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כבוד התורה

פלוני כתב לרבי מכתב בו פירט את טענותיו על חברו. הרבי השיב לו, כי גם אם הצדק עמו, עליו לנהוג כהוראת 
חז"ל ”לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז".

יהא אדם  *) הערה כללית שמוכרחת הנהגה בהתאם לפס"ד [לפסק דין] רז"ל – בנוגע לכל אדם ומקום: לעולם
כו' ואל יהא כו' [”לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"] (תענית כ, ב). ולא חילקו מי הצודק כו'. וק"ל.

אזכיר עה"צ [=על הציון]. 
להחזיר המצו"ב

תהיה 'קנה'הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

אני ה' רופאך | חודש אייר
חודש הוא מלשון חידוש, ובכל חודש מחודשי השנה ישנו דבר חדש לגמרי, באין ערוך לדרגה הקודמת.

מה  והגבלה,  מדידה  של  עניין  מכל  גאולה  של  ומצב  מעמד   – גאולה"  של  ”חודש  ניסן  מחודש  בבואנו  והרי 
שייך לתבוע מיהודי... לעבודה שהיא באין ערוך, ובאופן של חידוש, לאחר שהיה בתכלית העילוי ב"חודש של 

גאולה"?!
והביאור בזה: בכתבי האריז"ל איתא ש'אייר' ראשי תיבות ”אני הוי' רופאך". ...כלומר: הרפואה שעל ידי רופא 
בשר ודם היא באופן שישנו עניין של חולי, וזקוקים שהרופא ירפא את החולי. אבל הרפואה ד"אני ה' רופאך" 

היא – ש"לא אשים עליך", שמלכתחילה אין נתינת מקום לעניין של חולי כלל.
ובעבודת האדם – שנמצא במעמד ומצב שלא שייך שייכשל בדבר בלתי רצוי. העבודה בחודש ניסן היא שישנו 
מצב של גלות ונגאלים ממצב זה, וגם כשנכשל בעניין בלתי רצוי בכוחו להגאל ממצב זה, אבל העבודה של חודש 
אייר היא באופן ד"אני ה' רופאך" שאז – ”כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" מלכתחילה, ובמצב זה 

אינו שייך להיכשל ח"ו בעניין בלתי רצוי. 
נמצא, שעבודת חודש אייר היא באופן נעלה יותר מהעבודה דחודש ניסן.

(משיחת שבת פרשת שמיני תשמ"ג – תורת מנחם תשמ"ג כרך ג' עמ' 1371)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ל' בניסן ה'תש"פ – ז' באייר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

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

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

מ"ע רמה.הל' סנהדרין פרק ה.

מ"ע רמה.פרק ו.פרק ד-ו.א' באיירש"ק
מל"ת רנ.פרק ז.פרק ז-ט.ב' באיירא'
מל"ת רנ.פרק ח.פרק י-יב.ג' באיירב'
מל"ת רנא.פרק ט.פרק יג-טו.ד' באיירג'
מל"ת רנא.פרק י.פרק טז-יח.ה' באיירד'
מל"ת רנג.פרק יא.פרק יט-כא.ו' באיירה'
מל"ת רנג.פרק יב.פרק כב-כד.ז' באיירו' 30



29

דברמלכות

4

”תפארת שבתפארת" 
בכל ימות השנה

כבר בקטנותו הייתה הנהגת אדמו"ר מהר"ש באופן של ”תפארת 
שבתפארת" • קיום הציווי ”ואהבת לרעך כמוך" צריך להיעשות באופן 
ד"לכתחילה אריבער" ו"תפארת שבתפארת" • בקביעות שנה זו ימי 

השבוע נפתחים בספירה השייכת לתפארת – תפארת שבחסד תפארת 
שבגבורה וכו' משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שבת זו, כשקביעותה ביום הראשון של חודש אייר 
יום   – אייר  ב'  ערב  גם  היא  הרי  חודש),  דראש  (ב' 

הולדת אדמו"ר מהר"ש.
וביאור עניינו של יום זה – בשייכות אלינו:

 אדמו"ר מהר"ש – ככל נשיא (ומלך) בישראל – הוא 
הרמב"ם1),  דין  (כפסק  ישראל"  קהל  כל  ”לב  בבחינת 
מבני  החל   – ישראל  בני  כל  של  מציאותם  כלומר, 
ישראל שבדורו, ובדרך ממילא – גם ביחס לזרעם וזרע 

זרעם עד סוף כל הדורות.
מדרכיו  שלמדים  ההוראה  הרי  שכן,  ומכיון 
ונלכה  מדרכיו  הורנו  אשר  ישרה  ”בדרך   – ואורחותיו 

באורחותיו"2 – שייכת לכל אחד ואחד מישראל.
ואורחותיו  דרכיו  לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
לעניינים  בנוגע  הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת  על  הרי   –
בין  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ידי  על  שנתפרסמו  עיקריים 
בבחינת  כולו,  העולם  בכל   – ידם  ועל  החסידים, 
”ומלאה הארץ דעה"3 (כולל – הפירוש ד"דעה" מלשון 
הקשר  יותר  עוד  מודגש  שבהם   – כו'4)  התחברות 

והשייכות לכל אחד ואחד מישראל, גם בדורנו זה.

1) הלכות מלכים פרק ג הלכה ו.
2) לשון אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש סימן כ"ז.

3) לשון הכתוב – ישעיה יא, ט.
4) תניא סוף פרק ג.

ב
לכל לראש יש להתעכב על העילוי המיוחד שביום 

הולדתו (ב' אייר) – תפארת שבתפארת:
אדמו"ר  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  סיפור  ידוע5 
צדק בלימודו – בהיותו  הצמח  מהר"ש, שכאשר בחנו 
הטובה,  ידיעתו  על  התפלא  ומלמדו   – שנים  שבע  בן 
ַאז  התפעלות  די  איז  ”ווָאס  צדק:  הצמח  לו  אמר 
תפארת שבתפארת מַאכט גוט" (=מהי ההתפעלות מכך 

ש'תפארת שבתפארת' כה מוצלח?). 
ועבודתו  הנהגתו  הייתה  בקטנותו  שכבר  ונמצא, 
אחת  ועל  שבתפארת",  ל"תפארת  המתאים  באופן 
נשיא  שנעשה  עד  כו',  שנתגדל  לאחרי   – וכמה  כמה 
בישראל, שבוודאי הייתה עבודתו באופן של ”תפארת 

שבתפארת".
העיקריים  העניינים  באחד  ביטוי  לידי  בא  זה  עניין 
שנתפרסם  כפי   – מהר"ש  אדמו"ר  של  עבודתו  באופן 
על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – הפתגם הידוע6: 
מען  דַארף  ַארונטער  ניט  מ'קען  אז  זָאגט  וועלט  ”די 
אדמו"ר  סיים   – אומר"  (”ואני  זָאג  איך  און  ַאריבער, 

מהר"ש) אז מ'דַארף לכתחילה ַאריבער".
ועל פי זה מובן שההוראה שיש לקחת מיום הולדתו 

5) ”היום יום" – ב' אייר. ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש עמ' 7.
6) אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ עמ' תריז, ליקוטי שיחות חלק א 

עמ' 124. ועוד.
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של אדמו"ר מהר"ש – צריכה להתבטא בשני העניינים 
(ב)  שבתפארת",  ”תפארת  של  העניין  (א)  האמורים: 

העניין של ”לכתחילה אריבער".

ג
ובאותיות פשוטות – בנוגע למעשה בפועל:

יהדות,  בענייני  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  עבודתו 
צריכה   – כו'  וצדק  טוב  ענייני  ובכל  ומצוותיה,  תורה 

איין  כלומר,  שבתפארת",  ”תפארת  של  באופן  להיות 
שבתפארת,  תפארת  הספירה  למעלת  דווקא  הכוונה 
”לכבוד  היופי,  עניין   – כפשוטו  ”תפארת"  אם,  כי 
ולתפארת"7, ובזה גופא – ”תפארת שבתפארת", כלומר, 
תכלית ההידור והיופי; וכמו כן צריכה להיות העבודה 

באופן ד"לכתחילה אריבער" (כמדובר כמה פעמים). 
וכאמור, עניין זה צריך להתבטא בכל ענייני יהדות, 
תורה ומצוותיה, וכן בנוגע לכל ענייני צדק ויושר – גם 
כמדובר  העולם,  אומות  על  ההשפעה  לפעולת  בנוגע 
פסק  אודות  האחרונה)  בתקופה  פעמים (בפרט –  כמה 
דין הרמב"ם8 ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את 
(שבע  נח"  בני  שנצטוו  מצוות  לקבל  העולם  באי  כל 
מצוות, עם כל הסניפים שלהם9) – אשר, גם בעניין זה 
מצינו הדגשה מיוחדת אצל בעל יום ההולדת, אדמו"ר 
הצטיין  נשיאינו  רבותינו  כל  שבין  כידוע10  מהר"ש, 
אדמו"ר מהר"ש בקשרים הדוקים עם שרים ומלכים כו', 
המדינה  בני  על   – ידם  ועל  כו',  עליהם  פעל  ובמילא, 

7) לשון הכתוב – תצווה כח, ב.
8) הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

9) ראה חולין צב, סוף ע"א. וראה בהגהות מהר"ב רנשבורג שם. וש"נ.
10) ראה שיחת י"ב תמוז תשמ"ה סעיף כד – תורת מנחם התוועדויות 

תשמ"ה ח"ד עמ' 2456.

