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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת ויחי · י"ז בטבת ה'תשפ"א

א'ש"פ

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת	השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

ישנם השואלים: מי הוא זה שיש בכוחו להתלוות ו'לרוץ' אחר הרבי בעליותיו בעילוי אחר עילוי?! 
...אם בחיים חיותו בעלמא דין לא היו יכולים להתלוות ו'לרוץ' אחריו – לאחר הסתלקותו, שאינו 

מוגבל בהגבלות הגוף, על-אחת-כמה-וכמה שאי אפשר להתלוות ו'לרוץ' אחריו.
והמענה לזה – על-פי מאמר רז"ל "אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה": 
כאן למטה מספיק מעט בשביל לקבל הרבה מלמעלה, וכמבואר באגרת התשובה המשל מ"הילוך 

והעתקת הצל בארץ טפח לפי הילוך השמש ברקיע אלפים מילין".
ומזה מובן גם בנוגע להליכה באורחותיו של הרבי – שכאשר הולך מעט בעבודתו למטה אזי נותנים 

לו מלמעלה כוחות נעלים להתלוות אל הרבי בעליותיו למעלה, ולקבל כל ההמשכות שנמשכים 
מלמעלה.

(ט' טבת תשי"א, תורת מנחם ח"ב ע' 169)

4 > דבר מלכות  •8  > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 15 > סוגיות בתורת רבינו • 17 > ממעייני החסידות • 
18 > עת לדעת • 20 > יומן מבית חיינו • 23 > לוח השבוע • 25 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
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זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
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והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
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72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.365.245.476.499.1111.4412.144.45.95.14ו', י"ז בטבת 

4.365.245.476.509.1111.4512.154.47.75.14ש"ק, י"ח בטבת 

4.365.255.476.509.1211.4512.154.48.45.15א', י"ט בטבת 

4.375.255.476.509.1211.4612.164.49.25.16ב', כ' בטבת 

4.375.255.486.509.1211.4612.164.50.05.16ג', כ"א בטבת 

4.375.255.486.509.1311.4712.174.50.85.17ד', כ"ב בטבת 

4.375.265.486.509.1311.4712.174.51.65.18ה', כ"ג בטבת 

4.375.265.486.509.1311.4812.184.52.45.19ו', כ"ד בטבת 

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

16:0617:2616:2817:2716:1517:2516:2917:28ויחי

16:1217:3116:3317:3216:2017:3016:3517:34שמות



כבוד התורה

לפנינו מענה לאחד מעסקני אנ"ש שביקש מהרבי עזרה למוסד שבהנהלתו שנקלע לקשיים כלכליים.

כל זמן אז ער וועט ניט פועלן בא זיך [= שהוא לא יפעל בעצמו] שזהו מוסד שיסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר ומנהלו 
גם עתה, ובמילא זהו מוסד דליובאוויטש ואין להעלים זה גם מאנשי חוץ (אף שאין מחוייבים לצעוק עד"ז [= על-

דרך-זה] ברחובות) = וועט ניט זיין קיין טאלק [= לא יהיה סדר]. ומעולם לא ויתר כ"ק מו"ח אדמו"ר על חניכיו 
(וגם הוא בכלל) ולא על מוסדותיו אף שמאריך את הזמן ומחכה אפשר וועט מען קומען אליין צום [= אולי יגיעו 

לבד אל ה] אמת.

הרבי אינו מוותר על חסידיוהכתב והמכתב 

פרשת ויחי | כוונת הגלות האמיתית
ההוראה ד"ויחי יעקב בארץ מצרים":

מכל  כלולה  ש"נשמתו...   – הוא  יעקב  של  ענינו 
מובן,  ומזה  עולם".  ועד  מעולם  שבישראל  הנשמות 
אחד  לכל  שייך  מצרים"  בארץ  יעקב  ד"ויחי  שהעניין 

ואחד מישראל.
שהקב"ה  שמה  לדעת  צריך  שיהודי   – בזה  והעניין 
הכניסו ל"ארץ מצרים", מעמד ומצב של גלות [כפתגם 
גלינו  מרצוננו  "לא  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
מארץ ישראל... אבינו מלכנו יתברך הגלנו..."], אין זה 

(הן  לגמרי  מושלל  דבר   – חס-ושלום  אותו  לייגע  כדי 
בנוגע  ועל-אחת-כמה-וכמה  גשמית,  ליגיעה  בנוגע 
"נשמתם  יהודי,  של  מציאותו  עיקר  רוחנית,  ליגיעה 
 – הגלות  בירידת  היחידה  הכוונה  טפל"):  וגופם  עיקר 
כדי לבוא לעילוי גדול יותר, ובזה גופא, ככל שהירידה 
היא למטה יותר, עד לעקבתא דעקבתא דמשיחא – הרי 

זה כדי לבוא לעילוי הכי גדול!

(עשרה בטבת תשמ"ו, תורת מנחם ח"ב עמוד 289)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ז בטבת ה'תשפ"א – כ"ד בטבת ה'תשפ"א"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות עבודת יום הכפורים פרק ד-ה. י"ז בטבתו'
מ"ע מט. קיח.הל' שקלים פרק ב.הלכות מעילה.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קיג.פרק ג.פרק ב-ד.י"ח בטבתש"ק

מל"ת קיד.פרק ד.פרק ה-ז.י"ט בטבתא'

כ' בטבתב'
פרק ח. לך אזבח וגו'. ספר הקרבנות 

והוא ספר תשיעי.. הלכות קרבן פסח.. 
בפרקים אלו. פרק א-ב.

הל' קדוש החדש.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קיד. מ"ע נה. מל"ת 
קטו. קטז.

מ"ע נז. נו. נח.פרק ב.פרק ג-ה.כ"א בטבתג'

מל"ת קכה. קכג. קכח. פרק ג.פרק ו-ח.כ"ב בטבתד'
קכו. קכז. קכא. קכב.

פרק ט-י. הלכות חגיגה.. בפרקים אלו. כ"ג בטבתה'
מל"ת קיז. קיט. קיח. מ"ע פרק ד.פרק א.

נג. נב.

פרק ב-ג. הלכות בכורות.. בפרקים אלו. כ"ד בטבתו'
מ"ע נד. מל"ת קנו. רכט. פרק ה.פרק א.

מ"ע טז. עט.
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דברמלכות

4

עבודה של 
"שבעים שנה"

תאריך יום ההילולא של הרמב"ם – עשרים בטבת, ומשך ימי חייו – 
שבעים שנה, מורים על שלמות • כיצד אומר דוד המלך "ימי שנותינו 
בהם שבעים שנה" – והרי האבות חיו יותר משבעים שנה?! • סיום 

העבודה של "שבעים שנה" אינה בסתירה להמשך חייו עלי אדמות, 
אדרבה, אז ניתן להתעלות לדרגות גבוהות עוד יותר • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו 

א
הרמב"ם1,  של  ההילולא  יום  הוא  בטבת  עשרים 
בארוכה  (כמדובר  הספרדי,  מיימון  בן  משה  רבינו 
בהתוועדות של יום השבת2 ד"מיניה מתברכין כולהו 

יומין"3).
והנה, ביום עשרים בחודש מודגש עניין השלימות 
– מספר עשרים (בחודש) מורה על תכלית השלימות, 
יהיה  ("העשירי  שלימות  על  מורה  "עשר"  שכן, 
("עשר  "עשר"  פעמיים  "עשרים",  וממילא,  קודש"4), 
השלימות,  עניין  את  יותר  עוד  מדגיש  אעשרנו"5), 

פעמיים שלימות – תכלית השלימות.
[...] עניין השלימות מתבטא גם במספר שנות חייו 

של הרמב"ם עלי אדמות – שבעים שנה.
ובהקדים:

1. ראה ליקוטי שיחות חלק כו עמ' 26. וש"נ.
2. ראה ספר השיחות תשמ"ט חלק א עמ' 173 (ושם: "מסוגל הזמן ביותר 
להצטרף ללימוד הרמב"ם – בעומדנו בסמיכות לכ"ף (עשרים) בטבת, יום 
הסתלקותו של הרמב"ם, שביום זה "כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד 
כל ימי חייו... מתגלה ומאיר... ופועל ישועות בקרב הארץ", כולל ובמיוחד – 

בנוגע ללימוד תורתו, חיבורו העיקרי, ספר הי"ד").
3. זוהר חלק ב סג, ב. פח, א.

4. לשון הכתוב – בחוקותי כז, לב. וראה ליקוטי שיחות חלק ו סוף עמ' 290
וש"נ.

5. לשון הכתוב – ויצא כח, כב. וראה תורה אור ויצא כב, ד. ובכ"מ.

בהם  שנותינו  "ימי   - בתהלים6  אומר  המלך  דוד 
שבעים שנה". היינו, שאלו הם מספר שנותיו של אדם 

עלי אדמות – שבעים שנה.
ונשאלת השאלה:

כאלה  שהיו  העובדה  עם  אלה  דברים  יתאימו  איך 
עם  של  האבות   – ובמיוחד  לכך,  מעבר  אף  שחיו 
ומעבר  מעל  שחיו  ויעקב,  יצחק  אברהם  ישראל, 
 – באמירתו  בפשטות,  כלל,  דוד  והרי  שנה,  לשבעים 

את כל אחד ואחת, כולל האבות7?
והביאור בזה:

והשלימות  המעלה  והדגשת  האמיתית,  המשמעות 
 – שנה")  שבעים  בהם  שנותינו  ("ימי  זה  שבביטוי 
כידוע  העניינים.  ברוחניות  אם  כי  בגשמיות,  אינו 
בסדר  שהן  כפי  המידות,  שבע  על  מרמז  ש"שבעים" 
השלם שכל אחת כלולה מעשר8, ועבודת האדם היא 
ד"שבעים  ומצב  למעמד  להגיע  מידותיו,  את  לזכך 
בשבע  בעבודתו  לשלימות  הגיע  היינו,  (שנה)", 

המידות, כנ"ל.

6. צ, י.
7. ובמכל שכן מזה שדברי הפסוק מכוונים אף לגוי – ששנות חייו "שבעים 
שנה", כמבואר בספרי הרפואה הטבע וכיוצא בזה, אשר קיבלו את הסכמתם 

של גדולי ישראל, כך שאפשר לסמוך עליהם.
וכאן  משבע,  כפולה  מדה  שכל  העומר  בספירת  מצינו  לזה  דומה  ועניין   .8

(שכל מדה כפולה מעשר) יש שלימות נעלית יותר.
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שנים  מספר  את  חי  שלא  מי  שגם  מובן,  ומזה 
בעבודתו,  לשלימות  להגיע  יכול  (שבעים),  אלו 

כפשוט.
 – הרמב"ם  של  העילוי  גודל  מובן  זה  פי  ועל 
לשלימות  שהגיע  היינו  שנה,  שבעים  "חי"  שהוא 
בעבודתו.  השלם  אדם  בחינת  מידותיו,  בשבע 
וביחד עם זה, התבטאה שלימות זו גם בגשמיות 
בחיים  אדמות,  עלי  שנותיו  במספר   – כפשוטו 

חיותו בעלמא דין – שבעים שנה.

ב
אמנם, עדיין חסר ביאור:

בשבעים  להיעשות  יכולה  זו  ששלימות  כיוון 
היו  כן  אם  מדוע   – מכן  בפחות  ואפילו  שנה, 

זקוקים האבות ליותר מזה?
והביאור הוא:

בעבודתו  לשלימות  האדם  הגיע  כאשר  גם 
האפשרות  לו  ניתנת  הנ"ל),  השלימות  (דוגמת 

לעלות ולהגיע לשלימות נעלית יותר.
את  האדם  שסיים  לאחרי  גם  אומרת,  זאת 
סתירה  בכך  אין  השלימות,  בתכלית  עבודתו 
אז  דווקא   – אדרבה  אדמות,  עלי  חייו  להמשך 
ידי  על  יותר,  גבוהות  לדרגות  להגיע  יכול  הוא 
נעלית  שהיא  לגמרי,  חדשה  בעבודה  התעסקותו 

יותר מעבודתו הקודמת.
ועבודה זו, מצד אחד – היא מבוססת ומיוסדת 
נעלית  היא   – מאידך  אך  הקודמת,  העבודה  על 
היא  זה,  עם  ביחד  אמנם,  ערוך.  באין  ממנה 

מוסיפה שלימות (גם) בעבודתו הקודמת.
וכפי שרואים בהנהגת האדם, שחייו מחולקים 
לתקופות, ולכל תקופה – סדר עבודה בפני עצמו, 
את  השלים  (שבה  תקופה  מסתיימת  וכאשר 

חדשה,  תקופה  מתחילה  אזי  זו),  תקופה  עבודת 
עבודה חדשה. ובלשון המשנה9 - "בן חמש שנים 
כן  וכמו  וכו'",  למשנה10  שנים  עשר  בן  למקרא, 

בנוגע לסיום זמן החינוך – י"ב או י"ג שנים.
ועל דרך זה בנידון דידן – לאחרי סיום העבודה 
מתחילה  אזי  כנ"ל,  המידות,  שבע   – ד"שבעים" 
שלימותו  על  שלימות  חדשה,  עבודה  אצלו 

הקודמת.
התורה  ב(לימוד)  גם  מצינו  זאת  דוגמת 
לימוד  עלמא"11):  וברא  באורייתא  ("אסתכל 

התורה בא בשלבים – מקרא (ולאחרי זה) משנה 
אשר,  הלאה.  וכן  (תלמוד),  גמרא  זה)  (ולאחרי 
השלב  של  העילוי  ולאחרי  בהמשך  בא  שלב  כל 
הקודם, דהיינו, שלאחרי שלמד היטב מקרא, אזי 

הוא מתקדם הלאה ללימוד המשנה וכך הלאה.
גם  הבנה  לו  מוסיף  המשנה,  לימוד   – ומאידך 
במה שלמד קודם, בלימוד החומש, ועל דרך זה 

בשאר חלקי התורה.
שנותינו  "ימי  שכתוב  למה  סתירה  מזה  [ואין 
עניין  יהיה  זה  שנה", שלאחרי  שבעים  בהם (רק) 
היפך  של  בעניין  אינו  ההפסק  כי   – הפסק  של 
לדרגתו  סתירה  בבחינת  אלא  ושלום,  חס  החיים 
לדרגה  להתעלות  שיוכל  מנת  על  הקודמת, 
עליונה יותר, על דרך "שבע ייפול צדיק – וקם"12, 
וכמו  בשביל "וקם".  אלא  אינה  ה"ייפול"  שכוונת 
כן הוא גם בנוגע לעליות שישנם בגן עדן, עליות 

9. אבות סוף פרק ה.
10. אשר כל אחד ואחד מהם הוא עניין בפני עצמו, עד לעניין של הלכה 
(קידושין מט, סע"א) – "המקדש את האישה על מנת שאני קריינא כו' 
על מנת שאני שונה כו'", דיש נפקא מינה בין בקי במקרא, במשנה או 

בתלמוד, בהתאם לתוכן דבריו.
11. זוהר חלק א קלד, סוף ע"א. חלק ב קסא, ריש ע"ב. חלק ג קעח, א.

