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כבוד התורה

כאשר החלה פרשיית גניבת הספרים 
מספרייתו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע, ונודע 

ברבים שהספרים הנמכרים שייכים לספריית 
ליובאוויטש, אחד הסוחרים מיד הפסיק את 
מכירתם, אך כתב לרבי בלשון של תביעה, 

שהרבי ישלם לו את ההפסד מדמי התיווך שהיה 
צריך לקבל ממכירת הספרים.

להלן מענה הרבי אליו:

?! לפלא גדול הביטוי ( = תביעה) – כידוע ומפורסם מנהג בית הרב שכל שמגיע מה"בית" – משתדלים להחזיר 
בהתוועדות)  שהכרזתי  (וכפי   - נדר],  ובלי   =] ובל"נ  מלוה.  לאיש  לוה  עבד  דרך]  על   =] ע"ד  להיות  ולא  בהקדם, 
שכשיביאו כתב שמגיע סכום פ'[לוני] יחזירוהו – עד"ז בנדו"ד [= על דרך זה בנדון דדן] כשיביא כתב מרב מורה 

הוראה (בחו"מ) [= בחושן משפט] שמגיע לו סכום פ'[לוני] – יקבלו.

משתדלים להחזירהכתב והמכתב 

פרשת מקץ | הגיע הזמן לקץ הגלות

כאשר אדם שקוע בחזקה בענין מסויים, הרי טבע בן 
אדם, שכאשר באים עניינים נוספים הוא מחפש ומוצא 
– לכל לראש – את הנקודה המשותפת עם העניין שבו 
הוא שקוע (אע״פ שיכולים להיות בזה עניינים נוספים, 
בסוף  ובפרט  ישראל,  לבני  בנוגע  עיקריים).  ועניינים 
זמן הגלות (לאחרי שכלו כל הקצין, וכ״ק מו״ח אדמו״ר 
מונחים   – הכול)  וסיימו  תשובה  עשו  שכבר  העיד 
שבמשך  שיבוא״,  יום  בכל  לו  ב״אחכה  הם  ומושקעים 
כל היום (בכל יום) מחכים ומצפים לגאולה האמיתית 

והשלימה.
בביאת  ושקועים  מתעסקים  ישראל  שבני  וכיון 
לראש  לכל  מחפשים  ענין  שבכל  מובן,  הרי   – המשיח 

את השייכות עם אחכה לו בכל יום שיבוא.

המלה  את  התורה  בקריאת  שומע  כשיהודי  ...מיד 
״מקץ״ – מתעורר הוא: אהא! זה מרמז על קץ הגלות, 

וקץ הימים וקץ הימין, קץ הגאולה!
ההפטורה  את  ושומע  קורא  הוא  כאשר  מכן,  לאחר 
– ״ראיתי והנה מנורת זהב כולה גו׳״ – הוא שומע מיד 

שמדובר בנוגע לגאולה העתידה!
ויהי רצון שמהדיבור בכל זה ואחכה לו בכלל – יבוא 
האמיתית  בגאולה  צדקנו,  משיח  ביאת  ממש:  בפועל 
והשלימה ע״י משיח צדקנו, ויראו איך שאהרן מדליק 
נרות  ״הדליקו   – וגם  השלישי,  בביהמ״ק  המנורה  את 

בחצרות קדשך״, ותיכף ומיד ממש.

(משיחת ש"פ מקץ ה'תנש"א, תורת מנחם ח"ב ע' 65)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ג' בטבת ה'תשפ"א – י' בטבת ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע סו. מל"ת קמז. מ"ע הל' חמץ ומצה פרק ה.הלכות מעשה הקרבנות פרק י-יב.ג' בטבתו'
סז. מל"ת קב. קג. קלח.

מל"ת קכד. מ"ע פח. פג. פרק ו.פרק יג-טו.ד' בטבתש"ק
מל"ת קנה.

מ"ע פד. פה. מל"ת צ.פרק ז.פרק טז-יח.ה' בטבתא'

פרק יט. הלכות תמידין ומוספין.. ו' בטבתב'
מל"ת פט. מ"ע לט. כט. פרק ח. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת פא. מ"ע ל.

מ"ע כח. כה. מ. מא. כז. נוסח ההגדה.פרק ג-ה.ז' בטבתג'
מב.

הל' שופר וסוכה ולולב.. פרק ו-ח.ח' בטבתד'
בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע מג. מד. מה. מו. מז. 
מח. נ. נא.

פרק ט-י. הלכות פסולי המוקד	ט' בטבתה'
מ"ע קסא. מל"ת קמ.פרק ב.שין.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קלב.פרק ג.פרק ב-ד.י' בטבתו'
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דברמלכות

4

מה לקחת מחנוכה?
 לאחר שחולפים ימי חנוכה ניתן לזהות האם ההוראות הנלמדות מנר 
חנוכה חדרו בפנימיותו של האדם • דווקא לאחר ימי חנוכה ישנה חיות 

מיוחדת ביישום ההוראות הנלמדות מהם • דווקא לאחר ימי חנוכה 
מיושמות ההוראות ביתר שמחה וחיות

א
שבכל  במשנה1),  גם  (ומובא  פעמים  כמה  דובר 
עניין צריך להיות המעשה בפועל שלו, "המעשה הוא 
על  השנה,  כל  במשך  אמורים  הדברים  ואם  העיקר". 
אחת כמה וכמה בדבר שנמשך שמונה ימים רצופים, 

חג החנוכה.
רק  לא  להיות  צריכה  בפועל)  (מעשה  זו  והוראה 
מכל יום (דימי החנוכה) בפני עצמה, המעשה בפועל 
ימים  השמונה  מכל  ובעיקר –  אם  כי  היום,  אותו  של 

יחד.
והנה, ההוראה מכללות ימי החנוכה היא (כמדובר 
הוא)  בזה  העניין  ונקודת  הקודמים,  בימים  בארוכה 
המהדרין"2,  מן  "מהדרין  של  באופן  המצוות  קיום   –
והולך"),  ("מוסיף  להוסיף  צריך  ויום  יום  שבכל 

"מעלין בקודש"2, באור ד"נר מצווה ותורה אור"3.
עבודתו  (על  השני  ביום  שהוסיף  במה  די  ולא 
בקודש  ולהעלות  להוסיף  עליו  אלא  הראשון),  ביום 
הרביעי,  השלישי,  ביום  שגם  והיינו,  ויום,  יום  בכל 
הימים  גבי  על  הוספה  להתבטאות  צריכה  הלאה  וכן 

שלפניהם.
וכמו כן יש ללמוד הוראה ממקום הנחת (הדלקת) 
למדים,  שמזה  מבחוץ"2,  ביתו  פתח  "על   – הנרות 
בדרגת  שהם  אלו  על  גם  ולפעול  להשפיע  שצריכים 

"חוץ".
ובפשטות – על האדם לפעול לא רק על עצמו ובני 

1. אבות פרק א משנה יז.
2. שבת כא, ב.
3. משלי ו, כג.

ביתו, אלא גם על כל ישראל, שבמובן הרחב נקראים 
גם הם "בני ביתו", שהרי "אב אחד לכולנה"4, וכולם 

שייכים ל"עם אחד".

ב
ויש להוסיף, שהאמור לעיל ("מעלין בקודש" בכל 
ממש,  ערוך"  ד"באין  באופן  להיות  צריך  ויום)  יום 
היינו, שההוספה שלו בכל יום צריכה להיות בבחינת 
בלי גבול ובאין ערוך ביחס לעבודתו ביום האתמול, 
ועל דרך זה ביום שלאחרי זה עליו להוסיף באופן של 

"בלי גבול" לגבי הבלי גבול שלפניו.
והביאור בזה:

יש  גופא  גבול  בבלי  שגם  פעמים5,  כמה  כמדובר 
עבודתו  הייתה  אתמול  שגם  למרות  ולכן,  דרגות, 
על  להוסיף  הוא  יכול  היום  הרי,  גבול,  בלי  בבחינת 

4. ראה תניא פרק לב.
5. ראה תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק ב עמ' 615, ותשמ"ג חלק ב' 
עמ' 1018 וזה לשונו: "מוסכם מכל החוקרים שאף-על-פי שכאשר מציירים 
אודות  מדובר  כאשר  אף-על-פי-כן,  מוגבל,  הוא  ה'קו'  הרי  נייר  על-גבי  'קו' 
'קו' דמיוני, במחשבה (וכן כאשר מדברים אודות המושג ד'קו') – הרי ה'קו' 
ובדרך  הגבלה,  כל  ללא  ומתפשט  שנמשך  כלומר,  מוגבל,  שאינו  דבר  הוא 

ממילא – ישנם בו נקודות בלי גבול.
"והנה, ב'שטח' (כפי שהוא בעולם המחשבה והדמיון, ולא שטח של שולחן 
וכיוצא בזה) ישנם קווין בלי גבול. ואם כן, הרי מצינו שישנם חילוקי דרגות 
מכיוון  ד'קו',  גבול'  מה'בלי  יותר  גדול  ד'שטח'  גבול'  ה'בלי  גבול':  ב'בלי 

שב'שטח' ישנם בלי גבול קוין!
"וכאשר מוסיפים לאורך ורוחב ד'שטח' גם את מידת הנפח, שטח מעוקב... 

הרי ב'נפח' נכנס ה'שטח' (אורך ורוחב ללא עובי (גובה)) בלי גבול פעמים.
"ונמצא שישנם כאן ג' עניינים שהם בלי גבול – קו, שטח ונפח, ובאופן שכל 
א' מהם גדול יותר מזולתו: 'קו' הוא אמנם 'בלי גבול', אבל ישנו 'בלי גבול' 
גבול'  ה'בלי  ישנו  לזה  ונוסף  קוין,  גבול  בלי  ישנם  שבו  'שטח',  ממנו –  גדול 

ד'נפח', שבו ישנם בלי גבול שטחים".
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זה ולהגיע לדרגה חדשה בבלי גבול שהיא נעלית 
גבול  בלי  בחינת  אתמול,  של  גבול  מהבלי  יותר 

לגבי הבלי גבול ההוא.
"קו"   - פעמים5  כמה  כמדובר  לזה,  והדוגמה 
יש בו בלי גבול נקודות, ו"שטח" יש בו בלי גבול 
(בניגוד  שטחים  גבול  בלי  בו  יש  ו"עומק"  קווין, 
גבול,  בבלי  דרגות  שלוש  נמצא,  ורוחב).  לאורך 

זה למעלה מזה.
הוא  שכך  בוודאי  הרי  בגשמיות,  הוא  כן  ואם 
זאת  דרגות,  יש  גופא  גבול  שבבלי  ברוחניות, 
אומרת, שנוסף על היחס שבין רוחניות לגשמיות 
ברוחניות  גם  הנה  גבול",  "בלי  בבחינת  שהוא 
שבין  העלייה  ובדוגמת  דרך  ועל  הוא,  כן  גופא 
גבול  בלי  בדרגת  הוא  עולם  שכל  לעולם,  עולם 

לגבי העולם שתחתיו.
ומאידך: אף שההוספה היא באין ערוך לעבודתו 
הקודמת,  העבודה  על  פועלת  היא  הרי  זה,  לפני 
בזכות  מתעלים  לכן,  קודם  שעשה  העניינים  וכל 
היא  שעבודתו  כיון  הדבר,  וטעם  זו.  הוספה 
בקדושה, וכמו כן הוספה זו היא בעבודת הקודש, 
בקדושה,  הרי,  אור",  ותורה  מצווה  ד"נר  ב"אור" 
כאשר נתוסף אור – נעשה שינוי גם באור שלפניו.

דרך  (ועל  התורה  בלימוד  שמצינו  וכמו 
וברא  באורייתא  "אסתכל  העולם,  בענייני  זה 
עלמא"6), שכאשר יהודי מוסיף ולומד עוד תורה, 
לו  שניתוספה  בלבד  לא  אזי,  השכלה,  דבר  עוד 
יתירה  אלא  בתורה,  חדשה  ידיעה  השכלה,  דבר 
מזו – ניתוסף לו "עומק" ו"אור" גם באותם ידיעות 

ואותם עניינים שכבר למד עד אז.
וביחד עם זה – ההוספה היא באופן דבלי גבול, 
דהיינו, שעניין זה שניתוסף לו כעת, יכול להיות 

6. זוהר חלק ב קסא, ריש ע"ב.

נעלה באין ערוך ובלי גבול לגבי העניינים שלמד 
קודם לכן.

לו  ניתנת  זו  חדשה  סברא  ידי  על  לכך:  ונוסף 
נעלים  שהם  נוספים,  עניינים  ללמוד  האפשרות 

יותר בבחינת בלי גבול לגבי מה שהשכיל קודם.
"בלי  של  עניין  ייתכן  איך  שלכאורה  ואף 
ראינו  בפירוש  הנה  גבול?   – האדם  בשכל  גבול" 

שמתחדשים לאדם סברות והשכלות חדשות שהם 
בבחינת בלי גבול לגבי ידיעותיו עד היום, או על 

כל פנים שכדוגמתם לא היה לו עד היום.