שתחת ממשלתם.
טוב  יהדות,  ענייני  לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
וקדושה, שהעבודה בהם צריכה להיות באופן ד"תפארת 
על  הרי   – אריבער"  ד"לכתחילה  ובאופן  שבתפארת", 
ועיקריים  כלליים  בעניינים  הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת 

בתורה.
ובהקדמה:

באופן  אמנם  להיות  צריך  והמצוות  התורה  קיום 

שבחמורות",  ב"חמורה  כמו  שבקלות"  ב"קלה  שנזהר 
של  מצוותיה  ושוקל  יושב  שתהא  ”לא  חז"ל11:  ובלשון 
שבחמורות...  חמורה  ואחת  שבקלות  קלה  אחת  תורה, 
שווין", אבל אף אל פי כן, אין הדבר משנה את העובדה 
לחילוק  עד  המצוות,  בחומרת  חילוק  זאת  בכל  שקיים 
”חמורה  עד  שבקלות"  מ"קלה   – הקצה  אל  הקצה  מן 

שבחמורות".
כלומר: אזהרת התורה היא רק ”לא תהא יושב ושוקל 
צריך   – כו'  חילוק  שקיים  העובדה  עצם  אבל,  כו'", 
בוודאי לדעת, כשם שצריך לדעת את כל ענייני התורה. 
ושוקל  יושב  תהי  ”אל  הציווי  את  לדעת  כדי  ואדרבה: 
”קלה  בין  חילוק  שישנו  שיידע  בהכרח   – גופא  כו'" 

שבקלות" ל"חמורה שבחמורות".
ובכן, מהעניינים הכי עיקריים שבתורה הוא – הציווי 

”ואהבת לרעך כמוך"12:
חז"ל13:  אמרו  כמוך" –  לרעך  הציווי ”ואהבת  אודות 
”זה כלל גדול בתורה", כפי שמביא רש"י בפירושו על 

התורה, פשוטו של מקרא.

11) תנחומא עקב ב. ירושלמי פאה פרק א הלכה א. דברים רבה פ"ו, ב.
12) קדושים יט, יח.

13) תורת כהנים על הפסוק. ירושלמי נדרים פרק ט הלכה ד. בראשית 
רבה פכ"ד, ז.

כללות עבודת האדם היא – בששת ימי השבוע, כמו שכתוב ”ששת 
ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך", אשר, על ידי זה נמשכת ברכתו 
של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב ”וברכך ה' אלוקיך בכל אשר 
תעשה", היינו, שבהוספה על עשיית האדם נמשכת ברכתו של 

הקדוש ברוך הוא

28
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הזקן  רבינו  שהביא  חז"ל14  כדרשת   – מזה  ויתירה 
בספר התניא15 - ”זהו כל התורה כולה ואידך פירושא 
”כל  אלא  בתורה",  גדול  ”כלל  רק  לא  כלומר,  הוא", 

הוא",  פירושא  ש"אידך  אלא  עוד,  ולא  כולה",  התורה 
היינו, שכל שאר ענייני התורה אינם אלא פירוש וביאור

הציווי ”ואהבת לרעך כמוך".
ואידך  כולה  התורה  כל  (”זהו  זה  בעניין  ולהעיר, 
פירושא הוא") ישנם כמה וכמה פירושים והסברים כו', 
אבל, לכל לראש ישנו הפירוש הפשוט – כפי שהבין זאת 
לבקשתו  כמענה  הדברים  את  הלל  אמר  שאליו  הנוכרי 
על  כשאני  כולה  התורה  כל  שתלמדני  מנת  על  ”גיירני 
”ואהבת  הוא  בתורה  עיקרי  הכי  שהעניין   – אחת"  רגל 
לרעך כמוך", וכל שאר ענייני התורה אינם אלא פירוש 

וביאור לציווי ”ואהבת לרעך כמוך".
של  באופן  ההנהגה  אודות  שההוראה  מובן  ומזה 
צריכה  אריבער",  ו"לכתחילה  שבתפארת"  ”תפארת 
לרעך  ”ואהבת  לציווי  בנוגע  יתירה  בהדגשה  להיות 
כמוך", ציווי הכולל את כל פרטי המצוות של ”גמילות 

חסדים שבגופו", ש"הן בכלל ואהבת לרעך כמוך"16.
התורה  הפצת  של  העבודה  כללות   – ובמיוחד  כולל 
לעסוק  יש  ובמילא,  חוצה,  המעיינות  והפצת  והיהדות 
של  ובאופן  שבתפארת",  ”תפארת  של  באופן  בזה 

”לכתחילה אריבער".

ד
חודש)  דראש  (ב'  אייר  א'  כאשר  זו,  שנה  בקביעות 
שבתפארת"  ”תפארת  הספירה  הנה  השבת,  ביום  חל 

14) שבת לא, א.
15) פרק לב.

16) רמב"ם הלכות אבל ריש פרק יד.

ביום  כלומר,  קודש,  שבת  במוצאי   – היא  אייר)  (ב' 
ראשון בשבוע, ובמילא, גם הספירה של ”תפארת" בכל 
השבועות של ספירת העומר (תפארת שבחסד, תפארת 

שבגבורה תפארת שבתפארת וכו') היא – במוצאי שבת 
קודש, יום ראשון בשבוע.

והעניין בזה:
כללות עבודת האדם היא – בששת ימי השבוע, כמו 
מלאכתך",  כל  ועשית  תעבוד  ימים  ”ששת  שכתוב17 
אשר, על ידי זה נמשכת ברכתו של הקדוש ברוך הוא, 
תעשה",  אשר  בכל  אלוקיך  ה'  ”וברכך  שכתוב18  כמו 
של  ברכתו  נמשכת  האדם  עשיית  על  שבהוספה  היינו, 

הקדוש ברוך הוא.
ולכן, כאשר התחלת השבוע היא בספירה ד"תפארת", 
עד ל"תפארת שבתפארת" (בשבוע זה) אזי נמשכת גם 
כללות העבודה במשך כל ימי השבוע באופן ד"תפארת", 

עד ל"תפארת שבתפארת".
וכל זה – הן ביחס לעבודת האדם, והן ביחס להמשכה 
המיוחדת  בתפילה  שאומרים  כפי  מלמעלה,  וההשפעה 
רב  שפע  יושפע  זה  ידי  ”ועל  העומר:  ספירת  שלאחרי 
היא  מלמעלה  ההשפעה  שגם  היינו,  העולמות",  בכל 

באופן ד"תפארת שבתפארת".

ה
ויש להוסיף – שעניין זה נוגע גם לכל השנה כולה:

כללות העבודה של ספירת העומר היא – הכנה ל"מתן 
תורה"19, אשר, ממנו ועל ידו נמשך כללות העניין של 

17) יתרו כ, ט.
18) ראה טו, יח.

19) ראה מורה נבוכים חלק ג פרק מג. חינוך מצווה שו. מדרש (”הגדה") 
הובא בעיטור (סוף הלכות מצה ומרור), ונעתק בשו"ת הרשב"א (חלק 

העניין הכי עיקרי בתורה הוא ”ואהבת לרעך כמוך", וכל שאר 
לרעך  ”ואהבת  לציווי  וביאור  פירוש  אלא  אינם  התורה  ענייני 
כמוך". ומזה מובן שההוראה אודות ההנהגה באופן של ”תפארת 
שבתפארת" ו"לכתחילה אריבער", צריכה להיות בהדגשה יתירה 

בנוגע לציווי ”ואהבת לרעך כמוך"
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התורה ומצוותיה על כל השנה כולה.
ולכן, ככל שתגדל מעלת העבודה של ספירת העומר, 
מעלת  יגדל  כן   – שבתפארת"  ”תפארת  של  לאופן  עד 
העילוי של מתן תורה באופן של ”תפארת שבתפארת" 
הוא  תורה  מתן  של  העניין  שכללות  פי  על  אף  [שכן, 
באופן של ”כל הנותן בעין יפה הוא נותן"20, הרי מובן, 
באופן  יותר  עוד  ניתוסף  המתאימה  ההכנה  ידי  שעל 
שבתפארת  ”תפארת  העניין  נמשך  ובמילא,  הנתינה], 

על כל השנה כולה.

ו
שבתפארת"  ”תפארת  של  שהעניין   – לנו  תהיה  וכן   

יומשך על כל השנה כולה.

ג סימן רפד). ר"ן סוף פסחים. ועוד.
א).  סה,  בתרא  (מבבא  ד  הלכה  כה  פרק  מכירה  הלכות  רמב"ם   (20
ע"א).  סוף  עא,  בתרא  (מבבא  כב  הלכה  יא  פרק  ומתנה  זכיה  הלכות 

ועוד.

ובפשטות – שתהיה שנה מבורכת בכל המצטרך, ככל 
 – כולל  חודש,  ראש  בתפילת  שאומרים  הברכות  פרטי 

שבת ראש חודש.
שמתבטא  כפי  שבתפארת"  ”תפארת  לעניין  ועד 
בהפטרה של שבת ראש חודש ”והביאו את כל אחיכם 
מכל הגויים מנחה לה' גו' כאשר יביאו בני ישראל את 

המנחה בכלי טהור בית ה'"21,
הארון,  פתיחת  בעת  שאומרים  הייעוד  קיום  עדי 
לאחרי הוצאת ספר התורה – ”ונגלה כבוד ה' וראו כל 

בשר יחדיו כי פי ה' דיבר"22.

(משיחת שבת פרשת קדושים, ב' דראש חודש אייר ה'תשמ"ו. תורת 
מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו ח"ג עמ' 249 ואילך.
 הנחת השומעים, בלתי מוגה)

21) ישעיה סו, ב.
22) שם מ, ה.

”בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". 

שבת זו היא ערב ב' אייר – יום הולדת אדמו"ר מהר"ש.

אדמו"ר הריי"צ הדגיש ופרסם שתיים מאורחותיו של הרבי מהר"ש:

א) היותו נוהג באופן של ”תפארת שבתפארת" – כפי שהתבטא הרבי הצמח צדק: ”מהי ההתפעלות מכך 
ש'תפארת שבתפארת' הינו טוב?!".

ב) היותו נוהג באופן של ”לכתחילה אריבער".

וקיום  תורה  לימוד  אלה:  עניינים  בשני  להתבטא  צריכה  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  הולדתו  מיום  ההוראה 
מצוות באופן של ”תפארת שבתפארת" – תכלית הפאר והיופי, ובאופן של ”לכתחילה ַאריבער".

בקביעות שנה זו, הספירה של ”תפארת" (תפארת שבחסד, תפארת שבגבורה כו') הינה במוצאי שבת קודש 
– ימי ראשון שבשבוע. 

כאשר העבודה של כל ימי השבוע נפתחת ב"תפארת", אזי נעשית עבודת כל הימים באופן של ”תפארת", 
ועד לאופן של ”תפארת שבתפארת".

של  באופן  נעשית  התורה  לקבלת  ההכנה  כאשר  התורה.  לקבלת  הכנה  ימי  הינם  העומר  ספירת  ימי 
”תפארת", הרי ההשפעה הנמשכת בעת קבלת התורה אף היא באופן של ”תפארת", וקבלת התורה באופן 
של ”תפארת" פועלת על כל ימי השנה כולה שקיום התורה והמצוות יהיה באופן של ”תפארת שבתפארת".

