
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 שמיני • כ"ג בניסן התש"פ

א'שמ"ג

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת־השבוע חסידות  פניני   • אגרות   • שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם • חדש! ביאורים בפרק קי"ט  •
• סדר העבודה • ניצוצות • סוגיות בתורת רבינו • זמנים • 

יומנים ותאריכי חב"ד



31

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

077-444-7777

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

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > סוגיות בתורת רבינו •
16 > עת לדעת • 20 > לוח השבוע 22 > ביאורים בפרק קי"ט • 23 > לוח השבוע

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 :אינטרנט

גיליון 1343 · ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

הרבבי נותן ככחח לכל החסססידים והמקקושריים שבבכל מקום ששששבבו נמצאייםם ייוכלו לללמללא 
את התפקידדד והשליחחותתת לעשותת ממגגשמיות רוחחחניות, וכן לללפפפעול על ההזזוללת ולעעעשות 

מממנו אדם חדדש..
...מבלי הבטטט על מעממדדוו ומצבוו הקקקודם, הרי עעע"י רראייתו ששששל הרבי שששהסתכללל עלליו 
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כו""כ  לאחרי  ערכו))  ((לללפפי  עמדו  עעעל  להששאר  יההודדיי  אאותו  הצליחח  בליובאוויטשששש, 

ששניםם בבואאו לאמממריקקא.
(כ' מנ"א, תורת מנחם ח"א ע' 166)
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כבוד התורה

מענה בקשר לנסיעות בימי ספירת העומר:
בשטומו"צ  שתהיינה  יה"ר  שכותבן  הנסיעות 
ושוב,  [=רצוא  רצו"ש  ומוצלחת]  טובה  [בשעה 
לא  דעתי  שידועה  אלא  וחזור],  הלוך   - כלומר 
לעבור קו התאריך באמצע ימי הספירה וכן באם 
וביתו)  איש  (הנוסע  להשתמט  (בקל)  אפשר 
[=של  ש"ג  שני  יו"ט  ע"ד  להשקו"ט  מלהכנס 

גלויות].

לא לעבור את קו התאריךהכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

השראת השכינה בגלוי | פרשת שמיני
בתחילת הפרשה מסופר אודות יום השמיני למילואים, היום הראשון להקמת המשכן באופן קבוע, 

לאחר שבעת הימים שבהם נעשה ’החינוך' של המשכן וכליו.
...אע"פ שהמשכן כבר נעשה ונבנה והתחילה העבודה בו באופן הטוב ביותר... לא הסתפק הקב"ה 
בכך, ובבוא יום השמיני למילואים צווה למשה לאסוף אל כל עדת בנ"י בסמיכות למשכן כדי שיראו 

כבוד ה' – ”וירא אליכם כבוד ה' ”, ואכן כך היה בפועל – ”וירא כבוד ה' אל כל העם".
רצה  בתוכם,  שכינתו  משרה  שהקב"ה  וידעו  משכן,  לעשות  הקב"ה  ציווי  קיימו  זה  לפני  שגם  אף 
הקב"ה שהשראת שכינתו על בנ"י תהיה באופן הנראה והנגלה בעיני בשר, היינו, שלא די בכך שהקב"ה 
יודע  שמשרה שכינתו בתוך בנ"י, ובנ"י מרגישים בנפשם ובלבם שהקב"ה משרה שכינתו בתוכם, אלא 

צריכה להיות השארת השכינה בגילוי לעיני בשר – ”וירא כבוד ה' אל כל העם וגו' וירא העם גו'”.
(כ' אדר שני תו"מ תשמ"ט ח"ב ע' 482)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ג בניסן ה'תש"פ – ל' בניסן ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' חובל ומזיק.. בפרקים אלו. כ"ג בניסןו'
מ"ע רלו.הל' נחלות פרק ט.פרק א-ג.

מ"ע רלו.פרק י.פרק ד-ו.כ"ד בניסןש"ק

פרק ז-ח. הל' רוצח ושמירת כ"ה בניסןא'
מ"ע רלו. מל"ת פרק יא.נפש.. בפרקים אלו. פרק א.

רפט. רצו*.

פרק ב-ד.כ"ו בניסןב'
פתח פיך וגו'. ספר שופטים 

והוא ספר ארבעה עשר.. 
הל' סנהדרין.. בפרקים אלו. 

פרק א.

מ"ע רכה. מל"ת 
רצה**. רצב.

מ"ע רמז. מל"ת פרק ב.פרק ה-ז.כ"ז בניסןג'
רצג. רצז. מ"ע קפב.

מ"ע קפא. מל"ת פרק ג.פרק ח-י.כ"ח בניסןד'
שט. רחצ. מ"ע קפד.

מל"ת רצט. מ"ע רב. פרק ד.פרק יא-יג.כ"ט בניסןה'
רג. מל"ת ער.

ל' בניסןו'
ראשית חכמה וגו'. ספר קנין והוא 

ספר שנים עשר.. הל' מכירה.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

מ"ע רמה.פרק ה.
30
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דברמלכות

4

ימי הקיץ – ימי 
הוספה בתורה

 יש מחלוקת אם הגאולה תבוא בניסן או בתשרי, אך הכול מודים שהגאולה 
למעלת  ישראל  בני  השתוקקו  ממצרים  בצאתם   • תשובה  ידי  על  תבוא 
התורה שתהיה אחר מתן תורה ומרוב תשוקה ספרו את הימים • בחסידות 
מבואר כי בימי הקיץ נקל יותר לעסוק בתורה ובעבודת ה' • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו 

א
”בניסן  אם  בגמרא1  מחלוקת  יש   – לגאולה  בנוגע   
אבל  להיגאל".  עתידין  ”בתשרי  או  להיגאל"  עתידין 
הכלל2 כידוע  להיגאל",  עתידין  ש"בניסן  היא  ההלכה 
פי  על  העניין  מתברר  אזי  בגמרא,  בירור  אין  שכאשר 
דברי המדרש, ובנידון דידן, מפורש במדרש3 ש"בניסן 

עתידין להיגאל".
ובכל אופן, לכל הדעות ברור הדבר שהגאולה תבוא 
עושים  ”שכאשר  הרמב"ם4  וכפסק  התשובה,  ידי  על 

תשובה אזי ”מיד הן נגאלין".
 – תוושעון"  ונחת  ”בשובה  שכתוב5  מה  גם  וזהו 
מלשון  הוא  ש"שובה"  הפשוט  הפירוש  על  שנוסף 
ש"שובה"  הפירוש  גם  ישנו  ומרגוע6,  (השקט)  יישוב 
ידי  על  תבוא  שהגאולה  היינו,  תשובה,  מלשון  הוא 

התשובה.
ואף על פי שההלכה היא ש"בניסן עתידין להיגאל", 
שהרי  התשובה,  עבודת  עם  קשור  אינו  ניסן  וחודש 
ו"גר  גרים7,  בדוגמת  ישראל  בני  היו  ניסן  בחודש 

1) ראש השנה יא, רע"א. 
2) ראה תורת מנחם חלק לט עמ' 224. וש"נ.

3) שמות רבה פט"ו, יא
4) הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.

5) ישעיה ל, טו.
6) ראה פירוש רש"י ומצודות על הפסוק.

7) ראה יבמות מו, א-ב.

אצלו  שייך  לא  ובמילא  דמי"8,  שנולד  כקטן  שנתגייר 
עניין התשובה [שהרי עניין התשובה שייך רק אצל מי 
זאת,  עשה  ולא  ומצוות,  בתורה  תחילה  מחוייב  שהיה 
או שלא עשה זאת בשלימות, שאז צריך לתקן זאת על 
ידי התשובה, מה שאין כן אצל גר, שכקטן שנולד דמי, 
שעניינו  החסידות,  ובלשון  התשובה],  עניין  שייך  לא 
של חודש ניסן הוא גילוי מלמעלה למטה, ואילו עניין 
בהכרח  מקום,  מכל   – למעלה9  מלמטה  הוא  התשובה 
על  באה  ניסן  חודש  עם  הקשורה  הגאולה  שגם  לומר 
ידי תשובה, אלא שהתשובה היא באופן אחר, וכמבואר 
בין  הגאולה  שקודם  בתשובה  החילוק  אחר10  במקום 
דעת רבי אליעזר שבתשרי עתידין להיגאל לדעת רבי 

יהושע שבניסן עתידין להיגאל.

ב
של  שהעניין  התשובה11,  באיגרת  מבואר   [...]  
תשובה עילאה הוא באופן של אתדבקות רוחא ברוחא 
ביום  ששייכת  התשובה  עבודת  וזוהי  התורה,  ידי  על 
השבת – ”שבת אותיות תשב"12, ש"השבת היא תשובה 

8) שם כב, א.
9) ראה אור התורה בא עמ' רנז ואילך ועוד.

10) ראה תורת מנחם ספר המאמרים אדר עמ' צח ויאילך.
11) סוף פרק ח ואילך.

12) תורת נתן (למה"ר נתן שפירא) בסופו. ועוד.
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עילאה"13, כי, שבת ”אין עצב בה"14, ואסור לומר תחנון 
העניין  בשבת  להיות  יכול  לא  ולכן,  בזה15,  וכיוצא 
תשובה  אם  כי  כו',  עצב  עם  שקשורה  תתאה,  דתשובה 
תשובה  שלהיותה  התורה),  לימוד  ידי  (על  עילאה 

בשמחה16, הרי היא שייכת בשבת.
ומזה מובן שמיום השבת צריך לקבל החלטה להוסיף 
שבת  מיום  ובפרט  התורה,  בלימוד  ושקידה  התמדה 
שקשור  אבות,  פרקי  ללמוד  מתחילים  שבו  זה,  קודש 

עם כללות התורה שבעל פה17.

אוהל,  יושבי  עבור  הוראה  זו  הרי   – לראש  ולכל 
”אוהלי שם ועבר", דקאי על תורה שבכתב ותורה שבעל 

פה (כפי שמבאר הצמח צדק באור התורה18).
ולא כמו אלו שחושבים שכיון שמתחיל הקיץ, ימות 
החמה, ויש אוויר טוב, צריך לצאת לטייל וכו', ומה גם 
ולברך  כו',  טובות  אילנות  לראות  שיכולים  זמן  שזהו 
עליהם ”שככה לו בעולמו"19, ואם כן – טוען הוא – צריך 
לצאת לטייל כדי שיוכל לראות האילנות ולברך עליהם, 

ואין זה הזמן המתאים לעסוק בתורה.
אך על זה אומרת המשנה20: ”המהלך בדרך ומפסיק 

13) איגרת התשובה סוף פרק י.
14) ראה ירושלמי ברכות פרק ב סוף הלכה ז. הובא בתוספות ד"ה מאן 

דאמר – מועד קטן כג, ב.
15) ראה רמב"ם הלכות תפילה סוף פרק ה. וראה גם שער הכולל פרק 

לו ס"ב וס"ו. וש"נ.
16) איגרת התשובה פרק יא.

ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  ”משה  היא:  המסכת  התחלת   (17
וכו'", דקאי על תורה שבעל פה (שהרי בנוגע לתורה שבכתב לא שייך 
לומר ”מסרה ליהושע וכו'", כיון שניתנה לכל בני ישראל, שהרי משה 
ושבט,  שבט  לכל  תורה  ספר  ונתן  תורה  ספרי  עשר  שנים  כתב  רבינו 
ונוסף לזה כתב את ספר התורה השלוש עשרה, והניחה באוהל מועד, 

ולאחרי זה בעזרה). 
18) תולדות (כרך א) קמה, ריש ע"ב. (כרך ד) תתכא, רע"א.

19) ברכות נח, ב.
20) אבות פרק ג משנה ז.

ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה וכו'"! – ולכן, הברכה 
מפסיק  זה  שאין  באופן  להיות  צריכה  האילנות  על 

ממשנתו, כמבואר במפרשים21.
ומה שטוען שתקופת הקיץ אינה זמן מתאים לעסוק 
בתורה – הרי מבואר בחסידות להיפך, שבזמן הקיץ נקל 

יותר ללמוד תורה ולעסוק בעבודת ה'22.
וכמה  כמה  אחת  ועל  החול,  בימות  אפילו   – זה  וכל 
לעסוק  שמחייבת  נוספת  התבוננות  יש  שאז  בשבת, 

בתורה באופן של התמדה ושקידה:
אמרו רז"ל23 ”בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת", 
להתיר  כביכול,  הוא,  ברוך  לקדוש  קשה  שהיה  והיינו, 

לבני ישראל ללמוד תורה בשבת.
יעסוק  אלא  תורה,  ילמד  לא  אם  הרי  שכן,  וכיון 
הרשות,  ודברי  היתר  בדברי  אמנם   – בטלים  בדברים 
לא  ”בשופטיני  שהרי  ושלום,  חס  איסור  בדברי  ולא 
שהקושי  נמצא   – התורה  בלימוד  לא  אבל  עסקינן"24, 

והיגיעה של הקדוש ברוך הוא היו לחינם!

ג
יציאת  לאחרי  כשנמצאים  יותר  מודגש  זה  כל   [...]  

מצרים בחג הפסח:
העם  את  ”בהוציאך  נאמר25  מצרים  ליציאת  בנוגע 
שזהו  הזה",  ההר  על  האלוקים  את  תעבדון  ממצרים 

21) ראה מדרש שמואל על המשנה (מהר"מ אלשקאר).
22) ראה ספר המאמרים תרפ"ט עמ' 70. וראה גם תורת מנחם חלק 

כה סוף עמ' 268.
ירושלמי  וראה  שיט)  (אות  יונה  לרבינו  היראה  ספר  בסוף  הובא   (23
שבת פרק טו ריש הלכה ג. וראה גם אגרות קודש חלק כ עמ' קא. וש"נ.