12. משלי כד, טז. וראה תניא הקדמה לשער הייחוד והאמונה (חינוך 
קטן).

כדי להגיע לשלימות בעבודה, אין זה מוגבל בשנותיו של האדם 
בגשמיות, כאמור לעיל שהאדם יכול להשלים את עבודתו גם 
בפחות מכן; ומאידך, גם לאחר שלמות בעבודתו זו, יכול הוא 

לעלות ולהתקדם שלימות אחר שלימות
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מעולם לעולם, שכדי לעלות לעולם נעלה יותר – 
צריכים ל"עמוד" ביניהם13.

מהעלייה,  חלק  היא  גופא  הסתירה  ועוד:  זאת 
מי  את  (ומעלה  בעלייה  שהוא  ה"עמוד"  בדוגמת 

שניצב עליו) מלמטה למעלה.
הסברא  סתירת   – דידן  בנידון  זה  דרך  ועל 
הקודמת היא, בעצם, עניין של עלייה, כיוון שעל 
ידה הוא מגיע לסברא חדשה בשכלו, בחינת עולם 

על  טוב15).  שם  מהבעל  הידוע14  (כהסיפור  חדש 
דרך שנאמר על נח16 (וכמו כן על עוד צדיקים) – 

"עולם חדש ראה"17]

ג
מכל זה נמצא, שאלו שנתברכו מהקדוש ברוך 
הוא באריכות ימים ושנים טובות, מעבר לשבעים 

13. ראה ד"ה להבין עניין תחיית המתים תשמ"ו פרק ה (קונטרס כ"א 
טבת שנה זו – תשמ"ט. תורת מנחם – ספר המאמרים ניסן עמ' 224). 

וש"נ.
ואילך,  רצז  עמ'  (תשמ"ג)  עניינים'  על  הזקן  אדמו"ר  'מאמרי  ראה   .14
ובהוצאה החדשה (תשס"ח) 'מאמרי אדמו"ר הזקן – עניינים' ח"ב עמ' 
תסד (ושם: "שמעתי בשם הבעל שם טוב ז"ל שאמר שאפילו יאמרו 
עליו  אקשה  ובפוסקים  בגמרא  חריפות  ופלפול  שבעולם  פשט  כל  לי 
כל  והנה  לעולם...  מעולם  נשתלשלה  התורה  דהנה  והעניין,  קושיא. 
עולם אצל מה שלמעלה ממנו... בוודאי הוא חסר איזה דבר שצריכה 
שבכל  יש  כן  גם  בהתורה  כן  שלמעלה... ואם  מעולם  חסרונה  שימלא 
חסרון  איזה  להיות  מוכרח  לה  שיש  הפנים  לפי  למעלה  ממטה  עולם 
אחרת...  קושיא  וקשיא  זאת,  קושיא  קשה  לא  שלמעלה  ובעולם  כנ"ל 
כל  שמקשר  התקשרות  לשון  והוא  עולם,  יסוד  שהוא  הצדיק,  והנה 
העולמות, ולכן היה יכול להשיב מה שיאמרו לו לפי הפשט לפי שהוא 
מעולם  החסרון  למלאות  כן  גם  ויודע  העולם  באותו  שחסר  מה  יודע 

שלמעלה"). וש"נ.
15. ולהעיר ששמו של הבעל שם טוב – ישראל, שיש ממנו ניצוץ בכל 
צדקנו),  משיח  (בדוגמת  וטף  נשים  אנשים  ישראל,  מעם  ואחת  אחד 

ובאופן של "ישראל הוא חי" (על דרך "יעקב לא מת" – תענית ה, ב).
ובעלמא  דין  בעלמא   – נח)  פרשת  (ריש  נח  פעמים  שני  ונאמר   .16
המשיח.  ביאת  שלאחרי  ובעולם  המשיח  ביאת  שקודם  בעולם  דאתי, 

ובשני העולמות – "נח", נייחא.
17. בראשית רבה פ"ל, ח.

לפתוח  האפשרות  להם  שניתנה  זכו,   – שנה 
עבודתם  שהשלימו  לאחר  בעבודתם,  חדש  דף 

הקודמת בתכלית השלימות.
יותר  (שחיו  האבות  אצל  מצינו  זה  ועניין 
העבודה  שהשלימו  שלאחרי  שנה),  משבעים 

ד"שבעים", התחיל אצלם סדר עבודה חדש.
ו"מעשה אבות סימן לבנים"18 – לכל אחד ואחד 
מישראל ניתן הכוח, על ידי האבות, להשלים את 

העבודה ד"שבעים שנה", וכמו כן להתחיל לאחרי 
זה בעבודה חדשה.

המורם מכל זה: כדי להגיע לשלימות בעבודה, 
בגשמיות,  האדם  של  בשנותיו  מוגבל  זה  אין 
כאמור לעיל שהאדם יכול להשלים את עבודתו גם 
בפחות מכן; ומאידך, גם לאחר שלמות בעבודתו 
אחר  שלימות  ולהתקדם  לעלות  הוא  יכול  זו, 
במספר  הגבלה  מחייב  לא  זה  שגם  כו',  שלימות 

שנותיו עלי אדמות.
שחי  שאף  הרמב"ם,  של  בשנותיו  מצינו  וזאת 
ריבוי  זה  זמן  במשך  הספיק  שנה,  שבעים  בדיוק 
עבודות, מה שלאדם אחר היה דרוש זמן רב יותר 
רבי  על  שמסופר19  וכמו  לעיל).  האמור  (דוגמת 
תלמיד  שאין  מה  שנה  לכ"ח  תורה  ש"למד  בון 

וותיק יכול ללמוד למאה שנה".

ד
"והחי ייתן אל לבו"20:

דבר  שמכל  טוב  שם  הבעל  תורת  כידוע21 

ו.  יב,  לך  לך  רמב"ן  ו.  פ"מ,  רבה  בראשית  ט.  לך  לך  תנחומא  ראה   .18
ועוד.

19. קהלת רבה פרק ה, יא (ה).
20. קהלת ז, ב.

21. "היום יום" ט' אייר. כתר שם טוב הוספות סימן קכז-קכט. וש"נ.

יש להצטרף ללימוד ספרו העיקרי של הרמב"ם, ספר "משנה 
שלושה  מישראל,  רבים  ידי  על  שנקבע  כפי  ובסדר  תורה", 
פרקים ליום, אשר על-פי סדר זה מסיימים את הלימוד בתום 
שנה מהתחלתה, ומי שאינו יכול להשתתף במסלול זה – שילמד 

על כל פנים פרק אחד ליום
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הוראה  מכך  ללמוד  עליו   – שומע  או  רואה  שיהודי 
בעבודתו לקונו, ועל אחת כמה וכמה בעניין זה – יום 

הילולא של גדול בישראל.
וההוראה צריכה להיות לכל לראש בלימוד התורה 
עלמא"),  "ברא   – ומזה  באורייתא"  "אסתכל  (שהרי 
חיות  מתוך  התורה,  בלימוד  ולהתעלות  להוסיף 
ומרץ חדשים. ולאחרי זה עליו ללמוד ההוראה בנוגע 
ל"(ברא) עלמא", בקיום המצוות בכלל, "גדול תלמוד 
הצדקה.  במצוות  ובמיוחד  מעשה"22,  לידי  שמביא 
וכל זה צריך להיעשות בחיות חדשה, ועד שזה נעשה 
אצלו בבחינת חדש, ובלימוד התורה גופא – בתורתו 

של הרמב"ם במיוחד, "משנה תורה".
ספרו  ללימוד  להצטרף  יש  פשוטות:  ובאותיות 
העיקרי של הרמב"ם, ספר "משנה תורה", ובסדר, כפי 
פרקים ליום,  שלושה  רבים מישראל,  ידי  על  שנקבע 
אשר על-פי סדר זה מסיימים את הלימוד בתום שנה 
מהתחלתה (בדוגמת סיום תורתו של משה בן עמרם, 
שבקשר לזה כינה הרמב"ם את ספרו – "משנה תורה", 
יכול  שאינו  ומי  עמרם).  בן  משה  של  לספרו  משנה 
להשתתף במסלול זה – שילמד על כל פנים פרק אחד 

ליום, או שיצטרף ללומדים בספר המצוות.

22. קידושין מ, ב. וש"נ.

הרמב"ם  לומדי  לציבור  הצטרף  שכבר  מי  וגם 
עליו  חדש,  מחזור  בהגיע  הרי,  הקודמים,  במחזורים 
יהיה  החדש  שהלימוד  באופן  בלימוד,  חיל  להוסיף 
נעלה יותר מהלימוד בעבר, שכן, לומדים עוד הפעם 
את אותו הספר (לא מחמת השכחה חס ושלום, אלא) 
כדי להוסיף על הלימוד הקודם, ועד לאופן של "באין 
נעשה  זה  שבלימוד  כך  הקודם,  לימוד  לגבי  ערוך" 
הדבר אצלו בבחינת חדש, לימוד חדש, למרות שכבר 

למד את זה אשתקד.
וכדברי חז"ל23 "בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים", 
אמת",  שהתורה, "תורת  היינו  ממש24,  חדשים   – ועד 

קוראת ללימוד זה – "חדשים".
ו"הקדוש ברוך הוא עוזרו"25, ונותן לכל אחד ואחת 
שיוכל  גדולים,  כוחות  וטף,  נשים  אנשים  מישראל, 
ללמוד את הרמב"ם ובאופן של הבנה והשגה בחכמה 
מן  למעלה  רבה  ובהצלחה  שבשכלו,  ודעת  בינה 

המשוער.

(התוועדיות ה'תשמ"ט)

23. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן סא סעיף ב.
24. פירוש רש"י תבוא כו, טז.
25. סוכה נב, ריש ע"ב. וש"נ.

סיכום
עשרים בטבת הוא יום ההילולא של הרמב"ם, שחי כשבעים שנה. מספר שנות חייו, ותאריך 

יום ההילולא מורים על עניין השלימות:
תאריך יום ההילולא – עשרים בטבת: עשר הוא מספר השלם, והמספר עשרים – פעמיים 

עשר – מדגיש את עניין השלמות.
כוונת  שנה".  שבעים  בהם  שנותינו  "ימי  בתהלים  נאמר  שנה:  שבעים   – חייו  שנות  מספר 
כלולה  מהן  אחת  שכל  כפי  בשלמות,  המידות  שבע  תיקון   – רוחניים  לחיים  היא  הכתוב 

מעשר.
לא  רבים  צדיקים  (ואכן,  דווקא  גשמיות  שנה"  "שבעים  יארך  לא  המידות  שתיקון  ייתכן 
חיו "שבעים שנה" בדיוק), אך אצל הרמב"ם, שלמות החיים הרוחניים התבטאה גם בחייו 

הגשמיים והם ארכו "שבעים שנה".
ולפעול  להמשיך  יש   – שנה"  "שבעים   – בשלמות  המידות  תיקון  עבודת  בגמר  גם  כמובן, 

עניינים חדשים, וכפי שאכן היו צדיקים רבים שחיו יותר משבעים שנה.
הגשמי,  השנים  במספר  תלויה  אינה  שנה"  "שבעים  עבודת  השלמת  הוראה:  נלמדת  מכך 
וניתן להשלימה בטרם יחלפו "שבעים שנה". גם לאחר השלמת עבודת "שבעים שנה" יש 

לפעול עניינים נוספים. 
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

25

התחלת הצמיחה והגאולה
רחמנות על יהודים המתייסרים בגלות

עניין  לשלימות  ממש  ומיד  תיכף  באים  מצרים"  בארץ  יעקב  ד"ויחי  שמהעניין  הוא,  ....העיקר 
"ויחי" – בארץ-ישראל, בגאולה האמיתית והשלימה.

שהרי כבר מזמן נשלמו "שבע עשרה שנה" בארץ מצרים (גלות), ולא עוד, אלא שמ"שבע עשרה 
צועקים  ובמילא,  שנה,  מאתיים  עוד  היתוספו  כן  ולאחרי  שנה...  מאות  שבע-עשרה  נעשה  שנה" 
להתיש  המידה  (=כמה  גלות"!?  אין  אידן  מאטערן  שיעור  א  איז  "וויפל  מתי"...  "עד  בני-ישראל 
יהודים בגלות)... הקב"ה חפץ בהנאה ונחת רוח כו' – "געזונטער-הייד" (=מתוך בריאות)... שיביא 
את משיח צדקנו, ואז תהיה לו נחת רוח בתכלית השלימות, תענוג בורא ביחד עם תענוג נברא!...

גודל  לגבי  בערך  שלא  הוא  בגלות  שנמצאים  בני-ישראל  על  הרחמנות  שגודל  ...ולהוסיף, 
לפי   – עלינו"  רחם  הרבים  "ברחמיך  מהקב"ה  מבקשים  ולכן  ומשיגים,  מבינים  שאנו  הרחמנות 
הרחמנות  בחינת  דווקא,  הרבים"  "ברחמיך  אם  כי  להשיג,  בכוחנו  אין  האמיתית,  שהרחמנות 

שלמעלה מסדר ההשתלשלות...
...ומכיוון שכן, הרי בוודאי ובוודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד, בשעתא חדא וברגעא 
ל"ענני  בני-ישראל  זקוקים  לא   – דבר  של  ולאמיתתו  שמיא",  ענני  עם  "ארו  נאו",  "משיח  חדא, 
אלו  הם  שמיא"  ש"ענני  כך  שמיא",  מ"ענני  יותר  נעלית  בדרגה  הם  בני-ישראל  שהרי  שמיא", 

שזקוקים לבני-ישראל!...