סיכום

26
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

”האיש שלי" בערד
חיוך מיוחד של שביעות רצון ניכר על פני קודשו של הרבי, בהגיע 

הבשורה כי הרב בן-ציון ליפסקר נבחר לרבה של העיר ערד • הקשרים 
ההדוקים עם חסידות גור, שלה נציגות מכובדת בעיר, ותמיכתו של 

האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' ברב החב"די • חלק שני

המסועפת  הקשרים  מערכת  נסקרה  הקודם  בגיליון 
יושב- כסגן  ששימש  סוקניק,  משה  מר  ובין  הרבי  בין 

ראש המועצה הדתית בערד, ופורסמה חלופת מכתבים 
מרתקת. להלן המשכה:

נוסף  מכתב  לקבל  זכה  סוקניק  מר  תשמ"ב  בשנת 
מהרבי, הניתן בזה בשלימותו:

זכות הסיוע ”אשרי חלקם"
ב"ה, ראש חודש אדר, ה'תשמ"ב

   ברוקלין, נ.י.
מר משה שי' סוקניק, סגן יו"ר המועצה הדתית, ערד

שלום וברכה:
זמן  הוראת  (בלי  מכתבו  קבלת  אני  מאשר  בנועם 
תורה  התלמוד  בנין  את  לבנות  התחילו  שכבר  הכתיבה) 
פאר ישראל במחנו וכבר גמרו את המקלטים והיסודות וגם 

כבר התחילו לבנות את הקירות של הקומה הראשונה.
ויהי רצון שההתקדמות תלך בקצב הכי מהיר וזריז, שאם 
בכל עניני טוב וקדושה נצטוינו על הזריזות על אחת כמה 
ברוח  ישראל  ובנות  בני  בחינוך  הקשורים  בענינים  וכמה 

התורה והמצוה, אשר כל רגע יקר וחשוב, כמובן ופשוט.
האמור  במפעל  המשתתפים  כל  של  חלקם  ואשרי 
להביאו לגמר טוב ועוד ועיקר, אשר תיכף אחרי גמר הבנין 
יימלא תלמידים ויישמע הקול קול יעקב, קול תורתנו הק', 
ובמיוחד שהמדובר הוא בתלמוד תורה בארצנו הק', ארץ 
אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה  ועד אחרית 

שנה.
בכבוד ובברכה (חי"ק).

ב'התקשרות'  לראשונה  (נדפס  מהרבי  נוסף  ומכתב 
גליון תס עמ' 12-13):

ב"ה, ו' טבת ה'תשמ"ב
   ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה אי"א  
עוסק בצרכי צבור  

מר אברהם שי' שוחט  
ראש עיריית ערד  

שלום וברכה:
בן  הרב  המשותף  ידידנו  ידי  על  מכתבו  נתקבל  בנועם 
ציון שי' ליפסקר. והשי"ת ימלא משאלות לבבו לטובה בכל 

הענינים שמזכיר במכתבו.
בעד  למר  הטוב  הכרת  להביע  זו  הזדמנות  אני  מנצל 
עזרתו לעניני יהדות בכלל, ובפרט לפעילי חב"ד העושים 
מר  ייזכרו  שלו  הציון  שעל  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  של  ברוחו 

וכל תושבי עירו.
ולבשורות  האחראי  בתפקידו  להצלחה  ובברכה  בכבוד 

טובות בכל האמור
(חי"ק)

תשמ"ג: נבחר לרב העיר
כללי-פרטי  מכתב  הרבי  שיגר  תשמ"ג  ניסן  בי"א 

להרב בן ציון ליפסקר (ז"ל) ובתחילתו נאמר:
מאשר הנני קבלת הידיעות הטלפוניות, ות"ח.

החג")  ”בברכת  (אחרי  הרבי  סיים  המכתב  בסיום 
בכתב-יד-קדשו:

ולהצלחה רבה ברבנות ובעבוה"ק [=ובעבודת הקודש] 
בכלל (חי"ק)

התקיימו  תשמ"ג,  ניסן  בט'  קודם,  ימים  כמה 
”חיוך   – העיר  לרב  ליפסקר  הרב  נבחר  בהן  הבחירות 
נפלא של שביעות-רצון מיוחדת במינה" היה נראה על 
(ז"ל)  הריל"ג  המזכיר  סיפר  כך   – הרבי  של  קדשו  פני 

לרב ליפסקר, על מה שהיה עם מסירת ההודעה.
רבע שעה קודם לכן הודיע הרב ליפסקר על קיומן 

של הבחירות.
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קשר"  כ"איש  ליפסקר  הרב  שימש  הבאות  בשנים 
להעברת פ"ש עם האדמו"ר בעל ”לב שמחה" מגור, מי 

שייסד את הקהילה החרדית והחסידית בערד.
הרב  את  שמחה"  ה"לב  עודד  הראשון  הרגע  למן 
ליפסקר תמך בו בפומבי, והיה לו לעזר בעניינים רבים.

’בית  בעל  האדמו"ר  הרה"צ  נפטר  תשל"ז  בשנת 
ישראל' מגור, ועל מקומו נתמנה אחיו הרה"צ ר' שמחה 

בונים בעל ’לב שמח' מגור.
וה'לב  הרבי  בין  שררו  מיוחדים  והערצה  כבוד  יחסי 
(ראה  תשל"א  בשנת  כבר  הרבי  אצל  שביקר  שמחה', 
ל'אגרות- מבוא   ;12-9 עמודים  תקמו  גליון  התקשרות 

תשל"ז  בשושן-פורים  כבר   .(18 עמ'  ז"ך  כרך  קודש' 
גור  בחצר  האירועים  אודות  מיוחדת  שיחה  השמיע 
(השווה: ’אגרות-קודש' כרך לב עמודים 9-8) ואף הביע 
י"ב  התוועדות  במהלך  השיחות  (בין  להנהגתו  הערכה 

תמוז תשל"ז – עם הרה"ח ר' אברהם פרשן ז"ל).
כפי  ליפסקר  הרב  את  מאוד  עודד  שמחה"  ה"לב 
104 עמ'  בערד'  הרבי  של  ’האיש  בחוברת  שמסופר 
עוד  רבות  פעמים  לערד  הגיע  מגור  ”האדמו"ר  ואילך: 
בטרם נהיה לאדמו"ר, לצרכי רפואה. בתקופה הראשונה 
היינו למעשה החרדים היחידים בערד. הוא החל להגיע 

לנפוש כאן עוד שנים רבות לפני שנהיה לרבי.
אחיו  של  מקומו  את  למלא  החל  הוא  תשל"ז  ”בשנת 
ה'בית ישראל', אך המשיך להגיע לכאן לנפוש חמש-שש 
פעמים בשנה. הוא אהב את העיר והחזיק ממנה מאוד. 
זה  וכי  חשיבות,  לה  יש  ערד  רוחנית  שמבחינה  טען  הוא 
מקום בו הסתובבו האבות. הוא הביא לכך ראיות מהתנ"ך 
גרר  שמלך  ירושלמי,  מהתרגום  כמו  שונים,  וממקומות 

זה מלכא דערד וכו'.
”בשנת תש"מ הקים את קריית גור בעיר, ועודד מאוד 
סגולה  יש  זו  בעיר  כי  באומרו  כאן,  לגור  האברכים  את 

ללדת ילדים...
וקרובה,  אישית  יחסים  מערכת  היתה  לביני  ”בינו 
הוא  בעיר.  החסידית  הקריה  שקמה  לפני  הרבה  עוד 
ו'ירמק',  ישראל'  ’פאר  הכנסת  בבית  אז  מתפלל  היה 
ציבור,  בפני  תורה  דברי  שאשא  הקפיד  שבת  ליל  ובכל 
השנים  במשך  לב.  בתשומת  מקשיב  היה  עצמו  כשהוא 
שהיה בעיר, הוא ערך במקום רק פעמיים או שלוש טיש 
תורה  דברי  לדבר  לי  הורה  אז  וגם  לחסידיו,  [=שולחן] 
בטרם הוא עצמו התחיל באמירת תורה. הוא פשוט לא 

הסכים להתחיל לדבר עד שאני אומר כמה מילים...
”מובן שדיווחתי על כך לרבי, ופעם אחת גם קיבלתי 
אחרת  ובפעם  אתו?',  הקשר  ממשיך  ’האם  מהרבי  פתק 

האדמו"ר  אצל  נשמע  ’מה  ביחידות  אותי  שאל  הרבי 
אותי  שאל  פעם,  הדולרים  בחלוקת  כשעברתי  מגור?'. 
מה  מגור?  האדמו"ר  את  לאחרונה  ראית  ’האם  הרבי: 

שלומו?'
”האדמו"ר מגור היה עד לקשיים העצומים שהערימו 
עליי בשנים הראשונות, ועם זאת הוא ראה את הפעילות 

הגדולה שעשיתי כבר בראשית דרכי בעיר.
נפגשנו,  בעיר  שלי  הראשונים  החודשים  ”באחד 
מכאן',  אותך  להעיף  רוצים  פשוט  ’הם  לי:  אמר  ואז 
אמרתי  לכאן?'.  אותך  שלח  ’מי  אותי:  שאל  ואז 
’אם  אתר:  על  לי  השיב  והוא  מליובאוויטש,  שהרבי 
להם  יעזור  לא  לכאן,  אותך  שלח  רבי  הליובאוויטשער 

שום דבר. אתה תישאר כאן'.
לי  עזר  גם  הוא  מסוימת  שבתקופה  כך,  כדי  ”עד 
שבאותה  מאחר  ובתמיכה,  שיעורים  עבור  כסף  בקבלת 
תקופה פשוט לא היה לי ממה לחיות. הוא נתן לי גיבוי 
שהיו  ביותר  הקשות  התקופות  בכל  מסוגו,  ונדיר  חזק 

לי בעיר.
”פעם הגיע לכאן רב ליטאי ואמר לי שהעירוב בעיר 
הצביע  והוא  לעירוב,  מסביב  סיבוב  אתו  עשיתי  פסול. 
לי על מה שנראה לו כלא טוב. יחד עמנו היה גם הרב 
אמרתי  נוספת  בדיקה  ולאחר  מרחובות,  רובין  אברהם 
יחד  נסענו  בעניין,  להכריע  כדי  כשר.  העירוב  שלדעתי 
לרב וואזנר והוא שמע אותי ואותו, ופסק שהעירוב כשר.
את  מגור  לאדמו"ר  סיפרתי  קרובה  ”בהזדמנות 
זאגסטו?'  וואס  ’אבער  אותי:  שאל  והוא  הזה,  המעשה 
[’אבל מה אתה אומר?']. אמרתי שלדעתי העירוב כשר. 
קירוב  ולאור  פסק.  בסדר',  זה  אז  כשר,  זה  לדעתך  ’אם 
נתן לי מאנדלאך [=שקדים], באומרו ’בני, אם חכם לבך 

ישמח לבי גם אני'.
ואמר:  בידו,  טליתו  את  לקח  הוא  הקרובה  ”בשבת 
’חוצפה! יש פה אברך שמוסר את נפשו כדי לעשות כאן 
אידישקייט, ומגיע מישהו מבחוץ ואומר לו מה לעשות'. 
בפרהסיה  בידו  כשטליתו  מביתו  האדמו"ר  יצא  וכך 
והגיע לשטיבל של חסידי גור – דבר שחולל רעש גדול...