24) ראה בבא קמא פה, א. בבא מציעא מ, א. בבא בתרא ז, א. ועוד.
25) שמות ג, יב.

לא כפי החושבים שכיון שמתחיל הקיץ, ימות החמה, ויש אוויר 
טוב, צריך לצאת לטייל וכו', ומה גם שזהו זמן שיכולים לראות 
כן  ואם  בעולמו",  לו  עליהם ”שככה  ולברך  כו',  טובות  אילנות 
צריך לצאת לטייל כדי שיוכל לראות האילנות ולברך עליהם, ואין 

זה הזמן המתאים לעסוק בתורה

28
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העניין שלח מתן תורה.
וידוע גם מה שכתב הר"ן בסוף מסכת פסחים, ”איתא 
בהגדה" שבצאתם ממצרים השתוקקו בני ישראל למתן 
שהיא  כפי  התורה  למעלת  שהשתוקקו  [והיינו,  תורה 
לאחרי מתן תורה, שהרי גם לפני זה היה עניין התורה, 
ישיבה  פסקה  לא  אבותינו  של  רז"ל26 ”מימיהן  כמאמר 
מהם כו' במצרים", ועל כורחך צריך לומר, שתשוקתם 
תורה,  מתן  לאחרי  שהיא  כפי  התורה  למעלת  הייתה 
וכמבואר בחסידות27 מעלת התורה שלאחרי מתן תורה 

על התורה שקודם מתן תורה], ולכן ספרו את הימים עד 
למתן תורה, ומזה באה מצוות ספירת העומר.

ומזה מובן במכל שכן בנוגע לזמן דעכשיו, שנמצאים 
ד"טעמו  העניין  שהיה  לאחרי  תורה,  מתן  לאחרי  כבר 
וראו"28 – הרי בוודאי שבזמן בין פסח לשבועות צריכה 

להיות הוספה בלימוד התורה.
התורה  בלימוד  ושקידה  התמדה  הוספת  ידי  ועל 
”מעט"   – מלמטה"29  מעט  עצמו  מקדש  ש"אדם  באופן 
רק לגבי מה שמקדשין אותו מלמעלה, אבל באופן של 
מלמעלה",  הרבה  אותו  ”מקדשין  אזי   – ונתינה  מסירה 

”הרבה" גם לגבי המסירה והנתינה שלו.

ד 
עציך"  ”חוטב  שבדרגת  לאלו  גם  היא  הנ"ל  הוראה 

ו"שואב מימך": 
להיחשב  שמתעקשים  כאלו  שיש   – ובהקדמה 
דווקא מ"חוטב עציך" ו"שואב מימך", ולא מ"ראשיכם 
שבטיכם"30, באמרם, שאם יעסקו בעיקר בלימוד התורה 

26) יומא כח, ב (לגרסת העין יעקב).
עמ'  סיון  ואילך.  נו  עמ'  אדר  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ראה   (27

שלד ואילך. וש"נ.
28) תהילים לד, ט.

29) ראה יומא לט, רע"א. תניא סוף פרק כז.
30) ריש פרשת ניצבים.

ייחשבו ל"בטלנים", ולא יוכלו לתת צדקה הרחבה וכו'.
נקרא  זה  שסוג  מעידה  גופא  שהתורה  ולמרות 

”ראשיכם" וסוג זה נקרא ”חוטב עציך".
ושאיבת  עצים  חטיבת  אודות  אמנם  שמדובר  דאף   –
לנתינים  בנוגע  שנתפרש  כפי  המקדש,  בית  עבור  מים 
”חוטב  הוא  הרי  דוד31,  בזמן  זה  דרך  ועל  משה,  בימי 
עציך" בלבד. בנוגע לשכר, הקדים אמנם הכתוב זבולון 
של  מעלתו  גדלה  העניין,  לגוף  בנוגע  אבל  לישכר32, 

ישכר, שזהו העילוי ד"ראשיכם" – 

אף על פי כן, מצד זה ש"אדם קרוב אצל עצמו"33, הרי 
הוא מתעקש שלא להיות מהסוג של ”ראשיכם"... 

ובכל אופן, החילוק בין ”ראשיכם שבטיכם" ל"חוטב 
עציך" ו"שואב מימיך" הוא רק בדרגות, אבל אין זה עניין 
שבאין ערוך, ובמילא מובן שהם פועלים ומשפיעים זה 

על זה.
כפי   – לתורה  עיתים  קובע  עסק  בעל  כאשר  ולכן, 
לו  אין  לתורה –  עיתים  קביעת  דבר  על  היום  שהכריזו 
שבכך  או  משחק,  כמו  הוא  שלומד  שהשיעור  לחשוב 
עושה טובה לקדוש ברוך הוא... אלא עליו לדעת שזהו 

עניין הנוגע לכל בני ישראל בכל הדרגות.

ה
העניין בזה – אצל בני ישראל כל העניינים הם בסדר 

והדרגה, ולא באופן של דילוג,
אודות  אדמו"ר34  מו"ח  כ"ק  שסיפר  הידוע  וכסיפור 

יוסף ה"בול עץ" (”יָאשע דער קלָאץ"), 
– היה יהודי שלמד 18 שעות במעת לעת, ומצד גודל 
והיה  כיסא,  לו  היה  לא  ההם,  בימים  שהייתה  העניות 

31) יבמות עט, סע"א.
32) פירוש רש"י ברכה לג, יח.

33) יבמות כה, ריש ע"ב.
34) ספר השיחות תרפ"ד עמ' 57 ואילך.

 כאשר בעל עסק קובע עיתים לתורה – כפי שהכריזו היום על 
דבר קביעת עיתים לתורה – אין לו לחשוב שהשיעור שלומד הוא 
כמו משחק, או שבכך עושה טובה לקדוש ברוך הוא... אלא עליו 

לדעת שזהו עניין הנוגע לכל בני ישראל בכל הדרגות
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יושב על בול עץ, וכיון שהיה מתנענע בשעת הלימוד, 
העץ  בבול  נחקקה  הזמן  במשך  הנה  ישראל35,  כמנהג 
צורת מקום מושב, ועל שם זה היה נקרא יוסף ה"בול 

עץ" – 
שאלו אותו: כיון שזה כבר שלושים או ארבעים שנה 
שלומד 18 שעות במעת לעת, למה אינו יכול להרשות 
והשיב,  שעה?  חצי  או  שעה  מלימודו  להפחית  לעצמו 
שאם הוא יפחית קצת מלימודו עלול יהודי אחר להמיר 
דעם  ”בייטן  ברוסיה:  אומרים  שהיו  (כפי  דתו  את 

רענדל") רחמנא ליצלן!...
שכאשר  הסביר,  דבריו,  לפשר  אותו  שאלו  וכאשר 
במדרגה  ממנו  שלמטה  מי  הנה  שעות,   18 לומד  הוא 
מסתכל  אחד  כל  [שהרי  הלאה  וכן  פחות,  קצת  לומד 
על מי שלמלעה ממנו במדרגה, ובהתאם לכך קובע את 
מדרגתו שתהיה במדרגה אחת פחות מזה], ועד ליהודי 
שעומד בסוף הדרגות, שעומד ביהדותו; אבל אם הוא 
יפחית מלימודו, הרי זה יגרום למיעוט בכל המדרגות, 
האחרון,  היהודי  אצל  גם  יתמעט  סוף  כל  שסוף  ועד 

שימיר דתו רחמנא ליצלן!...
אחת  על  הרי  ההופכי,  בצד  אמורים  הדברים  ואם 
טובה  מדה  ”מרובה  שהרי  הטוב,  בצד  וכמה  כמה 

35) ראה תורת מנחם חלק לז עמ' 139. וש"נ.

פועל  זה  הרי  בלימודו,  מוסיף  יהודי  שכאשר   – כו'"36 
והן  ממנו  שלמעלה  הדרגות  הן  הדרגות,  בכל  עליה 
הדרגות שלמטה ממנו, שהרי כל בני ישראל הם קומה 
ולכן,  כאחד"37,  ”לאחדים  שנעשים  ועד  שלימה,  אחת 
כאשר יהודי אחד מוסיף בלימודו, הרי זו טובה (לא רק 

לעצמו, אלא גם) לכל בני ישראל שבכל הדרגות.
ולכן צריך גם בעל עסק לידע גודל החשיבות וההכרח 
בשמירת השיעורים שלו בתורה, כיון שזהו עניין הנוגע 

לכל בני ישראל.
האלה  ”הימים  אשר,  העומר,  ספירת  בימי  ובפרט 
נזכרים ונעשים"38, וכמודגש בכך שספירת העומר היא 
שום  כאן  ש"אין  מוכח  שמזה  ומלכות,  בשם  בברכה 
ספק כלל"39, ובוודאי ”נעשים" כל העניינים של ספירת 
למתן  התשוקה  על  מורה  שזה  לעיל  וכאמור  העומר, 

תורה – ”תעבדון את האלוקים על ההר הזה".

(משיחת שבת פרשת שמיני, מברכים החודש וערב ראש חודש 
איייר, ה'תשכ"ח. תורת מנחם חלק נב עמ' 833 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

36) יומא עו, א.
37) ראה ליקוטי תורה ריש פרשת ניצבים.

ונתבאר  הובא   – שובבים  תיקון  בס'  רמ"ז  וראה  כח.  ט,  אסתר   (38
בספר לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

39) ראה איגרת התשובה פרק יא.

”בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". 

כי  מבואר  בתניא  נגאלין".  הן  ומיד  תשובה  עושין  הרמב"ם ”ישראל  וכפסק  תשובה,  ידי  על  תבוא  הגאולה 
עבודת התשובה השייכת ליום השבת היא תשובה עילאה – אתדבקות רוחא ברוחא הנעשית על ידי לימוד 

התורה. 

מכך מובן, כי ביום השבת יש לקבל החלטות טובות בעניין הוספה בלימוד התורה. ההוספה בלימוד התורה 
שייכת במיוחד לשבת זו:

א) בשבת זו מתחילים ללמוד פרקי אבות – ”משה קיבל תורה מסיני". 

ב) נמצאים אנו אחר יציאת מצרים של חג הפסח, והרי ”בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים 
על ההר הזה" – עניין נתינת התורה. 

ג) עתה הם ימי ספירת העומר, ומבואר במדרש כי ספירת העומר באה מספירת בני ישראל את הימים עד 
למתן תורה מרוב תשוקתם אליה. הרי, שעתה הוא הזמן המתאים להוסיף באהבה אל התורה ובלימודה.

נכון,  זה  אין  בתורה.  להתמדה  המתאים  הזמן  זה  אין  הקיץ  ימי  שמתחילים  שכיון  וחושבים  הטועים  [יש 
אדרבה, מבואר בחסידות שבימי הקיץ נקל יותר לעסוק בלימוד תורה ועבודת ה'].

ההוספה בלימוד התורה שייכת לכל, הן ל"יושבי אוהל" והן לבעלי עסק – ”חוטב עציך" ו"שואב מימך". 

הנהגתו של יהודי אחד משפיעה על כלל ישראל, הן על הנחותים ממנו במדרגה והן על הנעלים ממנו. כאשר 
מוסיפים בלימוד התורה, פועלים עליה בכלל ישראל.

סיכום

26
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משיחוגאולה

עשו כל אשר 
ביכולתכם!

...מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני-ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי 
שכל מה שנעשה עד עתה לא הועיל, והראיה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בענייני עבודת 

ה'.
הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור העניין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם – עניינים שהם באופן דאורות 

דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
ובוודאי  הקב"ה,  אצל  לפעול  מוכרחים  שהם  ש"יתעקשו"  מישראל  עשרה  יימצאו  שסוף-כל-סוף  ויהי-רצון 
יפעלו אצל הקב"ה – כמו שכתוב ”כי עם קשה עורף הוא (למעליותא, ולכן) וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" 

– להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

(משיחת ליל כ"ח בניסן ה'תנש"א. ספר-השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 474)

לגלות פנימיות התורה לכול – ללא הגבלה!
..הטעם שהעבודה באופן זה היא קודם ביאת המשיח דווקא – הרי זה מצד עניין ”מורח ודאין" שנאמר במשיח, 

”והריחו ביראת הוי' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח":
”מראה עיניו" ו"משמע אזניו" – הם הגבלה, ואילו משיח – יגלה אלקות בכל מקום בלי שום הגבלות, לא רק 
ב"מראה עיניו" – ”ארץ אשר גו' עיני הוי' אלקיך בה", אלא באופן ד"ופרצת ימה וקדמה גו'", בלי שום הגבלות. 