(משיחת שבת-קודש פרשת ויגש, ט' בטבת ה'תשמ"ו; התוועדויות ה'תשמ"ו, כרך ב, עמ' 280-279 – בלתי מוגה)

נצחיותו של יעקב
ש"זרעו  זה  על-ידי  נעשה  והשלימה  האמיתית  לגאולה  עד  הגלות  משך  זמן  כל  על  ...החיזוק 
בחיים" – כיון שנצחיות יעקב מודגשת ומתגלה ב"זרעו", ההמשך והקיום דזרעו וזרע זרעו עד סוף 
כל הדורות בהנהגתם בחיים בחיי יום-יום בדרכיו של יעקב, ועל-ידי זה מתגלה בפועל נצחיות 

הגאולה העתידה ומקדש העתיד שכנגד יעקב.
ועניין זה מודגש בהמשך הפרשה – "וישתחו ישראל על ראש המטה", "על שהיתה מטתו שלימה", 
וברכתו לכל י"ב השבטים ("ויברך אותם כולם במשמע") – שבשלימות כל י"ב השבטים (שכוללים 
כל בני-ישראל) נמשכת ומתגלה נצחיות חיי יעקב ("ויחי יעקב") עד סוף כל הדורות, שבכוח זה 

יוצאים ועולים מן הגלות אל הגאולה הנצחית.
ויש לומר, שב"זרעו בחיים" מרומז שהגלות הוא עניין של זריעה שכוללת ומהווה התחלת צמיחת
הגאולה, וזהו תוכן החיזוק על כל זמן משך הגלות, כיון שיודעים שהצמיחה דהגאולה נעשית על-

ידי הזריעה ד"מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות".
ועל-פי זה מובן הקשר ושייכות פרשת ויחי לעשרה בטבת – כי, בעשרה בטבת מודגש שהתחלת 
ולכן  נצחי,  ותוקף  בחוזק  העתיד  מקדש  בניין  התחלת  הוא  ירושלים  על  במצור  והגלות  החורבן 
התחלת  ומהווה  כוללת  למצרים  בירידה  הגלות  שהתחלת  מודגש  שבה  ויחי,  פרשת  אז  קורין 

הגאולה הנצחית, בדוגמת הזריעה ("זרעו בחיים") שכוללת ומהוה התחלת הצמיחה באופן נצחי.

(משיחת עשרה בטבת ושבת-קודש פרשת ויחי, י"ד בטבת תשנ"ב. התוועדויות תשנ"ב כרך ב, עמ' 88-89)

משיחוגאולה
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ה'בן איש חי'
ראש גולת בבל שפרסם את שולחן-ערוך רבינו-הזקן בין הפוסקים 
חכמי ספרד • ציונים ואזכורים מספריו ותורותיו בתורת הרבי • הרבי 

התעניין במהלך 'יחידות' פרטית בהליכותיו-בקודש

בבל  חכמי  מחשובי  אליהו,  בר  חיים  יוסף  רבי 
והוכר כמנהיגּה של גולת בבל (אף שלא נשא בכהונה 
רשמית) וזכה לכינוי 'ראש גולת בבל'. הוא נולד בכ"ג 
מנחם-אב ה'תקצ"ג, וכבר בצעירותו התפרסם כגאון, 
צדיק, פוסק, דרשן ופייטן. הצטיין בענווה וביחס של 
מקצועות  בכל  רבים  חיבורים  חיבר  אדם.  לכל  כבוד 
התורה (כ-40 מהם באו בדפוס). בין ספריו – שאלות-
על   – יהוידע'  ו'בן  'בניהו'  פעלים';  'רב  ותשובות 
 – חי'  איש  'בן  בתואר  מפורסם  בעיקר  הש"ס.  אגדות 
ששימש  ואגדה  הלכה  דברי  משובצות  דרשות  ספר 
כ"שולחן-ערוך" לבני עדות ספרד. אופן עריכת הספר 
החלק  שנתיים.  של  במחזור  שבועי  ללימוד  נועד 
הראשון נקרא "שנה ראשונה", והשני – "שנה שניה". 

נפטר בי"ג אלול ה'תרס"ט.
הרבי  בשיחות  לראשונה  מופיע  חי"  איש  "בן  השם 
אחרון-של-פסח  בשיחת   – יום-הולדת  על-דבר 

תשמ"ח הערה 81:
פרשת  א',  שנה   – ההלכות  (חלק  חי  איש  בבן  כתב  ...וכן 
ראה סעיף יז): יש נוהגים לעשות בכל שנה את יום הלי־

דה ליום טוב, וסימן יפה הוא, וכן נוהגים בביתינו.
ועל-כך מוסיף הרבי ומציין: 

ונהרא נהרא ופשטיה.
ב) (יח,  חולין  במסכת  המופיע  תלמודי  [ביטוי 

במקום  מתפשט  נהר  כל  רש"י:  לפירוש  ומשמעותו 
שהוא רגיל שם, כלומר, כל מקום הולך אחר מנהגו...].

ה'בן איש חי' עסק בענייני יום הולדת גם בספרו 'בן 
יהוידע' – ורֵאה מה שדנו בזה במדור זה בגיליון א' מז 

(לפרשת עקב, י"ט מנ"א תשע"ד) עמ' 11.

התעניינות מיוחדת
עיראק  יוצא  יהודי  ל'יחידות'  לרבי  נכנס  פעם 
כי  לרבי  סיפר  ה'יחידות'  במהלך  לחב"ד.  שהתקרב 

סבו שימש כשוחט אצל ה'בן איש חי'. הרבי חקר אותו 
על פרטים ומנהגים [בבגדד בכלל ובמיוחד] אצל ה'בן 
(מרשימות  מיוחדת  התעניינות  ניכרת  והייתה  חי',  איש 

הרה"ח הרה"ת ר' משה לוי יצחק שי' לאופר).

מפגש עם הספר
 'בן איש חי' בשנת תש"ז

מתן כבוד לספרי-קודש נגע מאוד לרבי, והדברים 
ידועים ומפורסמים.

דובער  שלום  הרב  בעדות  מצוי  לכך  ראשון  אזכור 
בוטמן ('ימי מלך' ג' עמ' 955) משנת תש"ז, על ביקור הרבי 

בפאריז:
הבחין  שליט"א  הרבי  הכנסת...  מבית  יצאו  "פעם 
בספר פתוח – בן איש חי – שבן-דודי הרב שלום בער 
על  העיר  הרבי  פתוח.  והשאירו  מקודם  בו  עיין  ש"ס 
אותו.  סגר  בוטמאן]  [רש"ז  ז"ל  ואבי  הפתוח  הספר 
 – פתח  שמישהו  ספר  סגירת   – שזה  מיד  הגיב  הרבי 
הדברים  פשר  בהערות  שם  (ראה  להפותח"  לשכחה  קשה 

שהרבי העדיף שהפותח יסגור בעצמו את הספר שפתח).

ציון ל'בן איש חי' 
כשהספר אינו תחת ידיו

כתב  ואילך)  נ  עמ'  ב'  כרך  ('אגרות-קודש'  תש"ה  בשנת 
זמן  בעניין  חב"ד  מנהג  לבאר  הלכתית  תשובה  הרבי 
'בן איש חי' לא  חליצת התפילין בראש חודש. הספר 
היה אז תחת ידו, אך הרבי ציין כי בספר 'מאסף לכל 
המחנות' (או"ח סימן כה ס"ק רלא) מצוינים שורת ספרים 
וביניהם ה'בן איש חי' – בהם נאמר "שמסירין התפילין 

קודם מוסף" ממשיך הרבי ומוסיף: 
או  קודם  בדבריהם:  מפורש  אם  שם  לעיין  וצריך 

לאחר קדיש, ואין ספרים אלו תחת ידי.
יז) אות  ויקרא  פרשת  שניה  (שנה  שם  חי'  איש  ב'בן  ואכן 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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התיקון על-ידי תעניתים אלו כבר נסתיים בדורות 
הראשונים"8.

יום שישי
כ"ד בטבת

הגדול,  רבנו  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
בשנת  זיע"א,  נבג"מ  מליאדי  זלמן  שניאור  רבי 

תקע"ג, ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש9.
'עת  ינצלו  וטף,  נשים  אנשים  ואחת,  אחד  כל   

רצון' זו, כדי להוסיף:
א) בלימוד התורה - ללמוד לפחות פרק משניות 
סעיף  וכן  הקדוש;  שמו  מאותיות  באחת  המתחיל 
פרק  וכן  חפץ,  שליבו  במקום  שלו  שולחן-ערוך 
חסידות  בדרושי  עניין  וכן  קדישא,  תניא  מספרו 
שלו, ומה טוב עניין שהוא בעיתו ובזמנו - מתורה-

אור לפרשת השבוע10.

8. ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 185, עיי"ש.
הזקן  אדמו"ר  בריחת  נפוליאון,  מלחמת  פרטי  ע"ד  כולל-חב"ד.  לוח   .9
ב'ספר  ועוד  האמצעי  אדמו"ר  מכתב  ראה  בדרך,  וההסתלקות  מלאדי 
כפר-חב"ד  קה"ת,  הוצאת  הזקן'  רבנו  זלמן,  שניאור  רבי   - התולדות 
ב'אגרות  צדק  הצמח  ברשימת  ובקצרה  ואילך,  עמ' 1025  ח"ד  תשמ"ו, 
קודש' ברוקלין תש"מ עמ' שכא. צילום המצבה בס' 'ימי חב"ד' ביום זה.

10. לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 296.

ב) בעבודת התפילה.
השייך  לעניין   - טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  ג) 
לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות 
נשיאינו  רבותינו  ובעבודת  בעבודתו  העוסקים 

ממלאי מקומו11. 
ד) לקיים התוועדות של שמחה [ב'יום הילולא 
רבא' זה, כפשוטו - שמחה גדולה ביותר, הקשורה 
ב'הילולא' חתונה דווקא . . שזה מבטל מלכתחילה 
ההילולא12],  ביום  התוועדות  אודות  השאלה  את 
טובות  החלטות  הנאספים  עליהם  יקבלו  בה 

בענייני תורה ומצוות13.
נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט, 
הנ"ל או חלקו ביום השנה, צריך להיות תשלומין 

והשלמה בימים הסמוכים14.

תשמ"ז  השיחות  וספר  עמ' 276,  שם  ליקוטי-שיחות   - העניינים  ג'   .11
ח"א עמ' 286.

עמ'  (אגרות  לוי-יצחק'  שב'ליקוטי  במכתב  המבואר  ע"פ  ובפרט   .12
רמט. רנד) הרמזים בכך ש'הילולא רבא' של אדה"ז היתה בחודש טבת 
ליקוטי-שיחות   - שמחה  של  עניין  שהיא  איך  יותר  עוד  מובן  שמזה   -
 - ('תורת-מנחם  תשי"ב  טבת  כ"ד  בהתוועדות   .277-8 עמ'  כא  חלק 
אדה"ז,  של  בבות  ד'  ניגון  לנגן  הרבי  ציווה   (262 עמ'  ח"ד  התוועדויות' 

וניגון "נייע ז'וריצי כלופצי".
13. 'תורת-מנחם - התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 292.

14. ספר-השיחות תשמ"ז שם הערה 66.

10mivtzoim.co.il

הגהה ובקרה כפולה
כל הפרשיות מוגהות

במכון ע"י צוות מגיהים 
מומחים ועוברים בקרות

כפולות

אחריות 
לכל מזוזה או תפילין 

מצורפת תעודת אחריות 
המבטיחה את כשרות הכתב 

ואחריות להחלפה באם 
ימצא פסול כלשהו

רמות הידור 
מוצרי הסת"ם קיימים בכמה 
רמות הידור תוך הבטחה על 

רמת כשרות לכתחילה 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת ויחי

י"ח בטבת
הפרשה,  של  האחרון  הפסוק  קריאת  בזמן  שחרית: 
המסיים את כל ספר בראשית (וכן בסיום שאר חומשי 
הציבור,  כל  אומר  הספר  בסיום  לעמוד1.  נהוג  תורה), 
העולה  וגם  ונתחזק!"2,  חזק  "חזק  הקורא:  ואחריו 

לתורה אומר זאת3.

1. רצוי שהקורא יפסיק קימעא לפני תחילת הפסוק, כדי שהציבור ישמע היטב 
את קריאת הפסוק - ראה לוח 'דבר בעתו'.

שמנהג  כתב  אבן-הירחי,  בשם  שבת  של  התורה  קריאת  סדר  באבודרהם   .2
ובפרי-חדש  התורה.  מחומשי  וספר  ספר  כל  רקכשמסיימים  כן  לומר  ספרד 
"ארבעה  לב,ב):  (ברכות  הגמרא  דברי  ע"פ  זאת  הטעים  יא  ס"ק  קלט  או"ח 
תורה  הן  ואלו  רש"י),   - כוחו  בכל  תמיד  בהן  אדם  (שיתחזק  חיזוק  צריכים 
ומעשים טובים . . תורה ומעשים טובים מניין? שנאמר (יהושע א,ז): 'רק חזק 
במעשים   - ואמץ  בתורה,   - חזק  התורה',  ככל  ולעשות  לשמור  מאוד  ואמץ 
טובים . .". ובשו"ת מהר"ם מינץ סי' פה שהוא על-דרך שאומרים בסיום מסכת 
שנוהגין  כמו  או  כו',  הדברים  את  תשכח  פן  לך  הישמר  כלומר  עלך",  "הדרן 
יותר  לגמור  שתזכה  יהי-רצון  מצוותך,  גמרת  כלומר  כוחך,  יישר  לחזן  לומר 
על  הוא  ש'חזק'  שכג)  (אות  לח  סי'  ח"א  (גאגין)  כתר-שם-טוב  וראה  מצוות. 
העבר, 'ונתחזק' - על העתיד. ראה גם ערוך-השולחן קלט סעיף טו (ביאור בכ"ז, 
ובפרט בקשר לס"פ ויחי, בלקוטי-שיחות כרך כה עמ' 474 ואילך). וראה המובא 

באורחות-חיים להרה"צ מספינקא שם.
כ"ק  בשם  תש"א)  מנ"א  יומן   ,6 עמ'  קנ"ה  (חוברת  ב'רשימות'  זה  בענין  וראה 
אדמו"ר מהוריי"צ, שהטעם לאמירה זו הוא "כדי לכלול עצמו עם המאמינים 
הפשוטים", חיזוק "להתחיל ספר חדש", ולשאלת הרבי שא"כ ה"ז הפסק - כיוון 
שעוסק בספר הבא ולא בזה שסיימוהו - היה המענה מפתגם הרוגצ'ובי שכל 

התורה מהווה "תיבה אחת", עיי"ש.
לפסוק  בהתאם  (כנראה,  שנוקד  כפי  ולא  בצירי),  (ז'  'ונתחזק'  לומר  נהוג 

בשמואל- ב י,יב) בס' 'מעיין חי' בראשית, עמ' 151: 'ונתחזק' (ז' בפתח).
3. ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד.