אחד  באוזני  התבטא  אף  הזה,  המקרה  ”בעקבות 
נפש  במסירות  יהודי  יושב  כאן?  זה  ’מה  ממקורביו: 

בערד, ופתאום בא אחד מבחוץ ומחווה דעות'...
היו  הבאים  המעשים  ששני  הרי  בכך,  די  לא  ”אם 
מאוד  לי  שהפריע  אחד  יהודי  כאן  היה  לב.  מרטיטי 
בעבודה. סיפרתי על כך לאדמו"ר מגור, והוא אמר על 
אני  באידיש,  מבין  לא  הוא  ’אם  הידוע  הפתגם  משקל 
אדבר אתו בצרפתית'. זמן קצר לאחר מכן החלו האיש 
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לסבול וירד ממעמדו הציבורי.
”בפעם אחרת העירייה גרמה לי צרות רבות. הוא קרא 
לאחד החסידים וביקש ממנו שינסה להסדיר את העניין 
כמו שצריך, ואם בכל זאת העירייה לא תסכים, אזי הוא 
ישלמו  שלא  בעיר  הנמצאים  שלו  החסידים  לכל  מורה 

ארנונה...".
במשך השנים הבאות היו מספר פעמים שהרבי העביר 
דרש  ואף  שמחה",  ה"לב  אל  מסרים  ליפסקר  הרב  דרך 
בקביעות בשלומו. הרבי כיוון במפורש את הרב ליפסקר 

לחזק את הקשר שלו עם האדמו"ר מגור.
הרב  אצל  מתעניין  היה  מצדו,  מגור,  האדמו"ר  גם 
הרב  סיפר  הרבי.  אצל  נשמע  מה  בקביעות  ליפסקר 
הרבי,  אל  נוסע  שהייתי  פעם  בכל  ”כמעט  ליפסקר: 
האדמו"ר מגור היה שולח באמצעותי עבור הרבי בקבוק 
קבוצתית  ’יחידות'  שהתקיימה  בתקופה  ופירות.  יין 
ובסיומה  כזאת  ב'יחידות'  פעם  הייתי  הרבי,  של  בחדרו 
שזה  ואמרתי  אתי  שלח  מגור  שהרבי  מה  לרבי  מסרתי 
מהרבי מגור. הרבי שאל אותי בקול רם, לעיני כל הציבור: 

’האסט אים געזען אין ערד?' [’ראית אותו בערד?']".
ליפסקר  ברב  שמחה"  ה"לב  של  החזקה  תמיכתו 
התבטאה גם בעידודים גלויים לעיני חסידי גור, בתקופה 
מחסידיו  משפחות  לשלוח  התחיל  כבר  שמחה"  שה"לב 
שמחה":  ה"לב  לו  אמר  זמן  באותו  בערד.  להתגורר 

”מעתה תיעשה רב של עיר גדולה...".
אחרי הסתלקותו של ה"לב שמחה" זצ"ל, הרבי המשיך 
גור.  חסידי  דרך  מעודדים  מסרים  ליפסקר  לרב  לשלוח 
במעמד  גור  חסידי  של  משלחת  הרבי  אצל  עברה  פעם 
חלוקת הדולרים לשליחות מצווה, ומישהו מהם התחיל 
לדבר בתור נציג העיר ערד. הרבי הגיב מיד: ”נו, בערד 
הרי נמצא האיש שלי, הרב ליפסקר". וכשהתחילו לספר 
”הרב  שוב:  הרבי  אמר  בערד,  אצלם  שנעשה  מה  על 

ליפסקר כותב לי כל מה שקורה שם...".
היה  לא  לי  נתן  שהוא  הזה  שהכבוד  ספק  לי  ”אין 
בזכותי, אלא בזכות היותי שלוחו של הרבי...", חתם הרב 
ליפסקר את מסכת הקשרים המרטיטה והמיוחדת הזאת 
עם האדמו"ר מגור, אשר אלפים רבים נשאו עיניים אליו 

מתוך רטט של קדושה.

’ערד' לעיני אלפי חסידים
מאות חסידים שמעו את שם העיר ערד לפחות פעמיים 
בחורף תשנ"ב. הדבר היה במהלך שבתות-קודש בחורף 
תשנ"ב, בזמן התוועדות הרבי, עם סיום אמירת השיחות 
בקבוקים  העמיד  גרונר  לייב  יהודה  הרב  כשהמזכיר 
(אותם  והמעיינות  היהדות  הפצת  של  שמחה  לאירועי 

הנוטלים  בין   – בערב-שבת-קודש)  המקבלים  הכניסו 
בשבת קודש פרשת וישב, כ"ג כסלו - היה ר' אליעזר שי' 

בקשי ”עבור התוועדות בערד".
ושוב, בשבת קודש פרשת בשלח, שבת שירה י"ג שבט 
ארץ- בערד,  ההתוועדות  ”עבור  מאור  שי'  אילן  ר'   –

הקודש".
יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  הגיעו  תשמ"ו  מרחשון  בחודש 
בעבודת  ליפסקר  להרב  לסייע  ומשפחתו  רסקין 

השליחות.
טרם נסיעתו קיבל מהרבי את ההוראה הבאה:

בודאי יחי' בשלום ובשלוה עם אנשי גור דשם ערד. אזכיר 
עה"צ.

הרב רסקין קצר הצלחות רבות בעבודתו ובאמתחתו 
של  ו"מופתים"  הוראות  התייחסויות  על  רבים  סיפורים 

הרבי, נציין אפיזודות אחדות:
”בשלב מסויים כתבה רעייתי תחי' על הקשיים בעבודת 
שתוכנה:  מהרבי  להוראה  זכתה  ובתגובה  השליחות 
תמסור שיעור בטהרת-המשפחה והרבי צירף 50 לירות. 
ואכן נפתח שיעור שהיו משתתפות בו בין 30 ל-40 נשים. 
’מופת של תחיית המתים' אירע עם ילדה שקפצה מביתה 
(בבנין גבוה) ולא היה סיכוי שתחזור להכרה. הרבי כתב: 
”רפואה קרובה ושלימה אזכיר על-הציון", והילדה קמה 

שלימה ובריאה.
תחנת  בעל  על  השפיעו  רסקין-ליפסקר  כשהרבנים 
דלק (ר' חיים ג'מיל) בערד לסגור התחנה בשבת נתקבלו 

בשלבים שונים התשובות הבאות מהרבי:
מהיר עוד בשבת זו, אזכיר עה"צ.

יעמוד איתן בהחלטתו וה' יצליחו אזכיר עה"צ.
לזה שמפרסם אודות קדושת השבת א) נכון מאד ב) שם 

אמו ג) אזכיר עה"צ.
סקילה!  בדין  המדובר  והרי   – השאלה  מהי  גדול  לפלא 

אזכיר עה"צ.
נסיים רשימה זו בהתבטאות נדירה של הרבי ביום א' 

כ"ב סיון תשמ"ו. 
דולרים  חילק  מביתו,  הרבי  כשהגיע  בוקר,  באותו 
במשך כשעה. לסגן ראש עירית ערד הר"ר אברהם מרדכי 
קמינר (מחסידי גור) שנלווה להרב בן ציון ליפסקר אמר 
ערד  נהייתה  ערד  מלך  ”ביציאת  כי  השאר,  בין  הרבי, 
וועט  ערד  מלך  ”אויס  הקדוש:  (בלשונו  יהודית"  (עיר) 
ליפסקר  הרב  זכרון  עפ"י  [הדברים  ערד")  אידישע  זיין 
(ז"ל) שנהג לצטטם פעמים רבות – השווה: יומן הרה"ת 
תשס"ט  אב  מנחם  כ"ט  ’תשורה'   – הרשקוביץ  מאיר  ר' 

עמ' 96].
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סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

המסכת שמגדירה את 
הש"ס כולו 

מסכת אבות מגדירה עקרונות מוסר ומציבה כללים להתנהגות הולמת, אז 
מדוע נקראת ’אבות'? • דברי התנאים המובאים במסכת מגדירים את דרכו 
הייחודית של כל אחד מהם במסכתות הש"ס האחרות • גם במקום שיש 
חילוקים, חשוב לזכור שהמקור הוא אחד • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, 

מעובדת בידי מערכת ’התקשרות'

בהתאם למנהג הרווח בקהילות ישראל ללמוד פרקי 
ובפרט  המנחה,  לתפילת  סמוך  הקיץ  בשבתות  אבות 
בתקופה  ללומדם  אשכנז)  (וקהילות  חב"ד  למנהג 
שמפסח ועד ראש השנה, נהג הרבי לבאר בהתוועדויות 
בכל שבת בשבתות הקיץ משנה מהפרק הנלמד באותה 
שבת. ביאורים אלו נלקטו מאוחר יותר לספר ’ביאורים 

לפרקי אבות'.
בשבת פרשת שמיני תשמ"ב אמר הרבי:

לא  שעדיין  כללי  ענין  ישנו   – אבות  למסכת  ”בנוגע 
דמסכת  במשניות  הביאורים  כל  לאחרי  אודותיו  דובר 
אבות במשך השנים, והוא – ביאור קריאת מסכת זו בשם 

’אבות'".
דבר  הינו  בש"ס  המסכתות  שמות  של  פשרם  חיפוש 
אלו  בשמות  המסכתות  שקריאת  כך  על  נוסף  מובן: 
אלו  שמות  הרי  הוא",  תורה  ישראל  ”מנהג  נעשית 
מופיעים בפירוש בש"ס. ובענייננו, הגמרא במסכת בבא 
קמא (ל, א) מזכירה מפורשות את שם המסכת: ”האי מאן 
דבעי למהוי חסידא לקיים... מילי דאבות" (=מי שמבקש 
בהכרח  ולכן,  האבות).  דברי  את  שיקיים  חסיד,  להיות 
לומר ששמה של המסכת מתאים וקשור לתוכן העניינים 

המדוברים בה.
[לדוגמה – מסכת ’ברכות' עוסקת בדיני ברכות; פאה 
– בדיני פאה; מסכת שבת – בדיני שבת; מסכת פסחים – 
בדיני פסחים; מכאן מובן, שכן הוא בנוגע לשאר שמות 

המסכתות שקשורות לתוכן המובא בהם.]
ויש להבין מהו הטעם לקריאת מסכת זו בשם ”אבות"?