ולכן גם ההכנה למשיח צריכה להיות באופן הנ"ל – שכל עניין הבא ליד יש לעסוק בו (כנ"ל בארוכה).
וזהו הטעם שרבותינו נשיאינו בדורות האחרונים בכלל, וכ"ק מו"ח אדמו"ר במיוחד, השקיעו עצמם כל כך 
ועניינים  פשוטים  אנשים  עם  גם  בני-ישראל,  כל  עם  שיפעלו  והשתדלו  פַארלייגט")  פיל  ַאזוי  אויף  זיך  (”הָאבן 

פשוטים, וללמוד עימם ”אל"ף בי"ת" כפשוטו, ו"אל"ף בי"ת" של יהדות,
ולא הסתפקו בכך, אלא תבעו שבה בשעה שמתעסקים בלימוד ”אל"ף בי"ת" עם הזולת, יקרבוהו באותה שעה 

לא רק ל"מים" סתם, אלא גם ל"מעין", דהיינו לפנימיות התורה –
מכיוון שענינו של משיח הוא שיגלה פנימיות התורה לכול, בלי שום הגבלות, ”ופרצת ימה וקדמה גו'", והרי 
כל הגילויים שלעתיד תלויים ”במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות" – צריכים גם עתה להתעסק בעניין ”יפוצו 

מעינותיך חוצה"; תחלה ב"חוצה" הפרטי, ולאחרי זה גם ב"חוצה" שחוצה הימנו.
ויש לעשות זאת ללא שום חשבונות והגבלות שעל-פי טעם ודעת, ועניין ”יפוצו מעינותיך חוצה" יביא ל"קאתי 

מר".

(מהתווועדות ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז. תורת מנחם כרך יט עמ' 359-360)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

עיני הרבי צופות על 
העיר ערד

כבר עם הקמת העיר ביקש הרבי שיקימו בה תשתית לעניני תורה 
ומצוות • הניסיונות הראשונים לפעילות • ופועלו המפואר של הרב 

החב"די הרב בן ציון ליפסקר ז"ל • חלק ראשון

הרבי  התבטא  כך  גדולה",  לעיר  היום  נחשבת  ”ערד 
מגור  האדמו"ר  כיום  אלתר,  יעקב  רבי  הרה"צ  בפני 
שליט"א, כשביקר אצל הרבי בחודש אייר תשל"ז (’בצל 

החכמה' עמ' 38; פרדס חב"ד גליון 18 עמ' 16).
העיר ערד שוכנת בצפון-מזרח הנגב 37 ק"מ מזרחית 
לבאר-שבע, בדרך לים המלח. שמה כשם עיר קדומה 
העיר  א).  כא,  חוקת  פרשת  (השווה:  באזור  שהייתה 
המלח,  לים  עד  יהודה  מדבר  של  נרחב  נוף  אל  צופה 
מערד  מטר  כ-1000  של  בעומק  למרגלותיו,  הנגלה 
שנועד  יישוב,  במקום  הוקם  תרפ"א  בשנת  עצמה. 
לא  הוא  אך  העבריים,  מהגדודים  משוחררים  לחיילים 

החזיק מעמד בשל מחסור במים.
בשנת תשכ"ב תוכנן המקום להוות מרכז עירוני בין 
בקעת באר-שבע לבין הר חברון. בחירת המקום הייתה 
פוספטים  (גז,  באזור  המצויים  הטבע  משאבי  בשל 

ומוצרי ים-המלח).
איגרת  הרבי  שיגר  תשכ"ג  השנה  ראש  בערב  כבר 
”לובה  בכינוי  (שמפורסם  אליאב  אריה  למר  מיוחדת 
אליאב") מי שעמד בראש ביצוע פרויקט זה וביקר לפני 

כן אצל הרבי.
הרבי ביקש, אפוא, ממנו לדאוג לתשתית של מוסדות 

הדת בעיר.
עמ'  כב  כרך  (’איגרות-קודש'  הרבי  לו  כותב  וכך 

שכט):
מר ארי' שי' אליאב

שלום וברכה!
פנים  כל  על  פיתוח,  שסיימו  ידיעה  קבלתי  אלו  ימים 
לפלא,  לי  היה  לא  ואמנם  חבל ”ערד".  של  ראשון,  בשלב 
ונזכרתי  הקודמים.  במפעליו  והצלחתו  שלו  המרץ  בידעי 
משיחתנו [=בעת ’יחידות' שלו אצל הרבי], שתקוותי שגם 

פיתוח  של  זה  בענין  ממנה,  נקודות  איזו  שמורות  בזכרונו 
הערכים  לפיתוח  התנאים  ליצור  החיוני  והצורך  חבלים 
תורת  הנצחית,  בתורה  הקשורים  עמנו  של  הנצחיים 
חיים, ומצוותיה עליהן נאמר ’וחי בהם', ונאמר ’יעקב חבל 
לתת  בו  התלוי  כל  עושה  שכבודו  תקוותי  שלכן  נחלתו'. 
תשומת לב הראויה למוסדות צרכי הדת והחינוך במסגרת 
בראשית  הענינים  קביעת  אשר  ובפרט  הפיתוח,  תכנית 
וינעם  מכן.  לאחר  הענינים  מהלך  כל  קובעת  התפתחותם 

לי לקבל בשורות טובות ממנו בכל הנ"ל...
שיגור מכתבו של הרבי התעכב, ובינתיים נודע לרבי 
שמר אליאב סיים את תפקידו באותו פרוייקט, ולמרות 

זאת ביקש ממנו הרבי להפעיל השפעתו בנושא:
נודעתי  עתה  וזה  המכתב,  משלוח  נתעכב  סיבה  מפני 
הסיבות  יודע  שאיני  אף  הפיתוח,  בשטח  עבודתו  שעזב 
הטובה  השפעתו  לנצל  עתה  גם  שיכול  בודאי  אבל  לכך. 

בכיוון הנ"ל.
בג' טבת של אותה שנה ממשיך הרבי וכותב באותו 

נושא למר אליאב (שם עמ' שכב):
מובן שנעם לי במיוחד לקרוא בהתחלת מכתבו [=מיום 
חבל  ובפתוח  בתכנון  שעבד  הזמן  שבמשך   [4/12/62
הוא  ובוודאי  לשמו,  ראוי  כנסת  בית  להקמת  דאג  ערד 
אחריו  שהבאים  תקוותי  הדת.  מוסדות  לשאר  בנוגע  הדין 
בפיתוח חבל זה ואחרים ילכו בעקבותיו להמשיך בקו זה. 
מוסיף  והולך  דמוסיף  באופן  הענינים  שיתקדמו  רצון  ויהי 
ומושפעים  מהם  באים  שהננו  חנוכה  ימי  כהוראת  ואור, 

מהם. בכבוד ובברכה.

ניסיונות ראשונים לפעילות
ערב  בערד  לקיים  ניסיון  נעשה  תשכ"ח  בשנת  כבר 

חב"ד, וכך נרשם בדו"ח הפנימי של צא"ח ירושלים:

24
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
10

”ביזמת הר"ר זלמן בריזל (מנכבדי חסידי קרלין-ללוב 
רבות  שעשה  הקודש)  בעיר  בצרכי-ציבור  ומהעוסקים 
שבנגב  ערד  החדשה  בעיר  טהרה  מקוה  הקמת  למען 
המקומי,  הרב  עם  תיאום  תוך  נקבע,  דת),  צרכי  (ושאר 
בדבר  ערד,  פועלי  מועצת  ועם  המקומית  המועצה  עם 

עריכת ”ערב חב"ד" במקום.
ההופעה  תאריך  נקבע  ובעל-פה  בכתב  ”בסיכומים 
ליום י"ד מנחם-אב. נקבע כמרצה ר' נפתלי רוט וכמנחה 
שלמה  ר'  הניג.  אהרן  שלמה  ר'  עוד:  נסעו  ולס.  דוב  ר' 
ויסברג. ר' נחום מרגליות. ר' מנחם קירשנבום. הת' צבי 
יעקב  הת'  אייזנבך.  יעקב  הת'  אדלר.  משה  הת'  ויגלר. 

ברגמן. הת' אלעזר גלבשטיין, וכן ר' זלמן בריזל.
”בהגיעם לשם התברר.. מסיבת אבלו של רכז התרבות 
החליטו שם לדחות את ההופעה, והמברק שנשלח ביום 

האחרון לצא"ח ירושלים הגיע אלינו לאחר הנסיעה...".
(תשל"ב-ג)  הרבי  של  השבעים  ההולדת  מיום  החל 
הוקמו בארץ-הקודש ע"א (71) מוסדות. אחד הרעיונות 
חב"דיים  אברכים  קבוצת  שיגור  הפרק  על  שעלו 
משרד  וגידים.  עור  קרם  הרעיון  בערד.  להתיישב 
הקליטה אף העמיד דירות לרשות האברכים אולם ברגע 
האחרון ממש בוטל הענין [יש-אומרים בגלל מאבקו של 

הרבי לתיקון חוק ”מיהו יהודי"].
זושא  ר'  החסידים  הרבנים  דרבנו  הרעיון  את 
ובפועל  גופין.  ברוך  ור'  לייבוב  ישראל  ר'  וילימובסקי, 
עסקו בכך ר' אהרן אלי' שי' הנדל (כיום בצפת) והרה"ח 

ר' ליפא שי' קורצווייל. (כיום בקרית מלאכי).
כיצד עלה הרעיון? סב רעייתו של הרב הנדל הרה"ח 
המפורסם ר' מאיר בליזינסקי סבל מקוצר נשימה ולכך 
הי' נוסע מדי שנה לערד. הוא ראה את השממון הרוחני 
כמה  נסעו  גופין  ברוך  ור'  זושא  ר'  הרעיון.  את  והציע 
(בייגה)  אברהם  העיר  ראש  עם  ונפגשו  לערד  פעמים 
שוחט. גם התנועה להפצת תורה הסכימה לפתוח כולל. 
בחודש תשרי תשל"ג קיימו האברכים פעילות רבה של 
במשך  התקיימו  פעולות  מספר  עוד  מינים.  ד'  מבצע 

השנים תשל"ב-ג.
כתב  והרבי  הפרק  מעל  הרעיון  ירד  תשל"ג  בחורף 

פתק בנושא שממנו הובן שהענין אינו מעשי יותר.
(מזיכרונות הרא"א שי' הנדל)

פרטים חדשים והתייחסויות הרבי על הרעיון להקים 
כולל בערד מוסיף ומספר הרא"א שי' הנדל:

יואל  דן  הרבנים  אברכים:   7 נרשמו  בתחילה  מיד 
ליווי, חיים מאיר חזן, מרדכי סרוגו, דניאל עמרם, שלום 
בלאנק, ישכר דוב קלויזנר וא.א. הנדל – והכוונה היתה 

שיצטרפו עוד ועוד.

הרבי:  הגיב  פרטי  באופן  דירות  לשכור  כשהצענו   .1
”מופרך לגמרי".

באופן  שיהיה  הרבי:  כתב  תשל"ג  חשוון  בחודש   .2
לסבך]   =] פאדרייען  לכתחילה  ולא  ומעשי  מסודר 
זה  יבטלו  סוף  וסוף  וכו'  וכו'  האמיתי  המצב  ולהעלים 

המשרדים וכו' ולא יבוא לפועל. 
ברור  יוברר  באם  כתב:  פרטי  באופן  הנדל  לרא"א   .3
על  שמדברים  שנה  חצי]  [שכבר  ממש  בקרוב  שנפתח 

דבר זה – אפשר להתעניין בזה. 
כסלו  ו'  בתשורה  (פורסם  הרבי  כתב  בהמשך   .4
פעולה  שיתוף  חוסר  כי  עולה  שממנה  תשובה  תשע"ג) 
רציני בין העסקנים הוא גם בין הגורמים לאי הגשמתה 

של התוכנית בפועל.

הרב החב"די
בעיר  לפעול  שניסו  מאנ"ש  כמה  היו  הבאות  בשנים 
ציון  בן  הרב  של  בואו  עד  אחרת  או  כזו  בצורה  ערד 

ליפסקר לערד בשנת תשל"ח.
כמה שנים קודם לכן, בערך בשנת תשל"ד, הוצע לרב 
העיר  של  האשכנזי  הרב  משרת  על  להתמודד  ליפסקר 
וב'יחידות' התבטא אז הרבי ”ערד היא עיר קשה" (”ערד 

איז א שווערע שטאָט").
בכ"ב כסלו תשל"ח כתב הרבי ל"מר נתנאל שי' רחמים 
כרך  (’אגרות-קודש'  ערד"  הדתית  המועצה  יושב-ראש 
לג – נמצא בדפוס) ובה איגרת תודה לבבית על איחוליו 
הבריאותי  האירוע  (בעקבות  מהירה  להחלמה  הטובים 

של הרבי בשמיני עצרת תשל"ח).
הרבי מברך אותו בין השאר:

יברכהו השם-יתברך ואת אשתו וכל בני ביתו שי', וימלא 
היהדות  בהפצת  הצלחה  כולל  לטובה,  לבבו  משאלות 
ובאופן  בעירו,  ובפרט  מגעת  שידו  מקום  בכל  האמיתית 

דמוסיף והולך ואור...
ועוד הוסיף:

בני-ביתו  ולכל  לו  בברכותיו  יוסיף  והשם-יתברך 
שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

באותה שנה – תשל"ח – פורסם מכרז על תפקיד חבר 
לשכת הרבנות בערד ואחדים ממכריו וידידיו הציעו לו 
לפי  (כך  לו  כתב  והרבי  מועמדותו  את  ולהגיש  לגשת 
ל'כפר  בשעתו  ליפסקר  הרב  שהעניק  בראיון  המצוטט 

חב"ד'):
הענינים.  שנשתנו  אפשר  שנים,  וכמה  כמה  שעברו  כיון 

יתייעץ עם עסקני אנ"ש ורבני אנ"ש.
אלה יעצו לו לחיוב, והרבי הגיב: ”ויהא בשעה טובה 
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ומוצלחת"...
עם הגיעו של הרב ליפסקר ומשפחתו לערד קיבלה 
העיר פנים חדשות. הרב ליפסקר החל לחרוש ולזרוע 
בדרכו.  שעמדו  וניסיונות  מקשיים  נרתע  לא  יהדות, 
הרבי עודדו על כל צעד ושעל, והוא זכה להתייחסויות 

אישיות וציבוריות. 
כך, למשל, כשנכנס לגור בדירתו הראשונה כותב לו 
הרבי (בג' אדר-שני תשל"ח) מכתב בנוסח הרגיל, אך 
הוסיף (אחרי ”הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ") בכתי"ק 
וחתם: ”בברכה  שי')  ציון  בן  (מו"ה  התואר ”הרב"  את 
[בעבודת-הקודש  ולבשו"ט"  בעבוה"ק  להצלחה 
ניסן  (כ"ט  לאחר-מכן  שנה  ושוב  ולבשורות-טובות]. 
תשל"ט), לרגל הכנסם לדירה חדשה, ובמקום ”הוו"ח" 
”הרה"ח"  הרבי  תיקון  מוקלד  שהיה  וחסיד]  [הוותיק 
רבה  להצלחה  בברכה  בכתב-יד-קודש:  שוב  וחתם 

בעבוה"ק ולבשו"ט.
בד' טבת תשל"ט משגר לו המזכיר הרב בנימין קליין 
מענה הרבי במענה למכתביו מיום ב' כ"ה כסלו (להרב 

חדקוב שי') הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:
כפי שטוב יותר לפי דעת עסקני אנ"ש שי' שבאה"ק ת"ו. 

