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אור וחום ההתקשרות

על כולנו לדעת, שהיה לנו רבי גדול וגם עתה יש לנו רבי גדול הוא כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ, שביקש ופעל וגם עתה פועל ברכה והצלחה עבור יהודים בכלל 

ועבור אלו הקשורים עמו בפרט.
הרבי ידע ויודע גם עתה את חולשותיהם של האנשים או הנשים בקהל עדת 
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להם את המצטרך להם, בני חיי ומזונא רויחא, ושה' ימחל להם על העבירות 

שלהם, מתוך התחשבות במצב בו הם נמצאים ובנסיונות מהיצר הרע.
במילא, צריכים אנו כולנו לקבל על עצמנו, שמהיום והלאה, נהיה טובים יותר, 

והחלטה זו תמשיך ברכה והצלחה... בגשמיות וברוחניות.
(אגרות קודש חלק ג' עמוד תמד)
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כבוד התורה

המענה שלפנינו בא בהוספה למכתב אחד החסידים מיום י' ניסן תש"י, 
בו הפציר ברבי לקבל על עצמו את הנשיאות באופן רשמי.

וכבר  מבהילים.  ודבריו  מועש"ק.  מכתבו  קבלתי 
וידוע  נפשות],  דיני   =] ד"נ  ענין  שזהו  לא'[חד]  עניתי 
בדיני   =] בד"נ  צריך  ודרישה]  חקירה   =] חקו"ד  כמה 
כו'.  ושונים  כותבים  והם  כו'.  ואולי  האי  וכולי  נפשות] 
ובל"ס [= ובלי ספק] כוונתם רצוי'[ה], אבל כו'. – ומה 
ובלי   =] ובל"נ  הציון,  על  בהיותי  כולם  את  שהזכרתי 
נדר], אעשה כן גם מחר – הוא ַאלס גוטע פריינד [=בתור 
ידיד טוב], ונהגתי כן זה כמה שנים בהכנסי להיכל כ"ק 
סי'  חסידים]  ספר   =] ס"ח  וראה  הכ"מ.  אדמו"ר  מו"ח 
חמודות  בבגדים  בקידוש  הרבים  את  ופוטר  תתשכט•: 

שהי'[ה] לובש.
"ואם  •ושם: 
המתים  חפצים 
אז  להתראות, 
רשות  ניתן 
אף- להתראות, 
שנקבר  על-פי 

בתכריכי מתים יכולים להראות לבניהם במלבוש, באיזה 
ופעם  עמו,  שנקבר  במלבוש  פעם  שרוצים,  מלבוש 

במלבוש של קודם לכן.
שהיה  חמודות  בבגדים  נראה  היה  הקדוש  "ורבינו 
היה  שעדיין  להודיע  בתכריכין,  ולא  בשבת,  לובש 
בתוקפו, ופוטר את הרבים ידי חובתן בקידוש היום, ולא 
כשאר המתים שהם חפשי מן המצות, כי אם כחי בבגדים 
כמו שהיה לובש בחייו, והצדיקים נקראים חיים אפילו 

במיתתם ופוטר בקידוש בני הבית".

הצדיקים נקראים חייםהכתב והמכתב 

פרשת בא | להיכנס לעבודת בעל ההילולא
...בעמדנו ביום השבת שלפני יום ההילולא – אזי מודגשת ההוראה ד"בא" בנוגע לענייניו של בעל ההילולא, 
כלומר, שישנו ציווי לבוא ולהיכנס בתוך ענייניו ועבודתו של בעל ההילולא, שכללותם ותוכנם – הפצת היהדות 

והמעיינות חוצה, ובאופן ד"יוסף ה' לי בן אחר", לעשות מ"אחר "בן". 
ונלכה מדרכיו  הורנו  אשר  ישרה  בדרך  נלך  "כאשר  בדרכיו  דהליכה  העניין  כללות  על  נוסף  אומרת:  זאת 
באורחותיו" – ישנו ציווי ונתינת כח מיוחד: "בא", כלומר, לבוא ולהיכנס פנימה (לדרגא נעלית יותר) בנוגע לכל 

הקשור למילוי ההוראות דבעל ההילולא. 