כאילו ילדו
למסכת  ”קרא  א):  א,  (אבות  מבאר  יום-טוב'  ה'תוספות 
זו בשם אבות, כי על האמת החכמים הם האבות. כענין 
נקראו  וכן  ז"ל,  אליהו  על  אבי'  ’אבי  אלישע  שאמר 
כינוי  הוא  ש'אבות'  כלומר,  כו'".  בנים  התלמידים 

ַלחכמים. 
הם  ש"החכמים  הטעם  מספיק.  אינו  הסברו  אבל 
פה,  שבעל  שבתורה  המסכתות  לכל  תקף  האבות" 
כיוון שכולן נאמרו על-ידי החכמים שהם האבות, ואין 
להיקרא  דווקא  זו  מסכת  נבחרה  מדוע  הסבר  בדבריו 

בשם ’אבות'?
אין  ולכן  משה,  ידי  על  נאמרה  שבכתב  [התורה 
לקרותה בשם ’אבות' לשון רבים, משא"כ שאר מסכתות 

הש"ס נאמרו על ידי חכמים שהם האבות.]
רבנו  דברי  פי  על  זאת  לבאר  אפשר  היה  לכאורה, 
כולה  זו...  שמסכת  ”לפי  א):  א,  (אבות  מברטנורא  עובדיה 
חיברו  כן  גם  העולם  אומות  וחכמי  ומדות,  מוסרים 
ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי המוסר... לפיכך התחיל 
לך  לומר  מסיני,  תורה  קבל  משה  זו  במסכת  התנא 
שהמדות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו אותם חכמי 

המשנה מלבם, אלא אף אלו נאמרו מסיני".
לבדלּה  בפתחּה,  כבר  ביקש,  המסכת  מחֵּבר  כלומר, 
כבר  ולהבהיר  העולם,  אומות  חכמי  של  מוסר  מספרי 
במשנה הראשונה ש"משה קיבל תורה מסיני", ועקרונות 
המוסר וההתנהגות המופיעים בה מבוססים על התורה 

הקדושה.
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הסיבה  ’אבות':  המסכת,  של  שמה  גם  ומכאן 
שהחכמים נקראו בשם ’אבות' היא, שעל מלמדי 
המלמד  ”כל  ב)  י"ט,  (סנהדרין  חז"ל  אומרים  התורה 
בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". 
יש  ומדות",  מוסרים  ”כולה  זו  שמסכת  ומכיוון 
ענייני  הם  הללו  העניינים  שכל  להדגיש  צורך 
תורה, ולא מה שבדו מלבם חלילה. הדבר מודגש 
שייך  התורה  בלימוד  שרק  מכיוון  ’אבות',  בשם 
חברו  בן  את  המלמד  שכל  מפני  ד'אבות'  העניין 
כאילו ילדו. זו הסיבה שמסכת זו דווקא נקראת 

’אבות'.
אך יש לדחות את ההסבר הזה:

ילדו")  ה'אבות' (”כאילו  שעניין  לומר  מסתבר 
עניין  בכל  גם  אלא  התורה,  בלימוד  רק  לא  שייך 
ובוודאי  התורה),  מחוכמת  (להבדיל  חכמה  של 

בכל חכמה שיש בה תועלת מסוימת.
של  שהעניינים  להדגיש  רוצים  כאשר  בנוסף, 
מסכת זו נמסרו מפי הגבורה, היו צריכים לקרוא 
למסכת בשם שמדגיש את עיקר העניין – ”סיני", 

ואדרבה:  ”אבות".   – מכך  שנובעת  התוצאה  את  ולא 
של  מציאותם  את  דווקא  מדגישה  ’אבות'  השם  בחירת 
היפך  ודם, בשר  של  מציאות  ’אבות',  שנקראים  החכמים 

ההדגשה ד"מפי הגבורה"?!

האבות והתולדות
הביאור בזה:

”מדקתני  קמא:  בבא  מסכת  בתחילת  אומרים  חז"ל 
אבות מכלל דאיכא תולדות". וכן הוא בענייננו, שמסכת 

זו נקראת בשם ’אבות' מפני שיש לה ’תולדות'.
ושני עניינים בזה:

מוסר"  ב"דרכי  העוסקות  אמרות  א.   
כל  ידי  על  שנאמרו  דחסידותא"  ו"מילי 
אחד מהתנאים (”הוא היה אומר") נובעות 
מעולמם הרוחני של בעלי המאמר (כידוע, 
של  עבודתו  דרך  את  מבטא  מאמר  שכל 
בעלי  התנאים  כן,  אם  המאמר).  בעל 
המאמר הם ה'אבות', ומאמריהם שנכתבו 
הבחינה  פרי   – ה'תולדות'  הם  במסכת 

הרוחנית שלהם.
ב. במאמריהם במסכת אבות, מבטאים 
עבודתם,  דרכי  את  מהתנאים  אחד  כל 
חלקי  בכל  מדתם  היא  כן  זה  אופן  ולפי 
הם  זו  במסכת  המאמרים  כן,  אם  התורה. 
מסכתות  בכל  שאמרו  למאמרים  ה'אבות' 

הש"ס ה'תולדות' (ראה עד"ז תוספות חדשים ריש אבות).
ולהעיר, שלפי גרסת המאירי מסכת אבות היא המסכת 
לפי   – בזה  הטעם  לומר  ויש  הש"ס.  שבכל  הראשונה 
שמסכת זו היא המקור (’אבות') לכל המסכתות, מכיוון 
שמאמריהם של התנאים בכל מסכתות הש"ס הם בהתאם 
לדרכי עבודתם, הבאים לידי ביטוי במאמריהם שבמסכת 

אבות. לכן מסכת אבות נבחרה לפתוח את סדר הש"ס.
מ"ם  באות  מתחיל  הש"ס  סדר  להעיר:  יש  [ועוד 
ובמאמרי  טהרות,  סדר  סוף  במפרשים  (כמבואר  מ"ם  באות  ומסתיים 
אדמו"ר מהר"ש ד"ה ’מאימתי' תרמ"ב). וגם: מסכת אבות מתחילה 

באות מ"ם ומסתיימת (במשנה) באות מ"ם, והטעם הוא, 
בדוגמת כללות  משום שמסכת אבות היא מסכת כללית,

הש"ס]

מספר שורות מכתב יד קאופמן: מסכת אבות, משנה, פרק א', משנה ו'. כתב-היד, שנחשב 
לאחד מכתבי-היד החשובים ביותר של המשנה, מתוארך לסביבות המאה ה-12.

בשבת פרשת נשא תנש"א, ירד הרבי בשעת רעווא דרעווין לזאל הגדול של 770, וקיים 
התוועדות פתאומית מבימת התפילה. לאחר ההבדלה חילק הרבי 'כוס של ברכה'. 

בתמונה אוחז הרבי בדף מצולם של פרקי אבות המונח על הסידור.
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מקור אחד
על פי האמור יש לבאר מדוע מקדימים ללמוד לפני 
כל פרק במסכת אבות את המשנה ”כל ישראל יש להם 

חלק לעולם הבא".
ובהקדים:

אף שבכל מאמר במסכת אבות 
מתבטאת דרך עבודתו המיוחדת 
לאופן  שקשורה  התנא,  אותו  של 
עניינו,  לפי  אצלו  התורה  קבלת 
כל  של  והשורש  היסוד  הרי 
הדרכים האלו הוא קבלת התורה 
ישראל  לכל  מסיני  שניתנה  כפי 
בשווה. כל החילוקים בין התנאים 
וכתוצאה  העבודה,  לדרכי  בנוגע 
הלימוד  לדרך  בנוגע  גם  מזה 

בהלכה, הם רק בנוגע לפרטים.
ב"משה  המסכת  נפתחת  לכן 
מודגש  בכך  מסיני":  תורה  קיבל 
קבלת  סדר  שבשלשלת  שאף 
התורה השנויה במסכת, כל אחד 
מכל- עניינו,  כפי  מרבו  קיבל 
הדרכים  כל  של  היסוד  מקום, 
תורה  קיבל  ”משה  הוא  הללו 
שקיבלהּ אחת  תורה   – מסיני" 

מקבל אחד –  משה רבנו.
זהו הקשר למשנה שמקדימים ללומדה לפני כל פרק 
הבא":  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  ”כל  אבות  במסכת 
סוגים,  כמה  בישראל  שיש  מורה  ישראל"  ”כל  הלשון 
ולמרות זאת, ישנה נקודה משותפת בכל ישראל בשווה, 
והיא שלכל אחד מהם יש חלק לעולם-הבא, כי כל אחד 

מישראל הוא ”נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".
הביאור בזה בפרטיות:

בסדר קבלת התורה ישנם שני עניינים: א. הצד השווה 
על  התורה  את  מקבלים  שכולם  בני-ישראל,  כל  של 
ישנם  ב.  מסיני".  תורה  קיבל  ”משה   – אחד  מקבל  ידי 
כנאמר  הלימוד,  דרכי  באופן  חילוקים  להיות  וצריכים 
שבזה  הרבה",  תלמידים  ”והעמידו  המסכת:  בתחילת 
לימוד  לאופני  מקום  ויש  תלמידים,  סוגי  הרבה  נכללים 

שונים ומגוונים.
גם בני ישראל באופן כללי נחלקים לשני סוגים: ’מארי 
תורה' ו'מארי עובדין טבין' – בעלי תורה ובעלי מעשים 
טובים. ואף בכל אחד ואחד מישראל צריכים להיות שני 
עיתים  לקבוע  צריכים  עסק  בעלי  גם   – הללו  הסוגים 

לתורה, וגם יושבי אוהל מחוייבים בעשיית המצוות.