אזכיר עה"צ.
הוא קישר יהודים רבים לרבי. כך למשל בערב ראש 
דארצות- הרבנים"  ”אגודת  הכריזה  תש"מ  סיון  חודש 
הברית וקנדה על תענית שעות. [ראה התקשרות גליון 
’לקוטי  תתנו עמ' 11] הרבי הצטרף לקריאה זו [ראה 

שיחות' כרך כג עמ' 242 ואילך].
אלבו  הרב  עמיתו  יבלחט"א,  עם,  יזם  ליפסקר  הרב 
בתענית  להשתתף  ערד  הרבנות  לשכת  מטעם  קריאה 

שעות זו:
"לשכת הרבנות ערד,  לאחינו בני ישראל שי'

הקודש  בארץ  השורר  החמור  הכללי  המצב  "עקב 
הי"ד  יהודים  הריגת  כדי  עד  ראש  נשאו  ששונאינו 

בחברון עיר הקודש.
ישראל  גדולי  של  הקודש  לקריאת  מצטרפים  "אנו 
ולצום  להתפלל  מהציבור  ומבקשים  ובחו"ל.  בארץ 
סיון  ער"ח   [15.5.80] תש"מ  אייר  כ"ט  חמישי  ביום 
יוכ"ק. [=יום-כיפור קטן. – המביא לבית הדפוס] צום 
שעות עד חצי היום ולאמר באותן שעות פרקי תהלים 
הבאים: א, כ, כ"ב, ל"ה, ל"ח, ס"ט, ע"ט, פ"ג, פ"ז, ק"ל, 
קמ"ב, ק"נ. והשי"ת יקבל תפילתנו וזעקתינו וירחם על 
לרחמי  המצפים  וגאולתנו,  פדותנו  ויביא  ישראל  עמו 
הרב  ליפסקר,  ציון  בן  הרב  אלבו,  יוסף  הרב  שמיים 

המקומי.

 לעלות בקודש בחיזוק וביסוד 
הדת בעיר ערד

בחורף תש"מ ביקר מר משה סוקניק, ששימש כסגן 
לא  אך  הרבי,  אצל  בערד  הדתית  המועצה  יושב-ראש 
מכתב  לו  לכתוב  הואיל  הרבי  ל'יחידות'.  להיכנס  זכה 
 ,(371 עמ'  כא  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  בעיקרו  (שנדפס 
ובסיומו מתנצל על אי קבלתו ל'יחידות' (ראה צילום).

ב"ה, ב' שבט, ה'תש"מ
   ברוקלין, נ.י.

לכבוד  
מר משה שי' סוקניק  

סגן יו"ר המועצה הדתית, ערד  
שלום וברכה: 

בהכנסנו לחודש שבט ולקראת העשירי בו, יום ההילולא 
ימי  פרשת  אשר בודאי ידוע למר  מו"ח אדמו"ר,  כ"ק  של 
ומצותי',  התורה  היהדות,  להפצת  נפשו  ומסירות  חייו 
פעולותיו  לשמע  רוחי  קורת  להביע  זו  הזדמנות  לקחתי 
לחיזוק וביסוס הדת בעירו. ובפרט שאני מעמידו על חזקת 
והרי  בקדש.  להעלות  הציווי  שמקיימים  ישראל  בני  כל 
תמיד יש מקום להוספה בכל עניני טוב וקדושה ואין הדבר 
תלוי אלא ברצונו של אדם, שאם רק רוצה באמת מובטח 

לו שה' עוזרו והוא מצליח.
על  אמורים,  הדברים  ומצותי'  התורה  עניני  בכל  ואם 

אחת כמה וכמה בשטח החינוך.
 – יהודי  לב  זה  בדורנו  שדוקא  במוחש  רואים  והרי 
ומשתוקק  שאת  ביתר  הוא  ער   – היהודי  הנוער  ובמיוחד 
שיורו לו דרך האמת, ורבים המוכנים לקבל עליהם אתגר 

ולהתגבר על קושיים ועיכובים וכו'.
לתלמידים  ימסור  באם  מראש  לו  נתונה  תודתי 
בלימוד  חיל  אל  מחיל  שילכו  איחולי  שיחיו  ולתלמידות 
התורה ובקיום מצותי' ובהנהגה מתאימה אשר כל רואיהם 
יכירום כי זרע ברך ה' המה, בני אברהם יצחק ויעקב ובנות 

שרה רבקה רחל ולאה.
בכבוד ובברכה להצלחה רבה  

ולבשורות טובות  
בכל האמור (חי"ק)  

היו  צריכים  לעיל  האמורים  הדברים  אשר  בודאי  נ.ב. 
להאמר פנים אל פנים בעת ביקורו של מר כאן. אבל מה 
אעשה ויש ענינים שאינם תלויים בי המגבילים אותי ולא 

באה הפגישה לפועל. ואת כ' [=כבודו] רב הסליחה.
היהדות  בהפצת  ליפסקר  הרב  המשיך  בינתיים 

והמעיינות באמצעים רבים ובמסירות-נפש ללא ליאות.
כסלו  בחודש  מערד,  לרבי  הראשונה  נסיעתו  טרם 
תשמ"ב כתב ראש העיר דאז מכתב לרבי ושיגרו באמצעות 

הרב ליפסקר. 
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ישמיע כל תהילתו
ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו, ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶר. (קי"ט, ט)

פירוש הפסוק הוא, שלימוד התורה וקיום המצוות 
מתוך יראת שמים הם המפתח להשגת כל דבר.

והדברים יתבארו על-פי דברי אדמו"ר מוהריי"צ 
תרפ"ט  הוי'"  לימודי  בנייך  ”וכל  ד"ה  במאמר  נ"ע 

(נדפס ב'תורת מנחם – דרושי חתונה' עמ' ו):

כו'",  האלוקים  לך  ”ויתן  כז,כח)  (בראשית  הפסוק  על 
 – ”לך  לוי:  רבי  בשם  סו)  פרשה  (רבה,  במדרש  איתא 

בזכותך, ובך הדבר תלוי". 
מה היא הזכות שבה תלויה הברכה? על המילים 
טהרה  מלשון   – ”ידכי"  מתרגמינן  נער"  יזכה  ”במה 
היינו,  ובהירות,  ַזּכּות  מלשון  היא  ְזכּות  וכן:  וזכות. 
יראת שמים, שהיא הגורמת לפתיחת הרצון העליון 
יתר  של  ולקיומן  ישראל,  לבית  טוב  רוב  שישפיע 

הברכות – ”יפתח ה' לך את אוצרו הטוב".
וזהו ”אוצרו הטוב" – יראת שמים, שהיא מסורה 
ב') ע'  ל"ג  דף  (ברכות  הגמרא  כמאמר  האדם,  של  בידיו 
”הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים", ופירש רש"י: 
אבל  כו',  בא  הוא  שמים  בידי  האדם  על  הבא  ”כל 
מסר  זו  את  שמים,  ידי  על  בא  אינו  ורשע  צדיק 
והוא  דרכים  שני  לפניו  ונתן  אדם,  של  בידו  הקב"ה 

יבחר ביראת שמים".
עם  החופשית,  הבחירה  ניתנת  אדם  שבידי  ואף 
הוא   – בחיים"  ”ובחרת   – נכון  שבוחר  משעה  זאת, 
מסייעים  לטהר  ”בא  מלמעלה,  וסיוע  עזר  מקבל 
שהכוונה  הזקן,  רבינו  אמר  הסיוע?  ומהו  אותו". 

ו"ובחרת בחיים" היא ”עצה טובה קא משמע לן". 
העצה היא, אפוא, במילים ”ובחרת בחיים" עצמן, 
התורה  באותיות  מסתכל  שאדם  שעל-ידי  כלומר, 
ומחבב אותן, הוא מעורר את מידת היראת השמים 

שבו, ועל-ידי פותח את האוצר העליון.
וכפי שכתוב בריש פרשת בחוקותי: ”אם בחוקותי 
ונתתי  אותם,  ועשיתם  תשמרו  מצותי  ואת  תלכו 
העניינים  בכל  הברכה  כלומר,  כו'".  בעתם  גשמיכם 
הגשמיים תלויה בקיום התורה והמצוות, כפי שאמרו 

חז"ל: ”העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו".

ְּבֶדֶר ֵעְדוֹ ֶתי ָׂשְׂשִּתי, ְּכַעל ָּכל הֹון. (קי"ט, יד)

"בדרך  שנאמר  כמו  'עדּות',  בשם  נקראות  המצוות 
ששמח  אומר  המלך  דוד  כלומר,  ששתי".  עדותיך 
ריבוי  על  ששמח  כמו  מצוותיך  בדרך  הולך  בהיותו 

הון (מצודת דוד). 

שכן, המצוות מעידות על דבר רוחני נעלם, ולכן, 
לגילוי  'עדּות'  הן  בגשמיות,  מלובשות  שהן  למרות 

אור אלוקי.
ושורשּה  לעניינּה  וסימן  עדּות  היא  מצווה  כל 

למעלה, בעולמות הרוחניים.
לבחינת  סימן  היא  ציצית  מצוות  דוגמאות:  כמה 
"שער רישיה כעמר נקא" (דניאל ז, ט) – שער ראשו של 
הקב"ה  כביכול הינו כצמר נקי, על דרך הצמר הלבן 
של הציצית, וזה מרמז על האור המוגבל והמצומצם 
שנאצל ממנו, בדוגמת שערות הראש, שמהן נמשכת 

חיות מועטת ומצומצמת.
כמו כן התפילין הגשמיות הן סימן ל'תפילין דמארי 
למהותּה  סימן  היא  הסוכה  וכן  א),  ו,  (ברכות  עלמא' 
למעלה, לאור מקיף - הסובב כל עלמין, שמשתקף 
בעולם הזה בסוכה המקיפה על האדם. גם האורות 
העליונים המקיפים, הם למעלה מהתלבשות פנימית 

בכלי המקבל (בשונה מאור הממלא כל עלמין).
אין שום ערך ודימיון בין הדברים הגשמיים שבהם 
הרוחניים  האורות  לבין  המצוות,  את  מקיימים 
מעולם  וחומריים,  גשמיים  עצמים  אלה  הנעלים. 
הזה הנחות, ואילו האורות אינם גשמיות כלל ועיקר. 
המצוות  על-ידי  לזה  זה  עדות  הן  זאת,  כל  ולמרות 

שנעשות באמצעים גשמיים.

(ד"ה אלה פקודי המשכן וגו', לקוטי תורה ד, ב)

ישמיע כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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להתערב"...
בעניין  בעניין:  תשובות  שתי  נדפסו  אחר12,  במקום 
יותר  לשתות  מותר  למשפיע  כאילו  שנטען  ה'היתר' 
מכפי ה'גזירה': מפיתוי היצר, כמובן, ובמילא – אין העצה 
ובמכל- יותר,  עוד  יתגבר  (שעל-ידי-זה  לפיתוי  לשמוע 

בלא  גם  או  אחר,  פיתוי  באיזה  להתוועד  יניח  שלא  שכן 
פיתוי), אלא הפכו. ובמענה נוסף בעניין זה (הלשון אינו 

מדוייק): נבהלתי לשמוע, ובצנעה – גרוע מבפרהסיא.
ראשון  פרק  קוראים  ’צדקתך'.  אומרים  אין  במנחה 

ממסכת אבות13.
באה  בסידורו)  אדמוה"ז  (כלשון  פרקי-אבות  אמירת 
וכלשון  לימוד,  אינו  שעניינה  מנחה,  לתפילת  בהמשך 
היא  גם  ולכן  התינוק",  זה  לדעת  מתפלל  ”אני  הידוע 
שכל  ביותר  ונכון  כדאי  אך  כל-כך.  לימוד  בגדר  אינה 
אחד ואחד יקבל על עצמו, שנוסף לאמירת פרקי-אבות 
בכל שבת משבתות הקיץ, יוסיף וילמד בעיון משנה אחת 
(לכל הפחות) עם הפירושים דמפרשי המשנה, כל אחד 

לפי ערכו14.