ג
והנה, מובן וגם פשוט, ש"אבן הבוחן" האמיתי 
החנוכה  ענייני  את  האדם  קלט  באם  לבדוק 
בפנימיותו, בתוך תוכו, ועד שהם נעשו מאוחדים 
בפועל  קיומם  כן  וכמו  נפלא"7,  ב"ייחוד  אתו 
הפירושים  שני  (כולל  השלימות  בתכלית  נעשה 
שבזה8) – ביום שלאחרי חנוכה, כאשר רואים שגם 
חנוכה  של  ההוראות  את  ומקיים  ממשיך  הוא  אז 

במעשה בפועל.
וביאור הדבר: בימי החנוכה עצמם, אין הכרח 
קיום  שכן,  שצריך,  כמו  בו  חדרו  שההוראות 
ההוראות בימים אלו הוא מצד הציווי של הקדוש 

ברוך הוא,
ציווי,  אין  שאז  חנוכה,  ימי  לאחר  כן  שאין  מה 
ההוראות  לקיים  ממשיך  האדם  כן  פי  על  ואף 
אתערותא  בבחינת  בלבד,  עצמו  דעת  על  הנ"ל, 
דלתתא – הדבר מוכיח, שאכן ההוראות חדרו בו 

7. ראה תניא פרק ה.
8. ראה ליקוטי תורה פרשת ראה ל, ע"ג – "'שלם' יש בו שני פירושים, 
לשון  כן  גם  'שלם'  פירוש  לפרש  יש  עוד  אך  שלימות...  לשון  האחד 

שלום".

"אבן הבוחן" האמיתי לבדוק באם קלט האדם את ענייני 
חנוכה,  שלאחרי  ביום  תוכו...  בתוך  בפנימיותו,  החנוכה 
כאשר רואים שגם אז הוא ממשיך ומקיים את ההוראות 

של חנוכה במעשה בפועל

28
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ימי  הציווי,  ימי  כעבור  גם  שלכן  נפלא",  ב"ייחוד 
החנוכה, הוא ממשיך בקיום ההוראות הנ"ל.

מסויים  דבר  מקיים  אדם  כאשר  מזה:  יתירה 
בגלל שהוא מצווה על כך, הרי, עצם זה שיש לו 
ציווי (של הקדוש ברוך הוא) הרי זה נותן לו כוח 
מצווה  על  בציווי  וכמה  כמה  אחת  על  לעשותו, 

חדשה, ובזה גופא – "מהדרין מן המהדרין",
כל  אשר,  יהודים,  אודות  שמדובר  ובפרט 
שכן,  וכיון  עול"9,  ב"קבלת  חדורה  מציאותם 

בו  חדור  הוא  מסויים,  דבר  על  יהודי  כשמצווים 
(מצד הקבלת עול שבו), כך שעצם הציווי מהווה 

נתינת כוח על העשייה,
מה שאין כן כאשר אין עליו ציווי, הנה כל מה 
אשר,  בלבד,  עצמו  בכוח  זה  הרי  עושה  שהוא 

אדרבה, זה מראה שהוא חדור בזה, כנ"ל.
ומזה למדים עוד עניין – גודל המעלה של קיום 

ההוראות דחנוכה, דווקא בימים שלאחרי זה.
והעניין בזה – ובהקדים:

כבר דובר כמה פעמים בארוכה, ובמיוחד במשך 
ההקפות  בעת  שהשמחה  לכך  שהטעם  זו,  שנה 
עילאית יותר מהשמחה שבעת ניסוך היין ושאיבת 
שמחת  ראה  שלא  זה "מי  על  שנאמר  המים (ועד 
מפני  מימיו"10),  שמחה  ראה  לא  השואבה,  בית 
אם  כי  דאורייתא,  ציווי  אינה  ההקפות  ששמחת 
של האדם מצד עצמו (מנהג), ובאופן כזה הרי זו 

שמחה גדולה ביותר11. 
לאחרי  אלו,  שבימים  מכיון  בענייננו:  גם  וכך 
"להעלות  והולך",  "מוסיף  של  ציווי  אין  חנוכה, 
מצד  הינם  האדם  של  עשיותיו  שכל  כך  בקודש", 

9. ראה ספר המאמרים תש"ד עמ' 5.
10. סוכה נא, סע"א – במשנה.

11. ראה ליקוטי תורה דרושי סוכות פ, ג. ובכמה מקומות.

עצמו – מובן אפוא גודל המעלה שבזה, כנ"ל.

ד
ובנוגע לפועל – "המעשה הוא העיקר":

בימים אלו, שלאחרי חנוכה, יש להמשיך בקיום 
"מוסיף   – החנוכה  מימי  והלימודים  ההוראות 
וקדושה,  טוב  ענייני  בכל  ליום  מיום  והולך" 
יהיו  מעשיך  וב"כל  אור",  ותורה  מצווה  ב"נר 
ולהמשיך  דעהו"13,  דרכיך  ו"בכל  שמים"12  לשם 

בהוספות אלו במשך כל השנה כולה.
מבחוץ"  ביתו  פתח  "על  של  העבודה   – כולל 
(כהדין דחנוכה), להאיר את העולם, ועד ל"חוץ" 

שאין למטה הימנו.
ועניין זה נעשה על ידי קיום ההוראה ד"יפוצו 
מעיינותיך חוצה", שה"מעיינות", תורת החסידות, 
באים ל"חוץ", לאנשים הנחותים ביותר, ופועלים 
את  ומבטלים  והופכים  אותם  ומבררים  בהם 
ה"חוץ" שבהם ("אויס חוצה"), ועושים מה"חוץ" 

– "דירה לו יתברך בתחתונים"14.
שזכינו  לאחרי  אלה,  שבימינו   – להוסיף  ויש 
לכל העניינים ד"יפוצו מעיינותיך חוצה", ולאחרי 
אנשים  ואחד,  אחד  לכל  יש  הרי,  החנוכה,  ימי 
להמשיך  כדי  מיוחדת  כוח  נתינת  וטף,  נשים 
ולפעול בזה, עד לאופן דבלי גבול ממש, למעלה 
מהגבלותיו ולמעלה מערכו, וביחד עם זה – יהיה 

זה בערכו.
ולא רק בערכו ושכלו הוא, אלא ניתן להסביר 
זאת ושיתקבל בהבנה והשגה של כל אחד ואחד, 
למקרא),  (שנים)  חמש  "בן  של  בשכלו  אפילו 

12. אבות פרק ב משנה יב.
13. משלי ג, ו.

14. ראה תנחומא נשא טז, ועוד. תניא ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

בימינו אלה, לאחרי שזכינו לכל העניינים ד"יפוצו מעיינותיך 
חוצה", ולאחרי ימי החנוכה, הרי, יש לכל אחד ואחד, אנשים 
נשים וטף, נתינת כוח מיוחדת כדי להמשיך ולפעול בזה
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ו"בן  למשנה"  עשר  "בן  של  וכמה  כמה  אחת  ועל 
שלוש עשרה למצוות כו'", ועל אחת כמה וכמה ל"בן 

ארבעים לבינה15".
[...] ועל ידי העבודה באופן ד"מוסיף והולך" מיום 
לגאולה  זוכים  גבול,  דבלי  עלייה  של  ובאופן  ליום, 
האמיתית והשלימה, שאז יהיה "ילכו מחיל אל חיל"16, 
בציון",  אלוקים  אל  "יראה   – ועד  ערוך,  באין  עליות 
שבאין  העליות  לגבי  ערוך  באין  של  באופן  עלייה 
ערוך שישנם בהבריאה עכשיו, ועד שמגיעים לדרגא 

ש"ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כולהו חד"17.
שמונה  של  כינור  לבוא,  דלעתיד  לכינור  וזוכים 
כל  עם  ביחד  נימין,  עשר  של   – מזו  ויתירה  נימין18, 

ענייני עשר, החל מה"שירה העשירית"19.

15. אבות סוף פרק ה.
16. תהלים פד, ח.

17. ראה זוהר חלק ג עג, א.
18. ערכין יג, ב.

19. מכילתא בשלח טו, א. ועוד.

ה
כדי לזרז עוד יותר כל העניינים האמורים – נסיים 

כרגיל בכגון דא, בנתינת שליחות מצווה לצדקה.
והנתינה תהיה של שטר אחד, אשר אדרבה, דווקא 
בגלל היותו אחד, יש בו את המעלה שהוא כולל הכל, 
וכפי שמצינו בכמה וכמה עניינים (גשמיים, ועל אחת 
כמה וכמה שכך הוא בעניינים רוחניים, על אחת כמה 

וכמה בענייני פנימיות התורה).
על  והשלימה  האמיתית  לגאולה  זוכים  זה  ידי  ועל 

ידי משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש.

(משיחת ליל ה' טבת ה'תשמ"ט. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט 
חלק ב עמ' 98 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

סיכום

ההוראה מימי חנוכה:
א) הידור והוספה בתורה ומצוות:

אלא  עתה  עד  והשיג  שפעל  בטוב  להסתפק  ולא  המהדרין",  מן  של "מהדרין  באופן  המצוות  את  לקיים 
להיות "מוסיף והולך", לפעול מידי יום הוספה ועלייה בכל הקשור ל"נר מצווה ותורה אור", ועד לעלייה 

שבאין ערוך. 
לפעול  אלא  הקרובים  ביתו  בני  על  בהשפעה  להסתפק  לא  ב"חוץ".  הנמצאת  החשכה  את  להאיר  ב) 

ולהשפיע על יהודים נוספים, ואפילו על יהודים הנמצאים ב"חוץ".
בשני העניינים הנ"ל יש להוסיף באופן של עלייה בלי גבול, שהרי גם ב'בלי גבול' יש אפשרות לעלייה 

לאין-ערוך, וה'בלי גבול' של היום מוגבל ביחס ל'בלי גבול' של מחר.
אבן הבוחן לברר האם הוראות אלה חדרו במציאותו של האדם הינה בימים שאחר ימי חנוכה:

העובדה שיהודי מיישם ההוראות בימי חנוכה אינה מעידה שהן אכן חדרו בו, שכן, בימים אלו ישנו ציווי 
מיוחד להאיר את ה"חוץ" ולהיות "מוסיף והולך". אך כאשר האדם מיישמן גם אחר כך, בימים שאין בהם 

ציווי, זוהי הוכחה שהדברים חדרו בפנימיותו.

26
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דרך נוחה ומהירה 
להבאת הגאולה

הפצת המעיינות חוצה תמהר את הגאולה
מבואר בכמה מקומות, שכללות עניין הגלות קשור עם עבודת הבירורים – בירור רפ"ח ניצוצים 

כו', ו"כשיוגמרו הבירורים יבוא משיח במהרה בימינו אמן".
ועל-פי זה צריך להבין: כיצד אומרים שעל-ידי העבודה של "יפוצו מעיינותיך חוצה" פועלים 
את ביאת משיח צדקנו – הרי עניין זה תלוי בשלימות וגמר בירור הניצוצות, ומה שייך זה להפצת 

מעיינות פנימיות התורה?!
והביאור – שזהו החילוק שבין עבודה באופן של מלחמה לעבודה באופן של שלום:

העבודה בבירור הניצוצות, היא באופן של מלחמה – שהרי הניצוץ קדושה טמון ונסתר בדבר 
להסירו  וההסתר,  ההעלם  עם  להילחם  צורך  ויש  וואו"),  ערגעץ  פַארשטעקט  איז  ("ער  הגשמי 
ולבטלו, ואז יכולים לברר ולזכך את הניצוץ, ולהעלותו לקדושה. ומכיוון שזוהי עבודה באופן של 

מלחמה – דורשת היא יגיעה רבה ואריכות זמן כו'.
באופן  היא  זו  שעבודה  חוצה,  המעיינות  הפצת  יותר –  ומהירה  נוחה  דרך  ישנה  זאת,  ולעומת 
של שלום, היינו, שאין צורך כלל במלחמה עם המנגד, כי כאשר "מעיינות" פנימיות התורה באים 
באופן של "הפצה" במקום ה"חוצה" – הרי זה שוטף ("עס שוויינקט ַארָאּפ") בדרך ממילא את כל 

הדברים המעלימים ומסתירים, ואז נפעל בדרך ממילא גם עניין בירור הניצוצות...
האמור לעיל אודות מעלת העבודה באופן של שלום – הוא גם אחד הטעמים לגודל ההשתדלות 
וה"שטורעם" בתקופה האחרונה בעניין קביעת עיתים לתורה, שיש להשתדל ביותר וביותר לפעול 
ומצבם  מעמדם  על  הבט  מבלי   – וזאת  לתורה,  עיתים  שיקבעו  האפשרי  ככל  רבים  יהודים  על 

בענייני יהדות.
והעניין בזה – כאמור לעיל שיש ב' אופני עבודה:

שמעלימים  העניינים  את  לבטל  שמתעסקים  למעלה,  מלמטה  בירור  של  באופן  עבודה  ישנה 
ומסתירים על מהותו הפנימית והאמיתית של היהודי.

אבל ישנה עבודה באופן של המשכה מלמעלה למטה – שמוסיפים ומרבים בהפצת התורה, אשר 
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", ובפרט פנימיות התורה, אשר "לית תמן לא קשיא כו' ולא 
מחלוקת כו'", ועל-ידי זה מתבטלים בדרך ממילא כל ענייני העלמות והסתרים, ומתגלה מהותו 
הפנימית והאמיתית של כל אחד ואחד מישראל, ש"רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות את 
כל המצוות ולהתרחק מן העבירות", ושוב אין צורך בעבודה ויגיעה מיוחדת לפעול עליו בנוגע 

לכל ענייני יהדות, תורה ומצוותיה.