כאשר  אבל  לפרטים,  בנוגע  היא  זו  התחלקות  ברם, 
מדובר אודות עצם מציאותם של בני ישראל, הרי שבזה 
שווים כל ישראל, כמודגש במשנה: ”כל ישראל" – כולם 

בשווה.
על פי זה מובן מדוע הצד השווה של כל בני ישראל 
חלק  להם  ש"יש  בכך  מודגש 

לעולם הבא":
עולם  הוא  הבא"  ”עולם 
המתים,  תחיית  היינו  התחיה, 
לשון  מהמשך  שמוכח  כפי 
חלק  להם  שאין  ”ואלו  המשנה: 
תחיית  אין  האומר  הבא  לעולם 
שעונשו  התורה",  מן  המתים 
שאינו  ומפני  מידה,  כנגד  מידה 
לו  אין  המתים  בתחיית  מאמין 
חלק לעולם הבא – עולם התחיה.
הוא  התחיה  עולם  של  עניינו 
בכמה  מבואר  בגופים'.  ’נשמות 
בעולם  השכר  שעיקר  מקומות, 
המצוות  קיום  על  הוא  התחיה 
שקיום  מכיוון  בפועל.  במעשה 
לכן  הזה,  בעולם  הוא  המצוות 
הוא  אף  ניתן  קיומם  על  השכר 
נשמות   – דווקא  הגשמי  בעולם 

בגופים.
של  המעשי  שהביטוי  ומכיוון 
לזה  השכר  גם  לכן  ישראל,  בני  כל  אצל  שווה  המצוות 
בעולם התחיה הוא באופן שוה אצל כל בנ"י: ”כל ישראל 

יש להם חלק לעולם הבא". 
לימוד  על  הוא  שעיקרו  גן-עדן,  של  לשכר  בנוגע 
מעשה  המצוות  קיום  ולא  רוחנית  (עבודה  התורה 
בפועל) ישנם חילוקי דרגות בין בני ישראל, ולכן שכר 
זה אינו שווה אצל כל בני ישראל, כלשון חז"ל (חגיגה ט"ו, 
א): ”זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן". מה שאין כן 
השכר בעולם התחיה, שבעיקרו ניתן על קיום המצוות 

בפועל, בזה שווים כל בני ישראל. 
המשנה  את  אבות  מסכת  ללימוד  מקדימים  לכן 
האחדות  את  המדגישה  חלק",  להם  יש  ישראל  ”כל 
”משה   – הראשונה  המשנה  עם  ומתחברת  שבישראל, 
שדברי  האחדות  את  שמדגישה   – מסיני"  תורה  קיבל 

ה'אבות', שכולם ניתנו כתורה אחת מסיני.

(שבת פרשת שמיני תו"מ תשמ"ב חלק ג' עמוד -1384
(1399-1401 ,5

הלשון ”כל ישראל" 
מורה שיש בישראל 
כמה סוגים, ולמרות 
זאת, ישנה נקודה 

משותפת בכל ישראל 
בשווה, והיא שלכל 
אחד מהם יש חלק 
לעולם-הבא, כי כל 
אחד מישראל הוא 

”נצר מטעי מעשה ידי 
להתפאר"

2020



שניים מקרא ואחד תרגום
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

14

הרבי מבקש לשנן עם 
הילדים שישה פסוקים 
ומאמרי חז"ל נבחרים

פסוקים  בשישה  בחר  אדמו"ר  כ"ק 
ישראל.  ילדי  עבור  חז"ל  ומאמרי 
הרבי  הוסיף  פסוקים  שישה  עוד 

בל"ג בעומר.

ישנן  יהודי  ילד  שכל  ביקש  הרבי 
ויחזור  פה  בעל  אלה  פסוקים  י"ב 
את  והסביר  עת.  בכל  עליהם 
דווקא,  אלו  פסוקים  של  החשיבות 
בני  על  והצלה  לשמירה  בנוגע  גם 

ישראל.
(ראה בהרחבה בשיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 144)

יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש - רבי שמואל, בנו השביעי והצעיר של 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. אמו - הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר האמצעי. 

נולד בעיר ליובאוויטש בשעה תשע בבוקר.

צדק':  ה'צמח  אמר  הוא?  מי  שם  על  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  כששאלו 
על שמו של נושא מים בפולוצק שקראוהו שמואל, חכם עדיף מנביא... 

(תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 22).

שמואל  לרבנית:  אמר  צדק  הצמח  אדמו"ר  שכ"ק  מסופר  אחר  במקום 
הנביא בא לבקש שיעלו שמו על הילד, "כי מה' שאלתיו" כמו גבי שמואל. 
(ימי חב"ד ע' 169).

כ"ק אדמו"ר מהר"ש נולד בספירת 'תפארת שבתפארת', ובמלאות מאה 
שנים להתגלות הבעל שם טוב בשנת תצ"ד. 

(שם ע' 167)

התחלת כתיבת ספר 
תורה לקבלת פני משיח

הולדת  יום  אייר,  ב'  ביום 
המהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 
ספר  כתיבת  בחשאי  החלה 
משיח.  פני  לקבלת  התורה 
רבות,  שנים  התעכב  סיומה 
ט'  בא,  פר'  שבת  ערב  עד 

בשבט תש"ל. 
(ימי חב"ד ע' 167)

יום הסתלקות הרה"ק ר' מנחם מענדל מויטבסק

יום פטירתו של  הרה"ק ר' מנחם מענדל מויטבסק, ומנוחתו כבוד בעיר טבריה 
ת"ו. הרה"ק ר' מנחם מענדל  נולד בעיר ויטבסק, בצעירותו היה פעמיים אצל 
הבעל שם טוב, אח"כ היה מראשוני תלמידי הרב המגיד ממעזריטש. רבי מנחם 
מענדל היה ענו ושפל-ֶּבֶרך מאוד מאוד. בחיצוניות הייתה הנהגתו ברוממות, 

אך בפנימיות היה בטל ושפל בתכלית, ואת אגרותיו חותם "השפל באמת".

והיה  ויטבסק,  שליד  הורודוק  בעיירה  התיישב  המגיד  הרב  הסתלקות  אחרי 
לנשיא תנועת החסידות במדינת רייסן (כיום רוסיה הלבנה). בשנת תקל"ז עלה 

לארץ הקודש בראש עליית החסידים.

בבואו לארץ הקודש התיישב בעיר צפת, אך בגלל הצרות שסבל שם מהמנגדים 
היו  שרובם  טבריה,  תושבי  מפואר.  כנסת  בית  הקים  שם  טבריה,  לעיר  עבר 

ספרדים, חלקו לו כבוד גדול.

לפני הסתלקותו ציוה לאלו שעמדו לידו לצאת מהחדר, "כי הנה ה' נצב עלי"... 
כעבור שעה יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה. 

(ימי חב"ד ע' 165)

תש"בתקמ"ח

תקצ"דתשל"ו

עתלדעת

א' 
אייר

ב' 
אייר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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שבת קודש, פרשת תזריע-מצורע א' 
אייר 

ב-10:00.  שחרית  לתפילת  וירד  ב7:40,  מביתו  הגיע 
כשהש"ץ אחז באמצע 'פסוקי דזמרה' אחז הרבי ב'ברוך 
שאמר'. הרבי לא התיישב כפי הרגיל בפסוקי דזמרה אלא 
רק מ'ברכת יוצר אור' - 'ברכו'. ב'א-ל אדון' הש"ץ ניגן, 
ב'ממקומך'  וכן  השירה,  להגברת  הק'  בידו  הורה  והרבי 
ב'הלל',  היה  כן  השירה.  את  להגביר  הורה  והרבי  ניגן 
לנגן  הורה  ובמוסף  לה'',  ו'הודו  אתה'  'א-לי  בקטעים 
ב'הוא אלוקינו' וכן ב'אתה יצרת' ניגון של 'אתה בחרתנו'.
ההתוועדות החלה בשעה 13:30 והסתיימה בשעה 18:20. 

נאמרו כשבע שיחות.
שהשבת  בתחילה  דיבר  מתוך ההתוועדות:  נקודות  כמה 
עם ראש חודש, וההוראה מזה שכל ענין  הוא שבת יחד 
צריך להיות באופן של חדש. ישנם כאלו הטוענים, כיצד 
רואים  היו  אם  מילא  חדש?  באופן  הכול  שיהיה  אפשר 
עליהם,  פועל  היה  זה  הרי  מהטבע  למעלה  שהם  ניסים 
להתפעל  לו  שיגרום  חדש  משהו  אין  הטבע,  בדרך  אבל 

ולשנות את עבודתו באופן של חידוש. 
הרבי הסביר, שכללות עניין הטבע הוא נס שמתחדש בכל 
רגע ורגע, ואין חידוש גדול מזה. דוגמה לדבר – כאשר 
שכותב  וכפי  אני',  'מודה  אומר  הוא  משנתו  קם  יהודי 
אדמו"ר הזקן בתחילת סידורו השווה לכל נפש (וגם ילד 
'מודה אני' מבין), שכאשר יהודי  קטן שכבר שייך לומר 
קם משנתו עליו לחשוב ולהתבונן בגדולת הבורא שעומד 
על ידו - "לפני מי הוא שוכב, וידע שמלך מלכי המלכים 
הקב"ה חפף עליו... ורואה במעשיו... יזכור את ה' הנצב 

עליו" וכו'.
הרבי הוסיף, שילד קטן לא יודע 'שמות', אלא הוא מבין 
עליונים  שמניח  ומהות  עצמות  על  היא  שהכוונה  ויודע 
ותחתונים ועומד על יד מיטתו - "לעבן זיין בעטַאל'ע", 

ואין נס יותר גדול מזה!
ולכן, כאשר יהודי בא וטוען שרוצה לראות עניין של נס 

שהקב"ה  מזה  גדול  נס  לך  אין  אדם"!  לו: "פרא  אומרים 
לראות  ומביט  מטתו  ליד  בחדרו  נמצא  ובעצמו  בכבודו 

כיצד תהיה הנהגתו!
מטתו  ליד  עומד  שהקב"ה  זה,  שעניין  הוסיף,  אף  הרבי 
הוא דבר שאינו מובן בשכל כלל – ולא רק היפך השכל 
בהכרח  ולכן  דבהמה!  השכל  היפך  אפילו  אלא  האנושי 
שזהו עניין של נס המתרחש בכל יום ממש... ועוד האריך 