יום שישי
ל' בניסן, א' דראש-חודש אייר

ויבוא'  ’יעלה  להכריז  מפסיקים  אין  ראש-חודש  בליל 
השולחן  על  טופחים  אבל  בדיבור,  שמונה-עשרה  לפני 

וכדומה כדי להזכיר זאת לציבור.
שחרית: ’יעלה ויבוא'. חצי הלל15. קדיש תתקבל. שיר-

תק"ב.
12) ’תשורה' לנישואין מוזיקנט-וולף, כפר-חב"ד, ל"ג בעומר תשס"ב, 

עמ' 52.
וחלקי- פסוקים  אודות   17 עמ'  רעח  גיליון  ב'התקשרות'  ראה   (13
כן  (ולכאורה  לאומרם  שלא  הרבי  שהורה  שבפרקי-אבות,  פסוקים 

צ"ל גם באמירת הגש"פ בשבת הגדול) עם שמות ה' כמות-שהם.
14) ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 596,  664. הובא ב'שערי המועדים' 
ספירת-העומר, סי' לז. וראה גם ’תורת-מנחם – התוועדויות' תשי"א 
לומר  או  ללמוד  לרבי  אמר  מהוריי"צ  אדמו"ר  שכ"ק   62 ס"ע  ח"ב 
פרקי-אבות בש"ס ווילנא [כנראה רק בגלל המפרשים, כי יש כמה 
מהנוסחאות  שבסידור  אבות  בפרקי  אדמוה"ז  בנוסח  שינויים 
האחרים, ו"חייב אדם לומר בלשון רבו" – ליקוטי-שיחות, כרך ו, עמ' 
לע"ע  מצאתיו  שלא  וכמדומני  ס"ג.  פ"ל  הכולל  בשער  ועד"ז   ,301
מסופר  וכן  באריכות".  לא  ”אבל  אבות']  לפרקי  ב'ביאורים  נעתק 
מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כן  שהורה  עמ' 10,  קמג  חוברת  ב'רשימות' 
שאדמו"ר  מסופר   28 עמ'  ה'  בחוברת  ושם  מהוריי"צ.  לאדמו"ר 
מהורש"ב היה לומד פרקי-אבות בשבתות הקייץ – לפעמים ב' וג' 
משניות בכל שבת, ולכן נמשך אצלו לימוד זה כל הקיץ (ראה ’אוצר' 
עמ' רמה. ועיי"ש בנושא זה ממקורות נוספים, וכן תיווך מסויים בין 
זה להאמור בחוברת קפב עמ' 20 שבכלל ”למדו פרק" כל שבתות 

הקייץ).
 ,322 ס"ע  ח"ד  תשמ"א  (שיחות-קודש  הרבי  שסיפר  מה  ידוע   (15
בלתי מוגה) ש"חסידים נהגו ’אריינכאפן' ולומר את הברכה בעצמם 

של-יום, הושיענו, ברכי נפשי, קדיש יתום. הוצאת ס"ת. 
שבת  וקרבנות  התמיד  בפרשת  עולים  לארבעה  קוראים 
וראש-חודש בפרשת פינחס. חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
אשרי, ובא לציון (הש"ץ אינו מסיימו בקול רם). יהללו. 
הכנסת ספר-תורה. חליצת תפילין דרש"י. הנחת תפילין 
ופרשיות  דקריאת-שמע,  פרשיות  ג'  אמירת  דרבנו-תם. 
’קדש' ’והיה כי יביאך'. שש זכירות. חליצתן. אמירת איזה 
מזמור (עכ"פ הש"ץ יסיימו בקול), קדיש. תפילת מוסף.

חודש  (מדי  ראש-חודש  שבכל  ביותר,  נכון  ”דבר   *
בכל  ומקום,  מקום  בכל  יחד  יהודים  יתאספו  בחדשו) 
דברי  לדבר  התוועדות,  לעשות  ובית-הכנסת,  קהילה 
איש  לברך  ולברכה',  ’לחיים  ’לחיים',  לאמור  תורה, 
החלטות  יחד  ולקבל  הטובות,  הברכות  בכל  רעהו  את 
לבב,  וטוב  שמחה  ומתוך  ומצוות,  תורה  בענייני  טובות 
לב  ’וטוב  הרמ"א  וכפסק-דין  שמחה,  של  התוועדות 

משתה תמיד'.
”וכדאי לקשר את ההתוועדות והשיעורי-תורה ברבים 
סגולה  לה  שיש  הצדקה,  נתינת  עם  גם  החול)  (בימי 

מיוחדת, ש'גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה'"16.
ציפורניים  ליטול  שלא  החסיד  יהודה  ר'  צוואת   *

בראש-חודש17.
* מי שטרם בירך את ’ברכת האילנות', יזדרז לברכה 

היום18.

סיפר  דברים  כו"כ  הרי  הוראה,  בזה  לראות  שאין  בחשאי" [ולמרות 
הרבי באופן כזה כדי שחסידים יאמצו זאת, ובפרט כאן שלא ידוע 
שהמברך  בזה  הובא  כן  חסידים].  בין  בעבר  כזה  מנהג  על  כלל 
(ע"פ  ההלל  התחלת  לפני  הש"ץ  ברכת  אחר  אמן  יענה  לא  בעצמו 
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' נט סו"ס ד), עיי"ש. אמנם בווידאו מקריאת 
המגילה מכמה שנים ברור שהרבי היה מברך בעצמו וממתין לענות 
אמן על ברכת הקורא לפני התחלת הקריאה (וזה כדעת הגהת יש 
נוחלין שהביא הברכי-יוסף סו"ס רצה, וכ"כ העולת שבת סי' רעג – 
ראה הדעות בזה בשו"ת יחווה-דעת ח"ו סי' כה, ובמילואים ל'סדור 
לקצות-השולחן  גם  ציין  תשל  עמ'  והערות'  ציונים  עם  הזקן  רבנו 
כיוון  היא,  לכאורה  והסברא  רב.  ומעשה  כג.  ס"ק  בבדה"ש  לז  סי' 
שבענייתו הוא מאמת גם את ברכתו-שלו) וא"כ גם כשכמה אנשים 
עושים קידוש, ושמע אחד מהם את חבירו שסיים את הברכה לפני 
שתייתו-שלו, יענה אמן. גם הרב אליהו שיחי' לנדא מסר בשם אביו 
הרב יעקב ז"ל שבמצבים כיו"ב בבית רבינו ברוסטוב בשעתו נהגו 

בני-הבית לענות אמן. וע"ע.
16) משיחת ש"פ קורח, אדר"ח תמוז תש"נ סי"ג – סה"ש תש"נ ח"ב 
עמ' 539, ובלה"ק ’התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' 383. לע"ע לא מצאתי 
במקום נוסף בדברי הרבי על הוספה בצדקה בר"ח עצמו. בס' מנהגי 
תש"נ,  משפטים  ש"פ  לשיחת  בזה  ציין  בשוה"ג  עז  עמ'  ר"ח-חב"ד 

ולא מצאתי שם. וראה כף-החיים סי' תיט סוס"ק ז.
17) קצות-השולחן סי' עג בבדי-השולחן ס"ק ד, צוואת ריה"ח אות 
הלכות  קיצור  ובס'   ,2 הע'  פי"א  ר"ח-חב"ד  מנהגי  בס'  וראה  מח. 

משו"ע אדמוה"ז ב'מילואים לסי' רס-רסב (עמ' נד).
דייק  קיד)  סי'  ח"א  או"ח  ומנהג'  הלכה  (ב'שערי  שהרבי  כיוון   (18
ניסן  בימי  שרק  סי"ד)  (פי"ג  לאדה"ז  הנהנין'  ברכת  ’סדר  מלשון 

יכולים לברך.

מיקום ספירת העומר 
בסוף הסידור

מדוע אדמו"ר הזקן מיקם את ספירת העומר בסוף הסידור, בשונה מסידור 
האריז"ל? • הכוונות והייחודים העליונים אינם יורדים למטה • ספירת 

העומר – תכלית ושלימות עבודת האדם • סוגיה בתורת רבינו – מעובדת 
בידי מערכת ’התקשרות'

מסופר בליקוטי דיבורים (חלק ה' ע' 1032 – מתורגם 
ללה"ק): 

זקני  מנו  הזקן)  אדמו"ר  (של  הזכויות  ”בעשרת 
תיקון  התפלה,  נוסח  ערוך,  השולחן  סידור  החסידים: 
החזקת  החסידות,  תורת  פרסום  הסכין,  השחזת  המקווה, 
ספריו  והגאולה,  במאסר  הישיבה  ת"ו,  הקודש  ארץ  בני 
ונכתר  הקדמונים  הגאונים  כספרי  העולם  בכל  התקבלו 
תשובה  התעוררות  ושפועלים  הניגונים  עשרת  רב,  בשם 
ישתדלו  חסידים  אשר  מקום  שבכל  וברכתו  ודביקות, 

בהחזקת תורה ומצוות יצליחו והאחד יהיה לרבבה".
בין עשר הזכויות נכלל גם ’נוסח התפלה' כפי שנקבע 

בסידורו של אדמו"ר הזקן.
סידורו של אדמו"ר הזקן מיוסד על סידור האריז"ל, 
האריז"ל".  נוסח  ”על-פי  שהוא  בסידור  מודגש  והדבר 
האריז"ל  סידור  בין  שינויים  כמה  ישנם  זאת,  ובכל 

(להר"ש מרשקוב) לסידורו של אדמו"ר הזקן.
[רוב השינויים בסידורים הם בעיקר במיקום קטעים 
(מלבד שינויי נוסחאות) הן  שונים, אבל התפילות עצמן
בשווה בכל הסידורים, החל מסידור ר' עמרם גאון שזהו 
בש"ס  מקומות  בכמה  שמצאנו  וכפי  הראשון,  הסידור 
פלוני  שעניין  הסדר  משינוי  למעשה  הלכה  שלומדים 

נכתב לפני עניין פלוני]
ידוע, שכאשר סידר אדמו"ר הזקן את נוסח התפילה, 
ומכולם  שונות,  מנוסחאות  סידורים  שישים  לפניו  ”היו 
בירר וליבן את הנוסחא שבסידור שלו" (הקדמה לשער 
הכולל). בוודאי, שגם היה לפניו – לכל לראש – סידור 
ובפרט  קטן,  הכי  בפרט  שינוי  כל  ולכן,  האריז"ל. 
הדיוק  גודל  וכידוע  הדיוק.  בתכלית  הוא  הסדר,  שינוי 
בספריו של אדמו"ר הזקן, ועל-אחת-כמה-וכמה בנוסח 

מריה"  קמיה  ”כעבדא  להיות  צריכה  שהיא  התפילה, 
ו"חותמו של הקב"ה אמת".

הסדר בסידור האריז"ל
סדר התפילות בסידור האריז"ל הוא כך: 

בתחילה מופיעות התפילות של ימות החול, ואחריהן: 
ובכללן  רגלים  שלוש  של  תפילות  השבת,  תפילות 
השנה  ראש  תפילת  העומר,  ספירת  פסח,  של  הגדה 
ויום הכיפורים, ואחר כך – הכוונות של סוכות, הלולב 
הכוונות   – הסידור  ובסיום  ההושענות,  סדר  ונענועיו, 

של שמיני-עצרת ושמחת-תורה.
[כן הוא הסדר בפרי עץ חיים שבו מבוארות כוונות 
התפילות, שמסיים גם שם בכוונת של שמע"צ ושמח"ת, 
ועד"ז בשער הכוונות (אלא ששם לאחר שמע"צ ושמח"ת 
באות הכוונות דחנוכה ופורים, והטעם הוא מפני שהם 

באים לאחר שמע"צ ושמח"ת)].
בספרים  המבוארים  העניינים  שבכל  בפשטות,  מובן 
תורה  רזי  ישנם  הכוונות)  ושער  פע"ח  (האריז"ל,  לעיל  הנזכרים 

בטעם סדר הדברים.
אף-על-פי-כן, סידור אדמו"ר הזקן מסתיים בספירת 

העומר. 
והדבר תמוה ביותר: מדוע בוחר אדמו"ר הזקן לסיים 
את סידורו בספירת העומר, באופן שונה מסדר הדברים 

בסידור האריז"ל?!
סידור  התחלת  הסידורים:  בין  שקיים  נוסף  שינוי 
האריז"ל היא בעניין ”כללות תיקון ועליות העולמות... 
ד'  של  עניינן  את  שם  ומבאר  ותפלה",  מעשה  ע"י 
הפעולות המובאות בגמרא (ברכות טו, א) ”נפנה ונוטל ידיו 

12

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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ואילו התחלת סידור אדמו"ר הזקן היא ”מודעת  כו'".
זאת מעלת קימת חצות לילה וכו'".

ויש להבין את טעם השינויים.

יחודו של סידור אדמו"ר הזקן
את  ולבאר  להקדים  יש  העניין,  את  להבין  בכדי 
ההבדל היסודי בין סידורו של אדמו"ר הזקן לסידורו 

של האריז"ל:
בסידור האריז"ל ישנן ריבוי כוונות ששייכות לעולם 
מביא  לא  הזקן  אדמו"ר  אבל  דאורייתא.  רזין  הסוד, 

בסידורו כוונות אלו.
מהי הסיבה לכך?