הפסק,  מחשש  זאת  יאמר  לא  שהעולה  כתב,  פכ"א  שולחן-הקריאה  בס' 
הטענה  את  ע"ז  הוסיף  כב  ס"ק  בבדי-השולחן  פד  סי'  ובקצות-השולחן 
"שהברכה היא לעולה, ולא שייך שהוא יאמר לעצמו". אמנם באג"ק ח"ד עמ' 
יד השיב על כך הרבי: "אמירת העולה לתורה 'חזק חזק ונתחזק' - לא חשיב 
וגם  ס"ט*),  סקס"ז  אדה"ז  שו"ע  (ראה  הסיום  לקריאת  שייך  הוא  כי  הפסק, 

הוא** אומר, כי נוסחא שלנו*** היא 'ונתחזק'", עכ"ל.
*) שם איתא שהפסק מענייני הסעודה אינו מעכב בדיעבד בין ברכה לאכילה; 
ו"מותר לכתחילה אם אי-אפשר בעניין אחר" ואכן ע"פ דברי הרבי בהתוועדויות 
תשמ"ז ח"ב עמ' 254 הערה 31 - מוגה - "שאמירת הברכה קאי גם על העניין 
ד'חזק'", עיי"ש, הרי זה ממש כמו שכתב הרבי בספר-המנהגים ס"ע 105 בעניין 
דא"א  "וכיוון  לאכילה:  הברכה  בין  בר"ה  התפוח  על  היה"ר  באמירת  מנהגנו 

בענין אחר, הווי כדיעבד". וע' גם בשו"ת יביע-אומר ח"א חאו"ח סי' ט.
**) - העולה לתורה, שאליו מכוונת הברכה 'חזק', מצטרף לאמירה (כנראה - 

עם הציבור) כדי לברך גם את הקהל עמו.

מלכותו  ותכן   – גו'  למות  דוד  ימי  ויקרבו  הפטרה: 
מאד (מלכים א ב, א-יב).

בהפטרת ש"פ ויחי (מלכים-א, ב,ג), נאמר "ועדותיו"4
וחבל שלא ציינו בלוחות, וגם לא בחומש "שי למורא" 
את הכתוב שם ברד"ק ובמנחת-שי שצריך לקרוא תיבה 
זו באופן ששומעים את הוא"ו (כמו תיבה זו בפרק קי"ט 
באותיות "פרץ בן דמה" כנדפס גם בתהלים 'אהל יוסף 
יצחק' לפני פרק זה), לע"ע מצאתי זאת בתיקון סופרים 

של 'איש מצליח'5.
"בעמדנו ב'שבת חזק' - צריך כל אחד ואחד מישראל 
בסביבתו...  הנמצאים  וכל  ובני-ביתו  עצמו  את  לחזק 

בכל ענייני יהדות...
"וכדאי לקשר זה עם התוועדות מיוחדת . . כהמנהג 
בכמה קהילות קדושות בישראל, שבשבת חזק מכינים 
הגבאים 'קידושא רבא', ובוודאי יחזקו ויחדשו מנהג זה 
בכל המקומות – שבה יוסיפו באמירת דברי תורה) וגם 
קבלת החלטות טובות . (ויוסיפו בהשמחה לגמרה של 

תורה"6.

יום חמישי
כ"ג בטבת

חב"ד  חסידות  של  היסוד  "בספרי  הרבי:  מדברי 
(תניא, תורה-אור ולקוטי-תורה) לא נזכר כלל על-דבר 
תעניות שובבי"ם7 בשבועות אלו (מתחילת ספר שמות), 
עיקר  כי   .  . שובבי"ם!  התיבה  העניין,  לא  ואפילו 

***) - שלא כמנהג צרפת בעבר והספרדים כיום שמברכין רק את העולה.
4. וכן בהפטרת יום ב' דחג הפסח בחו"ל (מלכים-ב כג,ג) "ואת עדויתיו".

5. ואגב, בנוסחנו בסיום תפילת 'והוא רחום' בשני וחמישי, לפני פיוט 'ה' אלקי 
לקרוא  שם  גם  היה  צריך  ולכאורה  בחולם,  עדותינו",  "וזכור  מופיע  ישראל', 
מופיע  אשכנזים  וכמה  הספרדים  בנוסחאות  כך.  קוראים  אין  לפועל  אך  כך, 

"עדותינו" במלאפום, מלשון עדות. בסידורים אחרים תיבה זו חסרה.
6. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233, עיי"ש.

 .  . וארא  "שמות,  הפרשיות  שמות  של  ר"ת  "שובבי"ם",  כונו  אלו  שבועות   .7
משפטים", ובשם האריז"ל מובא שימים אלה מסוגלים לתקן פגם היסוד. בד"כ 

מתענים בימי ה' בשבוע. וראה במפורט בלוח דבר בעתו.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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אחר  מוסף  קודם  התפלין  לחלוץ  "צריך  מפורש: 
קדיש של חזרת ספר-תורה שקודם תפלת מוסף, כי 

כן הוא מנהג רבנו האר"י ז"ל".

עדות הגר"ע יוסף בעל ה'יביע אמר'
אדמו"ר  של  ההלכה  'ספרי  הספר  הדפסת  טרם 
ספר   – ביבליוגרפיה'  והשו"ע)  התניא  (בעל  הזקן 
שנכתב על פי הוראת הרבי אשר יזם דירבן וזירז רבות 
את הרב יהושע מונדשיין (ז"ל) לכותבו ולהשלימו 

לאור  ויצא 
תשד"מ,  בשנת 
הרי"מ  שוחח 
הרה"ג  עם 
עובדיה  הרב 
'חזון  בעל  יוסף 
ו'יביע  עובדיה' 
באשר  אמר' 
להתפשטותו של 
שו"ע רבנו בקרב 
הספרדים,  עדות 
על  שהצביע 
שדרכם  ספרים 
לשו"ע  נתוודעו 
הזקן:  אדמו"ר 
הוא  הראשון 
חי'  איש  'בן 
גולת  לראש 
יוסף  מו"ה  בבל 
שבספר  חיים, 
נעתקים  הנ"ל 
שלמים  סעיפים 
-ערוך  משולחן
(הנקרא  רבנו 
ר"ז  "הגאון  בשם 
או  בש"ע"  ז"ל 
בש"ע"),  "ר"ז 
נזכר  לעתים 

מקורם של סעיפים אלו ולעתים נעתקים הם בסתם. 
מאוד  שיבחו  (שהרבי  ב"מבוא"  צוטטו  הדברים   –
 – תשמ"ה  בקיץ  הרבי  אצל  שביקר  אורח  כעדות   –
למערכת  לוין  דובער  שלום  הרב  במכתב  ונכתבו 
'כפר חב"ד' באותם ימים (לא נדפס אך היה למראה 

עיני כותב השורות)) ל'תורת חב"ד' עמוד פ.

בן יהוידע
הספר 'בן יהוידע' נזכר ע"י הרבי במהלך ביאור-
המשך לסיום מסכת שבת שערך במהלך התוועדות 
'סוגיות  במדור  בהרחבה  הובא  (העניין  תשמ"ב  שבט  יו"ד 

בתורת רבנו' גיליון א'שלד, בעיבוד המערכת).

סוגיית מדידת מים בשבת
('התוועדויות  בשבט  עשר  חמישה  בליל  זה  היה 
להנהגת  התייחס  הרבי  אז   ,(860 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ב' 

שישב  הונא  רב  בר  רבה 
במקווה  לא  השבת  ביום 
מלאה  ב"גיגית  אלא 
רש"י  שפירש  [כפי  מים" 
דמיא"]  "באוונא  את 
עולא  אותו  שאל  וכאשר 
לו  השיב  מעשיו,  מה 

"מתעסק בעלמא אנא". 
יתכן  כיצד  והשאלה: 
(רבה  האמורא  שהנהגת 
ביום  הונא)  רב  בר 
של  באופן  תהי'  השבת 
 – בעלמא"  "מתעסק 
"לשם  של  באופן  ולא 
פסק-דין  היפך   – שמים" 
המשנה (והשולחן-ערוך) 
לשם  יהיו  מעשיך  "כל 

שמים"?!
את  הביא  הרבי 
(של  בספר  המבואר 
'בן  ספרד)  מחכמי  אחד 
שם):  (לשבת  יהוידע' 
בתוך  יושב...  "להיותו 
צלולין,  שהיו  המים 
שיעסוק  אפשר  הי'  לא 
בהרהור..  אפילו  בתורה 
בלבו  יעבור  פן  וחושש 
לכן  חול,  של  הרהורים 
שאינה  במדידה  בעלמא  מתעסק  להיות  הוכרח 
זמן  שיעבור  עד  לזאת  לבו  שיפנה  כדי  צריכה, 

ישיבתו במים".
של  המוסר – "דגופו  על-דרך  שם  וממשיךלבאר 
אמר...  ולזה  בתיקונים...  וכמ"ש  עולם,  נקרא  אדם 

דף השער הפנימי של הספר 'בן איש חי'. בגדד, 
תרע"ב. צילום: באדיבות ספריית חב"ד ליובאוויטש

בגדד חי' איש 'בן הספר של הפנימי השער דף
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פירוש מתעסק בגופי דנקרא עלמא כו'".
אך הרבי התבטא: במחילת כבוד תורתם – תירוץ 
של  פעולה  בידיו  עשה  מדוע  א)  מובן:  אינו  זה 
בשבת  מדידה  של  עולא  של  לחשד  שגרמה  מדידה 
שלא לצורך מצוה? ב) כיצד אפשר לקרוא לפעולה 
זו בשם "מתעסק"? ג) מדוע לא נהג כפס"ד השו"ע 
חשבונות  בעניני  לחשוב  יג) סעיף  שז  סימן  חיים  (אורח 

שאינו צריך להם כלל.
והרבי ביאר בהרחבה: "מתעסק בעלמא" פירושו 
ללא  כו'  בידיו  מסוימת  ופעולה  מעשה  עשיית   –
פעולות  בידיו  שעשה  למרות  כלומר:  כוונה.  כל 
 – כלל  למדוד  כוונתו  הייתה  לא  כמדידה,  הנראות 
אלא לעשות פעולה סתמית, והייתה זו פעולה "לשם 
שמים" כדי שילמדו מזה דין בנוגע למעשה בפועל 
שכאשר הדבר נעשה בצורה כזו הדבר מותר, כלומר 
מחשבתו של רבה בר רב הונא (בפעולה זו) שילמדו 
פעולה  בעלמא",  ל"מתעסק  סותרת  אינה  זה,  דין 
מדידה  איסור  שכן   – למדוד  וכוונה  מחשבה  ללא 
"לשם  מחשבת  עם  ולא  מדידה  מחשבת  עם  קשור 

שמים" (ללמוד מזה דין מסוים).
ה'בן  את  וציטט  הרבי  חזר  הדברים  בהמשך 

יהוידע' וכה אמר:
בספר  שכתוב  למה  בהמשך   – בזה  להוסיף  ויש 
"בן יהוידע" על-דרך המוסר – ש"מתעסק בעלמא" 
בעו־ תיקון  של  פעולה  לפעול  שהתעסק  פירושו 
בירור  בעולם  נוסף  על-ידי-זה  כי  לם ("בעלמא"), 

בדבר הלכה.
גיליון  רבינו'  בתורת  'סוגיות  מדור  ראה  זה  בנושא  (להרחבה 

א'שלד. המערכת)

"ורצוי לרוב אחיו" – רוב חברי 
הסנהדרין הסכימו עם הנהגת מרדכי

373 (עמ'  לפורים  שיחה  טז  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
ואילך) נדפס ביאור מרתק של הרבי על הנאמר בסיום 
אחיו".  לרוב  "ורצוי  היהודי  מרדכי  אודות  המגילה 
לב,  (ברכות  הבבלי  בין  מחלוקת  על  מיוסד  הביאור 
א') הלכה  פ"ה  (שם  והירושלמי  משתמרת",  "תורתם  ב) 
הרוג'צובי  הגאון  של  והנהגתו  מתברכת",  "תורתם 

בעניין ביטול תורה לצורך הצלת נפשות.
ודרשת  מהפסוק  הרבי  מדייק  השיחה  בתחילת 
(רק)  ממנו  "פירשו   – אחיו"  לרוב  "רצוי  רז"ל 
שרוב "אחיו"  הדברים  סנהדרין", שמשמעות  מקצת 

בסנהדרין כן הסכימו להנהגתו של מרדכי.

וממילא מובן בפשטות – קובע הרבי – שאין מכאן 
תורה  שתלמוד  ראיה  כל  סנהדרין)  מקצת  (פרישת 
ללמוד  יש  מכאן  אדרבה,  נפשות;  מהצלת  גדול 
אומרת  זאת   – רצוי  היה  אחיו  שלרוב  כיון  ההיפך, 

שהם עמו בדיעה אחת.
והרבי מציין בהערה 8 שם:

כ"פ [=כן פירש] גם ב'בן יהוידע' מגילה שם.

מדוע שקד יעקב על תלמודו 
משך י"ד שנה?

בשיחת יו"ד כסלו תשל"ז ('שיחות-קודש' תשל"ז כרך א' 
עמ' 277) התבטא הרבי:

של  מציאות  הייתה  והאמוראים  התנאים  בזמן 
הנהגת רבי שמעון בן יוחאי וחבריו; ברם, בזמן הזה 
הרי על-פי שולחן-ערוך לא שייך מציאות של תו־
ללמוד  אמנם  צריכים  הנ"ל].  [באופן  אומנתו  רתו 
קודם בישיבה, בד' אמות של תורה והלימוד צריך 
אחת  שמיטה  רק  ולא  ושקידה,  בהתמדה  להיות 
אלא י"ד שנים כפי שמובא הביאור בטעם שיעקב 
שקד על תלמודו מספר שנים זה (ראה 'בן יהוידע' למגי־
לה יז, א) – אך לאחר מכן יש לדעת ש"כל האומר אין 
לי אלא תורה – אפילו תורה אין לו" ונדרש תורה 

וגמ"ח!
ב'בן יהוידע' שם פירש זאת בשני אופנים: 

א) לבטל י"ד של עשיו, כמ"ש אם הקול קול יעקב 
בתורה אין הידים ידי עשיו.