בעניין בזה.
בהמשך ההתוועדות דיבר על כך שכבר עבר שבוע מחג 
מלבד  ה',  צבאות  לילדי  כינוס  נערך  לא  ועדיין  הפסח 
ורק  בזה,  וכיוצא  לכת  בהצנע  שעשו  אחדים  מכמה 
רוצים שתהיה שיחה ואחר כך יכניסו אותה בכדי להגיה 
אותה,  להדפיס  מנת  על  מקומות  מראי  ולהוסיף  אותה 
רוצים  אלא  הקיימות  השיחות  בריבוי  מסתפקים  ולא 
ללמוד 'דבר חדש', בטענה שלולי הגהת השיחה לא יוכלו 
כביכול לבצע את הפעולות הנ"ל באופן המתאים, בשעה 
ולא  המדף  על  מונחות  שחלקן  שהוגהו,  שיחות  שישנן 

נמכרו עדיין.
אבל בנוגע לפועל, לא עשו כינוס צבאות ה', ובפרט שעד 
מכל  לבטלו  שצריכים  ומתנקם"  "אויב  ישנו  בעומר  ל"ג 
וכל, ולכן נחוץ ביותר העניין של "מפי עוללים ויונקים" 
לעשות  יש  ולכן  ומתנקם",  אויב  "להשבית  שיהיה  בכדי 

כינוסי צבאות ה' עוד קודם ל"ג בעומר.
בסיום ההתוועדות ערך הרבי סיום על ספר התניא לכבוד 
ראשון  ביום  למחרת  שיתקיים  ברדיו  התניא  ספר  סיום 
בזאל של 'אהלי תורה', אשר זה כבר 22 שנים שאומרים 
שיעור תניא ברדיו. הרבי אמר שהתניא מסתיים במילה 
'וכו'', שזה מלמד, שגם לאחר הלימוד עם כל הביאורים, 
ולכן  עדיין,  מובנים  שאינם  יותר  נעלים  עניינים  ישנם 
חדש  באופן  וזה  שוב,  התניא  ספר  את  ללמוד  מתחילים 
משקה  בקבוק  ווינברג  יוסל  לר'  נתן  הרבי  יותר.  ונעלה 
עבור הסיום ומזג מכוסו לבקבוק. אחר כך נתן לו לומר 
על  שיכריזו  וכן  הסיום  על  שיכריזו  ציווה  וכן  'לחיים' 

כינוס צא"ח היום במוצש"ק.

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

«

"הקב"ה ניצב על-יד מיטתך!"
איך אפשר להתייחס לעבודת ה' כאל דבר חדש, בזמן שגרה כשאין 

רואים התגלות אלוקית במוחש? והתשובה היא: הנס מתרחש בכל יום 
יום!

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט

18

 ַגל עיַני
מדוע ביקש דוד המלך שהקב"ה יפקח את עיניו, ואלו סודות תורה כמוסים 

יתגלו לעתיד לבוא • בכוח הנשמה להפוך את הגשמיות לרוחניות

”ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת". (פסוק י"ח)

יש להבין מהי בקשת דוד המלך ”גל עיני", שהקב"ה יפקח 
שאין  הסיבה  והרי  התורה,  בנפלאות  יביט  והוא  עיניו  את 
אצל  מחסרון  נובעת  לא  מתורתך"  ה"נפלאות  את  רואים 
ונעלמות.  מכוסות  מטבען  שה'נפלאות'  מכך  אלא  הלומד, 
היה לו לדוד לבקש שהקב"ה יגלה את ה"נפלאות" בתורה, 

ולא לפקוח את עיניו!
ביאור הדברים: 

הקב"ה  גזר  תורה  מתן  שקודם  המדרש  דברי  ידועים 
ש"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם", ובמתן תורה 
והעליונים  לעליונים  יעלו  ו"התחתונים  הגזירה,  התבטלה 

ירדו לתחתונים...". 
במקום אחר (לקו"ש חלק ח' ע' 23) מבואר מדוע מקדים 
ירדו  ל"העליונים  לעליונים"  יעלו  ”התחתונים  המדרש 
לתחתונים", והרי סדר הדברים התרחש להיפך: קודם ”ואני 
המתחיל" –  העליונים ירדו לתחתונים, ואחר-כך התחתונים 

התעלו לעליונים. 
וההסבר: תכלית המטרה של מתן תורה היא שהתחתונים 
תהיה  בהם  האלוקות  והמשכת  אלוקות,  לגילוי  כלים  יהיו 
שתוכל  שבכדי  אלא,  עבודתם.  ידי  ועל  עניינם  מצד 
להתאפשר עליית התחתונים מעלה, צריכה להיות תחילה 
לעליית  כוח  ונתינת  התחלה  שהיא  העליונים,  ירידת 

התחתונים למעלה.
נפלאות  ואביטה  עיני  ”גל  המלך:  דוד  מבקש  לכן 
מצד  יתגלו  רק  לא  שהנפלאות  היא  וכוונתו  מתורתך", 
עצמן, אלא גם שהקב"ה יזכך את עיניו והוא יוכל לקלוט 

את הנפלאות שבתורה מצד עניינו שלו.
(על-פי מאמר ד"ה גל עיני תשל"ז – ספר המאמרים 
מלוקט חלק שלישי (אדר-סיון) ע' רצא)

עיַני  ָהֵאר   – עיני  ”גל  הפסוק:  את  מפרש  דוד  המצודת 
להבין מתורתך דברים נפלאים ומכוסים".

אי אפשר לומר שבקשה זו נאמרה אודות נגלה דתורה, 
כי מדוע חלק זה נקרא בשם ”נפלאות"? וגם, מהי הבקשה 
”גל עיני", שהעיניים יגלו דבר חדש, והרי חלק הנגלה של 

התורה ניתן כבר, וצריך רק להתייגע בו.
לפנימיות  מכוון  מתורתך"  ש"נפלאות  לומר  יש  כן  על 

רק  שיתגלה  לגמרי,  ונבדל  מופלא  דבר  שהיא  התורה, 
לעתיד לבוא.

שהתגלו  דרזין  רזין  והם  עכשיו,  כבר  התגלה  זה  מעין 
החסידות.  בתורת  יותר  והרחבה  ובעומק  הקבלה,  בתורת 
שלעתיד  וכשם  לבוא.  דלעתיד  הגילוי  מעין  הוא  עניינם 
התורה,  בפנימיות  עליונה  היותר  הבחינה  תתגלה  לבוא 
הקבלה  בתורת  שהתגלה  בגילוי  עתה,  גם  יש  זה  מעין 

ובתורת החסידות.
(על-פי מאמר דיבור המתחיל ’צור תעודה' תשי"ט)

."ִמְצוֹ ֶתי ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ,  ָאֹנִכי  ”ֵּגר 
(פסוק י"ט)

פירש המצודת דוד: ”גר אנכי בארץ- הלא אני בארץ כגר 
הזה שמעט זמן יושב במקום גירותו ושואף הוא אל מקום 
מולדתו, כן שני חיי מעטים ושואף אני לשוב למקור נשמתי, 

ולזה אל תסתר ממני פלאי מצוותיך מלהבינם במעט ימי".
הגשמיות היא ארעית וזמנית ואילו הנשמה, שהיא ”חלק 
אלוקה ממעל ממש" (תניא פרק ב'), ”נשמה שנתת בי טהורה 
בזה,  מתבוננים  כאשר  נצחית.  השחר),  ברכות  (נוסח  היא" 
אלא  הרוחניות,  את  מבלבלת  אינה  שהגשמיות  רק  לא  אזי 
בגשמיות,  גם  ממנה  נמשך  העיקר  היא  שהרוחניות  מכיוון 

באופן שהגשמיות נעשית רוחנית וקדושה.
זה על דרך מה שנאמר ביעקב אבינו (וישלח לב, ה) ”עם 
בגימטריא  ”גרתי  רש"י  ופירש  עתה",  עד  ואחר  גרתי  לבן 
שמרתי  מצות  ותרי"ג  גרתי  הרשע  לבן  עם  כלומר,  תרי"ג. 
ולא למדתי ממעשיו הרעים". כלומר, למרות שהיו לו (שם, 
אך  גשמיות,  ענייני  ושאר  ושפחה",  ועבד  וחמור  ”שור  ו) 
מכיוון שכל אלו היו אצלו באופן של ”גרתי" בלבד, דבר זר, 

לכן ”ותרי"ג מצוות שמרתי".
איתא במדרש (ב"ר פנ"ו, ז. פע"ד, ג. ועוד) ”אין דור שאין 
שבכל  מובן,  זה  לפי  כו'".  כמשה  כיעקב...  כאברהם...  בו 
ועל  האבות,  דרגת  מעין  אצלם  שמאירה  צדיקים  יש  דור 
בקלות  להרגיש  מישראל  אחד  לכל  מתאפשר  נעשה  ידם 
ואילו  בחייו,  העיקר  היא  לנשמתו  הקשורה  שהרוחניות 

העניינים הגשמיים הם רק ”גר אנכי בארץ".
(על-פי שיחת ש"פ וישלח תו"מ תשט"ז ח"א ע' 239)

ישמיע כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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הרב הולנדר 
עובר אצל 
הרבי בחלוקת 
'לעקאח'

/ יומן תשמ"ב

יום רביעי ה' אייר 
ב-15:15 מנחה  לתפילת  יצא  ב-10:15.  מביתו  הגיע 

לשעבר)   – הרבנים  איגוד  (נשיא  הולנדר  דוד  הרב 
הרבי  הורה  התפילה  ולאחר  מנחה  בתפילת  השתתף 
בגן-עדן  הרבי  עם  שהה  הוא  אליו.  שיכנס  למזכירות 
בשעה  ב-21:30.  יצא  למעריב  שעה.  כחצי  התחתון 
אגודת  ראש  יושב  הכנסת  חבר  הרבי  אל  נכנס   22:10
ישראל ר' אברהם שפירא יחד עם בנו, ועם ר' אלימלך 

נוימן (מנכ"ל מוסדות גור - ארה"ב). 
נוימן שהה אצל הרבי עד 23:00, ובנו שהה עד 23:35

וחבר הכנסת שפירא עד 1:45 בלילה. הרבי נסע לביתו 
כמה  הרבי  הורה  ובדרכו  ווָאנט",  "ווי  שרו  ב-2:10. 