(ש"פ בא תשמ"ג, תורת מנחם ח"ב עמוד 854)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט' בשבט ה'תשפ"א – ט"ז בשבט ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' קדוש החדש פרק הלכות טומאת מת פרק ט-יא.ט' בשבטו'
מ"ע קז.יט.

הל' תעניות.. בפרקים פרק יב-יד.י' בשבטש"ק
מ"ע קז.אלו. פרק א.

מ"ע קז.פרק ב.פרק טו-יז.י"א בשבטא'

מ"ע קז.פרק ג.פרק יח-כ.י"ב בשבטב'

מ"ע קז.פרק ד.פרק כא-כג.י"ג בשבטג'

פרק כד-כה. הלכות פרה אדומה.. י"ד בשבטד'
מ"ע קז. קיג.פרק ה.בפרקים אלו. פרק א.

הל' מגילה וחנוכה.. בפ
פרק ב-ד.ט"ו בשבטה'
מ"ע קיג.רקים אלו. פרק א.

מ"ע קיג.פרק ב.פרק ה-ז.ט"ז בשבטו'
30
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דברמלכות

4

הזמן החולף מוסיף 
בעבודת בעל ההילולא 

• מדוע אנו מתאספים בקשר לזיכרון מאורע שאירע לפני עשרות שנים?! 
• שליחותו והנהגתו של בעל ההילולא היו לסייע ולהוסיף חיות לכל 
ישראל, הן חיות רוחנית והן חיות גשמית • כל ענייני בעל ההילולא 
שייכים גם להווה ומשנה לשנה אף הולכים ומתפתחים • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
רבים  אצל  המתעוררת  כללית  שאלה  ישנה 
כדלקמן,  בה),  (וכיוצא  זו  בהתוועדות  מהמשתתפים 
ואף על פי שעניין זה נתבאר כבר בהזדמנויות שונות, 

אחזור עתה על נקודת העניין:
כאשר ריבוי יהודים מתאספים ביחד – הרי זה אמנם 
במקום  מתאספים  כאשר  ובפרט  ביותר.  גדול  עניין 
קדוש – בית הכנסת, שבו מתפללים לקדוש-ברוך-הוא 
נערכים  שבו  המדרש,  ובית  מריה"1,  קמיה  "כעבדא 
בני  מתאחדים  זה  ידי  שעל  התורה,  בלימוד  שיעורים 
ישראל עם הקדוש-ברוך-הוא , כי "אורייתא וקודשא 
בריך הוא כולא חד"2 (היינו, שעל פי "תורת אמת" הרי 

זה באופן ד"כולא חד").
(באופן  כאלו  התוועדויות  אף-על-פי-כן,  אבל 
ובכל  יום  בכל  נערכות  אינן  כו')  שכזה  מדה  ובקנה 
בזמנים  אלא  שבזה),  העילוי  גודל  (למרות  שעה 
מישראל,  רבים  מתאספים  שבהם  דווקא,  מיוחדים 

באופן ד"ברוב עם הדרת מלך"3, מלכו של עולם.
זאת אומרת: כל התוועדות (באותם זמנים מיוחדים) 
ובנוגע  זה.  לזמן  השייך  מסויים  מאורע  עם  קשורה 

1. שבת יו"ד, רע"א.
2. ראה זוהר חלק ג עג, א.

3. משלי יד, כח.

מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  יום  זה  הרי   – זו  להתוועדות 
אדמו"ר.

שאירע  מאורע  אודות  שמדובר  מאחר  ולכאורה, 
לפני כמה וכמה שנים – שלושים ושתיים שנה4 – אם 
כן, מהי השייכות דמאורע הנ"ל (שהיה בעבר) לימינו 
אלו (בהווה), שלכן מתאספים כולנו יחד בקשר לזכרון 

מאורע הנ"ל?!