שבעה  שהם  ורחל  לאה  לתיקון  הכנה  לעשות  ב) 
ושבעה; יעויין שם.

ה'רב פעלים'
לישראל  הראשיים  הרבנים  של  השני  בביקורם 
בשנת תשמ"ו ('התוועדויות תשמ"ו' כרך ב' עמ' 847) במענה 
הדברים  את  הרבי  אמר  אליהו  הגר"מ  לתמיהת 

הבאים (ראה גם 'לקוטי שיחות' כרך טז עמ' 526):
או  הצפוני  לציר  קרוב   – בעולם  מקומות  ישנם 
מאיר  המעת-לעת  שעות  כל  שבמשך   – הדרומי 
כיצד  השאלה  נשאלת  ובמילא,  השמש,  אור 
להתנהג בנוגע לתפלת מנחה ומעריב, כניסת שבת 
ששקלו  האחרונים  בספרי  ומבואר  וכיוצא-בזה. 
בעל  שיטת  יסוד  (על  זה  בנושא  ונתנו]  נשאו   =] וטרו 
ארץ  על-פי  הוא  הזמן  שקביעת  ב))  כ,  (ר"ה  המאור 
ישראל – שיש לקבוע את חלוקת היום והלילה על-
פי החשבון דכ"ד שעות המעת-לעת (י"ב שעות – 
בזריחת  להתחשב  מבלי  לילה),   – שעות  וי"ב  יום, 
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מאשר רב, שתפעל בזה ותעזור לו. בשורות טובות, 
הצלחה רבה".

לרב אליעזר ננס מירושלים שאמר שהכניס פתק 
להוציא  האם  ששאל  מה  עם  בקשר  מענה  ורוצה 
ברנובר.  פרופסור  ידי  על  ברוסית  מסויים  ספר 
הרבי: "שיוציא הספר לאור, ושיהיה בשעה טובה 
ומוצלחת", והוסיף: "באם פרופסור ברנובר יסכים 
לזה". הנ"ל ענה שהוא מסכים, ועל כך אמר הרבי: 

"אם כן, שיוציאו את זה לאור".
כשעבר הר' שלום דובער לוין נתן לו הרבי דולר 

נוסף ואמר "עבור הבניין" (ספריית אגו"ח).
רב)  (דעבעריצינער  שטערן  משה  הרב  כשהגיע 
והציגו אותו לחץ הרבי את ידו ואמר: "יאריך ימים 
שלאסוקי  אומרת  "הגמרא  והוסיף:  ממלכתו",  על 
שמעתתא אליבא דהלכתא זהו מהדברים הגדולים 
ביותר, ו"דבר הוי'" מפרשת הגמרא בשתי אופנים 
"זה הקץ" עד לביאת משיח צדקנו, וכן "זו הלכה" 

תקשר את שני הפירושים יחד ותביא את המשיח!
הרב מדעברצין: "הלואי!", והוסיף: " הרבי הוא 

הרי צורבא.
הרבי: "אבל מה שאני תובע אין זה מספיק, צריך 
לראות שהקב"ה יביא את המשיח, תפסקו ותדפיסו 

תשובה שצריך לבוא הקץ".
הרב מדערבצין עשה תנועות בידו (בהתרגשות), 
והרבי אמר: מה 'עושים' אתם בידיכם, צריכים הרי 

"כלו כל הקיצין". 
אח"כ ברכו הרבי בבשורות טובות הצלחה רבה, 
ונתן לו דולר נוסף ואמר: "זהו עבור הספר ששלחת 
באופן  על-כל-פנים  השתתפות  זו  שתהיה  לי, 
ממלכתו,  על  ימים  יאריך  עוה"פ  ובירכו  סמלי", 
תוספת כוח ביתר שאת ויתר עוז, ברכה והצלחה".

לחסיד גור שעבר וביקש ברכה עבור האדמו"ר 
מגור אמר הרבי: "שיהיה בקרוב ממש, ויאריך ימים 
שינוי?  אצלו  היה  האם  שאלו  הרבי  ממלכתו.  על 
שבשבת  "אמרו  הרבי:  שלא.  שכמעט  ענה  הנ"ל 
האחרונה הוא חילק לקהל תפוחים וכיוצ"ב". ברכו: 
"שיאריך ימים על ממלכתו בבריאות הנכונה", ונתן 

לו דולר נוסף לצדקה "שיהיו בשורות טובות".
לו  ימלאו  ספורים  ימים  שבעוד  שאמר  יהודי 
יש  ועשרים;  מאה  "עד  הרבי:  ברכו  שנה,  תשעים 

לך עוד 30 שנה".
דולר  הרבי  נתן  לפרנסה  ברכה  שביקש  לאחד 

בזכות  באה  "הפרנסה  ואמר:  אשתו  עבור  נוסף 
יוסיף  זה  נוספת  ברכה  לה  וכשיהיה  האישה, 

בפרנסה".
לאחד שביקש עבור פרנסה אמר הרבי: "תבדוק 
את התפילין והמזוזות וכשתהיינה כשרות זה יעזור 

לפרנסה גם כן".
הרבי:  ברכו  לפרנסה  ברכה  שביקש  יהודי 
"בשורות טובות, הצלחה רבה". הנ"ל כבר המשיך 
ללכת, הרבי הורה לקרוא לו ואמר: "תעשה שהצד 
הטבה  יביא  וזה  שמאל  צד  על  יהיה  בבגד  הימין 
הראה  והרבי  הבין,  לא  כנראה  הנ"ל  בפרנסה". 
זה  "אצלך  ואמר:  הנ"ל  של  מעילו  על  באצבעו 
שמאל על ימין. לך לחייט שיתקן את זה, וזה ייתן 

הצלחה בפרנסה, ושיהיה בשורות טובות".

יום שלישי, י"ט טבת
אתמול, מספר דקות לאחר תפילת ערבית, נסע 

הרבי לביתו. 
תפילת שחרית בבית החלה בשעה 10:00 כרגיל. 
אחר התפילה הכריז הגבאי על שעת מנחה (זהו 
הרבי  לאוהל).  נוסע  לא  שהרבי  כלל,  בדרך  סימן, 
נסע  שלא  אף  על  בשעה 11:45  היום  למקווה  נסע 

אחר-כך לאוהל (שלא כרגיל!).
הבשורה  הגיעה  לערך  מכן  לאחר  כשעתיים 
אשר  פסק  הפדרלי  המשפט  בית   – נצח"  ש"דידן 
המלך לא מעיד! והפסק, שמשתרע על פני עשרים 

וחמישה עמודים, הוא בתוקף הכי גדול!
 .15:15 בשעה  כרגיל  הייתה  מנחה  תפילת 
אחר  מהבשורה.  ידע  לא  הרחב  הקהל  בינתיים, 
וכו'  הארץ'  'ומלאה  לשיר  החל  הקהל  התפילה 

בקשר עם יום ההילולא של הרמב"ם כ' טבת.
במהירות  התפרסמה  השמועה  מאוחר  יותר 
שמר  הקהל  בינתיים  כולם.  על  הורגשה  והשמחה 
תפילת  לקראת  מעריב.  תפילת  עד  איפוק  על 
כשהרבי  הרבי.  של  לביתו  גדול  קהל  נהר  מעריב 
נכנס לתפילה הקהל שר חזק מאוד "דידן נצח" (על 
התפילה).  לפני  בבית  שרים  לא  כלל  שבדרך  אף 
וביתר  נצח  דידן  שוב  הקהל  שר  התפילה  אחר 
במדרגות  וכשעלה  בחזקה  בידו  הניף  הרבי  שאת. 
סיבב בידו חזק ופניו הקדושות היו מאירות בצורה 
מרוממת  באווירה  מהבית  יצא  הקהל  רגילה.  לא 

ובשמחה.
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הנשמה,  כללות  על  קאי  "ויחי"  מצרים",  בארץ 
עקב,  יו"ד   – ליעקב  עד  הנשמה  יורדת  מכן  ולאחר 
וגבולים,  מיצרים  מלשון  מצרים"  ל"ארץ  ועד 
וההוראה מכל הנ"ל בעבודת ה': לימוד התורה של 
כל אחד צריך להיות באופן של "חדשים ממש", דאף 
שהתורה היא עניין תמידי שקיים לעולם וכו', מכל-

מקום הלימוד צריך להיות באופן של "חדשים".
יהודים  הרבה  בין  כעת  כשנמצאים  על-דרך-זה 
אלוקה  "חלקה  שהיא  נשמה  יש  מהם  אחד  שלכל 
ממעל ממש" דבר הגורם להתרגשות גדולה, מכל-
בפועל  להוספה  תביא  זו  שהתעוררות  צריך  מקום 

ממש.
החל  דקות  כ-50  שארכה  זו  שיחה  בסיום 
בתנועות  מעודד  החל  הרבי  שמחה.  בניגון  הקהל 
לילדים  פנה  בהמשך  מהילדים,  אחד  לכיוון  ראשו 
לרב  פנה  אח"כ  'לחיים'.  לומר  להם  והורה  שארף 
ירוסלבסקי, רבה של נחלת הרב חב"ד בארץ הקודש 
בידו  הניף  אח"כ  'לחיים'.  לומר  בראשו  לו  וסימן 
לכיוון  פנה  ולפתע  הילדים,  אחד  לעבר  הימנית 
הקדושה  בידו  מניף  והחל  המערבית  הפירמידה 
בעוז לעבר יהודי יוצא רוסיה שעמד על הפירמידה.
לומר  נוסף  לאורח  בחיוך  הרבי  הורה  מכן  לאחר 
שעמד  הילדים  אחד  על  בחיוך  הביט  וכן  'לחיים' 
סיים  שהנ"ל  עד  והסתכל  'לחיים',  ואמר  הרבי  ליד 

לשתות את הכוס.

שיחה ב'
את  סיימו  שהשבת  כך  על  הרבי  דיבר  זו  בשיחה 
כל ספר בראשית וכפי שהזכירו "חזק חזק ונתחזק", 
שאכן  וכפי  גדולה,  לשמחה  לגרום  צריך  זה  ודבר 
התוועדות  עושה  היה  שהגבאי  עברו  בשנים  נהגו 

לכבוד 'שבת חזק'.
ייתכן אמנם, הוסיף הרבי, שאני "אשם" בכך שלא 
שלאחרונה  כיון  מיוחדת,  התוועדות  השבת  עשו 
נוהגים להקהיל קהילות (= לערוך התוועדות) בכל 
מכל-  – בזה  חובה  ידי  שיוצאים  וחושבים  שבת, 
התוועדות  לעשות  יש  בשבת  שנותר  בזמן  מקום, 
גורם  זהו  האמור  וכפי  חזק',  'שבת  לכבוד  מיוחדת 
שתי  ועם  ריקוד  של  לאופן  ועד  גדולה  לשמחה 
הרגלים – הן רגל ימין (כנגד העבודה דועשה טוב) 
וכן עם רגל שמאל (כנגד העבודה דסור מרע) "און 

מיט ַא שמחת תורה'דיקע ניגון".
מלא  עמד  מכיסאו,  הרבי  קם  אלו  מילים  לאחר 

קומתו והחל מנגן ניגון ההקפות לאביו זצ"ל.
בשירה  והחל  רגליו  על  התרומם  הרב  הקהל  כל 
אדירה. לפתע החל הרבי מוחא בכפיו ורקד בשמחה 
על  הימנית  בידו  מוחא  החל  כך  אחר  עצומה. 
באצבעות  מונה  החל  השמאלית  ובידו  השמאלית 
ידו הק' את התנועה הידועה שבניגון זה 10 פעמים 
המשיך  ואח"כ  הכיוונים  לכל  פנה  הרבי  (כרגיל). 
כדקה  נמשך  זה  כך  רגילות.  כפיים  במחיאות  מעט 

ויותר.
היה  לא  שעוד  והקהל  מקומו,  על  התיישב  הרבי 
במשך  בשירה  המשיך  מ"הגילויים"  להירגע  יכול 
זמן. הרבי עודד מעט בתנועות ראשו לעבר הילדים. 
באמצע העמידו את נכדו של הרב יוסל ווינברג מול 

הרבי שיאמר 'לחיים'. הרבי ענה לו בחיוך רחב.

שיחה ג'
בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הרבי  הורה  זו  בשיחה 
והעיקר  הדברים,  פרטי  על  ויכריזו  שיעלו  משקה 

הוא שיצא מכל זה עניינים של מעשה בפועל.
משקה  בקבוקי   7 המזכיר  העמיד  השיחה  בסיום 
הפעולות  על  להכריז  ניגשו  אחד  אחד  לחלוקה. 
אודותן לקחו. בסיום החלוקה החל הרבי לנגן שוב 
בידו  הניף  הרבי  זצ"ל.  אביו  של  ההקפות  ניגון  את 

השמאלית שוב לעבר הפירמידה המערבית.
ועורר  המקדש',  בית  'שיבנה  לנגן  לחזן  הורה 

אודות אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:30 לערך.

של  הפסיעות  מג'  ששב  לפני  מנחה,  בתפילת 
שארף  של  הקטן  הילד  לעבר  הביט  שלום'  'עושה 

שעמד לידו ונפנף בידו הק' לשלום לעברו, בחיוך.
מיד  שיתקיים  הגבאי  הכריז  מנחה  תפילת  אחר 
'קידושא רבא' בקשר עם 'שבת חזק', והרב יואל כהן 
חזר על חלק מההתוועדות, ועורר שוב על ההכנות 

לקראת יו"ד שבט.