(משיחת שבת פרשת וישלח, י"ד בכסלו ה'תשמ"ה; התוועדויות ה'תשמ"ה, כרך ב, עמ' 805-806 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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שלוש שנים אחרי - הרבי 
התעניין: מה עם הנחת התפילין 

של הפועל היהודי?!
"יש לי להט" ב'מבצע תפילין' – הכריז הרבי ברבים, ובכתב • נותרו דקות 

ספורות לשקיעת-החמה; אין פנאי להתבונן; צריך לפעול על יהודי 
להזדרז להניח תפילין תיכף ומיד • רשימה נוספת אודות "מבצע תפילין"

כך מגדיר הרבי את "מבצע-תפילין" - במכתבו הכללי 
מז׳ מרחשון תשל"ז (׳אגרות קודש׳ כרך לב עמוד לט) בבואו: 

"להזכיר שוב את מבצעי-המצוות... לפחות בקצרה":
להשתדל שכל יהודי יניח תפילין, והרי מצות תפי־
לין היא אחת המצוות הראשונות שקיבלו בני ישראל 
עוד בהיותם במצרים ו"הוקשה על התורה כולה לת־

פילין"...
פרשת  קודש  שבת  בהתוועדות  הרבי  בדברי  נפתח 

ראה תשכ"ט (׳תורת מנחם׳ כרך נז עמ׳ 286):
בהמשך לכך שלאחרונה מרבים לדבר אודות תפי־
רש"י  פירוש  השבוע  בפרשת  יש  אם  חיפשתי  לין, 
השם-יתברך...  עזר  ובכן,  התפילין.  ענין  עם  הקשור 
ענין  עם  הקשור  רש"י  פירוש  שישנו  בלבד  זו  שלא 
בפירוש  להדיא  מפורש התפילין  ענין  אלא  התפילין, 
חידושו  הנה  לקמן,  שיתבאר  כפי  מזה,  ויתירה  רש"י, 
של רש"י בפירושו הוא שהכתוב מדבר אודות תפילין, 
חמש  ובן  למשנה  עשר  דבן  הלימוד  מצד  זאת,  ולולי 
ויש  תפילין;  אודות  בכלל  מדובר  לא  לגמרא,  עשרה 
 – למקרא  חמש  בן  בהיותו  שלמד  מה  שיזכור  לקוות 

"גירסא דינקותא" - שמדובר אודות תפילין...
עמ'  ע'  כרך  מנחם'  ('תורת  תשל"ג  כסלו  י"ט  בהתוועדות 

270) העיד הרבי על עצמו:

יש לי להט (= איך בין פארקאכט) ב'מבצע תפילין'.
 והשווה: 'תורת מנחם' כרך נב עמ' 135. כרך נד עמ' 

95. כך גם בכתב – ראה 'אגרות-קודש' כרך כו עמ' ק.

"שכל יהודי... יניח תפילין כדבעי"

ראש  (ערב  תשל"ו  שנת  של  האחרונה  בהתוועדות 

השנה תשל"ז) דיבר הרבי אודות מבצע אהבת ישראל, 
ואמר בין השאר ('שיחות-קודש' תשל"ו כרך ב' עמ' 732): 

כאשר דובר אודות "מבצע תפילין" [= הוגדרו הדב־
רים בצורה ברורה מלכתחילה] - נאמר בפירוש שמ־
תכוונים בנוגע למעשה בפועל - שנוסף על-כך שהוא 
מדייק בעצמו, ומכווין בשעת קיום מצות תפילין וכו׳ 
[= כלשון ההלכה: "יכוין וכו'"] עליו לדאוג שכל יהודי 
שביכולתו להגיע אליו [= ולהשפיע עליו] יניח תפילין 

כדבעי.

"הנחת תפילין היום? 
הנך לובש טלית קטן?"

עמ'  ד'  כרך  מנחם  (תורת  תשמ"ב  דברים  פרשת  בשבת 
1976) אמר הרבי:

הוא  הרי   - יהודי  ופוגש  לרחוב  יוצא  יהודי  כאשר 
התורה  בעניני  ימיו  את  ימלא  זה  יהודי  שגם  משתדל 
ומצוותיה, ולכן פונה אליו ואומר: הנחת תפילין היום? 
הנך לובש טלית קטן? האם אתה אוכל כשר? וכיוצא-
מצוות,  התרי"ג  כל  את  לקיים  עליו  שפועל  עד  בזה, 
ועל-כל-פנים – כאשר אינו יכול לפעול עליו שיקיים 
תיכף ומיד את כל תרי"ג המצוות, הרי הוא פועל עליו 
המב־ "עשרת  את  לקיים  כל]  קודם   =  ] לראש  לכל 
בלבד,  אחת  מצוה  בקיום  להתחיל  אפילו  או  צעים", 
התורה-ומצוותי'  כל  קיום  לידי  יבוא  וסוף-כל-סוף 

בשלימות, ללא כל חיסרון.

יש 'ללכלך את הידיים'

בהתוועדות שבת-קודש פרשת חוקת-בלק י"ב תמוז 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

24
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תשמ"ב (תורת מנחם כרך ד' עמ' 1809 ו-1810) אמר הרבי:
כדי  'בריות'  עם  ולהתעסק  לפעול  צריכים  כאשר 
לקרבן לתורה - הרי מן הצורך לרדת ממעמדו ומצבו, 
לדבר בשפה נמוכה וירודה, בחינת לכלוך ידיו (כבי־

כול), כדי להתלבש בלבושי המתברר.
והביא לכך דוגמא: 

כאשר מדובר אודות קיום מצות תפילין - אין הזו־
לת עליו צריכים להשפיע שייך לשמוע אודות הענין 
וכיוצא-בזה, כי עניינים רוחניים  דשעבוד המוח והלב
פוגש  כאשר  ואם-כן  אצלו,  וחשובים  נוגעים  אינם 
להתיישב  פנאי  אין  החמה,  לשקיעת  סמוך  זה  יהודי 
ובחשיבות  במעלה  שיכיר  עליו  ולפעול  לו  להסביר 
של עניינים רוחניים וכו', וצריכים לפעול עליו להניח 
להזדרז  שצריך  לו  אומרים  ולכן  ומיד,  תיכף  תפילין 
תפילין ברגעים האחרונים דיום זה בתור סגו־ להניח
לה לשמירה (בפרט כאשר זקוקים לשמירה מיוחדת 
נמצאים  כאשר  וגם  הקודש)...  בארץ  המצב  בגלל 
שלא במקום סכנה - זקוקים על-כל-פנים לענין של 

"יקר" הנפעל על-ידי קיום מצות תפילין.

תפילין גם בתור 'סגולה' לשמירה

באותה התוועדות (עמ׳ 1809) אמר הרבי:
לשמירה  סגולה  בתור  תפילין  מניחים  כאשר  גם 
(מפני הפחד וכו׳) מקיימים את המצוה דהנחת תפי־
בתורה  אדם  יעסוק  לעולם  חז"ל  אמרו  שהרי   - לין 

ובמצוות אפילו שלא לשמה וכו'.
ואכן כן ראו בפועל בימים האחרונים - כאשר פנו 
לחיילים והציעו להם להניח תפילין בתור סגולה לש־
מירה כו׳, הנה על-ידי-זה הצליחו לפעול שכמה-וכ־

מה מהם שעד עתה לא הניחו תפילין מימיהם, שלא 
תפי־ מנח  דלא  "קרקפתא  מכלל  יצאו  כו'  באשמתם 

לין" - והסכימו לעשות זאת בשמחה וטוב לבב.

'התנפלות' היא סימן להצלחה

מעשה ביהודי שדיווח לרבי ששוחח עם כמה יהודים 
נגדו.  חוצץ  יצאו  והם  תפילין  הנחת  חשיבות  אודות 

הרבי בתגובה ('אגרות-קודש' כרך ד' עמ' קכ) כתב על-כך:
אודות דיבורו... על-דבר הנחת תפילין והעיזו נגדו 
נפש  בשאט  עברו  (ולא  שהעיזו  כיון  הנה   - וכו'... 
בשתיקה וכו') הרי-זה התחלת הפעולה... וצריך למ־
עמהם  הדיבור  להמשיך  המתאים  וזמן  אותיות  צוא 
תפילין  שמצות  היינו  על-דבר-זה  ורק  על-דבר-זה 
מקיימים בהנחה לחוד וענין התפילה הוא דבר בפני־
ואחר- תפילין,  יניחו  הזמן  שבמשך  ומובטחני  עצמו, 

כך יתקרבו לעוד עניני תורה-ומצוות.

הנשים על האנשים

הרבי  ציין   - תפילין"  "מבצע  אודות  כשמדובר 
רואים   -  (306 עמ׳  ב׳  כרך  תשמ"ו'  ('התוועדויות  בהזדמנות 
האיש  על  לפעול  הנשים  מסוגלות  שלפעמים  במוחש 
להניח תפילין בנקל, יותר מאשר פעולתם של האנשים.

אחות  בת,  לאמא,  כוונתו  כי  בדבריו  הדגיש  הרבי 
מבוגרת או אפילו אחות צעירה!

('אגרות- תשל"ד  בקיץ  לכן  קודם  שנה  שתים-עשרה 
לתלמידות  מכתב  הרבי  כתב  קפו)  עמ'  כט  כרך  קודש' 

במונטריאול)  רבקה"  "בית  (בית-ספר  המסיימות 
והזכיר:

המבצעים  בחמשת  המתאים  באופן  השתתפות 
צדקה,  מבצע  תורה,  מבצע  תפילין,  מבצע  הידועים, 
וכמ־ קודש,  ספרי  (מלא)  בית  ומבצע  מזוזה,  מבצע 
בואר עניינם בעל פה ובכתב וגודל ערכם בפרט בעת 

הזאת...
וכאן המשיך הרבי: 

ואף על פי שמצות תפילין וכיוצא-בזה נשים פטו־
רות מעשייתן בפועל, הרי גם במבצעים אלו יכולות, 
זאת אומרת מחויבות, לקחת חלק חשוב על ידי עזרתן 
בזה בכמה אופנים לגברים המחוייבים בהם בפועל...

שייכותן של נשים ובנות 
ל'מבצע-תפילין'

תשמ"ב'  ('התוועדיות  תשמ"ב  תמוז  בט"ו  ענין.  ובאותו 
כרך יד עמ׳ 1877) אמר הרבי:

באקרויי  זכיין  במאי  "נשים  הגמרא  מאמר  ע"פ 
בנייהו... ונטרין לגברייהו כו'" (ברכות יז (טו"ב), א) מובן 
שגם הנשים שייכות הנה גם למצות תפילין שמקיימים 
הבעל והבנים (ראה לקוטי שיחות כרך יד עמוד 41 ואילך) ומזה 
שהנחת  דאף-על-פי   – תפילין"  ל"מבצע  בנוגע  מובן 
תפילין ע"י אשה מצינו רק אצל מיכל בת שאול (עירו־
בין צו, א) ואין זה שייך לכל נשי ישראל - הרי שייכותן 

היא על-דרך הנ"ל.

גדולתה של פעולה זעירה

בט׳  הכהן  נחמן  רפאל  ר׳  להרה"ח  הרבי  כותב  כך 
טבת תשי"ב ('אגרות-קודש' כרך כא עמ' קמד):

ג׳  רק  שהי[ה]  התפילין  הנחת  בענין  שמקטין  מה 
פעמים - יעוין תניא פרק כ״ה שלמע[לה] הוא נצחי 
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לעולם ועד.
ולפני-כן הקדים: 

בנוגע ל.. הנה בטח לא ייעף ולא ייגע מלדבר עמהם 
שבנ־ דברים  שיהיו  והעיקר  ועוד-הפעם.  הפעם  עוד 
חת, ויקויים יעוד הכתוב דברי חכמים (כשהם) בנחת 
הנ־ בכל  בשורות-טובות  שיבשר  ויהי-רצון  נשמעים, 

זכר לעיל...

לא מספיק להניח, צריך להסביר

אלול  ח"י  תבוא  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
תש"מ (לפי הנרשם ב'שיחות-קודש' תש"מ כרך ג' עמ' 1027) אמר 

הרבי בין השאר: 
כאשר יוצא יהודי להניח תפילין [אשר "הוקשה כל 
יהודי   - הזולת  עם  לתפילין"]  (מצוות)  כולה  התורה 
אלא   - גרידא  ההנחה  בפעולת  להסתפק  אין   - שני 
עליו לבאר לו שדרוש שעבוד הלב והמוח, ומהו ענין 

זה וכו'.
היהודי,  של  פנימיותו  את  הוא  מאיר  על-ידי-זה 

וממילא גם עצם המצווה דתפילין נהיית מוארת.

וזהו חידושם של הבעש"ט ואדמו"ר הזקן וכו'.