ב
יתירה מזו:

שלושים ושתיים השנים האחרונות היו שנים בעלי 
שבזמנים   – מיוחדים  ובמאורעות  בתוכן  רב  עושר 
רגילים היו מאורעות הנ"ל צריכים להתפרס על משך 

ריבוי שנים (הרבה יותר מאשר 32 שנה).
וכפי שרואים במוחש את המאורעות והשינויים כו' 
שהיו במשך 32 השנים האחרונות – הן שינויים לטוב, 
והן שינויים בכיוון ההופכי. וכאמור לעיל – משך הזמן 
שבו אירעו מאורעות ושינויים אלו (32 שנים) – הוא 
שהיו  והשינויים  המאורעות  ערך  לפי  ביותר  קצר 

במשך זמן זה.
ליום  אלו  ימינו  בין  שהמרחק  נמצא  זה  פי  ועל 

4. השיחה נאמרה בשנת תשמ"ב – הערת המערכת.
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ההסתלקות של כ"ק מו"ח אדמו"ר (יו"ד שבט תש"י) 
הוא יותר (באיכות) מאשר שלושים ושתיים שנה, כי 
ועניינים  מאורעות  בקרבם  מכילים  הנ"ל  שנים   32

המתאימים למספר שנים גדול יותר!

ג
יהודים  שריבוי  בפועל  רואים  אף-על-פי-כן, 
התאספו יחד בקשר למאורע זה, בהיותם "עם חכם 
שהיה  מאורע  אודות  שמדובר  וביודעם  ונבון"5, 
גם  אלא  השנים,  מבחינת  "בעבר"  רק  ולא  בעבר, 
במעמד ומצב שונה לגמרי מהמעמד ומצב שבהווה 
– אף-על-פי-כן, מתאספים הם ביחד, מרצונם הטוב, 

ובטוב לבב (מבלי הבט על הטרחא שבדבר).
ויתירה מזו:

המשתתפים  מספר  והולך  גדל  לשנה  משנה 
ומובן  הנ"ל),  מאורע  עם  (הקשורה  בהתוועדות 
ישראל  בני  במספר  הוספה  ישנה  שכאשר  בפשטות 

(בכמות), ישנה הוספה גם באיכות.
וכפי שעניין זה מתבטא בהלכה – "ברוב עם הדרת 
גם  נוסף  עם",  ב"רוב  נוסף  שכאשר  היינו,  מלך", 

ב"הדרת מלך".
זאת אומרת: אפילו כאשר נוסף יהודי אחד בלבד, 
גם  נוסף  ממילא  ובדרך  עם",  ב"רוב  הוספה  זו  הרי 

ב"הדרת מלך".
יהודים  תשעה  אצל  שנוסף  העילוי  מלבד  דהנה, 
כאשר מצטרף אליהם יהודי עשירי, שאז נעשים הם 
"עדה קדושה", ומלבד החילוקים שישנם בין עשרה, 
מאה, אלף ורבבה מישראל (כמובן מדברי רבי יוסי 

5. דברים ד, ו.

 – המזון6) ברכת  שבנוסח  לחילוקים  בנוגע  הגלילי 
יהודי  נוסף  כאשר  עם"  ב"רוב  והוספה  עילוי  ישנו 
אחד בלבד (במקום עשרה – אחד עשר, במקום מאה 
– מאה ואחד, אלף ואחד, ורבבה ואחד), ועל ידי זה 

נוסף ב"הדרת מלך".

שמספר  רואים  שכאשר  מובן  זה  פי  ועל 
הרי   – לשנה  משנה  וגדל  הולך  בכמות  המשתתפים 

זה מורה על הוספה באיכות הדבר.

ד
והביאור בזה: 

מהווה  הנ"ל  מאורע  שזיכרון  העובדה  עצם 
חוגים  וכמה  מכמה  יהודים,  לריבוי  משיכה  גורם 
זו,  בהתוועדות  להשתתף  כולם  שיבואו  שבישראל, 
הרי   – לשנה  משנה  וגדל  הולך  שמספרם  ובאופן 
נחלת  אינו  הנ"ל  שמאורע  אמיתית  הוכחה  גופא  זה 

העבר בלבד, אלא זהו ענין השייך להווה.
ובהקדים:

עוד  בהם  נוסף  בשנה  שנה  שמידי  עניינים  ישנם 
משנה  נחלשים  שאינם  בלבד  זו  לא  היינו,  יותר, 
עילוי  בהם  נוסף  לשנה  משנה  אדרבה:  אלא  לשנה, 
נוחה  זקנים  דעת  ישן  "יין  ולדוגמא:  יותר.  גדול 

הימנו"7, וכיוצא בזה.
זאת אומרת: כאשר רוצים לדעת אם המשך הזמן 
וריבוי השנים גורם חלישות בדבר, או אדרבה, שעל 
ידי זה נוסף עילוי גדול יותר – הרי זה תלוי במהות 
האנשים של  ובמהותם  מדובר,  שאודותיו  העניין 

שאודותם מדובר.