לכל  שווה  להיות  יועד  הזקן  אדמו"ר  של  סידורו 
נפש. בלימוד התורה ישנם חילוקים בין ”בן חמש שנים 
דבר  הוא  אבל הסידור  וכו'",  למשנה  למקרא", ”עשר 
השווה לכל נפש, ועד ש'מנהג ישראל' לחנך ילד קטן 
לומר ”מודה  חמש)  חינוך (גיל  לגיל  הגיעו  לפני  עוד 

אני" שמובא בסידור!
[ובפרט על פי הוראות רבותינו נשיאנו, שמיום גזיזת 
התינוק  את  להרגיל  ”נהגו  הפיאות  והנחת  השערות 
וברכת- וברכות-השחר,  טלית-קטן  נשיאות  בענין 
המזון, וקריאת-שמע שעל המטה", שכל עניינים אלו 

שייכים לסידור התפילה].
וכל זה מפני, שהסידור לא נועד רק עבור צדיקים, 
שכאשר  ביותר,  נעלית  בדרגה  שהם  לצדיקים  ובפרט 
הקב"ה גוזר גזירה הצדיק יכול לבטלה (ראה מו"ק טז, ב), 
וכן מי שהוא בדרגת ”צדיק גוזר והקב"ה מקיים", מפני 
התפילה  סידור  אבל  ביותר,  מועטים  אלו  שצדיקים 
’ציבור'  הציבור,  לכלל  נפש,  לכל  השווה  דבר  הוא 

ראשי תיבות צדיקים בינונים רשעים.
כל  את  בסידורו  מביא  לא  הזקן  אדמו"ר  ולכן, 
אלו  כוונות  כי  האריז"ל,  בסידור  המובאות  הכוונות 
שייכות לכל נפש, ואין מקומן בסידור השווה לכל  אינן

נפש.
את פרטי הכוונות מבאר אדה"ז בשאר ספריו כגון: 
תניא, לקוטי-תורה וכיוצא באלו, וכן בדרושי רבותינו 

נשיאינו שלאחרי זה, אך אין מקומם בסידור.
אדה"ז  בסידור  מובאות  שכן  כוונות  כמה  [ישנן 
של  ובהגדה  שבת,  דתפילת  הגדול  בהלל   – ולדוגמה 
בזה,  וכיוצא  הוי'  בשם  פסוקים  מספר  שיכוונו  פסח, 
והסיבה לכך שכוונות אלו שייכות לרבים (ראה ’פתח 

דבר' לסידור עם דא"ח הערה 3)]

התפילה היא עבודת האדם
כללות עניין התפילה היא פעולת ועבודת האדם – 
”עבודה שבלב זו תפילה", וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות 
תפילה פ"א): ”חיוב מצוה זו כך הוא, שיהא אדם מתחנן 

ומתפלל בכל יום, ומגיד שבחו של הקב"ה, ואחר כך 
שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה, ואחר 

כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו". 
וזהו גם סדר התפילה: ג' ראשונות – סיפור שבחו של 
הקב"ה, י"ב האמצעיות – בקשת צרכיו, וג' אחרונות – 

הודאה לקב"ה.
ועבודת  פעולת  היא  התפילה  עניין  ועיקר  מאחר 
האדם, מובן, שבזה לא נכלל עניין השכר הבא מלמעלה 
על-ידי הקב"ה, מאחר ועניין השכר הבא מלמעלה אינו 
שייך לפעולת ועבודת האדם. ובפרט על פי המבואר 
במאמר חז"ל (עירובין כב, א) ”היום לעשותם ומחר לקבל 
שהיא  האדם  עבודת  בין  ברור  חילוק  שישנו  שכרם", 
 – ”מחר"  שהיא  מלמעלה  השכר  קבלת  לבין  ”היום" 

לעתיד לבוא.

צילום סדר ספירת העומר מתוך סידורו של אדמו"ר הזקן - דפוס ראשון (אוסף 
ליובאוויטש)
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שמיני

כ"ד בניסן

אחר-כך  בציבור.  תהילים  אמירת   – בבוקר  השכם 
לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  לומדים 

ואחר-כך – התפילה1.
הפטרה: ”ויוסף עוד דוד... וילך כל העם איש לביתו" 
שעה 10:58 חמישי,  ליל  המולד:  ו,א-יט)2.  (שמואל-ב 

ו-12 חלקים.
בשעת  ומחזיקו  ספר-התורה  את  בידו  נוטל  הש"ץ3 
אייר5 ”ראש-חודש  החודש:  מברכים  החודש4.  ברכת 

ביום השישי וביום השבת-קודש".
אין אומרים ’אב הרחמים'.

לאחר  ספר-התורה  את  מוסר   – ’אשרי'  לאמירת 
וב'יהללו'  לשבת,  רשאי  והציבור  בישיבה,  להחזיקו 
נוטלו שוב בידו (וכן נהג הרבי שנטל את הספר בעצמו, 

ואמר ’יהללו'6).

1) ספר-המנהגים, עמ' 30.
2) שם, עמ' 33.

3) אינו חייב להיות ש"ץ דשחרית או דמוסף, כי-אם הש"ץ לעניין זה 
(בבית חיינו אמר זאת הגבאי והבעל-קורא הרה"ח ר' יוחנן גורדון 
 - ע"ה  שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח  הבעל-קורא  ואחריו  ע"ה, 

’למען ידעו... בנים יוולדו' עמ' 137).
להחזיקו  לאחר  יתן  משך-זמן,  להחזיקו  לו  קשה  אם  ורק   (4
(המקורות נסמנו ב'בירור' בנושא שנדפס ב'התקשרות' גיליון תצו 

עמ' 17, עיי"ש).
5) שמו של החודש נכתב בשני יודי"ן – אייר, דווקא. ובפרט על-פי 
ראשי  הוא  עולם",  זיוותני  בו  שנולדו  הוא ”חודש  שאייר  המבואר, 
תיבות סוד המרכבה שלימה – אברהם, יצחק, יעקב, רחל (נחלת-

שבעה ס"ז. מאורי-אור בערכו) – אג"ק כרך טו עמ' קלו.
נשאר  כלל  בדרך  היה  העמוד,  לפני  בש"ק  התפלל  כשהרבי   (6
ל'יהללו'  וכשהגיע  הבימה,  על  ההפטרה)  אמירת  (לאחרי  לעמוד 
ומנהגי  הליכות  (לקט  ’יהללו'  ומכריז  ספר-התורה  את  נוטל  היה 
ש"ק עמ' 42). אבל בימות החול חזר הרבי לפני העמוד כדי לומר 
’יהללו' (הרה"ח  ’ובא-לציון' וקדיש תתקבל, ואחרים אמרו  ’אשרי' 
ר' יוסף-יצחק שיחי' אופן. כנראה אין הקפדה מי יאמר זאת – ראה 
’התקשרות' גיליון רב"י עמ' 18,17, לקט מנהגי ביהכ"נ חב"ד בש"ק, 
 – ובנוסף  זאת,  מחק  והרבי  ’יהללו'  אומר  שהמגביה  כתבו  שבו 

במוסף ציין ”?" לפני המנהג, ובמנחה העיר ”לא זהו הדיוק").

התוועדות בבית-הכנסת7.
מי שלא הספיק לקיים המנהג לשתות ’ארבע כוסות' 
בשביעי-של-פסח],  בארה"ק  [או  באחרון-של-פסח 
וטוב  שמחה  מתוך  זו,  שבת  ב[התוועדות]  זאת  ישלים 

לבב8.
ה'גזירה' על ’משקה'

בהתוועדות שבת-קודש פרשת שמיני תשכ"ג, בקשר 
לפסוק ”יין ושכר אל תשת", השמיע הרבי שיחה בקשר 
להגבלות על שתיית ’משקה'9. בין השאר אמר שלא יעשו 
עליו ’קידוש', וגם כשעושים קידוש על יין – שישתו רק 
ובנוגע  כולה,  את  דפסח)  כוסות  ולא (כבד'  כוס',  ’רוב 
התוועדות  בסתם  וכן  חתן,  שמחת  אפילו  לשמחה, 
חסידית, אפשר לומר לא יותר מאשר ג' פעמים ’לחיים', 
ושזה יהיה רק על כוסיות קטנות, באופן שכל ג' הפעמים 
’רוב רביעית מצומצם'. כל  יחד יכללו לא יותר מאשר 
זה בקשר לאלה שקודם גיל ארבעים (ובפרט לבחורים 
שהם עדיין קודם הנישואין, שבקשר אליהם יש טעמים 
וגם  ’משקה'),  משתיית  להימנע  עליהם  מדוע  נוספים 
עליהם  מעליא"10,  ”משתי  שאז  ארבעים,  שלאחר  אלו 
של  מיינה  השתייה  אצלם  להיות  וצריכה  בזה,  למעט 

תורה, שהיא פנימיות התורה. 
”כל האמור לעיל הוא בנוגע לכל ימי השנה, הן בחול, 
המקומות.  לכל  בנוגע  וכן  ביום-טוב,  והן  בשבת  הן 
רוצה  איני   – פורים11   – בשנה  אחד  ליום  בנוגע  רק 

7) היום-יום, ל' ניסן.
(יט)   ,256 עמ'  ח"ב  תשט"ז  (טז)  התוועדויות'   – מנחם  ’תורת   (8

תשי"ז ח"ב עמ' 354, שיחות-קודש תשכ"ז ח"ב עמ' 97.
9) תוכן העניין בקצרה – ע"פ שיחות-קודש תשכ"ג עמ' 282. ראה 
מקורות  שליקט  יא-יב  גיליונות  ב'התקשרות'  רבי'  ’ניצוצי  במדור 
עמ'  תרצ"א  וש"נ.  עמ' 28  תרפ"ב  סה"ש:  ומהם:  זה.  בנושא  רבים 
184. ליקוטי-שיחות כרך לא עמ' 180. אג"ק, לפי הכרכים: ז עמ' נח. 
ומנהג'  הלכה  ’שערי  שנט.  קי.  עמ'  כב  שפד.  עמ'  כא  פב.  עמ'  טז 
עמ'  תשכ"ח  עמ' 132.  תשכ"ז  שיחות-קודש:  רסו.  עמ'  ח"א  או"ח 
 .741 עמ'  ח"ב  תשמ"ה  התוועדויות':   – ’תורת-מנחם   .207  .169
תש"נ ח"ב עמ' 372. ’המלך במסיבו' ח"א עמ' רנו. רסד. ’ימי מלך' 

ח"ג עמ' 954.
10) שבת קנב,א.

גיליון  ב'התקשרות',  רבי'  ’ניצוצי  במדור  בהרחבה  ע"ז  ראה   (11

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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/ יומן תשמ"ב
ואחריה  מנחה,  התפללו  ההתוועדות  סיום  לאחר 
התיישב לומר פרקי אבות. לאחר שגמר, דפדף כמה 
דפים הלאה בפרקי אבות. אחרי התפילה התחיל "ווי 
ווָאנט משיח נאו", ובדרכו הורה להגביר השירה. יצא 
למעריב ב-19:30 ואחר נסע לביתו. שרו "ווי ווָאנט" 

והורה להגביר השירה.

יום ראשון כ"ה ניסן 

הגיע מביתו בשעה 10:05. לילד קטן (שהשמיע קול) 
למקווה  נסע  שלום.  אות  הק'  בידו  לו  עשה  הרבי 
ר'  למזכיר  נתן  כך  ואחר  צדקה,  חילק  ב-11:00. 
בנימין קליין כמה מכתבים. ר' בנימין הודיע לרבי על 
'פָארט  כמה מהעומדים שהם נוסעים, והרבי בירכם 
[=נסיעה  טובות'  בשורות  זיין  זאל  געזונטרהייט, 

טובה, שיהיו בשורות טובות].
גם-כן  קיבלו  האם  ילדיהם  את  שאל  כך  אחר 
שאלה  ואחת  צדקה,  חילק  מהמקווה  כשחזר  צדקה. 
'כן',  ענה  והרבי  בנה,  את  להביא  האם  בצרפתית 

וחיכה עד שהביאה אותו. 
נסע לאוהל בשעה 14:10 וחזר מהאוהל ואח"כ יצא 
ויצא  נוסעים,  בירך  אח"כ   .19:20 בשעה  למנחה 
לביתו  ונסע  נוסעים,  בירך  אח"כ  ב-19:55.  למעריב 
על רקע שירת 'חיילי אדונינו'. בדרכו, וכן מהמכונית 

הורה להגביר השירה.

יום שני כ"ו ניסן 

נכנסו  אח"כ   .10:10 בשעה  התורה  לקריאת  יצא 
מרוקו,  ל:  הנוסעים  השלוחים  התחתון  לגן-עדן 
הרבי  מונטריאול.  סיאטל,  מיאמי,  אוסטרליה, 
השליחות,  ענין  את  והסביר  השליחות  על  בירכם 
ליקוט  לכאו"א  חילק  אח"כ  השבוע.  לפרשת  וקישר 
- מכתבים כלליים לחג הפסח ודולר לצדקה, ובירכם 
בגשמיות  טובות  בשורות  ושיהיה  טובה  בנסיעה 

ורוחניות.
לילדים  למעלה  חילק  ב-15:25.  מנחה  לתפילת  ירד 
צדקה ואח"כ חילק גם למטה צדקה וגם נתן בעצמו 
צדקה. ארבעה אוטובוסים עם אנשים, נשים וילדים 
הגיעו מבוסטון ולכן תפילת מנחה התקיימה למטה 

בזאל הגדול. אחרי התפילה בירך נוסעים.
משעה 19:20 לערך נכנסו ליחידות האורחים שהגיעו 
ליום הבהיר י"א ניסן ולחג הפסח. נכנסו שתי קבוצות 
ליחידות בשפת האידיש. קבוצה אחת מארץ הקודש 
קבוצה  בצרפתית,  אחת  קבוצה  בעברית,  ליחידות 

אחת באנגלית, לחתנים, כלות, ובר מצווה. 
אחד  ביקש  היחידות  לאחר  הדולרים  בחלוקת 

המשתתפים ברכה לבן, והרבי ענה: 'אמן, בקרוב'.
לה  וענה  כאן  להישאר  אם  הרבי  את  שאלה  אישה 
הרבי לשאול בעצת רב מורה הוראה. אישה בקבוצת 
וחלש,  חולה  שבנה  לרבי  אמרה  מצרפת  האורחים 
וכבר נפטר לה ל"ע ילד קטן, ושאלה אם לתת לבנה 

את התרופות... וענה הרבי: 'כן'.
ב-21:20.  לערך  הסתיימו  הקבוצות  של  היחידות 
אח"כ נכנס אחד, ושהה אצל הרבי עד לערך השעה 
ולאחרי  מעריב  לתפילת  הרבי  יצא  אח"כ   .22:00

התפילה בירך נוסעים. נסע לביתו ב-23:40.

