד מנחם אב 

משש  למעלה  הפעם  ארכה  לצדקה  השטרות  חלוקת 
בזו  נערכו  וערבית  מנחה  והתפילות  רצופות,  שעות 
אחר זו. (בתפילת מנחה האריך מעט החזן בתפילה עד 

עת תפילת ערבית).
הרה"ח ר' שמואל בוטמן הראה לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
 MOSHIACH IS ON באנגלית כתוב  שעליה  חולצה 
 2,000 שעשו  ואמר  בדרך',  'משיח   =  THE WAY

חולצות כאלו.
הרבי: "אם יתנו אחת לי, הרי יישארו עדיין 1999. אם 

כך תשאיר אחת כאן...
הנ"ל נתן את החולצה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

"פַארן  נוסף,  דולר  החולצה  של  ליצרנים  נתן  הרבי 
כותנות" (=עבור הכותנות).

יום שני כ"ה מנחם־אב
הרבי נסע לאוהל.

יום שלישי כ"ו מנחם־אב
הנוסעים,  את  בירך  ערבית  מתפילת  הרבי  כשיצא 
זָאל  רבי  'דער  הרבי:  את  בירך  הנוסעים  אחד  כרגיל. 
זיין געזונט און דערלעבן משיח'ן' (=שהרבי יהיה בריא, 
ושיזכה למשיח). הרבי, שכבר נכנס לגן־עדן התחתון, 
נָאך  און  אתם,  גם  'אמן,  והשיב:  הנ"ל  לעבר  הסתובב 

דעם אויכעט" (=וגם אחרי ביאת משיח...).
יום רביעי כ"ז מנחם־אב

אחרי תפילת ערבית בירך הרבי נוסעים בנוסח הרגיל, 
כשמוסיף: "פרייליכע בשורות, הצלחה רבה" (=בשורות 

משמחות).
יום חמישי כ"ח מנחם־אב

היום הופיע 'קונטרס כ"ף מנחם־אב – ה'תנש"א'.
לצדקה  מטבעות  חילק  למקווה  בדרכו  הרבי  כשיצא 
לילדות מכיתת גן של מוסד 'בית רבקה', שעמדו ליד 

המכונית.
וערבית,  מנחה  התפללו  בשובו  לאוהל,  נסע  הרבי 
מצווה  שליחות  דולר  של  שטרות  שני  חילק  ואחריהן 

לצדקה לכאו"א.
הקודש  שיחת  מאז  חודשים  ארבעה  נשלמו  היום 
המפורסמת ביום כ"ח ניסן, בה היו, כזכור לכל, דברי 
'עד  הזעקה  לגאולה,  הציפיה  על  מיוחדים  התעוררות 

מתי' וכו'. 
כינוס  ב-770  התמימים  תלמידי  קיימו  זאת  בעקבות 
ההחלטה  הישיבה.  הנהלת  במעמד  מיוחד  התעוררות 
העיקרית הייתה שכל אחד מהנוכחים קיבל על עצמו, 
בלי נדר, לשנן בעל־פה עד ט"ו באלול (יום התייסדות 
משיח  בענייני  חסידות  מאמר  תמימים)  תומכי  ישיבת 

וגאולה ולהשתדל לחזור עליו ברבים.
יום שישי ערב ראש חודש אלול

הרבי נסע לאוהל (כדרכו בכל ערב ראש חודש).

«

15 18

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת עקב

כ"ג במנחם־אב –  מברכים החודש אלול

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

לכולם, ואחר־כך התפילה. 
המולד: יום שישי אחר הצהריים בשעה 5 אחר 

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

בוודאי לא" (קובץ רז"ש עמ' 30).
ולעניין השלמה אח"כ, בס' דיני ומנהגי ר"ח־חב"ד עמ' ז הביא 
שמועה מיחידות של הר"ש לברטוב, ששאל היות והוצרך לילך 
זמן רב כדי להגיע להתוועדות הרבי בש"ק מברכים, מה יעשה 
כו'.  ולהתפלל  לגמרו  גרמא  הזמן  אין  כי  תהילים,  אמירת  ע"ד 
וענה הרבי (כאן - תרגום מאידיש): (א) שיכול לומר התהילים 
(ב)  כסדרן.  המזמורים  לומר  ושא"צ  (בע"פ),  ברחוב  בהלכו 
 24 "ישנן  (ג)  דההתוועדות.  השיחות  בין  תהילים  לומר  שיכול 
שעות במעת־לעת" (כנראה הכוונה שיכול לגמור את התהילים 

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

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

בשבת השלישית, וכן הלאה".
הן  אם  צ"ע  והעיקר  ספיקות,  כמה  יש  הללו  המענות  בכל 

הוראה לרבים לכל אנ"ש.

הצהריים, 6 דקות ו-4 חלקים. 
השבת  ביום  אלול:  ראש־חודש  מברכים 

ולמחרתו ביום הראשון.
אין אומרים ’אב הרחמים'.

אבות פרק ד'.