6. ברכות מט, ב. 
7. מגילה טז, ב.

מאחר שמדובר אודות מאורע שאירע לפני כמה וכמה שנים 
– שלושים ושתיים שנה – אם כן, מהי השייכות דמאורע 
הנ"ל (שהיה בעבר) לימינו אלו (בהווה), שלכן מתאספים 

כולנו יחד בקשר לזכרון מאורע הנ"ל?!
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ובנוגע לענייננו:
צדיק  של  ההילולא  יום  אודות  מדובר  כאשר 
לסייע   – היו  בפועל  והנהגתו  ושליחותו  שתפקידו 
ולהוסיף חיות אצל כל אחד ואחד מבני ישראל, הן 
חיות רוחנית והן חיות גשמית, כידוע לכל פעולותיו 
להגיע  זקוקים  היו  (כאשר  נפש  מסירת  של  באופן 
למסירות נפש) כדי לסייע לכל יהודי בכל האופנים 

בעניינים  והן  רוחניים  בעניינים  הן  האפשריים, 
גשמיים,

באופן  בדרכיו  ההולכים  כל  את  והדריך  וחינך 
בהפצת  יעסקו  הם  שגם  היינו,  בחיים"8,  ד"זרעו 
בכל  בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן  אמיתיים,  "חיים" 
מקום שידם מגעת, זאת אומרת, נוסף על עבודתם 
תהיה  והנהגתם  להאיר"9,  "נרות  הם  יהיו  בעצמם 
באופן ד"טופח על מנת להטפיח"10, היינו, שפועלים 
על הזולת שגם הוא יאיר וישפיע על כל הנמצאים 

בסביבתו – 
הקשורים  העניינים  שכל  בפשטות  מובן  הרי 
בהווה,  גם  נצחיים  עניינים  הם  ההילולא  בעל  עם 
בהווה,  גם  ונמשכים  הולכים  אלו  שעניינים  מאחר 
ואדרבה: מזמן לזמן נוספים עוד תלמידים ותלמידי 

תלמידים, פירות ופירי פירות.
היו  שעברה  בשנה  הילולא  ביום  גם  ובפשטות: 
כל ענייני בעל ההילולא בתקפם בהווה, אלא שמאז 
ועד היום (במשך השנה האחרונה) נוספו עוד הרבה 

8. ראה תענית ה, ב.
המתורגמת  [במהדורה  ואילך   75 עמ'  שלום  תורת  סה"ש  ג"כ  ראה   .9

ללה"ק: עמ' 95 ואילך]. קונטרס עץ החיים פכ"ב.
10. לשון חז"ל – ברכות כה, רע"ב. ועוד.

פירות.
בעתיד  שגם  בלבד  זו  שלא  מבטיחה  זו  ועובדה 
ההוא  לזמן  שייכים  ההילולא  בעל  ענייני  כל  יהיו 
עוד  יתווספו  בעתיד  מזו:  יתירה  אלא  (בהווה), 

פירות, באופן ד"ילכו מחיל אל חיל"11.
(הבא  בשבט  עשר  חמישה  עם  זאת  לקשר  ויש 
השנה  ראש   – ההילולא)  יום  לאחרי  ימים  כמה 

יהודי,  עם  ובפרט  אדם,  כל  עם  הקשור  לאילנות, 
עץ  האדם  "כי  שכתוב  כמו  השדה",  ל"עץ  שנמשל 
עניין  כללות  ישנו  באילנות  גם  שהרי   – השדה"12 

הצמיחה והגידול, פירות ופירי פירות.
לאילנות  השנה  ראש  הוא  בשבט  עשר  וחמישה 
"ממי  האילן  וחיות  יניקת  מתחילה  שמאז  היינו,   –
זה  ידי  שעל  לגמרי,  חדש  חיות  הבאה"13,  השנה 
והן  בכמות  הן  בריבוי,  חדשים  פירות  נוספים 

באיכות.