יום ראשון, י"ז טבת
הדולרים,  חלוקת  החלה  שחרית  תפילת  לאחר 
שאירעו  דברים  כמה  להלן  ראשון.  יום  בכל  כרגיל 

בשעת חלוקה:
הרב  עבור  ברכה  שביקש  מאוסטרליה  ליהודי 
הרבי  אמר  שם  המוסדות  בענייני  שיצליח  פלדמן 
בחיוך: הרי זה דבר שבעה"ב יכול לפעול בזה יותר 

21 12

השמש ושקיעתה. 
כמעט בראש רשימת ספרי האחרונים אליהם התכוון 

הרבי (והוא אכן מציין לו – בהערה 175) נמצא:
שו"ת רב פעלים חלק ב' בסופו בקונטרס סוד יש־

רים סעיף ד'.
וכך אמר הגאון רבי מרדכי אליהו במהלך ה'יחידות' 
עם הרבי בשנת תשמ"ו ('התוועדויות תשמ"ו' כרך ב' עמ' 857): 
הגמרא  שאומרת  שבענין  חב"ד  לחסידי  פעם  "אמרתי 
על  בפרש"י  הובא  א.  עמוד  ריש  סב,  יבמות  א.  עמוד  ריש  פז,  (שבת 

התורה יתרו יט, טו) ד"הוסיף (משה רבינו ע"ה) יום אחד 

בינה  (חכמה  חב"ד  חסידות  על  רמז  ישנו  מדעתו", 
דעת)".

ה'בן  של  ביאורו  פי  על   – שהמשיך  כפי   – כוונתו 
ימים  ב'  א"ל  ש"הקב"ה  שם)  שבת  מסכת  על  (ח"ב  יהוידע' 
כנגד חכמה-ובינה... ומשה-רבינו-עליו-השלום הוסיף 
בדעת  שרשו  כי  מפני  גם-כן,  הדעת  כנגד  אחד  יום 

כידוע, ולזה אמר הוסיף יום אחד מדעתו דייקא".
הרבי חיזק את הדברים עפ"י דברי הרמב"ם בתחילת 
לידע חכמתו... "שיתבונן...  ה"ב)  פ"ב  התורה  (יסודי  ספרו 
ויודעים גדולים  "חכמים  ספרו:  ובסיום  הגדול",  השם 
(דעת) דברים הסתומים וישיגו (בינה) דעת בוראם" – 

"דעה את ה'".

"סיום הגלות" קשור 
ב"סיום ספר תורה"

(ליקוט משיחות י"ט  וב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 215
וילך  לש"פ  לאור  שיצא   – תשמ"ב  שלאחרי-זה  והתוועדויות  כסלו 

תשמ"ב) נאמר:

ועל-ידי-זה שכל בני ישראל יהיה להם אות בספר־
דכל  ה"סיום"  היא  ס"ת  כתיבת  מצות  אשר   – תורה 
תרי"ג מצוות (ראה ספר החינוך ועוד). – זוכים בקרוב ממש 
לסיום הגלות (ובהערה 66: "ראה בן איש חי פרשת בראשית (עמ' 

ז)").

כך נאמר גם ב"שלשלת היחס וראשי פרקים מתולדות 
בית רבינו" שבראש קובץ היום יום – מהדורת תשמ"ב:
מוני  רוב  [לדעת  סיום  היא  זו  מצוה  אשר  "מעורר 
מהאזינו)]  התורה  ברכת   – המוסיפים  (לבד  המצות 
תרי"ג מצות שבתורה ויש המקשרים זה עם סיום וקץ 

הגלות (ראה בן איש חי דרושים בתחלת בראשית (עמ' ז))".
ושוב חזר הרבי על הדברים בש"פ תצוה פרשת זכור 

תשמ"ג ('התוועדויות תשמ"ג' כרך א' עמ' 1058): 
וכמדובר כמה-פעמים (בן איש חי דרושים בתחלת בראשית 
מצוות  תרי"ג  סיום  היא  ס"ת  כתיבת  שמצות  ז)  עמ' 

"קץ  הגלות,  וקץ  סיום  עם  קשור  זה  וענין  שבתורה, 
שם לחושך", ומיד לאחרי זה – גאולה העתידה.

תגובת הרבי על אמרת ה'בן איש חי'
בביקורו האחרון של הרב מרדכי אליהו בליל ב' פ' 
עמ'  א'  כרך  תשנ"ב'  ('התוועדויות  תשנ"ב  מרחשון  ו'  לך  לך 

242) אמר הגאון רבי מרדכי אליהו:

"בנוגע לפלוגתא בין הקב"ה וכנסת-ישראל, "שובה 
אלי ואשובה אליכם" (מלאכי ג, ז) וכנסת-ישראל אומרת 
"השיבנו ה' אליך ונשובה" (איכה בסופו) כותב ה'בן איש 
חי' דבר יפה מאוד: הכלל הוא שהלכתא כרב באיסורי 
ב. ושם-נסמן). ואף- ריש עמוד  מט,  (בכורות  בדיני  וכשמואל 
או  גבר  עילאה  אם  ושמואל  רב  בפלוגתת  על-פי-כן, 
תתאה גבר, ההלכה היא (לא כרב שסבירא לי' עילאה 
גבר, אלא) כשמואל ש"תתאה גבר" (פסחים עו, ריש עמוד 
להקדוש-ברוך-הוא:  אומרים  זה  ועל  רש"י).  ובפירוש  א 

גבר),  (עילאה  כמותך  הלכה  תמיד  רבונו-של-עולם, 
"השיבנו  ולכן  גבר",  ש"תתאה  היא  ההלכה  כאן  אבל 

ה'", כדברי כנסת-ישראל".
תגובת הרבי הייתה:

ולא  ממש,  ומיד  תיכף  בפועל  שיקויים   – "והעיקר 
לחכות עד שנבוא לארץ ישראל... ובוודאי לא יקפיד 
כשנמצא  ומיד,  תיכף  תבוא  שהגאולה  כך  על  כבודו 
ולעלות  להיטלטל  אחר-כך  ויצטרך  לארץ,  בחוץ 

לארץ ישראל".

תגובת הרבי על אמרת ה'בן איש חי'
בביקורו הראשון של הגאון רבי מרדכי אליהו (זצ"ל) 
הכהן  אברהם  רבי  הגאון  עמיתו  עם  יחד  הרבי  אצל 
את  פעמים  שלוש  הזכיר  תשד"מ,  בשנת  זצ"ל  שפירא 
רבי יוסף חיים והרבי התייחס לדבריו. אפשר להגדיר 
 – הראשון  הקטע  את  בהם.  ונתן  נשא  אף  כי  בזהירות 
ובשלישי  אסמכתא  הביא   – לשני  קצת.  וביאר  חיזק 

נשא-ונתן.
אנו מפרסמים, אפוא, קטעים אלו תוך שילוב פרטים 
שנשמטו ב'התוועדויות' (תשמ"ה כרך ה') וב'בצל החכמה':

צדקת הנשים ב"אישור" הגברים
בין הדברים הוזכר מאמר חז"ל (יומא סז, ב) "אין חכמה 
וכל  כו)  לה,  (ויקהל  אומר  הוא  וכן  בפלך,  אלא  לאשה 
אשה חכמת לב בידיה טוו", ובהקשר לזה ישנו פירוש 
באחרונים (מובא ע"י הרב "יקרי ושכבי") שהיתה טווה באופן 

שלא הגביהה את זרועותיה, כי אין זה דרך צניעות. 
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בהמשך לזה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:
בכלל, ראוי להעלות על נס את מעלתן של נשי 
המש־ להקמת  בתרומתן  הצטיינו  אשר  ישראל 
לארץ  בחיבתן  גם  כמו  כב)  לה,  ויקהל  עה"פ  (רמב"ן  כן 
ישראל (פרש"י עה"פ פינחס כו, סד – מספרי עה"פ שם כז, ד. 

תנחומא שם ז) והקדימו את האנשים בכך. 

הרב מרדכי אליהו: רבינו יוסף חיים (בעל ה'בן איש 
הנשים  הביאו  בתחילה  כי  הדרש  בדרך  כותב  חי') 

נכבדות  תרומות 
אלא  למשה. 
רצה  לא  שמשה 
שהרי  מידן,  לקבל 
אין מקבלין צדקה 
(שולחן  האשה  מיד 
סימן  יודה-דעה  ערוך 

רמח ס"ד).

אדמו"ר  כ"ק 
אלא  שליט"א: 
בעלה  ברשות 
בשו"ת  [כמ"ש 
סימן  (ח"ה  הרשב"א 
שיכולות  "דע  נז) 
בנות ישראל לתת 
דבר מועט שדעת 
בכך"  הבעלים 
השו"ע  נו"כ  גם  (וראה 

שם)].

מרדכי  הרב 
אליהו: "מטעם זה, 
גרמו  הנשים  הנה 
לבוא  לבעליהן 
למחרת  עמהן 
כמ"ש  בבוקר 
'ויקחו  ג)  לו  (ויקהל 

משה...  מלפני 
אליו  הביאו  והם 
בבוקר  נדבה  עוד 
הנשים  בבקר" 

הבעלים  מלא.  כלי  בעליהם  וגם  מלא  כלי  הביאו 
עושין  והיו  הנשים,  של  לבן  מנדיבות  התביישו 
כדבריהן. אבל עצם נוכחותם – כותב ה'בן איש חי' – 
היוותה ראי' וסימן לכך שהם מאשרים את תרומתן 
כב) לה,  (ויקהל  הכתוב  פירוש  וזהו   – הנשים  של 
"ויבאהו האנשים על הנשים" [וכדפירש רש"י "עם 

הנשים וסמוכין אליהם"] [(ראה גם ספורנו. שפתי חכמים. 
צידה לדרך ותולדות יצחק עה"פ. אמרי שפר ר"פ תרומה)].

הרב אברהם שפירא: "גם ה'פנים יפות' כותב כן".
הדברים  את  ראיתי  "אני  אליהו:  מרדכי  הרב 

בספרי רבינו יוסף חיים".

אחדות - שמחה
הרב מרדכי אליהו: הרב יוסף חיים (בעל בן איש 
אדרת  [בספרו  כתב  חי) 
הפטרת  על   – אליהו 
קנה,   – שופטים  פרשת 
א] פירוש עה"פ (ישעי' נב, 
ח) "קול צופיך נשאו קול 
ומדבריו  ירננו",  יחדיו 
הפסוק  פירוש  נמצא 
ישראל  בני  כאשר  כך: 
(מצב  "יחדיו"  נמצאים 
ישראל)  אחדות  של 
נעשה מצב של "ירננו" – 

ענין של שמחה.
אדמו"ר  כ"ק 
שיש  נראה  שליט"א: 
בש"ס:  ביסוס  לכך 
בי  "כל  בגמרא:  איתא 
עשרה שכינתא שריא", 
שמחה  לך  שאין  ומובן 
גדולה מזו הנפעלת ע"י 

השראת השכינה.

קורבנות לעתיד 
לבוא כ"תשלומין" 

לזמן הזה?
חי'  איש  'בן  בספר 
ויקרא  פרשת  שני'  שנה 

אות יט נאמר:
"את  שכתוב  "ומה 
מוסף ראש-חודש הזה", 
יששכר"  "בני  הרב  אך  "הזה",  לומר  מפקפקים  יש 
(מאמרי ר"ח מאמר ג) קיים נוסח של תיבת "הזה" על-

פי מדרש רבותינו ז"ל, דלעתיד נקריב מוספין של 
שעברו  ושבתות  וימים-טובים  ראשי-חדשים  כל 
המוספין  בכל  "הזה"  נאמר  שפיר  זה  ולפי  בגלות, 

של שבת ויום-טוב וראש חדש".

השער הפנימי של הספר 'אדרת אליהו'. תרכ"ד, 
ליוורנו. צילום: באדיבות ספריית חב"ד ליובאוויטש

" ' ל ' ל
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הרבי קם מכסאו והחל מנגן 
את ניגון שמחת-תורה של אביו

הקהל הרב התרומם על רגליו והחל בשירה אדירה. לפתע החל 
הרבי מוחא בכפיו ורקד בשמחה עצומה. אחר כך החל מוחא בידו 
הימנית על השמאלית ובידו השמאלית החל מונה באצבעות ידו 
הק' את התנועה הידועה שבניגון זה 10 פעמים (כרגיל). הרבי 
פנה לכל הכיוונים ואח"כ המשיך מעט במחיאות כפיים רגילות. 

כך זה נמשך כדקה ויותר...

יום שישי, ט"ו טבת
בחודש)  ט"ו  (כבכל  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
לאחר   .16:10 בשעה  וחזר  לערך   13:00 בשעה 
הדלקת נרות נכנס לתפילת מנחה ב'זאל' למעלה. 
כשיצא בסיום התפילה החל מעודד בידו, ולאחר 
ילדי  לעבר  חזרה  הסתובב  במזוזה  בידו  שנגע 
משפחת שארף והניף בידו לעברם, המשיך ונכנס 

לחדרו.
בליל ש"ק עודד הרבי בחזקה בידו בסיום 'לכה 

דודי'.

שבת קודש, פרשת ויחי – ט"ז טבת
התפילה)  (קודם  המקדש  בית  שיבנה  בניגון 
הכלל,  מן  יוצא  באופן  השירה  את  הרבי  עודד 
'קדיש'.  האומרים  שארף  הילדים  לעבר  ובעיקר 
בפועל ניגנו את הניגון כמה פעמים (שלא כרגיל) 
הקהל  לכיוון  הרבי  הסתובב  הפעמים  ובאחת 
והיכה בידו הק' על הסטענדר בהביטו על הקהל.

ממקומו  הרבי  קם  ונתחזק'  חזק  'חזק  לאמירת 
 – האחרונה  התיבה  את  קרא  שהש"ץ  בזמן 
"במצרים" ואמר זאת כשהוא מביט על הקהל. כך 
המשיך לעמוד עד שקראוהו "יעמוד" (זהו חידוש 

מיוחד של שנה זו).
להתוועדות  נכנס  שהרבי  קודם  דקות  מספר 
הרב  הקהל  בפני  ודיבר  כהן  יואל  הר'  נעמד 

צריך  ואחד  אחד  שכל  ואמר   ,770 את  שמילא 
הגדול  שבט  יו"ד  לקראת  משהו  לעשות  לראות 
אחד  שכל  ההצעות,  אחת  הארבעים.  דשנת 
בעל-פה  שנים  או  מאמר  ללמוד  עצמו  על  ייקח 
שיעשו  ואמר  הרבי,  של  המוגהים  מהמאמרים 

רשימה בין אנ"ש ויכניסו את זה בדו"ח לרבי.
בסיום   .13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 

השירה החל הרבי באמירת השיחה.