יום שישי
כ"ט מנחם־אב, ערב ראש־חודש

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

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

היום (ער"ח) לצדקות שונות3.
שתי  את  קוראים  היום,  שמו"ת  בקריאת 
’עניה סוערה'; ודראש־ ההפטרות4: דש"פ ראה - 
ראשון  פסוק  בהוספת  כסאי',  ’השמים   - חודש 
כמנהג  הנוהגים  חודש'5.  ’מחר  דהפטרת  ואחרון 
רבותינו נשיאינו בזה, קוראים היום את ההפטרה 
תפילת  לפני  בשבת־קודש  ומחר  ראה,  דש"פ 
שחרית, אחרי קריאת ה'שביעי' שוב, קוראים את 

ההפטרה דשבת ר"ח עם ההוספה הנ"ל6.

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

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

6) היום יום, ד' טבת.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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פרשת עקב
ויאכילך את המן... למען הודיעך 

כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם 
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם 

(ח,ג)
מן  לחם  שהיה  המן,  את  אכלו  כשבני־ישראל 
השמים, הרגישו שהם חיים מהאלוקות שבלחם ולא 

מגשמיותו. 
מזה למדו לדעת שהוא הדין גם ללחם מן הארץ 
לא   – לארץ־ישראל)  כשבאו  מכן,  לאחר  (שאכלו 

גשמיות הלחם מחייה, אלא הניצוץ האלוקי שבו.
כשאדם  האדם":  יחיה  ה'  פי  מוצא  כל  ”על  וזהו 
ומזכיר  האכילה  לפני  בכוונה  הנהנין  ברכת  מברך 
שם שמים, הוא מעורר ומגלה את החיות האלוקית 
שבמאכל, בבחינת ”מצא מין את מינו וניעור", ואז 

הוא ניזון וחי מחיות זו.

(כתר שם טוב עמ' כה)

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

מדוע יש צורך בציווי על יראת ה', והרי מלך בשר 
שייראו  המדינה  תושבי  את  לצוות  צריך  אינו  ודם 

ממנו, שכן הם יראים ממנו בלאו־הכי?!
אלא שאין הציווי על יראת העונש, אלא על יראה 
מגדולת  מתבייש  (האדם  יראת־בושת  יותר,  נעלית 

הבורא, בדוגמת אדם שמתבטל לפני אדם גדול).
לכן נאמר ”שואל מעמך" דייקא, שכן יראת העונש 
החתול,  מן  ירא  (העכבר  הנבראים  בכל  מצויה 
דורשים   "ֵמִעָּמ” אבל  הלאה),  וכן  מהכלב,  החתול 

יראה יותר נעלית, יראת בושת.

(כתר שם טוב עמ' כג)

כי אם ליראה את ה' אלקיך (י,יב)

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

כתיב,   ”  ֵמִעָּמ ”שואל  הלא  דרשני:  אומר  הדבר 
ולא ”שואל ממשה"?

אומר הבעל־שם־טוב:
ה',  ליראת  מביא  תלמיד־חכם  מפני  המורא 
תירא,  אלקיך  ה'  ”את  כב)  (פסחים  רז"ל  כמאמר 
שבני־ישראל  ומכיוון  חכמים".  תלמידי  לרבות 
(תשא  ככתוב  הכבוד,  בהדרת  משה  אל  התייחסו 
לד) ”וייראו מגשת אליו", הרי זו ”מילתא זוטרתא" 

עבורם להגיע גם ליראת ה'.

(כתר שם טוב עמ' כג)

רבנו הזקן מבאר:
הדעת  כוח  דהיינו  נשמה,  שבכל  ה'משה'  לגבי 
בחינת  ממשיך  רבנו  שמשה  (כידוע  וההתבוננות 
הדעת בכל נשמה), קל להגיע ליראת ה'. שכן כאשר 
אדם מתבונן בגדולת הבורא, וכיצד הוא בוחן כליות 
ולב וכל צעדיו יספור, תיקבע בליבו יראת ה' לכל 
היום כולו, כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות 

קלה.

(תניא פרק מב)

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

כשהיה אדמו"ר הזקן בן י"ג שנה, שמע פעם איך 
רגילה,  בלתי  בהתמדה  ולומד  יושב  אחד  שיהודי 

בקול רם, ובמהירות גדולה.
אמר לו רבנו הזקן:

אשר  הטובה  הארץ  מעל  מהרה  ”ואבדתם  נאמר 
וחשק  רצון  היינו   – הטובה"  ”הארץ  לכם".  נותן  ה' 
ובעבודת  התורה  בלימוד  רצוא)  מלשון  (ארץ 
הבורא, ”אשר ה' נותן לכם" – שהקב"ה מעניק לאדם. 
”ואבדתם מהרה" – יש לאבד את ה"מהרה" ולסלקו 
את  ולענג  בנעימה  תורה  ללמוד  יש  זו.  מ"ארץ" 

הנשמה בנועם התורה.

(ספר השיחות ת"ש, עמ' 59)

ממעייני החסידות