המבצעים - עיסוק תמידי

מרחשון  לכ"ף  באור  מעניינת:  התייחסות  ועוד 
תשמ"א ('שיחות-קודש' תשמ"א כרך א' עמ׳ 424) אמר הרבי:

כאשר עסוקים ב'מבצע' אחד אי אפשר באותו רגע 
לעסוק ב'מבצע' שני - כאשר הוא משוחח עם ילדה 
באפשרותו  אין  שבת-קודש,  נרות  הדלקת  אודות 
בשעת מעשה לדבר עם מישהו שכבר בגיל בר-מצוה 

אודות הנחת תפילין, וכיוצא-בזה בשאר מבצעים;
אך אין הפירוש שהוא 'מנותק' חס-ושלום - אין זה 
אלא שבדיבור עסוק הוא עתה במבצע אחד, אך גם 
הם  ובהמשך  יומו;  סדר  על  נמצאים  המבצעים  שאר 

יבואו לידי פועל בדיבורו.

הרבי משגר כסף לרכישת תפילין ליהודי 
שנשוי לגויה 

קודם  עוד  חב"ד  חסידי  עסקו  תפילין"  ב"מבצע 
ההכרזה הרשמית, שכן הרבי עודד ענין זה שנים לפני 
כן, בעיקר במכתבים ומעט ביחידויות פרטיות. במידה 
אדמו״ר  קדושת  כבוד  בחיי  גם  הדבר  החל  מסוימת 

מוהריי"צ בארצות-הברית.
סיפור מעניין בפיו של הרה"ח ר' ישראל שי' שמטוב, 

מעסקני שכונת המלך קראון-הייטס:

יהודה  רבי  הגאון  של  בישיבתו  למדתי  "בצעירותי 
זאב סגל (ז"ל) במאנצ'סטער, אנגליה.

"בתקופה מסוימת הישיבה עסקה בשיפוץ ובהרחבת 
הבניין ושמתי לב שאחד הפועלים הקבועים הינו יהודי. 
התיידדתי עימו, והייתי מניח לו תפילין מדי יום ביומו, 
למרות העובדה שמדבריו הבנתי כי הוא נשוי רחמנא-

ליצלן לגויה. 
שיגר  הרבי  הרבה  ולהפתעתי  לרבי,  על-כך  "כתבתי 
לי המחאה בת 18 $ כדי שאקנה בתמורתה זוג תפילין 
הגיע  ההמחאה  ובו  שהמכתב  שעד  אלא  יהודי.  לאותו 
מאוד  רציתי  עבודתו.  את  הפועל  כבר  סיים  בדואר, 
ראש  אך  התפילין,  את  לידיו  ולמסור  לביתו  לגשת 
היהודי  אשת  שהגויה  באומרו  לכך  התנגד  הישיבה 
תראה שאני משפיע על בעלה והיא עלולה לסבך אותי 

בבעיות.
מכתב  לקבל  זכיתי  מהרה  ועד  לרבי  אפוא,  כתבתי, 
ובו כתב הרבי שאתן את התפילין ליהודי שאין לו חזות 
וכך  התפילין  את  ליהודי  ימסור  שהוא  דתית-חרדית 

תיפתר הבעיה.
לרבי  לראשונה  כשהגעתי  אחר-כך  שנים  שלוש 
עם  מה  הרבי:  שאל  ל'יחידות'  ונכנסתי  תשט"ז  בשנת 

הנחת התפילין של הפועל היהודי?!

ר' יונה איידלקופ (ז"ל) יראה להנמען 
כיצד מניחים תפילין

יהודי תושב ארצנו הקדושה כתב לרבי על מצוקותיו, 
והתאונן שאינו רואה הצלחה בתחומי התעסקותו, תוך 
את  לקיים  הרוצה  יהודי  הוא  שבנפשו  העובדה  ציון 
שבת.  שומר  לא  וגם  אדוק  שאינו  אלא  תורתנו,  מצות 

השיב הרבי ('אגרות-קודש' כרך ט' עמ' רנח): 
כל  את  יבדקו  ומיד  תיכף  הרי  ישמע  לעצתי  ואם 
להניח  ויתחיל  כדין,  כשרות  שיהיו  בדירתם  המזוזות 
תפילין בכל יום חול כדין ויתפלל על-כל-פנים קריאת 
שמע ושמונה עשרה וינהיג תיכף [= אכילתו] מאכלי 

כשר בביתם וכל זה הוא נוסף על שמירת השבת.
והרבי מבטיח ("ומובטחני"):

 שכשיעשה את זה הרי במשך זמן קצר יראה הצ־
לחה בעניניו.

ר'  המעש  איש  החסיד  עם  בקשר  עמד  יהודי  אותו 
יונה איידלקופ (ע"ה), והרבי מציין:

הרי בטח יסייע לו בכל הענינים הנזכרים הנ"ל וגם 
להראותו איך להניח התפילין כו' וכו'.

22

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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הטעם 'טיפחא'38.

צדקה
תפילת  לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי 
עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  'אגרא  מנחה 
מנחה  והמתפללים  היום39.  אוכלים  שהיו  הסעודות 
לאחר הדלקת הנרות, יזכרו לתת לצדקה בשחרית40.

זמני התפילות
להקדים  ניתן  שבת-קודש,  בערב  הצום  שחל  כיוון 
את התפילה (זמנה החל משעה 12:11 באזור השפלה). 
את  להקדים  יזכרו  נרות,  הדלקת  לאחר  המתפללים 
זמן התפילה מפני הקריאה בתורה (ודברי כיבושין41).

דברי כיבושין
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנהיג מחדש את המנהג 
לומר  המשנה,  על-פי  ישראל  בקהילות  בעבר  שנהגו 

"דברי כיבושין" אחרי מנחה דתענית-ציבור42.
בערב  שהתענית  זו,  בקביעות  גם  שייך  זה  מנהג 
שמחה  של  בעניינים  שמדברים  ידי  על  קודש,  שבת 
הקשורים לתענית – "יום רצון לה'", תשובה עילאה" 
וכיו"ב, כך שאין זה בסתירה לעניין ד"(שבת) אין עצב 

בה"43.

38. לוח כולל-חב"ד, צום גדליה. 
39. והטעם, כדאיתא בספרים [מטה-משה סי' תשנ"ו, אליה-רבה סי' תקס"ו 
ס"ק ב] שביום התענית יש ליתן סכום הסעודות לצדקה, כדי שמה שאינו 
אוכל ושותה באותו יום אכן יעלה לקדושה ממש - 'שערי המועדים' אדר, 

עמ' קמה.
40. וראה בלוח 'דבר בעתו'.

41. בשנת תשד"מ חל עשרה בטבת בערב-שבת, וביומן משנה זו, שבבית 
משך  כיבושין'  'דברי  הרבי  אמר  כך  אחר  בשעה 2:00.  מנחה  התפללו  חיינו 
למזכירו  הרבי  הורה  לצדקה,  שליחות-מצווה  חלוקת  לפני  דקות.  ארבעים 
שבת  קבלת  להתפלל  אפשר  מתי  הרב  את  לשאול  ז"ל,  גרונר  רי"ל  הרה"ח 
(הכוונה כנראה להגיע לשעת צאת הכוכבים המינימלית בק"ש דערבית, כי 
מבית- צאתו  עם  מוקדם).  די  ערבית  הרבי  התפלל  תעניות  במוצאי  בכלל 
('רישומה  המקדש"  בית  "שייבנה  הניגון  את  החל  החלוקה,  לאחר  הכנסת, 

של שנה' עמ' 119).
42. "כדאי לעורר על המנהג הנ"ל, שבמקומות שאפשר לפעול זאת, יאמרו 
תהילים  מזמור  או  כיבושין',  'דברי  הפחות)  לכל  מילים,  (כמה  מנחה  אחרי 
מצד  [או  דציבורא  טירחא  שמצד  ובמקומות  אלו,  לעניינים  המתאים 
יהרהרו  פנים  על-כל   – זאת  לפעול  אפשר  אי  וכיוצא-בזה]  מלאכה,  ביטול 
ובפרט  בעי' –  ליבא  ש'רחמנא  ומאחר  כיבושין',  'דברי  של  עניין  במחשבה 
'מחשבה טובה,  עניינים הקשורים בתשובה, ש'עיקר התשובה בלב' – הרי 
וש"נ.   ,352 עמ'  כ'  כרך  (לקוטי-שיחות  למעשה  מצרפה  הקדוש-ברוך-הוא 
וחבל, שככל הידוע, טרם הונהג הדבר בפועל כמנהג קבוע אפילו בין אנ"ש).
תו"מ   – זו)  שנה  (כקביעות  תשד"מ  בטבת  עשרה  בשיחת  נתבאר   43

'התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ'  726 ואילך.

תפילת מנחה
בכוח,  אנא  וקטורת,  וידבר  אליהו,  פתח  הודו, 
לשלושה  כבשחרית  'ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי, 
עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים לאחריה 
(ישעיה  בהימצאו"  ה'  "דרשו  מפטירים  קדיש.  חצי 
'מגן  עד  ברכות  שלוש  אחר-כך  ומברך  נה,ו-נו,ח), 

דוד'. יהללו, חצי קדיש44, תפלת לחש.
במנחה אומר גם היחיד 'עננו' בשומע תפילה, ללא 
(וכבר  שכח  אם  שומע".  אתה  "כי  ומסיים  חתימה, 
חתימה  בלא  אומרו  הברכה),  דסיום  ה'  שם  אמר 
אחרי 'אלוקי נצור', קודם 'יהיו לרצון' האחרון. הש"ץ 

אומרו כבשחרית בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. 
הנוהגים נשיאת-כפיים בכל יום, נושאים כפיהם גם 
בתפילה זו45, רק אם התפלה היא לאחר פלג המנחה 
(בתל-אביב: 15:44) ולפני השקיעה46 (בת"א: 16:41). 

וכשאין נושאים כפיים, אומר הש"ץ ברכת כוהנים47.
אין אומרים תחנון ו"אבינו מלכנו". קדיש תתקבל, 

עלינו, קדיש יתום, אל תירא, אך צדיקים48.
צאת הכוכבים באזור השפלה: 17:09.

יש להתחיל קבלת שבת וערבית כך, שיגיעו בשעה 
זו לקריאת-שמע, ולפחות - שיסיימו בשעה זו תפילת 

ערבית, ויקראו אז קריאת-שמע בזמנה49.

44. לוח כולל חב"ד. במראות-קודש נראה, שכאשר היה הרבי ש"ץ, התחיל 
את החצי-קדיש במנחת ת"צ מייד לאחר סיום ברכות-ההפטרה (כדי למזער 
את ההפסק, על-דרך מנהגנו במנחת ש"ק), ותוך-כדי אמירתו אמרו 'יהללו' 

והחזירו את הס"ת לארה"ק.
45. שם (שלא כמנהג חסידי פולין וכו' בארה"ק כיום שאינם נ"כ כלל בתפילה 
זו בכל תענית ציבור – לוח 'דבר בעיתו'. מסתבר שנמנעו מזה כיוון שרגילים 
להתפלל מנחה באיחור. וע' כף-החיים שם ס"ק ד). ולכאורה, נכון שיקפידו 
לישא כפיהם בתוך חצי שעה שלפני השקיעה (ראה כף-החיים שם ס"ק ז, 
ע"פ הב"ח, שזהו פי' 'סמוך' שבגמ' הנ"ל, ע"ד "סמוך למנחה". וראה ילקוט-

יוסף - מועדים עמ' 550 וש"נ, ונטעי-גבריאל הל' בין-המצרים פי"ג ס"ו וש"נ. 
אין  לכאורה  לנ"כ –  הראוי  הזמן  לפני  ברכנו  או"א  הש"ץ  אמירת  לעניין  אך 

להקפיד כ"כ, ראה בשו"ע אדמוה"ז סו"ס קכט מהרמ"א שם).
46. אף שפסק אדה"ז (סי' תרכ"ג ס"ח) שנושאים כפיים עד צאת הכוכבים 
למעשה  הרי  מזה),  יותר  מקילין  שיש  ד  ס"ק  שם  תשובות  פסקי  (וראה 
נמנעים מלעלות לדוכן מהשקיעה ואילך (שלכן אין אנ"ש דירושלים ת"ו נ"כ 
'התקשרות'  וראה  עמ' 123,  גיליון 16  חב"ד'  'פרדס  נעילה,  בתפילת  בפועל 

גיליון תרמ"ט עמ' 16).
47. בשו"ע אדה"ז (שם) פסק, שבנעילה אומרים או"א אף כשהוא לילה, כיוון 

שתפילה זו ראויה לנ"כ.
48. לוח כולל חב"ד.