יום שלישי כ"ז ניסן 

הוא  מהמכונית  ירד  כשהרבי  ב-10:20.  מביתו  הגיע 
נופף לשלום בידו הק' לילדים קטנים. אח"כ הרים ידו 
לשלום לנשים שעמדו בצד וכן לאחד שעמד בפתח 
ב-21:30.  יצא  למעריב  ב-15:30.  למנחה  יצא   .770

אח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו ב-11:40.

יום רביעי כ"ח ניסן

שעמדו  לילדים  צדקה  נתן  ב-10:10.  מביתו  הגיע 
בפתח 770 ואח"כ נתן גם בעצמו צדקה ואמר לילדים 

'ַא דַאנק' [=תודה].

יום חמישי כ"ט ניסן 

התורה  מקריאת  כשחזר  ב-10:10.  לקרה"ת  יצא 
הושיט אדם חסיד פולין את ידו לרבי, והרבי הושיט 
וכמדומני  מילים,  כמה  לרבי  אמר  הוא  חזרה.  לו 
למקווה  נסע  בהצלחה.  שיהיה  לו  אמר  שהרבי 
המכונית.  ליד  וכן  צדקה,  חילק  בדרכו  ב-10:50. 
לילד קטן שהיה ליד אמו הרבי עשה באצבעותיו הק' 

תנועת שלום. כשיצא לחדרו בירך נוסע.
19:20 בשעה  מהאוהל  וחזר  ב-14:30  נסע  לאוהל 

ויצא למנחה.
למעריב יצא ב-19:55. באמירת הקדיש במילים 'אמן 
יהא שמיא רבא' אמר הרבי מילה במילה באופן חזק 
והסתכל על ילד פחות מגיל 3 שנים כדי שיאמר גם 

הוא. 
אחר כך נסע לביתו ונופף בידו הק' ל'שלום' לילדים 
התחיל  המכונית.  ליד  לעומדים  וכן  ליד 770,  שהיו 

לשיר, ומהמכונית הורה להגביר השירה.

יז)  (ברכות  חז"ל  מאמר  את  סותרים  אינם  [והדברים 
”כל  ט):  ד,  (אבות  המשנה  וכדבר  בחייך",  תראה  ”עולמך 
מעושר",  לקיימה  סופו  מעוני  התורה  את  המקיים 
שממנה משתמע שקיום התורה יהיה בעולם הזה מתוך 
בערך  אינו  בעולם-הזה  המגיע  שהשכר  מכיוון  עושר. 
ס"ג.  באגה"ק  (כמבואר  לבוא  לעתיד  שיהיה  השכר  עיקר  לגבי 

סט"ז).]

הכוונת והייחודים 
נשארים למעלה

העליונים  והייחודים  הכוונות 
הנפעלים למעלה על-ידי עבודת 
הוא  עניינם  בכלל,  התפילה 
השכר,  עניין  כללות  בדוגמת 
בסידור  נכללים  אינם  הם  ולכן 
עבודת  כאמור  שהיא  התפילה, 
בסידור  מקום  אין  ולכן,  האדם, 
הבא  לשכר  השייכים  לעניינים 
האדם  מכוח  ולא  מלמעלה 

העובד.
לא  מדוע  הקושיה,  ידועה 
רואים תיכף ומיד לאחר התפילה 
והרי  צרכיו,  בקשת  מילוי  את 
לבקש  מהתורה  עשה  מצוות 
צרכיו, וכאשר יהודי מתפלל עליו 
לראות מיד את מילוי בקשותיו?!
בעולמות  אכן  בזה:  והביאור 

מילוי  ומיד  תכף  נפעל  הרוחניים 
צריכים  כאשר  אבל  צרכיו,  בקשת 

שמפני  הרי  והחומרי,  הגשמי  לעולם-הזה  זאת  להוריד 
למטה,  ממשיך  ואינו  נעצר  השכר  העולם  חומריות 
שבעולם,  החומריות  את  לזכך  צריכים  לראש  לכל  כי 
את  למטה  גם  לקבל  יוכל  הוא  מזוכך,  העולם  וכשיהיה 

השכר מיד לאחר בקשת צרכיו.
לאדם  מסופקים  ומיד  תיכף  הרוחניים,  בעולמות  אך 
עניינים  מצד  ועיכוב  מניעה  שם  ואין  מאחר  צרכיו, 
היא  עצמה  מצד  נשמתו   – האדם  ובעבודת  חומריים. 
הזוהר  תווהא" [מספר  תחטא,  כי  ד"נפש  ומצב  במעמד 
(חלק ג, יג ב) אורייתא תווהא עלה (התורה תמהה עליו)], 

כלומר שאינו שייך לחטא – מובן, שכאשר התפילה היא 
הנפעלים  העליונים  והייחודים  הכוונות  ידיעת  מתוך 
למעלה, יש לו כבר את עניין השכר כפי שהוא בעולמות 

העליונים.

עבודת  הוא  הסידור  של  עניינו  שעיקר  מאחר  אך 
ופעולת האדם למטה, ולא עניין השכר השייך למעלה, 
השייכים  דברים  בסידורו  הזקן  אדמו"ר  לכן הביא 
שבסידור  הכוונות  כל  את  ולא  בלבד,  האדם  לעבודת 
האריז"ל, שכלל גם את התוצאות הבאות על-ידי עבודת 

ופעולת האדם (שהם בדוגמת ענין השכר).

מי קובע את החג
סיבת  תובן  הנ"ל  כל  פי  על 
האריז"ל  סידור  בין  החילוק 
לגבי  הזקן  אדמו"ר  לסידור 
העומר,  ספירת  של  מיקומה 

ובהקדים:
בספירת  נפלאה  מעלה  יש 
בשאר  נמצאת  שאינה  העומר, 
לפעולת  ביחס  התפלה,  ענייני 

ועבודת האדם.
חילוק ידוע בין שבת ליום-טוב 
וקיימא  ”מקדשא  ששבת  הוא, 
קדושתה  כלומר,  א),  יז,  (ביצה 

לעומת  זאת  מעצמה,  קיימת 
ידי  על  שנקבעים  טובים  הימים 
פעולתם של בני ישראל, בהתאם 
וכמו  בבית-דין.  החודש  לקידוש 
אשר  ה'  מועדי  ”אלה  שכתוב: 
תקראו אותם גו'", ”בין בזמנן בין 
שלא בזמן", ”אתם אפילו שוגגין, 
אפילו  אתם  מזידין,  אפילו  אתם 

מוטעין" (ר"ה כה, א).
ועבודת  לפעולת  מקום  יש  בשבת  גם  אף-על-פי-כן, 
ובפרט  השבת,  של  הרוחנית  העבודה  ידי  על  האדם. 
השבת,  בקדושת  הוספה  פועל  יהודי  השבת,  בתפילות 
על  נוסף  יותר,  נעלית  קדושה  נפעלת  עבודתו  ידי  ועל 

היותה ”מקדשא וקיימא" גם לולי עבודתו.
תאריך  את  שקובעת  החודש  קידוש  פעולת  מאידך, 
בכך,  שמעורבים  אלו  והם  בית-דין,  בידי  מסורה  החג 
אבל יחיד מצד עצמו אינו יכול לקדש את החודש, ולכל 
בפני  שמעידים  מהעדים  אחד  להיות  יכול  הוא  היותר 

בית דין על מולד הלבנה.
נעשית  שקביעותו  השבועות,  חג  הוא  הכלל  מן  יוצא 
על ידי ספירת העומר. קביעות החג אינה תלויה בקביעות 
”שבעה  יום,  מ"ט  ספירת  לאחר  אלא  סיוון  חודש  ראש 
השבועות.  חג  חל  החמישים  ביום   - תמימות"  שבועות 
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עיקר עניינו של הסידור 
הוא עבודת ופעולת 

האדם למטה, ולא עניין 
השכר השייך למעלה, 

לכן הביא אדמו"ר הזקן 
בסידורו דברים השייכים 
לעבודת האדם בלבד, 
ולא את כל הכוונות 
שבסידור האריז"ל, 

שכלל גם את התוצאות 
הבאות על-ידי עבודת 

ופעולת האדם 
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האדם  ועבודת  פעולת  העומר:  ספירת  של  עניינה  וזה 
בתור יחיד, ”וספרתם לכם", ולא על ידי בית-דין בלבד.

ועל כן מובן, שכאשר מדברים אודות עבודת ופעולת 
האדם – הדרגה הכי נעלית בזה היא ספירת העומר:

כאמור, שבת – ”מקדשא וקיימא" גם ללא עבודת בני 
ישראל. יום-טוב – תלוי בקביעות ראש חודש בידי בית 
הדין, ורק בספירת העומר ישנה עבודה ופעולה של כל

ספירת  ידי  על  כי  מישראל,  אחד 
חג  של  טוב  היום  נקבע  העומר 
השבועות בכל סדר ההשתלשלות, 

כולל אצל הקב"ה בעצמו!

תפילה שהיא 
עבודה

כעת נבין מדוע בסידור אדמו"ר 
בסיום  העומר  ספירת  מובא  הזקן 

הסידור:
הזקן  אדמו"ר  ובסידור  מאחר 
השייכים  עניינים  רק  מובאים 
לפעולת ועבודת האדם, הרי שהם 
אל  הקל  מן  בסידור  מסודרים 

הכבד: 
מעלת  את  מבאר  לראש  לכל 
עת  ”שהיא  הלילה, בחצות  הקימה 
לו  יסייע  והדבר  למעלה",  רצון 
אותו  שמפתה  יצרו  על  להתגבר 

להמשיך בשנתו.
אני"  ”מודה  אומר  מכן,  לאחר 

עליו,  ניצב  שה'  יודע  כי  וכו',  טהורות  אינן  כשידיו  עוד 
על  ופועלת  נמשכת  היום  בתחילת  אני"  ”מודה  ואמירת 

כל היום.
לאחר מכן באה עבודת התפילה: לכל לראש תפילות 
עבודת  ולכן  דחול",  ב"עובדין  שעסוק  בזמן  החול,  ימי 
התפילה הזו קשורה עם בקשת ומילוי צרכיו; לאחר מכן 
במעמד  נמצא  בה  השבת  יום  של  התפילה  עבודת  באה 
בתכלית  כשנמצא  עונג",  לשבת  ”וקראת  של  ומצב 
השלימות; לאחר מכן, עבודת התפילה של הימים טובים,

בהם השמחה גלויה ”ושמחת בחגך". 

היא  וחג  בשבת  התפלה  שעבודת  בפשטות  ומובן 
באופן נעלה יותר מאשר עבודת התפילה בימי החול, אך 
מאידך – פעולת האדם בשבת וחג היא באופן של הוספה 
חדש דבר  פועלת  ואיננה  בלבד,  הקיימים  העניינים  על 

לגמרי.
לאחר מכן באים לתכלית השלימות בעבודת ופעולת 
האדם, שזה העניין של ספירת העומר. באמצעות ספירת 
ואחד  אחד  כל  של  העומר 
החמישים  ביום  נפעל  מישראל 

חג השבועות.
וזה נוסף על המעלה המיוחדת 
שאומרים  כפי  העומר  בספירת 
עולם':  של  ’ריבונו  בתפילת 
”ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל 
בדרושי  וכמבואר  העולמות", 
העומר  שספירת  החסידות, 
המידות  שבע  בירור  עם  קשורה 

כפי שכל אחת מהם כלולה כו'.
העומר  בספירת  זו  מעלה 
העניינים  כל  לגבי  מיוחדת  היא 
התפילה,  לעבודת  הקשורים 
חג  של  התפילה  לגבי  ואפילו 

השבועות.
האריז"ל  בסידור  ולכן, 
העומר,  בספירת  מסיים  אינו 
לא  מובאים  שבסידורו  משום 
לעבודת  השייכים  עניינים  רק 
עניינים  גם  אלא  האדם  ופעולת 
של כוונות וייחודים עליונים. ועל 
בספירת  האדם  שעבודת  אף  כן, 
בלבד  הכנה  זו  ביותר,  הנעלית  בדרגה  היא  העומר 
הסידור,  את  בזה  לסיים  יכול  אינו  ולכן  השבועות,  לחג 
לסדר  בהתאם  תורה  ושמחת  עצרת  שמיני  בעניין  אלא 

המועדים. 
ספירת  בעניין  סידורו  את  מסיים  הזקן  אדמו"ר  ואילו 
ופעולת  בעבודת  היא  השלימות  תכלית  היא  כי  העומר, 

האדם, וזו כללות עניין סידור התפילה.