ה
שכבר  שאף-על-פי  בפשטות  מובן  על-פי-זה 

עברו 32 שנה מיום ההילולא בשנת תש"י,
את  כותבים  שכאשר  אומרת  אמת"  [ו"תורת 
התאריך בשטרות שעל פי תורה – צריכים להוסיף 
השנים  מספר  לגבי  שנים   32 עוד  השנים  במספר 

שכתבו בשטרות דשנת תש"י],

11. תהלים פד, ח.
12. פ' שופטים כ, יט. וראה תענית ז, א.

13. ירושלמי ראש-השנה פרק א הלכה ב.

הקשורים  העניינים  כל  ומתחזקים  הולכים  לשנה  משנה 
עם יום ההילולא הן בכמות והן באיכות. וטעם הדבר – כי 
בעל ההילולא העמיד תלמידים ותלמידי תלמידים באופן 
אלא  בעצמם,  בעבודתם  יסתפקו  שלא  בחיים",  ד"זרעו 

באופן ד"עץ השדה", שעושה פירות ופירי פירות
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יום  עם  הקשורים  שהעניינים  בלבד  זו  לא  הנה 
אדרבה:  אלא  לשנה,  משנה  נחלשים  אינם  ההילולא 
משנה לשנה נוסף ביתר שאת וביתר עוז בכל העניינים 
תלמידים  נוספים  כי  ההילולא,  יום  עם  הקשורים 

ותלמידי תלמידים, פירות ופירי פירות.
נוסף   – יותר  מתבגרים  שכאשר  הפתגם  וכידוע 
בעניין החכמה, ובמילא נוסף בכל העניינים הקשורים 
עם קיום התורה והמצוות, ובאופן ד"מי שיש לו מנה 
"רוצה  למאתיים  כבר  מגיע  וכאשר  מאתיים"14,  רוצה 

ארבע מאות" וכו'.
הולכים  לשנה  משנה  לענייננו:  בנוגע  זה  דרך  ועל 
ומתחזקים כל העניינים הקשורים עם יום ההילולא הן 

בכמות והן באיכות.
וטעם הדבר – כי מדובר אודות בעל ההילולא, שהוא 
ד"זרעו  באופן  תלמידים  ותלמידי  תלמידים  העמיד 
בחיים", ובאופן שלא יסתפקו בעבודתם בעצמם, אלא 
יהיו באופן ד"עץ השדה", שעושה פירות ופירי פירות.

חיי  פרשת  סוף  ובחיי  רמב"ן  י.  ג,  פרשה  יג.  א,  פרשה  רבה  קהלת  ראה   .14
ח"ד  אלנקווה  להר"י  המאור  מנורת  כז.  ב,  יונה  לרבינו  תשובה  שערי  שרה. 

פי"ד.

מדה  היא  הקדוש-ברוך-הוא  של  שמדתו  ומאחר 
העניינים  בכל  העבודה  שכאשר  מובן  מדה,  כנגד 
הקשורים עם יום ההילולא היא באופן של הוספה, הן 
מדה,  באותה  ה'  ברכת  נמשכת  באיכות –  והן  בכמות 

אבל כמה פעמים ככה, הן בכמות והן באיכות.
מושכלות  לבטא  [שדרכם  חז"ל  בלשון  וכמודגש 
היינו,  ומצאת"15,  "יגעת  ספורות]  בתיבות  עמוקות 
בלבד  זו  לא  הנה  באמיתית,  מתייגע  יהודי  כאשר 
(שאז  שלו  היגיעה  ערך  לפי  ולקבל  להשיג  שמצליח 
"יגעת  והשגת",  "יגעת  הלשון  יותר  מתאים  היה 
כלל  בערך  שלא  באופן  אלא  בזה),  וכיוצא  וקבלת", 
ערך  לפי  שלא  דמציאה,  באופן  ומצאת",  "יגעת   –

היגיעה.

(משיחת יו"ד שבט ה'תשמ"ב. תורת מנחם – התוועדויות, ה'תשמ"ב 
חלק ב עמ' 780 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

15. מגילה ו, רע"ב.

סיכום
י' שבט הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

שינויים  עבר  והעולם  באירועים,  וגדושות  מלאות  שנים  עשרות  חלפו  תש"י  שבט  י'  מאז 
אדירים.