פעמים להגברת השירה.

יום חמישי ו' אייר 
יצא לקרה"ת ב-10:35.

לתפילת  ירד  הרבי  ה'.  צבאות  כינוס  התקיים  היום 
מנחה ב-14:05. שרו "ווי ווָאנט" ובדרכו הורה להגביר 
בתהילים  הסתכל  הש"ץ  חזרת  באמצע  השירה.  את 
שהביא עמו. בתחנון אמר 'י"ג מדות' והיכה על חזהו. 
מידות'  ה'י"ג  את  במילה  מילה  הילדים  אמרו  אח"כ 
ונשאר לעמוד ושוב הכה על חזהו, ואז התיישב לומר 
את המשך התחנון בעל-פה. הרבי קירב את ידו למצח, 

ולא הניח את המרפק על המדף, שנשאר סגור. 
אחרי התפילה אמרו הילדים את י"ב הפסוקים. אח"כ 
שרו "ווי ווָאנט" והרבי מחה כפיים, ידיו על הסטענדר. 
אח"כ דיבר שיחה בת ג' חלקים. בתחילה דיבר שהכנס 
בכל  שבהם  העומר,  ספירת  בימי  חל  ה'  צבאות  של 
יום סופרים את העומר מחדש, וזו ההוראה שצריכים 
טובים.  ובמעשים  טובות  בהחלטות  יום  כל  להוסיף 

דיבר שצריך להוסיף בפרט באהבת ישראל, כפי 
("ואהבת  עקיבא  רבי  מאמר  בפסוקים  שהוזכר 
ספירת  בימי  במיוחד  נוגע  זה  ועניין  לרעך"), 
רבי  תלמידי  עם  שאירע  למה  בקשר  העומר 
עקיבא, ועל-ידי-זה נזכה לגאולה השלימה על-

ידי משיח צדקינו, עכשיו בפועל ממש.
ישראל  אהבת  שעניין  כך  על  דיבר  כך  אחר 
ומשיעור  זה.  ביום  החומש  בשיעור  מוזכר 
תהילים דיום זה, שמתחיל בעניין המלחמה עם 
לחמי",  את  לחם  יריבי  את  ה'  "ריבה  היצה"ר 
ע"י  שזהו  תשועתי",  ה'  לעזרתי  ומסיים "חושה 
מלחמת צבאות ה' עם היצר הרע, הרי ה' עוזרם 

ומנצחים. 
אח"כ אמר שכפי המנהג שיהיה בכינוס ג' קווים (תורה 
לצדקה,  מטבעות  גם  יחלקו  הרי  וצדקה)  תפילה 
מעט  הזיז  הרבי  צדיקים".  ו"אך  עצה"  "עוצו  וישירו 
את הרמקול, ואז ניגש הריל"ג והניח את הרמקול בצד 
פתק  והביא  שכתב  זה  (לפי  מה  דבר  לו  אמר  והרבי 
ליוסף יצחק העכט נראה שביקש), שיכריז שיחלקו ב' 
מטבעות: אחת לצדקה, ואחת לעשות בה כרצון הטוב 
והמדריכות  המדריכים  ושיגשו  ואחת,  אחד  כל  של 

בלבד.
מונח  שהיה  התהילים  ואת  הסידור  את  הפך  הרבי 
לתהילים  והכניס  הצידה,  אותם  והסיט  הסידור  תחת 
את הדף שחילקו לילדים, טופס החלטות טובות עליו 
יחתמו ההורים ויַזכה בפרסים בל"ג בעומר. ההחלטות 
הטובות היו בנוגע לאהבת ישראל, כגון לימוד עם חבר 
החברים  עם  לשחק  לחבר  עזרה  יותר,  נמוכה  מכיתה 
מבלי להתרגז ולהתקוטט, להזמין חבר לשבת הביתה 

וכיוצא באלו.
על  ונשען  כפיים  מחה  הרבי  עצה',  'עוצו  שרו 
הסטענדר. אחר-כך 'אך צדיקים', והרבי זז מהסטענדר 
ומחא כפיים בחוזקה ובמהירות. חילק מטבעות, ושרו 
ניגון "כוס של ברכה" וכשיצא הורה ובדרכו להגברת 
נתן  מביתו 19:10.  וחזר  ב-18:25  לביתו  נסע  השירה. 

לילד שעבר במדרכה מטבע ואמר לו לשים לצדקה.
היה ילד שהלך רחוק יותר והרבי הגביה ידו להראות 
התקדם  והילד  מעט,  המתין  הרבי  לקחת.  שיבוא  לו 
הגיע  כבר  והילד  הקופה  עד  המשיך  הרבי  ואז  יותר, 
לשם. הרבי גם כן שם בעצמו צדקה, ואמר לילדים 'ַא 

דַאנק'. יצא למעריב ב-21:30.
(שמעתי שהשבוע נכנס חיים ליברמן אל הרבי ושהה 

כ-4 שעות).
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«
אח"כ התחיל הרבי ניגון ההקפות של אביו, וציווה לנגן 
'לכתחילה אריבער'. בבבא האחרונה הורה בראשו הק' 
וניגון  ההכנה  ניגון  לנגן  ציווה  אח"כ  פעמים.  לנגן 10 
ובראשו  כלאפצי',  זשוריצ'י  'ניע  בבות,  אדמוה"ז-ד' 
שאמר  לילד  הורה  באמצע  השירה.  להגביר  הורה 
מנחה,  התפללו  בכוסו.  יין  עוד  לו  שיוסיפו  'לחיים' 
מפרקי  ב'  פרק  לומר  הרבי  התיישב  התפילה  ואחרי 
והורה  נאו",  משיח  ווָאנט  "ווי  לנגן  התחיל  אבות. 
נסע  ואח"כ  ב-19:20  ערבית  לתפילת  יצא  להגביר. 

לביתו. שרו והורה להגביר השירה.

יום ראשון ב' אייר 'תפארת 
שבתפארת' 

ב.  עמד  התחתון  בגן-עדן   .10:15 בשעה  מביתו  הגיע 
אלטהויז ודיבר עם הרבי. הרבי אמר לו דבר מה, אחר 
נשארה  הרבי  של  חדרו  של  והדלת  המתין,  הוא  כך 
פתוחה ואת של גן עדן התחתון סגרו... אח"כ נכנס ר' 

שלום העכט וכמדומני שיצא ואח"כ שוב נכנס. 
הרבי נסע למקווה ב-12:20. חילק צדקה, נתן לבנימין 
ליד  שעמד  לאחד  לשלום  בראשו  ונענע  מכתבים, 
ששידרו  [בזמן   15:30 בשעה  לאוהל  נסע  המכונית. 
למנחה,  ויצא  מהאוהל  חזר  התניא].  סיום  את  ברדיו 
ובירך נוסעים. למעריב יצא ב-21:18. שמעתי שלאחר 
תפילת מעריב נכנס לרבי השליח הרב בנימין גורודצקי 
הורה  ובדרכו  ווָאנט"  "ווי  שרו  לביתו.  נסע  ואח"כ 

להגביר את השירה.

יום שלישי ד' אייר 
שעמדו  לילדים  צדקה  חילק  ב-10:20.  מביתו  הגיע 
ולאחרי  צדקה.  בקופת  לשים  להם  ואמר   ,770 בפתח 
דַאנק'.  'ַא  להם  אמר  בעצמו  צדקה  כן  גם  ונתן  ששמו 
בירך  התפילה  אחרי  ב-15:15.  יצא  מנחה  לתפילת 
נוסעים. לפני התפילה נתן סידור לחתן מארה"ק. יצא 

למעריב ב-21:30. 
ועשה  ידו  את  הניף  מהנוכחים  אחד  התפילה  אחרי 
לרבי תנועת שלום, והרבי החווה לעברו בידו הק' (כפי 
שעושה בדרך כלל). אח"כ כשהגיע לפתח היכל קדשו 
הסתובב לעבר המזכיר הרב לייבל גרונר ואמר לו כמה 
חודקוב  הרב  למזכיר  לקרוא  ניגש  מיד  והוא  מילים 

כשהדלת עדיין פתוחה. נסע לביתו ב-00:00 לערך.

הפיגוע בבית הספר למלאכה
בכפר חב"ד

למלאכה  הספר  בבית  הנורא  הטבח  אירע  זה  ביום 
בכפר חב"ד, ובו נרצחו ארבעה תלמידים ומדריכם הת' 

שמחה זילברשטרום הי"ד.

והוא  ומובן  "פשוט  הרבי:  כתב  חב"ד  כפר  להנהלת 
קירוב  שצריך  האמורות,  הנקודות  ובכל  מכל  העיקר 
שרז"ל  וכיון  והולך,  גדול  להיות  שביניהם  הלבבות 
אמרו בזה, הלשון דמעביר על מדותיו, הרי זו הוראה 
ברורה, שאפילו אם נדמה לאחד שצודק הוא בטענות 
שלו, ואפילו אם אין זה דמיון אלא האמת, בכל זה עליו 
ומחזיק  שימשיך  להשלום  וגדו  מדותיו,  על  להעביר 
ברכותיו של הקב"ה שהם עד בלי די להמשיכם למטה 
היינו  גשמיים  בכלים  גם  ולהחזיקה  טפחים  מעשרה 
בהנוגע לענינים גשמיים בבני חיי ומזוני רוויחא, אשר 
פשיטא שלזה דרושה ובמילא ניתנת גם הרחבת הדעת 
ובבחירתם  זה  כל  הכפר  תושבי  ובידי  הנפש,  ומנוחת 
חיים  תורת  תורתנו  ציווי  יקויימו  ובודאי  חפשי, 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  וכפתגם  הק',  נשיאינו  והוראת 
פון  אדמו"ר, "אחדות  מו"ח  כ"ק  מפי  ששמענוהו  צדק 
חסידים וועט זיי פירן ביז משיח'ן" [=אחדות החסידים 

תוביל אותם עד ביאת משיח]. 
(תורת מנחם – מנחם ציון ח"ב ע' 495-504)

הרבי מכריז כי "הדרך הישרה"
להבאת הגאולה היא בלימוד

ענייני גאולה ומשיח

ש"הדרך  בהתוועדות  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
לימוד  ידי  על  היא  הגאולה  להבאת  הישרה" 

ענייני גאולה ומשיח. 
(סה"ש תנש"א ח"ב ע' 501)

תשט"ז

ו' 
אייר

תנש"א