(תורת מנחם תשמ"ב ח"ב ע' 407 ואילך. לשלימות העניין ראה 
לקוטי שיחות חלק כ"ב עמ' 114)

על ידי העבודה 
הרוחנית של השבת, 

ובפרט בתפילות 
השבת, יהודי פועל 
הוספה בקדושת 
השבת, ועל ידי 

עבודתו נפעלת קדושה 
נעלית יותר, נוסף 
על היותה ”מקדשא 
וקיימא" גם לולי 

עבודתו

הרבי פונה לחסידים 
בשיחה: עשו כל אשר 

ביכולתכם

השיחה  את  אמר  אדמו"ר  כ"ק 
הידועה בעניין "עשו ככל אשר 
את  להביא  כדי  ביכולתכם 
ממש".  בפועל  צדקנו  משיח 
להתעוררות  גרמה  השיחה 
עצומה בנושא הציפיה לגאולה. 
(סה"ש תנש"א ח"ב ע' 470, שם ע' 474)
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«
הגוי  השכן  על  מסתכל  אכן  הוא  שאם  אדם,  לאותו  שאמר 
אבל  לו,  שיש  ממה  יותר  לגוי  יש  באמת  אמנם  בברוקלין, 
יהודים  ברוסיה,  שנמצאים  ליהודים  מצבו  את  ישווה  כאשר 
להם  יש  אם  שאלה  ישנה  שבכלל  ושביה,  במצוק  שנמצאים 
ללכת  יכול  אינו  תפילין,  להשיג  מצליח  ובאם  תפילין, 
לבית-הכנסת כי יזרקו אותו מהעבודה ולא יוכל לפרנס את 
וכל  בביתו,  תפילין  ולהניח  להתחבא  עליו  ולכן  משפחתו, 
ביתו הוא סך הכל דירה של חדר אחד בלבד, וגם בביתו גופא 
הוא  אם  כי  תפילין,  להניח  כדי  הדלת  את  לנעול  יכול  אינו 
הממשלה,  נגד  משהו  עושה  שהוא  יחשבו  החדר  את  ינעל 
ולהניח  הזדמנות  למצוא  מאשר  אחרת  ברירה  לו  אין  ולכן 
כי  אותו,  יראה  לא  ששכנו  ובאופן  שבחדרו,  בפינה  תפילין 
שום  עושה  אינו  ואף-על-פי-כן  רח"ל,  'מוסר'  שהוא  יתכן 

חשבונות והוא מניח תפילין במסירות נפש!
תפוחי  וקצת  מצה  כזית  מוצא  והוא  הפסח  חג  וכשמגיע 
אדמה שאין בזה חשש של חמץ, הוא שמח עם זה כמו יהודי 
בשמחת תורה... וכן כשעושה התוועדות, הרי צריכים לפחד 
שלא יתפסו אותם וישימו אותו ואת בני ביתו בבית האסורים 

...(כאן הרבי בכה עוד יותר חזק). 
ואילו כאן נמצא יהודי, שעד שלא יהיה לא די ממון בריווח 
ו'שטיח מקיר אל קיר', וילך לטייל, ורק אם יהיה לו עוד זמן 
לספר- שלישי  או  שני  או  אחד,  יהודי  לרשום  ילך  אז  פנוי 
ברוויחי...  ולא  במזוני  לא  בבני  לא  נוגע  לא  זה  וכאן  תורה. 
הזמן  כשכל  באריכות,  כך  על  דיבר  הרבי  נפש.  ובמסירות 

דיבורו נפסק בבכי. 
בנוגע לפועל, אמר הרבי, שילמדו בשקידה והתמדה, ויראו 
לס"ת. והוסיף (בתחילת  מה שיותר בזריזות יהודים  לרשום 
ענין הנ"ל) שצריך ללמוד בשקידה והתמדה וכו', ושאדם רק 
שלא  באופן  הקב"ה  כבר  יעשה  השאר  ואת  הכלים  את  יכין 

יהיו בעיות כלל, כמ"ש "הרחב פיך ואמלאהו"- הקב"ה. 
ליפסקר  הגבאי  קם  רוסיה,  יהודי  על  לדבר  שסיים  לאחר 
ואמר: 'לחיים', ובירך את יהודי רוסיה שיצאו מהמצוק וכו' 
ענה:  והרבי  'לחיים',  לרבי  אמר  אח"כ  'אמן'.  ענו:  וכולם 

'לחיים ולברכה'.
לפני דברים אלו הרבי חייך, ודיבר אודות תקנת הרבי הקודם 
שלא לשתות יותר מ-4 פעמים 'לחיים', וסיפר שאמר לאחד 
מועטת,  כה  'לחיים'  באמירת  להסתפק  יכול  שאינו  שטען 
שעשוי  לחם  שיאכל  מעט  כך  כל  לשתות  יכול  אינו  שאם 
מחיטים, שהרי עושים מהלחם גם וודקה ובזה ישלים את מה 

שרוצה לשתות יותר מהמותר... 
בנוגע  אבל  'לחיים',  לשתיית  בנוגע  רק  כמובן  שזה  והעיר, 
וכן  עוזר,  לא  זה  הרי  אז  לברכה  ובנוגע  היין  על  לקידוש 

הסביר מהו ענין לקיחת המשקה. 

תשנ"א
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יום שישי כ"ג ניסן, אסרו חג 

בבוקר,  בשעה 10:10  ל-770  מביתו  היום  הגיע  הרבי 
ירד   .770 בפתח  שעמד  לרש"ג  בראשו  נענע  ובדרכו 

לקבלת שבת בשעה 19:10, ולביתו יצא ב-21:15.

שבת-קודש פרשת שמיני
- שבת מברכים חודש אייר 

ב-8:30.  לתהילים  ירד  ב-6:45.  לערך  מביתו  הגיע 
לאחר שסיימו סגר כמעט את הסידור, אח"כ פתח שוב 
והאצבע  כשהסימנייה  בע"פ  לומר  והמשיך  והסתכל, 
קדשו.  להיכל  חזר  וכך  שאמר.  היכן  הסידור  בתוך 
לשחרית ירד ב-10:30. הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וגם 

כשהש"ץ ניגן.
בשעה  והסתיימה   13:30 בשעה  החלה  ההתוועדות 
17:55. הרב מענטליק מזג מבקבוקון קטנטן יין לתוך 
פסח,  של  מאחרון  ברכה'  של  מ'כוס  כנראה  הגביע, 
נענע  והרבי  אלוקינו',  'הוא  שרו  יין.  הוסיף  ואח"כ 
בראשו מעט, וכששרו 'כי אלקים' הרבי הורה בידו הק' 

כו"כ פעמים להגביר את השירה. 
לו  ואמר  קארף  לילד  מזונות  חתיכת  נתן  באמצע 
מכוסו  מזג  ההתוועדות  סוף  לקראת  ברכה.  לעשות 
שהיו  לילדים  מכוסו  חילק  ואח"כ  משקה,  לבקבוק 

סביבו ואמר להם: 'לחיים ולברכה'. 
להכריז  וציווה  רסקין,  דוד  לר'  הבקבוק  נתן  אח"כ 
בנוגע לכינוס צא"ח. אח"כ התחיל הרבי ניגון ההקפות 
של אביו ובראשו הורה להגביר את השירה ואת אחת 
הבבות הרבה פעמים. אח"כ התחיל "ווי ווָאנט משיח 

נאו" ומחה כפיים.
תוכן השיחות בהתוועדות:

בשיחה א' דיבר ששבת זו, הבאה לאחר אחרון של פסח, 
היא גם שבת מברכים חודש אייר שתמיד חלה לאחר 
אחש"פ, וההבדל הוא רק אם זה חל בתחילת השבוע 
הפסק  להיות  צריך  תמיד  אבל  באמצע,  או  בשבת  או 
של ימי החול בין אחרון של פסח לשבת, לפי הכלל 'לא 

בד"ו פסח'. וביאר באריכות בפנמיות העניינים.

בשיחה ה-ב' עוד אמר בענין של חודש אייר, שזהו ר"ת 
אברהם יצחק יעקב רחל, ענין האבות שהם המרכבה, 
כל  עם  אתהפכא,  בדרגת  שנמצאים  שאף  הענין  שזהו 
זה צריך להגיע לענין המרכבה. וזהו בהפצת המעיינות 
לס"ת  ולרשום  והתמדה  בשקידה  התורה  ולימוד 
ביטול  של  באופן  וכו',  וכו'  ישראל  עם  כל  לאחדות 

בתכלית ע"ד המרכבה לנשיא דורנו.
של  באופן  זה  יהיה  זכו  שאם  למשיח,  בנוגע  הוא  וכן 
ניסים, ככתב הרמב"ם באגרת תימן ובהל' מלכים שיהי' 

רק שיעבוד מלכיות בלבד ולא יהי' מלחמות וכו'.
השמיני"  "וביום  ד"ה  שיחה  כעין  מאמר  היה  כך  אחר 
את  והרכין  עיניו  את  עצם  אך  שיחה  של  בניגון  אמנם 

ראשו וכן לא אמר אח"כ לחיים, כמו במאמר.
אמר שיחה ברש"י, וכן בביאורים בזהר ובפרקי אבות 
שכתב  למה  בנוגע  הזכיר  הרבי  בהמשך  א'.  פרק 

הרמב"ם שיהיה לעתיד לבוא מעדנים כעפר.
לכאורה, הקשה, בשביל מה צריכים זאת? אבל כן כותב 
הרמב"ם, שיהיו מעדנים כעפר, וילמדו תורה בשקידה 
והתמדה וזהו מה שכתוב "ארחב פיך ואמלאהו" בכל 

העניינים.
במהלך ההתוועדות סיפר הרבי, שאדם אחד בא אליו 
בטענה שאינו יכול ללמוד תורה מפני שעדיין אין לו 
מסתכל  וכשהוא  קיר',  אל  מקיר  'שטיח   – 'קארפד' 
הוא  גם  מוכרח  כזה,  שטיח  יש  שלו  השכן  שאצל 

להשיג... אחרת - אינו יכול ללמוד וכיוצא בזה. 
וכאן התחיל הרבי לבכות עד כמעט סוף השיחה, ובכל 
פעם התפרץ בבכי, ובידו הק' העביר בחוזק על המצח, 
בבכי  התפרץ  ושוב  מילים,  כמה  אמר  ושוב  והתאפק, 

ובידו העביר בחוזק על המצח...
אחר כך דיבר בנוגע ליהודי רוסיה והתייפח בבכי. 

אין מילים לתאר מעמד מרגש זה. כמעט כולם התחילו 
להוזיל דמעות כמים... 

הרבי אמר שאותו אדם נמצא במדינת הרווחה, ויכול 
ללמוד במנוחת הנפש בשקידה והתמדה. הרבי אמר, 

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

«

דמעות על יהודי רוסיה
הרבי סיפר על יהודי שהתלונן כי אינו מסוגל ללמוד במנוחת הנפש 

מפני שאין לו בביתו שטיח מקיר אל קיר כמו לשכנו, והרבי פרץ בבכי:  
שישווה את מצבו ליהודי רוסיה! מיומן הרב אהרן קורנט 
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פטירת הרב שניאור זלמן
מרדכי שניאורסון

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' שניאור זלמן מרדכי 
בן  מאוורוטש,  הריי"צ  הרה"ק  בן  שניאורסאהן, 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. 

נתמנה   (!) עשרה  שבע  ובגיל  עצום,  גאון  היה 
לרב העיר ז'יטומיר. נפטר בגיל צעיר בחיי אביו 
אדמו"ר  כ"ק  זקנו  הסתלקות  אחרי  (כשבועיים 

הצמח צדק).

הוא היה אחיה של הרבנית שטערנא שרה, אשת 
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב. 

(ימי חב"ד ע' 160)

הרה"ג הרה"ח הרב לוי יצחק 
שניאורסון מגיע לעיר אלמא 

אטא

לוי  וכו'  המקובל  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק 
הרבי,  של  אביו  שניאורסאהן,  יצחק 
הגיע לעיר אלמא אטא לאחר שסיים את 

גלותו בעיר צ'יאלי.
(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 703)

הרבי מתקן הגבלות
על שתיית ה'משקה'

אנ"ש,  לכלל  בתקנה  יוצא  הרבי 
ובפרט לאלו שקודם לגיל ארבעים 
 - התמימים  לתלמידי  וביחוד 

למעט בשתיית משקה. 
(תורת מנחם חל"ו ע' 351)

תש"דתרכ"ו

תשכ"ג

עתלדעת

כ"ד 
ניסן

כ"ו 
ניסן

כ"ז 
ניסן

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"ח 
ניסן

הרבי מלמד את הניגון 'צמאה'

[ניגון  נפשי"  לך  "צמאה  הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 
ראשון. יש עוד ניגון על מילים אלו שלימד הרבי בשמחת 

תורה תשח"י].

הרבי הסביר, שכשיהודי נמצא בגלות הוא שבור ומדוכא 
כוספת  ונפשו  וכבודך",  עוזך  "לראות  יכול  שאינו  מכך 

לגילוי אלקות, כאדם הנמצא במדבר וצמא למים.

הראשונים  החלקים  שני  חלקים,  לשלושה  מחולק  הניגון 
צמאון  בהם  ונרגשים  תשוקה,  של  תנועה  מבטאים 
כבר  הוא  השלישי  החלק  באלוקות.  לידבק  וגעגועים 
העבודה  מעלת  על  מחשבה  חזרה, המביעה  של  בתנועה 

דווקא בעולם ובגוף הגשמי. 
(תורת מנחם חי"א ע' 244. 251)

תשי"ד