49. יש להזדרז לקדש לפני השעה 5:40 (כמנהגנו להימנע מקידוש ב'שעה 
אדה"ז  שו"ע  ראה   –  6:40 ועד  מ-5:40  באה"ק  שהיא  דעש"ק,  שביעית' 
קמא.  סי'  ח"א  או"ח  ומנהג  הל'  שערי  שם.  הלכות'  ו'קיצור  ס"ג  רעא  סי' 
פס"ג  חנוכה,   - תש"ס  (מהדורת  גבריאל  בנטעי  שע"ט).  גיליון  'התקשרות' 
ס"ט) כתב שאף הנזהרין בזה כל השנה, מקילין היום. אבל הרה"ח רי"ל ע"ה 

גרונר ז"ל מסר, שלמנהגנו נזהרים בזה גם היום.
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ספרים ציבוריים ואישיים
לדעת הש"ך, כיום יש לקיים את המצווה "כתבו את השירה הזאת" 
דווקא על ידי חומשים, גמרות וכיוצא בהם • יש לומר, שגם הלומד 

בספר השייך לציבור (כספרי בית הכנסת וכדומה) מקיים את המצווה • 
סוגייה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת התקשרות

כתבו  "ועתה  יט):  לא,  (דברים  בתורה  נצטווינו 
לכם את השירה הזאת", כלומר, על כל אחד מישראל 

מצווה לכתוב ספר תורה.
טעם המצווה הוא כדי "שיוכל לקרות בו תמיד ולא 
יצטרך ללכת אחריו לבית חבריו, למען ילמד ליראה 
את השם, וידע וישכיל במצוותיו החמודות והיקרות 

מזהב ומפז רב" (חינוך, מצווה תריג). 
כתב הרא"ש (הלכות קטנות, ריש הל' ס"ת): "אומר 
אני דודאי מצוה גדולה היא לכתוב ספר תורה... אבל 
בבתי  אותו  ומניחין  תורה  ספר  שכותבין  האידנא, 
כל  על  היא  עשה  מצות  ברבים,  בו  לקרות  כנסיות 
איש מישראל אשר ידו משגת, לכתוב חומשי התורה 
כי  ובניו.  הוא  בהן  להגות  ופירושיהן  וגמרא  ומשנה 
מצות כתיבת התורה היא ללמוד בה כדכתיב 'ולמדּה 
הגמרא  ידי  ועל  בפיהם',  שימה  ישראל  בני  את 
בוריים  על  והדינים  המצוות  פירוש  ידע  והפירושים 

לכן הם הם הספרים שאדם מצווה לכתבם".

מצוות 'כתבו לכם' בימינו
בביאור דברי הרא"ש נחלקו הפוסקים: 

שגם  היא,  הרא"ש  שכוונת  יוסף',  ה'בית  דעת 
בכלל  הינם  אחרים  קודש  וספרי  חומשים  כתיבת 
המצווה "כתבו את השירה הזאת". עם זאת, גם הוא 
ממש.  תורה  ספר  כתיבת  הוא  הציווי  שעיקר  מודה 
(ש) לנו,  לחדש  אלא  בא  שלא  לי,  "נראה  ובלשונו: 

חיוב כתיבת חומשים ומשניות וגמרות ופירושיהם... 
יותר  ושזה  תורה,  ספר  כתיבת  מצות  בכלל  זה  שגם 
הכנסת  בבית  ולהניחו  תורה  ספר  מלכתוב  מצוה 
לקרות ברבים. אבל לכתוב ספר תורה לקרות בו הוא 
מצוות  קיום  עיקר  זהו  האידנא  דגם  פשיטא   – ובניו 

בדורות  נוהגים  שהיו  כמו  בו  נוהג  הוא  שהרי  עשה, 
הראשונים".

בהתאם לכך, פסק ב'שולחן ערוך' (יורה דעה סי' 
ער, ס"א-ב): "מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב 
לו ספר תורה... האידנא מצווה לכתוב חומשי תורה 

ומשנה וגמרא ופירושיהן".
יוסף':  ה'בית  דברי  עם  הסכים  ד')  (ס"ק  הט"ז  גם 
לכם'  כתבו  'ועתה  של  עשה  מצות  נבטל  "דהיאך 

בחילוף הדורות?!".
לעומת זאת, הש"ך מפרש בצורה שונה את כוונת 
הרא"ש, ולפי דבריו המצווה מתקיימת בכתיבת ספרי 
לימוד שימושיים דווקא, כגון חומשים וגמרא וכיוצא 
קאמר  דהכי  "נראה  תורה:  ספר  בכתיבת  ולא  בהם, 
ולא  באלו  דווקא  נאמר  עשה  שהמצוות  הרא"ש, 
תורה  לומדים  שהיו  בימיהם,  דדווקא  תורה.  בספר 
שבעל פה שלא מן הכתב כי אם על פה, היו צריכין 
ומדוייקת  כהלכתה  המתויגת  תורה  מספר  ללמוד 
בחסרות ויתרות ופסקי הטעמים כו', אבל בזמנינו זה 
שנעשה לנו היתר לכתוב ספרים דפין דפין כל אחד 
בפני עצמו, אם כן למה לנו לזלזל בכבוד ספר תורה 
בדורות  נמצא  לצורך.  שלא  מתוכו  ללמוד  בחינם 
עשה...  מצות  בהן  ליכא  מתוכה  לומדין  שאין  הללו 

וכן נראה עיקר".
נמצא, שלפי ה'בית יוסף' והט"ז עיקר המצווה הוא 
בכתיבת ספר תורה, ולפי הש"ך בקניית ספרי לימוד 

ולא ספר תורה. 

ספר תורה של כולם
בתוספתא (בבא מציעא יא, יד) מובא: "כופין בני 
העיר זה את זה לבנות להן בית הכנסת, לקנות להן 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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ספר תורה ונביאים", כלומר, הקהל מחויב לרכוש 
הציבור,  ללימוד  המיועדים  ונביאים  תורה  ספרי 
ק"נ  סי'  (או"ח  ערוך  בשלחן  להלכה  נפסק  וכן 

ובחושן משפט קס"ג א). 
הזה  שבזמן  א'),  ס"ק  (שם  אברהם'  ה'מגן  וכתב 
חובת הקהל לרכוש חומשים, גמרות וכיוצא בהם: 
רק  לכתוב  ניתן  שלא  בימיהם,  דדווקא  לי  "נראה 
גם  מחויבים  עכשיו  אבל  וכתובים,  נביאים  תורה 

לקנות גמרות ללמד בהם 
לקטנים וגדולים".

הזקן  רבינו  פסק  וכן 
תורה  תלמוד  בהלכות 
(פרק ד הלכה יג): "כופין 
שבעל  תורה  גם  לקנות 
ספרי  שהם  כולה  פה 
והפוסקים  התלמוד 
שילמדו  אגדות  ומדרש 

בהם גדולים וקטנים".
והנה, לפי דעת הש"ך, 
לימוד  ספרי  שבקניית 
"כתבו  מצוות  מקיימים 
לכם את השירה הזו", יש 
לומר דבר חידוש – יחיד 
הלומד בספר הנקנה על-
ידי הציבור, הרי שבשעת 
הספר  נחשב  הלימוד 
ובכך  הפרטי  כרכושו 
עשה  מצוות  הוא  מקיים 
השירה  את  לכם  ד"כתבו 

הזאת". 
ביאור העניין:

הזה  בזמן  שאף  סבורים  רבים  פוסקים  כאמור, 
המצווה מתקיימת בכתיבת ספר תורה דווקא.

הקפדה  שאין  ייתכן  כיצד   – התמיהה  וידועה 
שיכתוב, או על כל פנים יקנה, כל יחיד ספר תורה? 
וכיצד  כן,  לעשות  מצווה  ואחד  אחד  כל  והלא 

מניחים מצוות עשה דאורייתא?!
המצווה  מקיים  ואחד  אחד  כל  בזה:  והביאור 
בספר התורה של בית הכנסת. כאשר הקהל רוכש 
ספר תורה, הרי זה באופן שהציבור כולו נותן את 
חלקו בספר לכל מי שעולה לתורה וקורא בספר. 
בזמן זה נחשב ספר התורה כרכושו הפרטי, ונמצא 

את  לכם  "כתבו  התורה  ציווי  את  מיישם  הוא  כי 
השירה הזאת" – שיהיה לו באופן פרטי ספר תורה 

ללמוד בו.

של כולם ושל כל אחד
על דרך זה מצינו באתרוג לברכה ביום הראשון 
של חג הסוכות – ביום הזה ניתן לברך רק על אתרוג 
ולפיכך  משלכם".   – "לכם  הפרטית,  שבבעלותו 
שנוהגים  "מה  ס"ט):  תרנ"ח  סימן  ערוך  (שולחן 
מצוי,  אתרוג  שאין  במקום 
אתרוג  קונים  הקהל  שכל 
שכיוון  מפני  בשותפות... 
בו,  לצאת  שקנאוהו 
פירשו  כאילו  הוי  מסתמא 
חלקם  נותנים  הקהל  שכל 
בו  לצאת  שנוטלו  מי  לכל 

על מנת שיחזירהו להם".
במצוות  גם  הדבר  כך 
היות  תורה:  ספר  כתיבת 
סיבות,  וכמה  כמה  ומפני 
או  לכתוב  האפשרות 
אינה  תורה  ספר  לרכוש 
מצויה ביד כל אחד ואחד, 
ספר  רוכש  הציבור  לכן 
תורה והאנשים נותנים את 
וקורא  שעולה  לזה  חלקם 
שיחזירהו  מנת  "על  בו 

להם". 
לומר,  יש  זה  כל  פי  על 
שבזמן  הש"ך,  שלדעת 
הוא  המצווה  קיום  הזה 
גמרות  כחומשים  שימושיים  לימוד  ספרי  ידי  על 
ומפרשיהם, הנה כאשר הציבור רוכש ספרים אלו, 
פה  שבעל  תורה  גם  לקנות  "כופין  לדין  בהתאם 
האלה  בספרים  לומד  שיחיד  בשעה  הנה,  כולה", 
את  שיקיים  בכדי  חלקם  את  הציבור  לו  מעניקים 

המצווה "כתבו לכם את השירה הזאת".
נמצא, כי לדעת הש"ך, הלומד בספר של הציבור 
ובכך  להחזיר)  מנת  (על  הספר  על  בעלים  נעשה 

זוכה לקיים מצוות עשה דאורייתא.

(מעובד ע"פ לקוטי שיחות חלק כד עמוד 210 ואילך, והערה 
(46

כל אחד ואחד מקיים את 
מצוות כתיבת ספר התורה 
בספר השייך לבית הכנסת, 
ובאופן שהציבור כולו נותן 
את חלקו בספר לכל מי 
שעולה לתורה וקורא בו. 

בזמן הזה נחשב ספר התורה 
כרכושו הפרטי, ונמצא כי 

הוא מיישם את ציווי התורה 
"כתבו לכם את השירה 
הזאת" – שיהיה לו ספר 
תורה פרטי ללמוד בו
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שחרית 
אומר  הש"ץ  במנחה.  רק  'עננו'  אומר  הציבור 
(בחזרת הש"ץ) 'עננו' בברכה בפני עצמה בין ברכת 
'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו', "אם יש בבית-הכנסת 
אף רק שלושה מתענים"20. ואם אין, אומרו ב'שומע  

תפילה'21.

סליחות22
י"ג  אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה23,  אותן  אומרים 

מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו.
בסדר  עשרה,  שמונה  אחרי  לאומרן  מנהגנו 

דלהלן24:
אשמנו / א-ל ארך אפים / נפילת אפים / כי עם 
ה' / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו אזכרה / א-ל 
/ אלוקים באו גויים / כרחם / אלוקינו ואלוקי  מלך25
אבותינו אבן הראשה / א-ל מלך / אבותי כי בטחו26

/ א-ל מלך / זכור רחמיך27 / זכור לנו ברית אבות 

לאדמו"ר  דינים  לפסקי  וש"נ  עמ' 45,  חב"ד'  מנהגי  המנהגים -  'ספר   .20
בשו"ת  ס"ח.  המילואים  שער  שלו  ולשו"ת  תקס"ו  סי'  או"ח  הצמח-צדק 
שם דן לומר עננו אף בלא "שבעה שאכלו פחות מכשיעור" האמורים שם, 
ובפסקי דינים (שנכתב אח"כ) הורה כן למעשה, ואף באג"ק כ"ק אדמו"ר 
(ראה  תשט"ז  כולל-חב"ד  ללוח  ובהגהותיו  שיג  עמ'  חט"ז  דורנו  נשיא 
איזכור  ללא  מתענים"  "ג'  רק  הרבי  מעתיק  אסתר)  תענית  ביום  זה  לוח 

ה"שבעה שאכלו" כלל (וראה 'התקשרות' גיליון לג עמ' 18).
21. משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

22.אם חלה ברית-מילה היום, כשהמילה בשחרית במניין זה, ואף בחתן 
אומרים  תחנון,  אומרים  שאין  אף  חופתו)  ביום  (ואף  המשתה  ימי  בז' 
סליחות ווידוי כרגיל. וי"א שהחתן ובעל הברית עצמם לא יאמרו סליחות 
(ראה השלמה לשו"ע אדמוה"ז סי' קלא ס"ז, נדפסה בסוף ח"א עמ' 357. 

אבל למעשה כן אומרים).
לעניין 'אבינו מלכנו', חידש הרבי שאמירתו תלויה בתחנון ('אוצר מנהגי 
חב"ד' אלול-תשרי עמ' ל, משיחת ו' תשרי תשל"ה. וכן נדפס בהסכמת 
לפני  בשולי-הגיליון  ואילך  תשל"ח  משנת  ה'  תהילת  בסידורי  הרבי 
מסופר,   865 עמ'  ח"א  תש"מ  'שיחות-קודש'  שבס'  וצ"ע  יענך'.  'למנצח 
סליחות,  אמרו  לא  ולכן  הרבי  של  במניין  חתן  הי'  תש"מ  גדליה  שבצום 
וכשעמדו לומר קדיש אחר שמו"ע הורה הרבי לומר 'אבינו מלכנו', עיי"ש. 

ראה גם 'אוצר' שם עמ' קס ס"ט. 'התקשרות' גיליון שלא עמ' 18).
23. מובא מס' קיצור של"ה.