של  ההסתלקות  מאורע  עולם,  במצב  המשמעותיים  וההבדלים  בזמן  הגדול  המרחק  למרות 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ נוגע בדורנו באנשים רבים, אשר מספרם הולך וגדל מידי שנה!

וגדלה,  הולכת  חשיבותו  הזמן  בחלוף  אדרבה,  המאורע.  בחשיבות  גורע  אינו  החולף  הזמן 
כדוגמת "יין ישן" ההולך ומשביח.  

עניינו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ היה להוסיף חיות גשמית ורוחנית לכל ישראל, גם את תלמידיו 
חינך להתמסר לעבודה זו. במהלך הזמן הרב שעבר לא נפעלה חלישות בפעילות זו, אדרבה, 

מידי שנה נוספים עוד תלמידים והפעילות גדלה ומתעצמת.  
ברכת הקדוש-ברוך-הוא  הינה מידה כנגד מידה – כאשר ישנה הוספה והרחבה בפעילות כ"ק 

אדמו"ר הריי"צ, אזי גם בברכת ה' ישנה הוספה והרחבה "אלף פעמים ככה".
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"מסירות נפשו" של 
הרבי בעצם קבלת 

הנשיאות
"כי ידעתי את מכאוביו" – הכרת תכונות ומצב בני-דורו • עדויות על 
היות הרבי 'פנימי' עם עצמו והנשיאות אילצה אותו לצאת החוצה 
• עדותו של הגאון בעל 'אגן הסהר' על הרבי • קו אחד של הרבי 

בתחומים שונים

הכרת הדור – דרושים 'מופתים'
כ"ק  קודש'  ('אגרות  תרצ"ב  שבט  מב'  נדירה  באיגרת 
עמ'   – זי"ע  הצדקנית  והרבנית  אדמו"ר  לכ"ק  טו  כרך  מוהריי"צ  אדמו"ר 

האדמו"ר  חותנו  אל  נשיא-דורנו  הרבי  פונה  קיב) 
מוהריי"צ בשאלה מדוע חוזרים ואומרים כי בחב"ד 
לא מחזיקים מ'מופתים' ומונעים את עצמם מלדבר 

בזה, וגם משתיקים את המדברים וכו':
בחסידים  מקום]  לה  היה  זו  הנהגה   =] והתינח 
הראשונים, בודאי לא נצרכו לכגון דא [= מופתים] 
אשר  אלו,  בימינו  אבל  וכו'.  זכים  ולבם  מוחם  כי 
הלבבות.  נתטמטמו  וכו'  העתים  צוק  מפני 
ומושקעים בענינים גשמיים, בגשמיות כל ענין, עד 
שאין נרגש א איידעלקייט און דערהויבענקייט [= 
עדינות ורוממות] בנפש. ולכאורה, זה קשה לתקן 
על-ידי דבר השכלה והבנה, כי לא יגיעו, עס וועט 
ניט אנרירען [= הדבר לא יגע-יפעל] ווארעם עס 
הדבר   =] אנהייבען  דערמיט  אף  איידעל,  צו  איז 
מה- בכך].  ההזזה)  להתחיל (את  מכדי  מדי  עדין 

שאין-כן מופתים וספור נפלאות הצדיקים, שפועל 
את-עצמו  לנער  ורצון  יציאה  בנפש,  רוממות 
במקצת מהגשמיות וכו'. וזה פועל הזזה גם בנפש 

השפלה, או הנמצאת במצב שפל גם-כן.

"מבודד אם כי לא מופרש"
בתיאור אישיותו של הרבי שפרסם הרב ד"ר צבי 
ששי  ביום  יקטרינוסלב)  העיר  בן  (בעצמו  הרכבי 
ג'  כרך  מלך'  ב'ימי  צילומו   - 'הצופה'  (בעיתון  תשי"א  שבט  י"ט 

עמ' 1134) נאמר:

כי  אם  מבודד,  חב"ד,  מבועי  על  בתורה  "גדל 
ומקיף.  מעמיק  עילוי  החיים...  משאון  מופרש  לא 

מצעירותו נועד לגדולות".
מרבה  חותנו,  חיי  עוד  האחרונות,  "בשנים 
בכתיבה. כמעט שבוע-שבוע מגיעים לאנ"ש – בכל 

העולם קונטרסי דא"ח (דברי אלוקים חיים)".