תקציר מההתוועדות

שיחה א'
ימינו",  ואורך  "חיינו  שהיא  נאמר  התורה  על 
אף- אך  ביותר,  כללי  עניין  היא  שהתורה  היינו, 

פרטיות  הוראות  ישנן  עצמה  בתורה  על-פי-כן, 
השייכות לזמן ומקום מסוים דווקא.

יהודי  כל  של  בנשמתו  מצינו  על-דרך-זה 
מכל  ולמעלה  מפרטים  למעלה  שהיא  שהגם 
יורדת  הנשמה  מכל-מקום,  והגבלה,  מדידה 
שרואים  וכפי  ומוגבלים,  פרטיים  לעניינים  ובאה 
לפניך  אני  "מודה  אומר  משנתו  ניעור  שכשאדם 
כו'" – הודאה על החזרת כללות הנשמה, ולאחר 
שהם  השחר  ברכות  שאר  את  לומר  מתחיל  מכן 

הוראות על עניינים פרטיים.
יעקב  "ויחי  פרשתנו  בתחילת  רמוז  זה  עניין 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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פטירת נכד ה'צמח צדק'
יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק, בנו של הרה"ק 
ר' ברוך שלום – הרב"ש - בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר הצמח 
נתמנה  ימיו  ובסוף  פודוברנקה,  בעיירה  כרב  שימש  צדק. 

לרב העיר בישינקוביטש. 
קייב  בעיר  הרפואה  לבית  ונסע  מאד,  חלה  תרל"ח  בשנת 
לדרוש ברופאים מומחים, אך הוא נפטר שם במיטב שנותיו 

בגיל ארבעים וארבע, ומנוחתו כבוד בקייב. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 140)

פטירת נכד ה'צמח צדק'
אדמו"ר  חתן  מסיראטין,  יצחק  לוי  הרה"קר'  של  פטירתו  יום 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  בן  מליאדי,  זלמן  שניאור  חיים 

ומנוחתו כבוד בעיר וורשה. 
(ימי חב"ד ע' 95)

חותנו הרה"ק ר' חיים שניאור זלמן התנה עמו שלאחר החתונה 
יהיה אצלו בליאדי (כי לפני זה היה גר בווארשה). אז קבע דירתו 
עמו  ולמד  חב"ד  חסידות  דרך  ללמדו  התחיל  וחותנו  בליאדי, 
בכפלים לתושיה וכל טובו לא מנע ממנו והי' יקר אצלא מאוד, 
והוא נתן עינו ולבו על לימוד הזה ושתה בצמא דברי קדשו של 
מר חותנו הקדוש נ"ע עד כי גדל והצליח ועשה פרי כו' ובמשך 
הזמן התחיל לחזור הד"ח לפני אנ"ש הקשורים והעטופים. כן 
אדמו"ר  חותנו  חיי  ימי  כל  והעבודה  התורה  על  בליאדי  ישב 
איזה  היה  תר"מ  בשנת  נ"ע  אדמו"ר  חותנו  נפטר  וכאשר  נ"ע. 
בעיר  דירתו  קבע  תרמ"ב  שנת  בסוף  כך  ואחר  בליאדי  שנים 
סיראטשין. ולשם התחילו לנסוע הרבה מאנ"ש של מר חותנו 
וגשמיות,  ברוחניות  בעצתו  ולשאול  מפיו  לקח  לקבל  הקדוש 

בסוף ימיו חזר לוורשה. 
(בית רבי ע' 250 (ח"ג פט))

תרל"ח

כ"ב 
טבת

כ"ג 
טבת

תרס"ה

וידגו לרוב בקרב הארץ (מח,טז)
וידגו: כדגים הללו... (רש"י)

בפסוק זה יש רמז לנשמות דאצילות.
בעולם  למטה  בהיותן  גם  אלו,  נשמות 
הזה ("בקרב הארץ"), משולות לדגים שבים 
("וידגו לרוב"): כשם שהדג מובלע במקורו, 
מיד  זה  ממקום  וכשפורש  חיותו,  כל  ששם 
בבחינת  הן  אלו  נשמות  גם  כך   – מת  הוא 
בהן  אין  באלוקות.  מוחלטת  ודבקות  ביטול 
במקורן  'מובלעות'  והן  פירוד  של  שמץ 

העליון.

(המשך תרס"ו פרשת בא עמ' קנ"ח)

ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו 
(מח,יט)

טעם הדבר הוא, כי אפרים – ולא מנשה – 
הוא העיקר של יוסף. וסימנך:

א) אפרים הוא על שם "כי הפרני אלוקים", 
ותרגומו "אפשני", והוא כמו יוסף, שפירושו 

תוספת וריבוי.
"אפריון  כמו  חן,  מלשון  הוא  אפרים  ב) 
(חן שלנו, רש"י) נמטייה לרבי שמעון" (סוף 
לט)  (בראשית  נאמר  וביוסף  בבא-מציעא), 
בעיני  חינו  "ויתן  בעיניו",  חן  יוסף  "וימצא 
"בן  (מט)  לקמן  כתיב  כן  הסוהר".  בית  שר 

פורת יוסף", ופרש"י "בן חן".

(תורת לוי-יצחק על הש"ס הערות למס' מנחות עמ' 
רמה)

בך יברך ישראל... ישימך 
אלוקים כאפרים וכמנשה (מח,כ)

אפרים ומנשה, אף שנולדו וגדלו במצרים, 
שנולדו  ושמעון,  מראובן  נחותים  היו  לא 
(לעיל  כדכתיב  יעקב,  של  באוהלו  וגדלו 
ושמעון  כראובן  ומנשה  "אפרים  ה),  פסוק 

יהיו לי".
ולא עוד אלא שבמידה מסוימת היה בהם 
המעלה   – ושמעון  ראובן  על  ויתרון  עילוי 
כך  משום  החושך".  מתוך  האור  "יתרון  של 

יתברכו בני-ישראל באפרים ומנשה דווקא.

(ליקוטי-שיחות כרך ה עמ' 462)
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 – הדברים  תוכן  על  חזר  אליהו  מרדכי  כשהרב 
הקשה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 – זה  דראש-חודש  קרבן  שמקריבים  לאחרי 
כיצד יכולים להקריב קרבן נוסף עבור ראש-חו־

דש שעבר?!
של  ענין  זהו  להסביר:  אליהו  הרב  ביקש 
תשלומין – כמו שמצינו בתפלה, או בדומה לקרבן 

נדבה, כפי שיש תפלת נדבה.
אך כ"ק אדמו"ר שליט"א הקשה: 

אם מצד תשלומין – הרי זה על התפלה האח־
נדבה  בתפלת  הרי  נדבה  מצד  ואם  בלבד,  רונה 
לק־ בנוגע  זה  שייך  ומה  משהו,  לחדש  צריכים 

רבנות?!
כל של  הקרבנות  את  להקריב  כדי  ועוד:  זאת 
קרבנות  הקריבו  לא  שבהם  וכו'  החדשים  ראשי 

אלו – דרוש זמן רב ביותר!
[הקטע האחרון נאמר אולי כתגובה אחרי הערת 
יכול  עולה  לקרבן  בנוגע  שאמר:  שפירא  הרב 

להביא כמה שרוצה]
הרבי סיים את הדיון בדברים הבאים:

אליהו  לפני  השאלה  יציעו  בוודאי  אופן  בכל 
לפסק־ בנוגע  אבל  זו.  קושיא  יתרץ  אשר  הנביא 
הרבנים  לפסוק  יצטרכו   – למעשה  הלכה  דין 

מארי דאתרא
דרב  שבאתרי'  ב)  נד,  (כתובות  בגמרא  וכדאיתא 

מתנהגים כפס"ד הרב.
[הערת המביא לבית הדפוס:

דברי ה'בן איש חי' מתבססים על ה'בני יששכר' 

ב'כף  גם  איתא  האלו  וכדברים  וג');  ב  ר"ח  (מאמר 

שלמה'  ו'תפארת  יט.  אות  תכג  סימן  החיים' 
יום  מוסף  ואת  ד"ה  א  כח,  קודש  שבת  (מועדים) 

השבת הזה.
ברשימת   1882 גליון  חב"ד'  ב'כפר  נחשף  לאחרונה  (רק 

הגרח"י אייזנבך שליט"א) שהספר 'תפארת שלמה' היה 

על שולחנו של כ"ק אמו"ר מוהרש"ב נ"ע)].
בספר  שכתוב  למה  גם  יצוין  הענין  [לשלימות 

המנהיג (דרך פקודיך הקדמה ה').
בספר  נסמנו)  (או  שהובאו  בספרים  עוד  וראה 
'פרדס יוסף' עה"ת פרשת פינחס (הר"ד מנדלבוים) 
ע' א' קמא-קמב (ס"ק רא) ושם עמ' א' קמד-ה (ס"ק 

רי). ועוד].

ספרי ה'בן איש חי' בספרייה
בספריית אגודת חסידי חב"ד בניו יורק מצויים 
יצויינו  מתוכם  חי",  איש  ה"בן  של  רבים  ספרים 
(תרכ"ד- עתיקים  מדפוסים  ספרים  מספר  להלן 

תער"ב) המצויים בספריה האמורה: 

ליוורנו  ישועה,  קרן   – המלך  אם   – שלמה  אבן 
תר"ל.

אדרת אליהו, ליוורנו תרכ"ד.
אמרי בינה חלק א, ירושלים, חש"ד.

בן איש חי, בגדד תער"ב.
נפלאים מעשיך, ירושלים תער"ב. 

רב ברכות, בגדד תרכ"ח.
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ענייני ניחום אבלים
לפי הרמב"ם ערירי שנפטר ואין לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה 

שיישבו 'שבעה' עליו, מתקבצים עשרה אנשים ויושבים 'שבעה' עבורו. 
הראב"ד השיג עליו וכתב: "אין לו שורש!". מהו, באמת, שורש 

המחלוקת? • והאם ניתן לנחם ָאֵבל באמצעות מכתב? • סוגיות מרתקות 
מתורת רבינו, מעובדות בידי מערכת 'התקשרות'

בגמרא מסכת שבת (קנב, א-ב) נאמר:
לו  ("אין  מנחמין  לו  שאין  מת  יהודה:  רב  "אמר   
אבלים שיהו צריכים לנחמו", רש"י) הולכין עשרה בני 

אדם ויושבין במקומו".
כלומר, אדם ערירי שאין לו קרובי משפחה מדרגה 
ראשונה שיישבו שבעה לאחר מותו, מתנדבים עשרה 

יהודים זרים לשבת שבעה אחריו.
דשכיב  "ההוא  מעשה:  בגמרא  מובא  לכך  בהמשך 
יומא  כל  מנחמין,  לו  היו  לא  יהודה  דרב  בשבבותיה 
לאחר  בדוכתיה.  ויתבי  עשרה  בי  יהודה  רב  דבר  הוה 
ואמר  יהודה  דרב  בחילמיה  ליה  איתחזי  ימים,  שבעה 

ליה: תנוח דעתך שהנחת את דעתי".
[ = אדם אחד נפטר בשכונתו של רב יהודה ולא היו 
יהודה  רבי  היה  יום  בכל  עליו.  שיתאבלו  קרובים  לו 
מביא עשרה אנשים וישבו במקומו. לאחר שבעה ימים 
נראה המנוח לרב יהודה בחלום ואמר לו: תנוח דעתך 

שהנחת את דעתי]. 
התכנסות  מטרת  מה  במפורש  נתבאר  לא  בגמרא 
נראה  הרמב"ם  מדברי  המת.  של  במקומו  העשרה 
על  תנחומים  ומקבלים  כאבלים  נוהגים  שהללו 

הפטירה.
לו  שאין  "מת  ד):  יג,  אבל  (הלכות  הרמב"ם  בלשון 
אבלים להתנחם – באים עשרה בני אדם כשרין ויושבין 
במקומו כל שבעת ימי האבילות ושאר העם מתקבצין 
ויום  יום  בכל  קבועין  עשרה  שם  היו  לא  ואם  עליהן. 

מתקבצין עשרה משאר העם ויושבין במקומו".
וטען:  הרמב"ם,  דברי  על  בתקיפות  השיג  הראב"ד 
שהראב"ד  מבאר  משנה'  ה'לחם  שורש"!  לו  אין  "זה 

באבלות  נוהגים  שהעשרה  הרמב"ם  הבנת  על  חולק 
ומקבלים תנחומים: "מה שכתב רבינו שהעשרה נעשים 
כאבלים ושאר העם מנחמים להם – קשה, מנין לו זה? 
דבגמרא שבת לא אמרו אלא דהם באים שם ולא שיהיו 
בהשגות  ז"ל  הר"א  עליו  השיג  כן  ומפני  כמתנחמים! 

וכתב שאין לזה שורש".

גמילות חסד – למי?
בביאור מחלוקתם נראה לומר:

על ניחום אבלים כתב הרמב"ם (פרק יד הלכה ז) שהוא 
"גמילות חסד עם החיים ועם המתים". היינו, שבניחום 
עם  חסד  עשיית  א)   – נפרדים  עניינים  שני  אבלים 
האבלים 'החיים'. ב) עשיית חסד עם המנוח, 'המתים'.

'המתים'  עם  החסד  גמילת  האם  לחקור  יש  מעתה 
הינה עניין העומד בפני עצמו גם ללא גמילת חסד עם 

החיים. לכאורה, ניתן לפרש זאת בשני אופנים:
הוא  תנחומים  ידי  על  המנוח  עם  חסד  גמילת  א) 

עניין בפני עצמו, ואינו תלוי בנחמת אבלים חיים. 
אותם,  ומנחמים  החיים  עם  חסד  גומלים  כאשר  ב) 
גומלים בכך חסד גם עם המנוח. אך כאשר אין אבלים 
חיים לנחמם, לא ניתן לגמול חסד ו'לנחם' את המנוח 

בלבד.
ונראה כי בכך נחלקו הרמב"ם והראב"ד: 

החסד  הרמב"ם סובר כפי האופן הראשון, שגמילת 
עם המנוח באמצעות תנחומים הינה עניין בפני עצמו 

ואינה תלויה בנחמת האבלים החיים.
נועד  מנחמין" לו  שאין  ב"מת  האמור  הדין  לפיכך, 
מותו,  על  ולהתנחם  המת  עם  חסד  לגמול  לאפשר 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

אדמו"ר הזקן חלה
הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
שני  ביום   – חלה 
במחלה   – בשבוע 
קם;  לא  שממנה 
הלכה  חולשתו 
וגברה מיום ליום עד 
קודש  שבת  מוצאי 
נשמתו  עלתה  שאז 

הקדושה למרומים.