טעמים  ו"ליקוט   ,53 עמ'  ספר-המנהגים  כולל-חב"ד,  לוח  ע"פ   .24
ומקורות" מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנדפס בסוף 'סדר הסליחות על-פי 

מנהג חב"ד'.
 - וב'סליחות  השלם  במחזור  מקום  בכל  כנדפס  "כהודעת",  בו  וצ"ל   .25

מנהג חב"ד', ולא "כמו שהודעת" כנדפס בסידור תהילת ה' עמ' 344.
סליחות  של  המכריע  "ברובם  'פזמון'  בסוף  'פזמון'.  מסוג  פיוט   .26
הפיוט  ובסוף  לחברו"  חרוז  בין  הראשון  מחרוז  חלק  חוזרים   - הנדפסות 
חוזרים את כל החרוז הראשון (הערה 4 ב'ליקוט טעמים ומקורות' הנ"ל), 
כל  את  חזר  שהרבי  ברור  תשמ"ט  בטבת  מעשרה  קודש  במראות  אך 

החרוז הראשון בין בית לבית.
27  צ"ל "פקדנו בישועתך" בלא ו', כבפסוק.

/ זכור לנו ברית ראשונים / שמע קולנו28 / הרשענו 
ופשענו29 / משיח צדקך / א-ל רחום שמך / עננו ה' 
עננו / מי שענה לאברהם / רחמנא דעני30 / 'אבינו 
מלכנו' הארוך31, ובו: 'ברך עלינו שנה טובה'; 'זכרנו 
ל . .' [ולא 'זכרנו בספר'32] / ואנחנו לא נדע / חצי 

קדיש.

קריאת התורה
רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 

שלושה מתענים33.
מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה34. 
קראו לתורה למי שאינו מתענה וצר לו להודיע זאת 

מפני חילול השם - יעלה35.
את הפסוקים: "שוב מחרון אפך . .", "ה' ה' א-ל 
הציבור  אומר   - לעווננו"  ונקה", "וסלחת   .  . רחום 
בקול רם ורק אחר שסיימו, אומרם הקורא בתורה36. 
התחיל  לתורה,  כשעלה  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

לאומרם עם הציבור37.
בקריאת הפסוק "ויקרא בשם ה'" (וכן כשאומרים 
ל"ה'"  'בשם'  בין  מעט  להפסיק  יש  בתפילה)  אותו 
כי בפסוק מופיע תחת המלה "בשם" טעם מפסיק, 

28. פותחים הארון ואומרים פסוק אחר פסוק, חזן וקהל, עד הפסוק 'אל 
תעזבנו' ולא עד בכלל, ואחרי "אתה תענה, ה' אלוקינו" סוגרים הארון.

בנוסח  זאת  אמרו  שכבר  כיון   ".  . סרנו   .  . אשמנו   .  . "או"א  מדלגים   .29
"הרשענו  גם  מדלג  היה  שהרבי  וי"א   .(53 עמ'  המנהגים  (ס'  התפילה 

ופשענו".
(ספר- הסליחות  בסיום  זו  תפילה  לנגן  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין   .30

הניגונים, ניגון רמז).
31. במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן: "אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" 
(ספר-הניגונים, ניגון ו). בסידורי תורה-אור ותהילת ה', ובשנים האחרונות 
ואילו  בשורוק,  וה-כ'  בשבא  ה-ז'   – 'זכויות'  נדפס:  השלם,  במחזור  גם 
בחיריק.  וה-כ'  בקמץ  ה-ז'  'זכיות'  תשל"ג-ה:  מהשנים  השלם  במחזור 
וראה סידור 'עבודת ישראל' עמ' 110, ערוך השלם ערך זך א' בסופו, ועוד.
32. ספר-המנהגים עמ' 45. וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר ח"ב עמ' קסג. קובץ 

'יגדיל תורה' ברוקלין, גליון נח עמ' קלז.
33. ספר-המנהגים שם.

בשו"ת  למעשה  והובא  שאומר,  מי  יש  בשם  ס"ו  תקס"ו  סי'  34.  שו"ע 
סי'  או"ח  תשנ"ד  ובמהדורת  י,  סי'  ח"א  המילואים  (שער  צמח-צדק 
בדעתו  שאין  למי  דה"ה  דרך-החיים  מסידור  הביא  כ  ס"ק  במשנ"ב  קי). 
במקום  רק  ס"ט  ש"א  (שערי-אפרים  בזה  מקילין  ויש  התענית,  להשלים 
אפרקסתא  ושו"ת  נח  סי'  ח"ב  תנינא  שואל-ומשיב  ובשו"ת  גדול,  צורך 
דעניא סי' עז מקילין בכלל, ולכאורה כן משמע משו"ת הצמח-צדק הנ"ל 
המביא לצירוף גם "ז' שאכלו פחות מכשיעור" שהרי מדובר שאח"כ יאכלו 

כרגיל).
35. לוח כולל-חב"ד בצום גדליה, ממשנה-ברורה סי' תקס"ו סוף ס"ק כא 

ושו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' עד.
36. שערי-אפרים שער ח סעיף קז.

בשערי- כמ"ש  ודלא  ס"ע 18.  מ  גיליון  'התקשרות'  הש"ץ,  עם  וסיים   .37
אפרים שם, שאומר רק עם הש"ץ.



19

וכן  משובח.  זה  הרי  המרבה  וכל  לשפת-המדינה), 
לתת ספרי קודש כמתנה, גם לילדים, לקראת שמחה 

פרטית או יו"ט6.

יום חמישי
ט' בטבת

ערבית, אור ליום שישי: 
ביאר  'ניטל',  בליל8  ללמוד7  שלא  שנוהגים  מה 
שלא  "כדי  שהוא  הטעם,  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
לידתו,  זמן  שהוא  האיש',  [ב'אותו  חיות"  להוסיף 
ובההולכים בשיטתו עתה9]. פעם אמר: "אינני מחבב 
את המתמידים ששמונה שעות10 אלו נוגעות בנפשם". 
והוא רק עד חצות לילה11 (באזור השפלה: 23:41)12. 
לדעת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו13 צריך להיות המנהג 
בכל מדינה לפי ליל אידם של רוב הגויים (הנוצרים) 

במדינה זו14 בזמן הזה, דהיינו בארה"ק בערב זה.

סה"ש   .103 עמ'  שם  תשמ"ט   ,173-171 עמ'  שם  תשמ"ח  'התוועדויות'   .6
תשנ"ב עמ' 488,360,227.

7. [אבל לומדים את המשניות של האבלים לאחר התפילה כרגיל] גם חסידות 
של  התניא  לשיעור  מיועד  שהיה  זה,  בלילה  הרדיו  בשידור  לומדים.  אין 
הרה"ח ר' יוסף ויינברג, הורה לו הרבי לספר סיפורים מרבותינו נשיאינו - כ"ז 
מגיליון 'כפר חב"ד' מס' 646 עמ' 15 (כאמור ב'רשימות' חורף תרצ"ה, חוברת 
קעט ס"ט: "גם דא"ח לא היה [אדנ"ע] לומד [ב'ניתל'], וגם לא למיגרס". אבל 
מהורש"ב  אדמו"ר  בשם  ס"ג,  קעא  חוברת  תרצ"ג,  כסלו  כ'  ליל  ב'רשימות' 

נ"ע, שאי- הלימוד בניתל אינו שייך ללימוד חסידות).
8. ראה להלן הערה 11.

9. ליקוטי-שיחות חט"ו עמ' 554.
10  ב"היום יום עם הערות וציונים" ח"א, מציע לפרש זאת, היות וסדר נגלה 
שאינו  הכוונה  כב),  ס"פ  החיים  עץ  (קונטרס  שעות   8 נמשך  בליובאוויטש 

מרוצה מאלה המתעקשים להשלים מניין השעות גם ביום זה.
11. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, לוח 'היום יום' יז טבת.

החסידים'  עדות  'רוב  (כמנהג  מהשקיעה  מלימוד  להימנע  נהגו  אם  צ"ב 
פ"ב  ניטל'  'מנהגי  חלק  חנוכה,   – נטעי-גבריאל  ובס'  בעתו'.  'דבר  שבלוח 
הע' ט כתב שכן מנהג חב"ד. וצ"ב מקורו), או מצאת-הכוכבים בלבד [וראה 
ב'התקשרות' גיליון רפג עמ' 18 וגיליון שלג עמ' 19 בנדון. וכל עוד יש ספק 
בזה, יש לנהוג כדברי הרבי (אג"ק חי"ד עמ' שנב): "וכיוון שלעניין ביטול תורה 

חידוש גדול הוא, ולכן אין לך בו אלא חידושו"].
בזה  ודיון  קלב,  עמ'  ח"ד  ומנהג  הל'  בשערי  ראה   – עונה  לעניין   .12
להחמיר  משם  ראיה  אין  שעכ"פ  ומסיק   ,18 עמ'  תש"ו  גיליון  ב'התקשרות' 

בליל טבילה אחר חצות.
13. ליקוטי-שיחות הנ"ל. ומציין שזה דלא כדמשמע בס' 'דרכי חיים ושלום' 

סי' תתכ"ה. אג"ק חי"ג עמ' קכ. חי"ד הנ"ל.
נוהגין  אין  ת"ו  שבארה"ק  "לשמועתו  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  במכתב   .14
אולי  השמועה,  נכונה  אם   - ביותר*)  מבר-סמכא  זה  שמע  (ובטח  כלל  בזה 
כידוע)  קצרות,  תקופות  (מלבד  שם  שפשטה  שכיוון  הטעם,  לומר  אפשר 
עניין  מלכתחילה  היה  לא  מעלה,  של  בשר  ותלוי  הישמעאלים,  ממשלת 
לניטל שם. ובמילא אין החשש דלהוסיף חיות" - אג"ק חי"ג הנ"ל. ואולי בא 
בלתי  סל"ח,  התמימים,  (הנחת  ה'תשל"ז  כסלו  כ'  ובשיחת  זכות.  ללמד  רק 

מוגה) נאמר:
לא  ותימן  מרוקו  כמו  במקומות  ולכן  ע"ז.  של  עניין  זה  במקום  יש  אם  "תלוי 
שהנוצרים  למרות  [זאת  הנוצרים"  עם  קשורים  שאינם  כיוון  ב'ניטל',  נזהרו 
(הצרפתים) שלטו במרוקו בדורות האחרונים]. ולפי זה, בארה"ק שיש הרבה 

אף שאין לומדים, הנה יש לנצל את הזמן ד"ניתל" 
עבור תועלת בענייני חכמה15, הוספה בצדקה וחסד, 
חס  בטל  להיות  "לא  אך  בזה,  וכיוצא  הבית  בהנהגת 

ושלום"16.

יום שישי
עשרה בטבת, תענית ציבור17

עמוד  שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר  ישן,  שלא  מי 
או  לאכול  להשכים  ובדעתו  לישון  השוכב  השחר. 
או  לאכול  שיוכל  השינה  לפני  בפירוש  יתנה  לשתות, 
להתנות  צריך  אין  בקומו,  לשתות  רגיל  ואם  לשתות. 

לשתייה18.
המקדימה:  לדעה  השפלה,  באזור  השחר  עלות 

.4:33
ירושלים,  על  להתאבל  דעת  בהם  שיש  קטנים 
יאכלו  ולא  פשוטים,  מאכלים  אותם  מאכילים 

מעדנים19.

בארה"ק  אנ"ש  ובין  בזה.  להיזהר  יש  גדול,  ברעש  נערכות  וחגאותיהם  ע"ז 
כיום נפוץ ומקובל להיזהר בזה בפשיטות.

*) ראה קובץ 'מוריה' גליון קסא ובלוח 'דבר בעתו' בעניין מנהגי ישראל בליל 
ניטל בכלל, ובארה"ק בפרט.

15  ראה הערה הבאה.
היה  הרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  ושם,   .193 עמ'  ח"א  תש"נ  השיחות  ספר   .16
משחק (או מייעץ כיצד לשחק) שחמט בלילה זה, משחק שיש בו חכמה, וזה 
מוסיף חריפות בראש בכדי שיוכלו אחר כך להבין תורה טוב יותר. ומוסיף, 
שעצם הידיעה אודות מנהג זה של אדמו"ר הרש"ב, מסייעת לנצל את הזמן 
כדי  והנהגתו,  נ"ע  אדמו"ר  של  קודשו  פני  את  לעצמנו  לצייר  כדי  זה  בלילה 

ללכת בדרכיו ואורחותיו אשר הורנו, עיי"ש. 
הצרות  לכל  המקור  שהוא  ירושלים,  על  המצור  התחלת  הוא  זה  יום   .17
בשבת   - בטבת  עשרה   - חל  היה  "אפילו  האבודרהם:  לדעת  ולכן  והגלות, 
מפני  אחר,  ליום  לדחותו  יכולין  היו  לא  שלנו)  הלוח  לפי  ייתכן  שלא  (דבר 
(שו"ע  ההלכה  לפי  וגם  הכיפורים".  ביום  כמו  הזה'  היום  'בעצם  בו  שנאמר 
נדחין",   - בשבת  להיות  חלו  אם  הללו  צומות  ד'  ש"כל  ס"ג)  תק"נ  סי'  או"ח 
שבת  בערב  לחול  אפשר  הוא  שרק  הצומות,  שאר  לגבי  חומרא  בו  ישנה 
(כקביעות שנה זו), ואז משלימין עד צאת הכוכבים גם אם התפלל תפילת 
שם  אדה"ז  שו"ע  ס"ד.  רמט  סי'  או"ח  (רמ"א  מבעוד-יום  שבת  של  ערבית 
סי"ב) - לקוטי-שיחות חלק כה עמ' 267. וראה חט"ו עמ' 420 הערה 78 וש"נ.
חשוכא  דאתהפכא  הטוב  לחלק  בנוגע  גם  הוא  שכן  מרובה,  טובה  ומידה 
לנהורא דיום זה, הן העניין המשותף בכל הצומות, והן העניין הטוב שבמאורע 
בעשרה  שמודגשים  נופלים',  'סומך  מלשון  'סמך'  בטבת,  דעשרה  הפרטי 

בטבת יותר מאשר בשאר הצומות - לקוטי-שיחות חלק כה עמ' 464.
ולעניין  השחר).  בעלות  מתחיל  (שהצום  העומר'  'ספירת  אדה"ז  סידור   .18

תנאי - שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ.
בכף-החיים שם ס"ק ז' אוסר משום אכילה לפני עלות השחר, אבל באג"ק 
כ"ק אדמו"ר ח"ג עמ' עה איתא, שגם לפי האוסרים זאת בכלל על- פי הזוהר, 
מותר לכל הדעות באם עושה זאת לרפואה, לכוון דעתו בתפילה וכיוצא בזה.
19  ראה משנה ברורה סי' תק"נ ס"ק ה, כף החיים שם ס"ק ט ונטעי-גבריאל 

בין-המצרים פ"ו עמ' סח, וש"נ.