'פנימי' עם עצמו
הרבי  מדברי  למדים  אנו  'פנימי'  הרבי  היות  על 
עצמו, אותם כתב אל חותנו אדמו"ר מהוריי"צ בי"ח 

שבט תר"ץ (אג"ק אדמו"ר מוהוריי"צ כרך טו עמוד עד):
להודיע,  מענינות  עובדות  בחיי  למצוא  לי  קשה 
בכתי־ בכך,  מה  של  בדברים  נייר  גליון  ולמלאות 
זמנו  אגזול  למה  הרי  מכ[תב],  לשם  מכ[תב]  בת 
בשביל זה, ובודאי לא לכגון דא אתכון [=התכווין] 

כ[בוד] ק[דושתו]".
והוסיף-ביאר במכתב נוסף שכתב בב' ניסן תר"ץ 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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בפנימיות  אותו  עניינו  לא  שמעולם  עח),  עמוד  (שם, 

מאורעות העולם שמסביב כי אם בעולם העיּון:
מעני־ במאורעות  החוסר  הוא  אי-כתיבתי  טעם 
נים להודיע. ישנם אנשים שמרכז והתגברות חיותם 
[= חיוניותם], נמצא בעולם העיון, בעולם הרעיון, 
מועדים  מתנענע –  חי  שכל  תנועותיהם –  שעיקר 
[= מופנים] לצד פנים, להעולם שניתן בלבם, ולא 

להעולם שמסביב ומחוצה להם.
נחשב  לא  עצמי  בעיני  שגם  ההקדמה,  ואחרי 
זה למעלה יתרה, הנה, אם מפני תכונות נפשי, או 
ביניהם.  אני  גם  כנראה,  לי,  שמחוצה  מהתנאים 
מענינים,  במאורעות  חיי  היו  עניים  ומקדם  ומאז 

ומענינים גם אותי בפנימיותי.
בשיחת ש"פ תצוה שושן פורים תשל"ז (תורת מנחם 
מנחם ציון כרך ב' עמ' 422) סיפר הרבי על ביקור – "ניחום 

כ"ק  חותנו  לבקשת   - גור  בחצר  שערך  אבלים" 
אדמו"ר מהוריי"צ - בשנת תרצ"ה:

זיצן  פלעג  ("איך  לעצמי  להיות  היתה  אז  דרכי 
רב־ של  באסיפות  אז  השתתפתי  לא  זיך"),  פַאר 
נים וכיוצא-בזה, ניסיתי להתחמק ולטעון שמעולם 
לא הייתי שם, ואינני מכיר שם אף אחד וכו', אבל 
והוכרחתי  ברירה,  לי  היתה  לא  דבר  של  בסופו 
כביכול, למלא השליחות שנצטוויתי ע"י כ"ק מו"ח 

אדמו"ר...

בטבעי הנני מכונס בעצמי
הלל  ר'  להרה"ג  הרבי  אמר  מסויימת  בהזדמנות 
(מרשימות  בפאריז  לרב  נתמנה  עת  (ע"ה)  פעווזנער 
ליובאוויטש  קהילת  רב  שליט"א  פעווזנער  ברוך  אברהם  ר'  הרה"ג  בנו 

בפאריז):
"בטבע בין איך ַא פַארזיכדיקער" [= בטבעי הנני 

מכונס בעצמי]. 
ר'  החסיד  לגאון  הרבי  יכתוב  תש"ט  בשנת  גם 

יעקב לנדא ז"ל ('ימי מלך' כרך א' עמ' 211):
גם עתה כמו שהיה בעת שנפגשנו יחד איני מת־

ענג בעסקנות ציבורית.
[מעניין להשוות דברים אלו לדברי כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ אחרי פטירת אביו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
מיום  איגרת   – מה  עמ'  יד  כרך  מוהריי"צ  אדמו"ר  ('אגרות-קודש'  נ"ע 

י"ב תמוז תרפ"א):