'דידן נצח' – 
סופית  

ה"דידן  שנגמר  יום 
לעיני  גלוי  באופן  נצח" 
בקשר  העמים  כל 
נשיאינו  רבותינו  לספרי 
ליובאוויטש.  שבספריית 
תביעה  דחיית  לאחר 
הצד  שהגיש  אחרונה 
ל"דידן  בהמשך  השני 
טבת  בה'  שהיה  נצח" 
נדחתה  התביעה  תשמ"ז. 

וה"דידן נצח" נהיה סופי!

לידת הרבנית שיינא הורנשטיין
בתו  הורנשטיין,  שיינא  הרבנית  הולדת  יום 
הצעירה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בליל ש"ק 
בעיר  בלילה,  עשרה  שתים  בשעה  שמות  פ' 

ליובאוויטש. 
(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' כ. כב. 
סה"מ תשי"א(מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) ע' 106)

אדמו"ר  כ"ק  אביה  לה  כותב  מאגרותיו  באחת 
מוהריי"צ:

אבא [כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב] אמר עליך שיש 
תואר  זהו  עדינים"  "חושים  עדינים.  חושים  לך 
מאישיות  בא  כשהוא  ובייחוד  ביותר,  נכבד 

כזאת... 
(ימי חב"ד ע' 95)

תר"ס

י"ח 
טבת

י"ט 
טבת

כ"א 
טבת

פטירת המשפיע הראשון ב'תומכי תמימים'
קוגעל הענדל  חנוך  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
"תומכי  בישיבת  הראשון  המשפיע  (קורניצער), 
בשנת  התייסדותה  בעת  בליובאוויטש,  תמימים" 

תרנ"ז.
וכה ביקש לפני פטירתו:

מאה  לאחר   – שלמעלה  בעונשים  אשר  ידוע 
ועשרים – יש שני סוגי עונשים, עונש ארוך ועונש 
ונוראים  גדולים  היסורים   - הקצר  בעונש  קצר. 
יכולים  לא  החבלה  מלאכי  שאפילו  עד  במאד 
זאת,  ובכל  הנענש.  של  היסורים  לגודל  להביט 
משום  הקצר,  העונש  את  לו  שיתנו  מבקש  הוא 
שרוצה הוא להיות בהיכל כ"ק אדמו"ר הזקן ביום 

ההילולא כ"ד טבת. 
(ליובאוויטש וחייליה ע' 135)

מצבתו  על  לחקוק  ציוה  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
את המלים: ורבים השיב מעוון. 

(התמים ח"א ע' 82)

היה  לא  בכלל  שהוא  הרבי,  עליו  אמר  כן  כמו 
נכנס  ומיד  הגיהנום  את  הריח  רק  הוא  בגיהנום; 

לגן עדן. 
(סה"ש תש"ב ע' 135. ליובאוויטש וחייליה ע' 136)

חנוך  ר'  הרה"ח  כותב:  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
הסתפק  לא  הוא  האמיתי:  המחנך  הינו  הענדל 
ופעל  עשה  אם  כי  ה"ללמוד",  עצמו,  עם  בעשיה 
בעבודה של מסירה ונתינה ובהתמסרות חסידית 
אהבת  של  בלהבה  אצלו  היה  והכל  ב"וללמד", 

ישראל ובעריבות של חסידות חב"ד. 
(סה"מ תש"ט ע' 198)

תרס"דתש"נתקע"ג
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פרשת ויחי
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע-עשרה שנה 

(מז,כח)
"ויחי יעקב" – יעקב המשיך אור וחיות אלוקיים,

"בארץ מצרים" – בעולם הזה הגשמי, הנקרא 'מצרים' 
(מלשון מיצר וגבול), 

"שבע-עשרה שנה" – המשכה זו היתה על-ידי בחינת 
טו"ב, ספירת היסוד, שכל ההמשכות עוברות על-ידה 
["טוב" רומז לספירת היסוד, ככתוב (ישעיהו ג) "אמרו 

צדיק כי טוב", ונאמר (משלי י) "וצדיק יסוד עולם"].

(ספר המאמרים תרכ"ח עמ' נז-נח)

• •
"ויחי יעקב בארץ מצרים" – על-ידי עבודתו של יעקב 

בהפיכת החושך של מצרים לאור, זכה ל:
(טוב  וטו"ב  אור  בחינת   – שנה"  "שבע-עשרה 
בגימטרייה שבע-עשרה) אמיתי, כי "יתרון האור" הוא 

דווקא בבואו "מתוך החושך".
האיש  "מי  לד,יג),  (תהילים  שנאמר  מה  על-דרך 
החפץ חיים – אוהב ימים לראות טוב", כי תכלית החיים 

הוא לראות טוב.

(אור-התורה בראשית כרך ב' דף שנד-שנה)

• •
רבי יהודה הנשיא היה דר בציפורי שבע-עשרה שנה, 
שבע  מצרים  בארץ  יעקב  ויחי  עצמו  על  קורא  והיה 
שנין  עשרה  שבע  בציפורי  יהודה  וחיה   – שנה  עשרה 

(ב"ר)
מידתו  שהיא  התפארת,  מידת  היא  רבי  של  בחינתו 
של יעקב. דבר זה נרמז במאמרו של רבי במסכת אבות 
(פ"ב) "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם – כל שהיא 

תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".
ליעקב  רבי  דמה  שבהם  דברים  כמה  מצאנו  לכן 

אבינו:
גר  ורבי  שנה,  שבע-עשרה  במצרים  גר  יעקב  א) 
שבע-עשרה שנה בציפורי, שהיא כמו מצרים, כדכתיב 

(הושע יא), "יחרדו כציפור ממצרים".

וסימנך: 'צפרי' עולה בגימטרייה ש"פ (380), כמספר 
"מצרים".

יהודה  "ואת  מו),  (בראשית  כתיב  אבינו  ביעקב  ב) 
"לתקן   – רש"י  ופירש  גושנה",  לפניו  להורות  גו'  שלח 
לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה". כיוצא בזה מצאנו 
מוריינא  יהודה  "רבי   – קד)  (מנחות  אמרו  רז"ל  ברבי: 
דבי נשיאה הווה" (היה להם לבית רבי מורה הוראות, 

ועל-פיו היו עושים כל דבריהם, רש"י).

(תורת לוי-יצחק הערות למסכת כלים עמ' שז)

• •
יש לציין קשר נוסף בין רבי ליעקב אבינו:

נאמר בספרים ש'נשיא' ראשי-תיבות ניצוצו של יעקב 
מנשמתו  ניצוץ  הוא  בישראל  נשיא  שכל  היינו  אבינו. 
של יעקב. דבר זה מודגש ובולט באופן מיוחד אצל רבי, 

שנקרא שמו בישראל "רבי יהודה הנשיא".

(משיחת שבת-קודש פרשת דברים תשל"ה אות לט)

האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו 
(מח,טו)

בצאנו.  ומביט  עומד  שהוא  לרועה  אמר:  יוחנן  רבי 
על  לפניו.  והזקנים  מהלך  לנשיא  אמר:  לקיש  ריש 
דעתיה  על  לכבודו;  צריכין  אנו   – יוחנן  דרבי  דעתיה 

דריש לקיש – הוא צריך לכבודנו (ב"ר)
אומר הרב המגיד ממזריטש: מר אמר חדא ומר אמר 

חדא ולא פליגי.
רבי יוחנן מדבר על בני-ישראל כפי שהם 'מקבלים' 
את האור והשפע האלוקי הנמשך בעולמות ובנבראים. 

בבחינה זו – "אנו צריכין לכבודו" יתברך.
כפי  בני-ישראל  על  מדבר  לקיש  ריש  זאת,  לעומת 
"ישראל  (כמאמר  כביכול  'משפיעים' בבחינת  שהם 
מפרנסין לאביהם שבשמים"), זאת אומרת שהם גורמים 
והשלמת  במילוי  עבודתם  על-ידי  למעלה  רוח  נחת 
הכוונה העליונה של בריאת העולם. בבחינה זו – "הוא 

צריך לכבודנו" (עבודתנו) כביכול.

(אור-תורה בראשית דף כ"א)

ממעייני החסידות
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וכך יש לפרש את דברי הגמרא: מת שאין לו קרובים 
ידי  על  חסד  עמו  לגמול  ניתן  ולא  עליו  שיתאבלו 
חסד  עמו  לגמול  שכדי  הרי  קרוביו,  את  שמנחמים 

יושבים עשרה בני אדם ומקבלים עליו תנחומים.
ואילו לדעת הראב"ד, גמילת החסד עם המנוח על-
ידי קבלת תנחומים היא דווקא כאשר ישנם אבלים מבני 
משפחתו, אך בהיעדרם לא ניתן לגמול חסד עם המת. 
על כן, יתפרשו דברי הגמרא כך: "מת שאין לו מנחמין" 
ולא ניתן לגמול עמו חסד על ידי קבלת תנחומים, הנה 
שמתאספים  ידי  על  אחר:  באופן  חסד  עמו  לגמול  יש 

עשרה ויושבים במקומו (אך לא נוהגים באבלות)1.
עם  החסד  שגמילת  הפירוש  הראב"ד  לדעת  ואילו 
ה"מת שאין לו מנחמין" נעשית על ידי שאנשים זרים 
מקבלים תנחומים, הינו מופרך ו"אין לו שורש", – כי 
כיוון שאין קרובים אבלים, לא קיים כלל עניין גמילת 

חסד עם המנוח על ידי תנחומים.

(ע"פ אגרות קודש חלק כד עמ' רעו)

ניחום אבלים על ידי מכתב
באמצעות  אבלים  ניחום  מצוות  לקיים  ניתן  האם 

מכתב ניחומין?
המצווה  מהות  שכן  אפשרי,  שהדבר  נותנת  הדעת 
וצערו,  מכאבו  וניחומו  האבל  עם  חסד  גמילות  היא 

דבר זה יכול להיעשות באמצעות מכתב.
המנוח,  עם  גם  חסד  עושים  אבלים  בניחום  בנוסף, 
ועבורו אין כל נפקא מינה אם הניחום נעשה באמצעות 

מכתב או דיבור בפה דווקא.
אלא שלכאורה, עדיין יש מקום לעיין מצד הדין:

א) הרמב"ם (אבלות ריש פי"ד) מונה את מצוות ניחום 
אבלים בין המצוות שהן "גמילות חסד שבגופו". מכך 
משמע, שהניחום צריך להיעשות בפיו דווקא – בגופו 

ולא באמצעות מכתב.
המנחמים  ש"אין  ס"א)  שע"ו  יו"ד  (שו"ע  הוא  הדין  ב) 
רשאים לפתוח, עד שיפתח האבל תחלה" – אך כאשר 
איך  לכאורה,  מכתב,  באמצעות  האבל  את  מנחמים 

ניתן ליישם את הדין הזה?
אך באמת אין זה קשה כלל:

א) מה שכתב הרמב"ם שמצוות ניחום אבלים היא 

1. על דרך מה שכתב הרמ"א (יו"ד סי' שפד ס"ג) "מצווה להתפלל שחרית 
וערבית במקום שמת שם אפילו אין אבל כי יש בזה נחת רוח לנשמה" (הערת 

הרא"ב שי' גערליצקי, הערות וביאורים קובץ תתס"ג עמ' 32).

ממצוות  להבדילה  כוונתו  שבגופו",  חסדים  "גמילות 
צדקה המוזכרת בהמשך הפרק, שהיא גמילות חסדים 
האבל  שניחום  לקבוע  בכוונתו  אין  אולם  שבממונו, 

חייב להיעשות דווקא באמצעות גופו.
הדבר מוכח מכך שגם את נשיאת המת מנה הרמב"ם 
כ"גמילות חסד שבגופו", והרי בעניין נשיאת המת ישנו 
דין (יו"ד סי' שמא ס"ג) "מקום שנוהגים ש[ממנים] כתפים 
הקרובים  שנתעסקו  ולאחר  המת,  להוציא  מיוחדים 
בצרכי הקבורה ימסרוהו להם והם יקברוהו...", הרי, 
שעל אף שנשיאת המת היא "גמילות חסדים שבגופו", 
היו ממנים שלוחים מיוחדים לכך ולא הקפידו לשאת 

את המת בידיהם ממש.
כמו כן, יש לציין לפסוק (שמואל-ב י, א-ג): "וימת מלך 
אעשה  דוד  ויאמר  תחתיו.  בנו  חנון  וימלך  עמון  בני 
אל  עבדיו  ביד  לנחמו  דוד  וישלח  חנון...  עם  חסד 
אביו... ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד 
הרי  מנחמים".  לך  שלח  כי  בעיניך  אביך  את  דוד 

שניחום האבל יכול להיעשות באמצעות שליח2.
האבל  בידי  המכתב  שפתיחת  וודאי  ראשית,  ב) 
'פתיחה'  נחשבת  שבו  התנחומים  את  לקרוא  מנת  על 

מעולה.
לכל  פרטית  בפתיחה  צורך  שאין  מסתבר  שנית, 
בדברים  האבל  פתח  שכבר  ומכיוון  ומנחם,  מנחם 
למנחמים אחרים, שוב אין צורך בפתיחה נוספת, ואם 

כן, אין שום חיסרון בניחומו על ידי מכתב.

(ע"פ אגרות קודש, שם)

אבלים מנחמים 
זה את זה - כיצד

איתא ברבינו יונה, פרק ג דמסכת ברכות3, שניחום 
אבלים מן התורה; אפילו אבלים בעצמם ינחמו זה את 

זה.
והנה, בהשקפה ראשונה אינו מובן: במה ינחם אבל 

את חברו, והוא בעצמו שרוי באבלות כמותו?
אבל זה עצמו שמראה להאבל שאינו בודד בצערו, 
ואשר יש שני ושלישי וכו' הרוצה לנחמו אלא שמגודל 

הכאב אינו מוצא במה לנחם - זה עצמו נחמה היא.

(אגרות קודש חלק ג עמ' רמח) 

2. ראה הערות וביאורים קובץ תתקצ"ח, עמ' 32.
3. ראה בספר "משמיע שלום" (לרש"ב שי' וולפא, תשע"ז. עמ' 469) שמבאר 

כיצד מוכח בדברי רבינו יונה שכך סביר ליה.
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