14

"רגילים שאני תובע
 כל-כך הרבה"

שבת 'זאת חנוכה' מרובה בגילויים ובשמחה • קונטרס ה' טבת • כיצד 
הגיב הרבי כאשר הוצג בפניו ילד שנולד בברכתו • מפתח עיר שנמסר 
לרבי, סנדק שביקש ברכה לפרנסה, אחד מאנ"ש שביתו נשרף ל"ע 

ומקורב שהחל לגדל זקן • מאורעות השבוע בבית חיינו

יום שישי, ראש חודש טבת
את  טלישבסקי  החזן  הדליק  מנחה  תפילת  לאחר 
המנורה, והקהל החל לנגן 'הנרות הללו'. לקראת סוף 
כך  ואחר  ראשו,  בתנועות  מעודד  החל  הרבי  הניגון 
הרבי  פתח  הניף בידו מספר פעמים. בסיום התפילה 
בחלוקת 3 שטרות של דולר לכל אחד – תחילה קיבלו 
האנשים.  כך  ואחר  נרות,  להדליק  שצריכות  הנשים 
הדלקת- לפני  ממש  דקות  כמה  עד  נמשכה  החלוקה 

נרות. הרבי יצא כשמעודד חזק בידו את השירה.

יום שבת-קודש פרשת מקץ,
 'זאת חנוכה'

הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30, כשהקהל שר 
החל  מזמור',  'שיר  ושירת  הקידוש  לאחר  ניסך'.  'על 

הרבי באמירת שיחה.
שהקב"ה נותן  בכך  הרבי  בשיחה הראשונה האריך 
כל  את  לקיים  שיוכל  כדי  הכוחות  כל  את  ליהודי 
בחנוכה,  שרואים  כפי  דווקא,  הטבע  בדרך  המצוות 
פי  על  הראשון  ביום  ההדלקה  הייתה  הדעות  שלרוב 
כדי  במנורה  שמן  מספיק  היה  (כלומר:  הטבע  דרך 
שתהיה דולקת כל היום הראשון) ועד שהקב"ה נותן 
הרחבה בגשמיות כפשוטו שיהיה ריבוי כסף וזהב וכו', 
כדי שיוכלו לקיים את התורה ומצוות ואפילו בהידור.
הפצת   – דורנו  ושליחות  לתפקיד  בנוגע  הוא  וכן 
כל  את  הקב"ה  נותן  שבוודאי  חוצה,  המעיינות 
המצטרך בגשמיות כדי שיוכלו להפיץ את המעיינות 
הזקן  אדמו"ר  של  שבזמנו  ואפילו  הרחבה,  מתוך 
ובפרט אצל האדמו"ר האמצעי (שהיה אומר חסידות 

בבחינת  המצב  היה  הנהר')  'רחובות  של  באופן 
שלו  חסידות  דרושי  שלח  שהוא  ועד  העיתים',  'צוק 
לפחות  לקנות  יוכלו  שהחסידים  כדי  חלקים  בכמה 
דורנו  שנשיא  מזמן  מכל-מקום,  החלקים,  אחד  את 
העניינים  בכל  הרחבה  שיהיה  פעל  זו,  למדינה  הגיע 
ישורון  ל"וישמן  תגרום  לא  זו  והרחבה  הגשמיים, 
ויבעט" חס-ושלום, אלא תביא להוספה בקיום התורה 

ומצוות והפצת המעיינות מתוך הרחבה.
עדיין  שנשאר  הזמן  את  לנצל  יש  לפועל:  ובנוגע 
(אחרי  חסידית  התוועדות  לערוך  כדי  השבת  ביום 
בנוגע  טובות  החלטות  יקבלו  שבה  מנחה)  תפילת 
עניינים  בפועל  ילמדו  וגם  חוצה,  המעיינות  להפצת 
מפנימיות התורה ולהמשיך בזה במוצאי שבת "אין ַא 
חסידישער מלוה מלכה", וכן בימים הבאים לאחרי זה.

במהלך הניגון שלאחר השיחה, אחד מילדי שארף 
והרבי  לרבי  'לחיים'  כוסית  הושיט  הרבי  ליד  שעמד 
ענה לו, ונתן לו חתיכת מזונות ולאחיו. אחר כך שאלם 

היכן האח הקטן יותר, והם השיבו שהוא לא נוכח. 
ילדה  לעבר  כפיים  למחוא  הרבי  החל  בהמשך 
קטנה, ואחר כך החל מניף בידו. הקהל שר את הניגון 

בשמחה רבה.
על  'לחיים'  שאמר  ווייס  בערל  לר'  פנה  באמצע 
כוסית קטנה, והורה לו בחיוך שיאמר 'לחיים' על כוס 
ה'פירמידה'  לעבר  פנה  הרבי  זה  ניגון  בסיום  גדולה. 
לשבת  שבאו  ילדים  כיתת  עמדה  שעליה  המערבית 
כיתות  כמה  הגיעו  זו  "לשבת  ואמר:  ממונטריאול, 
תלמידים (בנית ובנות), ויש לכבדם באמירת 'לחיים'".
ואמר  הוסיף  הרבי  'לחיים',  אמרו  שהילדים  אחרי 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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יהיה  זה  ידי  שעל  אליהם,  יצטרפו  המקומיים  שגם 
דידן  לשיר  והחלו  'לחיים'  אמר  הקהל  שמח.  יותר 
ובשמחה  בעוז  השמאלית  בידו  הניף  והרבי  נצח, 
עצומה לעבר הילדים במשך זמן, וכן בידו הימנית. 
את  שר  והקהל  במיוחד,  האירו  פניו  אלו  ברגעים 
הניגון בחוזקה. אח"כ ניגנו "השנה תהא שנת ניסים", 

והרבי הניף שוב בידו מלמעלה למטה.
שהכניסו  לאלו  הרבי  הורה  ההתוועדות  בסיום 
הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  משקה  בקבוקי 

שמתכוננים לעשות.
16 השולחן  על  העמיד  המזכיר  השיחה  בסיום 
ואח"כ  לכוסו  בקבוק  מכל  מזג  והרבי  בקבוקים, 
חסידים  התוועדות  עם  בקשר  לבקבוקים.  מכוסו 
בה' טבת, יום דידן נצח של הספרים, ניגשו כל חברי 
'לחיים'.  אחד  לכל  נתן  והרבי  חב"ד  חסידי  אגודת 
בסיום החלוקה הרבי החל לנגן בעוז ניגון ההקפות 
לאביו זצ"ל. אחר כך הורה שימלאו לו את כוסו ביין 

ושתה את כל הכוס עד גמירא. 
ההתוועדות הסתיימה בשעה 16:00 לערך.

לאחר מנחה הגבאי הכריז על התוועדות חסידים 
מלכה  מלווה  סעודת  התוועדות  וכן  מיד  שתהיה 

במוצאי שבת.
חזר  כהן  יואל  והרב  להתוועדות  התיישב  הקהל 
נקודות מההתוועדות, ואחר כך המשיכו בהתוועדות 

עד תפילת מעריב של מוצאי שבת.
בשעה  למעלה.  ב'זאל'  התקיימה  ערבית  תפילת 
מלכה  ומלווה  חסידית  התוועדות  התקיימה   22:00

שנמשכה עד לשעות המאוחרות של הלילה.

יום ראשון, ג' טבת
הדולרים  חלוקה  החלה  שחרית  תפילת  אחר 
בשעת  שאירעו  דברים  כמה  להלן  כרגיל.  לצדקה, 

החלוקה:
אור  בעיר  שליח  שמולביץ,  אליעזר  הר'  כשעבר 
עקיבא, ומסר את 'מפתח העיר' לרבי, אמר לו הרבי 
(בתרגום מאידיש): "כשנותנים מפתח אזי על-פי דין 
זה שמקבל את המפתח קונה את כל הנכסים, ואם-

רגילים  כי   – מזה  תיבהל  ואל  רוחי,  לפי  תתנהג  כן 
זהו  שלי,  לא  וזה  היות  הרבה,  כל-כך  תובע  שאני 
לעשות  צריך  וממילא  בשולחן-ערוך,  שכתוב  עניין 

זאת בפועל ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב".
נתן  פרוש  מנחם  הר'  הכנסת  חבר  של  לבתו 

את  ושייתן  פרוש",  מנחם  "עבור  נוסף  דולר  הרבי 
מצליח  זאל  אויבערשטער  דער  "און  לצדקה,  זה 
בשורות  שיהיה  אחראים,  הכי  ענייניו  בכל  אים  זיין 

טובות". [= שהקב"ה יצליחו בכל ענייניו...].
נשברה  שידה  אחת  עבור  ברכה  שבקשה  לאישה 
ל"ע, נתן הרבי דולר נוסף עבורה ואמר שהיא תיתן 

את זה לצדקה באותה יד שאת אומרת שנשברה.
לרבי  ואמר  שנים   9 בן  ילד  עם  עבר  אחד  אדם 
שהילד נולד מברכתו של הרבי. על כך הגיב הרבי: 
"דָאס איז ַא ברכה פון דער אויברשטער" [= זו ברכה 

מהקב"ה].
לאחד שהיה סנדק ב"ברית אברהם" וביקש ברכה 
כתוב  כך  גדול...  גביר  "שתהיה  ענה:  לפרנסה, 

בספרים, שסנדק צריך להיות גביר".
לאחד מהמקורבים לאנ"ש שלאחרונה החל לגדל 
(בתרגום  ואמר  לו  ונתן  דולרים  י"ג  הרבי  מנה  זקן 

מאידיש): "זה עבור י"ג תקוני דיקנא".
לאחד מאנ"ש שקרתה אצלו שריפה ל"ע אמר לו 
הרבי (בתרגום מאידיש): "אחרי שריפה נהיים יותר 
כשעברה  בהידור".  ועוד  זה,  את  שתקיים  עשירים. 
אשתו, חזר הרבי על תוכן הדברים והיא ענתה: "אמן, 
בגשמיות'  "כ'מתחיל  הרבי:  וברוחניות".  בגשמיות 

אני מתחיל בגשמיות, ושיהיה בגשמיות כפשוטו".
לאישה שהביאה קבוצה ואמרה לרבי שהאורחים 
קיבלו על עצמם 40 עניינים טובים בקשר עם יו"ד 
שבט של שנת הארבעים, נתן הרבי דולר נוסף ואמר: 

"זה להצלחה בשביל כל העניינים האלה".
והוא  דפים  שמונים  לרבי  שכתב  שאמר  לאחד 
"על  מאידיש):  (בתרגום  הרבי  אמר  מענה,  רוצה 
כל דף שאתה כותב אני אזכיר אותך על הציון בכל 
הרבי  ברכה.  שרוצה  התעקש  הנ"ל  אך  המצטרך", 
הצביע על העומדים סביבו ואמר (בתרגום מאידיש): 
"אני אומר לך בפני כל עם ועדה שאת המענה אזכיר 
שתוכל  טובות,  ושנים  ימים  לאריכות  הציון  על 

להמשיך בעניינים של צדקה. בשורות טובות".
מוגה  מאמר   – טבת  ה'  קונטרס  יצא  היום  במשך 
לקראת יום הבהיר ה' טבת דידן נצח של הספרים, 
ד"ה "ויגש אליו יהודה" שנאמר בהתוועדות פרשת 

ויגש תשל"ו.
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לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת מקץ

ד'  בטבת
ישראל  כל  על  מלך   – גו'  שלמה  ויקץ  הפטרה: 

(מלכים-א ג).

יום ראשון
ה' בטבת

העמים  כל  לעיני  גלוי,  באופן  נצח'1  'דידן  בו  היום 
(בבית המשפט הפדרלי), בנוגע לספרי וכתבי רבותינו 

נשיאינו שבספריית ליובאוויטש, בשנת תשמ"ז.
כיום  זה  יום  על  הכריז  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
קדושה  בקריאה  יצא  כן  לדורות2.  רצון  ועת  סגולה 
 - אגודת-חסידי-חב"ד  ספריית  את  ולהרחיב  להוסיף 
ציבוריות  תורניות  ספריות  לייסד  וכן  ליובאוויטש3, 
ולהרחיב גם את הספרייה הפרטית של כל אחד ואחד, 
במיוחד של ילדים ב'בית חב"ד' הפרטי שלהם, בספרי 

רבותינו נשיאינו ובספרי קודש בכלל.
מדבריו במעמד השמחה: "כמו בעת מאסרו וגאולתו 
מכל  למד  והגאולה  השמחה  בעל  הרי  הזקן,  רבנו  של 
שלו  המסקנות  ואחת  ה',  בעבודת  הוראות  האירועים 
חוצה.  המעיינות  בהפצת  שאת  ביתר  להוסיף  הייתה 
בקשר  הנצחית  האלוקית  ההוראה  ברורה  זה  כל  לאור 
וההאשמות  הטיעונים  מן  שדווקא  הנוכחי,  לאירוע 
שבה  הספרייה  כולל  אגודת-חסידי-חב"ד,  כאילו 
עבור  בשימוש  איננה  דא"ח,  וכתבי  הספרים  נמצאים 
אלו  מטיעונים  דווקא  הרי  חוצה,  המעיינות  הפצת 

1. ראה סיפור חז"ל אודות הכרזה זו - ויקרא רבה פכ"ד,ג. משמעותה בעבודת 
ה' נתבארה ב'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 243.

זאב  ר'  (הרה"ח  הש"ץ  החל  תשמ"ז),  (בשנת  זה  ביום  הש"ץ  חזרת  בסיום   .2
יחזקאל שי' הכהן כץ) לומר קדיש. הרבי הביע תמיהה על כך, ונענה שיש (ואכן 

היה) חתן בבית-הכנסת.
3. לוח כולל-חב"ד.

תורת  הפצת  את  יותר  עוד  להגביר  עתה  ללמוד  יש 
עצומה  שמחה  מתוך  וברבים  ביחיד  ולימודה  רבנו 

והתלהבות, שמחה פורצת כל גדר"4.
זה  דיום  הספרים)  דנצחון  הבוחן"  מההוראות ("אבן 
- להוסיף בקביעות עתים לתורה, כולל ובמיוחד לימוד 
ברבים, ולכל לראש - לימוד [משניות, ועד"ז בספרים 
ההלכות  ללימוד  עד  מעשה,  לידי  המביא  שנפדו] 
ולעורר  התורה,  לפנימיות  ועד  ונו"כ  ושו"ע  ברמב"ם 

רבים לזה5.
פרטי,  יהודי  בית  בכל  שיהיו   - קודש  ספרי  רכישת 
סידור,  לחומש,  (נוסף  יסוד  ספרי  האוכל,  בחדר  וגם 
כולל  וכו')  התניא  ספר  גם   - חסידי  ובבית  תהלים, 
שילמדו  יום-יום,  בחיי  למעשה  הלכה  ספרי  ובמיוחד 
ספרי  יהיו  וילדה  ילד  שלכל  וכן  קרובות.  לעתים  בהם 
להם  ויסבירו  בחדרם,  קטן"),  ("תניא  משלהם  קודש 
שלא יחששו מקריעה ברוב השימוש, כי אז אדרבה יקנו 
להם ספרים חדשים ומהודרים עוד יותר. וכן לדבר עם 
המו"לים ומוכרי הספרים על הנחה מיוחדת לרכישתם, 
על-ידיי  גם  כולל  משובח,  זה  הרי  זה  בכל  הזריז  וכל 
את  המקבל  ("פרענומעראנטן")  כ'מנוי'  מראש  הזמנה 
הספר תיכף ומיד בצאתו לאור. וכן לקיים מנהג ישראל 
מנחה'  'קרבן  סידור   - ולכלה  ש"ס,  לחתן-  מתנה  לתת 
(ובימינו אלה - ספרי הלכה בעניינים השייכים להנהגת 
הבית "בלשון ברורה ודרך קצרה" בלה"ק, או מתורגם 

4. תקציר - ע"פ 'ימי חב"ד'.
בשעתו נמשכה השמחה שבעה ימים, כאשר בכל יום היה כ"ק אדמו"ר נשיא 
להכריז  "יש  השאר:  בין  אמר  ויגש  ש"פ  בשיחת  מיוחדת.  שיחה  אומר  דורנו 
בו  נותר  לא  אשר,  מיוחד,  (ומקום)  בזמן  אנו  נמצאים  אלה  שבימינו  ולפרסם 
אלא עניין אחד ויחיד - וחייב אדם לומר בלשון רבו, כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: 
משיחא!'"  מלכא  דוד  בביאת  העתיד  בית-המקדש  לבניין  כולכם,  הכן  'עמדו 

('התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 203).
השיחה האחרונה, אור לי"ב טבת, הוקדשה להצעות להכנות לקראת י' בשבט, 
לכל אנ"ש ולכל ישראל, אנשים נשים וטף, ביניהן הוספה בתורה ובצדקה, כולל 
בהפצת המעיינות חוצה, עריכת 'בחינות' ע"י 'עשה לך רב' של כל אחד ואחת 

מדי עשרה ימים, ודיווח מלא עליהן לרבי (שם, עמ' 236).
5. 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ב עמ' 174-164. סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 212-211.



תשמ"ט

«

חלוקת שטרות 
בקשר עם 'דידן נצח'

אמר  אדמו"ר  כ"ק 
קשור  זה  שיום  שכיון 
עם ענין הספרים, לכן 
יחלק ב' שטרות, אחד 
חילופו)  (או  ליתנו 
ואחד  לצדקה, 
בקניית  כהשתתפות 
או  חדשים,  ספרים 
בתיקון ספרים ישנים, 
אחר  ליהודי  לתת  או 
יתקן  או  יקנה  שהוא 

ספרים. 
(תורת מנחם – התוועדויות 
תשמ"ט ח"ב ע' 104)
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דידן נצח
יום הבהיר, יום בו יצא פסק הדין, אשר 
"דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל העמים 
לספרי  בנוגע  הפדרלי),  המשפט  (בבית 
שבספריית  נשיאינו  רבותינו  וכתבי 
ליובאוויטש. פסק הדין משתרע על פני 

ארבעים עמודים.
חסידי  אגודת  טיעוני  את  קיבל  השופט 
אדמו"ר  כ"ק  של  חייו  שכל  חב"ד 
מוהריי"צ היו מסורים ונתונים ומקודשים 
שהספרייה  דינו  בפסק  וקבע  לכלל, 
חסידי  לאגודת  ושייכת  ציבורית  היא 
להחזיר  חוייב  הנאשם  העולמית.  חב"ד 
שברשותו,  והחפצים  הספרים  את  מיד 

שניטלו שלא ברשות.
של  יום  ומועד,  לחג  נקבע  טבת  ה'  יום 

"דידן נצח". 
(ימי חב"ד ע' 84 ואילך)

הוראות לפועל מ'דידן 
נצח'

על  עורר  אדמו"ר  כ"ק 
הוראות לפועל בקשר ליום 

זה – "דידן נצח":
האמיתית  המשמעות  א. 
 – דהספרים   – "דידן  של 
בלימוד  הוספה  היא  נצח" 
הוספה  ב.  הספרים. 
בכל  יהדות  ספרי  ברכישת 
ובמיוחד  גם  יהודי,  בית 
לפתוח  ג.  ילדים.  עבור 
ולהרחיב ספריות ציבוריות. 
ד. קריאה מיוחדת להרחבת 
ספריית אגודת חסידי חב"ד 

על ידי תרומות ספרים. 
(ספר השיחות תשמ"ח 
ח"א ע' 183 ואילך)

תרפ"ט 

תשמ"חתשמ"ז

החלום השמיימי
כ"ק אדמו"ר מספר מעשה מופלא שאירע ביום זה:

נכנסתי - ע"פ הקריאה - לחדר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א. אמר שחפץ הוא למסור לי פרישת 
ענני:  ממנו.  מכתב  קיבל  אם  שאלתי,  על  בלנינגרד).  (הדר  נ"י  ליב  ארי'  ישראל  מאחי  שלום 

"שמעתי מאמר דא"ח ביחד עמו מאבי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע". 
והמשיך לספר וזה הדבר:

בפעם  למאד.  עד  צוהלים  ובפנים  בידו,  המשי  מטפחת  נ"ע,  אדמו"ר  את  ראיתי  הזה,  בלילה 
האחרונה הי' כן מראהו בשנת תרס"ח. ואמר לי מזל טוב פַאר דער היטל (הכובע - "שטריימל"). 
אנשים,  כמה  ונכנסו  הדלת  פתחתי  להכנס).  יכולים  (הם  אריינגיין"  קענען  זיי  אמר:  ואח"כ 

וביניהם 
אחיך. מעט מעט קרב - או קרבתי אליו - וחבקתיו בידו אחת. אבי אדמו"ר נ"ע שאלני: ווער 
איז דער יונגערמַאן? (מי הוא אברך זה), אבל כעבור רגעים אחדים אמר: ַא! איך קען דָאך דיר 
ע' 125 (הערה  ראה סה"ש תרפ"ז  מעולם -  ראהו  שבגשמיות לא  אני אותך) (אף  מכיר  (הרי 

.((11
ואמר אבי אדמו"ר נ"ע דא"ח ד"ה "שחורה אני ונאוה"". 

(תורת מנחם – רשימת היומן (אור ליום ג', ה' טבת תרפ"ט – ריגא) ע' קמט)

עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

פטירת בן הרבנית מנוחה-רחל
מרדכי  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
מנוחה  הרבנית  בן  סלונים,  דובער 
רחל, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, אור 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  ועש"ק,  ליום 

חברון ליד ציון אימו.
נולד  דובער  מרדכי  ר'  הרה"ח 
בליובאוויטש בשנת ת"ר. בגיל חמש 
היה  הוא   . לחברון  הוריו  עם  עלה 
ממנהלי כולל חב"ד באה"ק. פעמים 

רבות נסע לליובאוויטש. 
(אוצר סיפורי חב"ד חי"ח ע' 22. ימי חב"ד ע' 81)

הרבי הריי"ץ מגיע 
לריגה

אדמו"ר  כ"ק  בוא  יום 
לריגה  מוהריי"צ 
שבלטביה לאחר שניצל 
במלחמת  מפולין 
על  השנייה,  העולם 
יורק.  לניו  לנסוע  מנת 
עד  בריגה  שהה  הוא 

כ"ד אדר ראשון ת"ש. 
(אג"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ ח"ה ע' ב)

נישואי זקניו של הרבי
הרה"ג  הרבי,  של  סבו  של  חתונתו  יום 
הרה"ג  של  בנו  שניאור,  ברוך  ר'  הרה"ח 
ברוך  הרה"קר'  בן  יצחק,  לוי  הרה"ח 
זלדה הרבנית  עם  - הרב"ש   - שלום 
מחסידי  חייקין,  זלמן  ר'  הרה"ח  בת  רחל 
אדמו"ר  וכ"ק  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 

מהר"ש.
(ימי מלך ח"א ע' 35. קיצור תולדות חב"ד ע' 140)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש אמר מאמר בשבת 
העליה לתורה. 

(לקוטי תורה – תורת שמואל תרל"א ח"א ע' קיג)

תר"מ

ד' 
טבת

ה' 
טבת

תר"מ
פטירת בן הצמח-צדק

יום פטירתו של הרה"ק ר' חיים שניאור זלמן שניאורסאהן– הרחש"ז מליאדי - בנו השלישי של כ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק. נפטר בערב שבת קודש, בגיל שישים ושש, ומנוחתו כבוד בליאדי.

הרה"ק ר' חיים שניאור זלמן נולד בליובאוויטש בשנת תקע"ד, כשנה לאחר הסתלקותו של רבנו הזקן, ונקרא 
על שמו (את השם חיים הוסיפו לו בילדותו בעת שחלה).

בעת מחלתו בא אחיו כ"ק אדמו"ר מהר"ש לליאדי והרבה להתפלל לשלומו. 
(בית רבי ע' 244. תולדות משפחת הרב מלאדי ע' 64)

בשבת פ' ויצא תר"מ דרש על הפסוק שבפרשה: "ושבתי בשלום אל בית אבי", ודיבר בקדשו בענין הסתלקות... 
במוצאי שבת חלה ונפל על ערש דוי ממנו לא קם. וזה היה דרוש האחרון שאמר בעלמא דין. 

(אוצר סיפורי חב"ד חי"ז ע' 383)

וראה זה חידוש:
הוא נולד בשנה ראשונה לפטירת רבינו הגדול נ"ע ונשא את שמו הקדוש. ומילא אחריו במקומו ובמעשיו. 
והי' בלאדי י"א שנים כמו רבינו הגדול. ושנותיו היו מכוונים ס"ו כמו שנות רבינו הגדול נ"ע, ופטירתו היתה 

גם כן בחודש טבת, וזה פלא. 
[אצלנו מקובל שרבנו הזקן נולד בשנת תק"ה וא"כ חי ס"ח שנים – הערת המלקט]

(בית רבי ע' קכב הערה א')

ת"שתרע"ו תרל"א 
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