ואני עד כמה שמזגי בכלל הוא נגד טבעי הגשמי, 

אשר כל ימיי חפצתי היות סגור בד' אמותי, והגבלתי 
הענינים  (ובשאר  תומכי-תמימים  בעניני  עשיותיי 
היו בלתי גלויים) כי לא חפצתי עמוד בציור עסקן 
במאד  עלי  כבד  עתה  כי  הדבר  ומובן  וכו',  ציבורי 
מאד להיות דורש ומבקש... בענינים שונים. אמנם 
כל...  עם  התחשב  מבלי  חזקה,  עלי  הקדש  פקודת 
הוא  כבד  אם  הוא  ואחת  וטבעי,  עצמי  על  לשכוח 
אשר  ככל  ולעשות  לעבוד  עלי  הוא,  נקל  ואם  לי 

ביכולתי בעזרתו ית'...].

"גאון הדורות"
מספר הרה"ג הרה"ח ר' יואל כהן שליט"א:

(תרע"ג- צימרמן  הלוי  חיים  אהרן  רבי  הגאון 
תשנ"ה) היה עילוי ממש [ראה אודותיו ב'שמן ששון 

מחבריך' כרך ד' עמ' 124-118]. 
'טרוניה' על הרב חודקוב. הוא אמר:  "הייתה לו 
והילדים..  הנשים  כל  את  הרבי]  [אל  מכניס  הוא 
בלימוד  הרבי  עם  לדבר  להכנס  רוצה  וכשחיים 
הוא לא נותן לו.. הרב חודקוב אמר לו: אתה יכול 
חודש  לעוד  תור  לך  נעשה  סדר.  יש  אבל  להיכנס, 
חודשיים. אז הוא אמר: מה חודש חודשיים?... אני 
לתכנן  יכול  [אני  מחר...  איתי  יהיה  מה  יודע  לא 

שאלות לעוד חודש חודשיים?!...]
לשוחח  והחל  ברחוב,  הרבי  את  פגש  הוא  "פעם 
עמו בלימוד. היינו כמה בחורים, ועקבנו אחריהם. 
הרבי המשיך ללכת, והוא הלך יחד עם הרבי ושוחח 
עמו. הם הגיעו ל-770 ונכנסו לחדר 'גן עדן התחתון' 

שליד חדרו של הרבי. 
והסתובב  רץ  הוא  מעניין.  מאוד  מחזה  היה  "זה 
מצד לצד... והרבי עמד עם הגב לחדרו בהתיישבות 
מראי  שמה  התעופפו  מוחלט.  וברוגע  גדולה 
אחרונים,  ראשונים,  בבלי,  ירושלמי,  מקומות: 

הכול. והוא רץ בהתפעלות מצד לצד...
"לבסוף, הרבי הזכיר איזה ירושלמי והרב צימרמן 
על-כך  לי  אין  חזקה,  ראיה  'זה  לרבי:  ואמר  נעמד, 

תשובה. אולם בכל-זאת אני אוחז בדעתי'...
"אחרי שנה וחצי כמדומני, הוא נכח ב-770, ניגש 
אלי, ושאל אותי: 'אתה עדיין זוכר את מה שהיה אז 
ליד החדר של הרבי?' השבתי לו שכן. אז הוא שאל: 
'אתה זוכר את הירושלמי ההוא שהרבי אמר בסוף?' 

9

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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בלשון  לאילנות'  'ראש-השנה  הרגיל  הלשון 
היא  העבודה  שהתחלת  כיוון  ביאורו22:  רבים, 
מ'הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך 
כמוך', היינו להשפיע על אחרים, להצמיח אילנות, 

ורק אחר-כך מתחיל עבודת עצמו בתפילה23.

אכילת פירות
פירות  במיני  להרבות  "נוהגים  בשבט  בט"ו 
דהיינו  החנטה,  זמן  רק  שאז  ואף  אילנות24",  של 
מוכנים  פירות  לאכול  נוהגים  הצמיחה,  התחלת 
ברכה  כשיעור  ואכילה  משובחים,  הכי  ופירות 
כלולים  והתכלית  הסיום  גם  כי  דווקא,  אחרונה 

כבר ב'ראש', ורואים אותם כבר אז בגלוי25.
ארץ- בהם  שנשתבחה  פירות  מיני  ובפרט 
ישראל26 - "גפן ותאנה ורימון . . זית שמן ודבש"27
חרובים,  גם  לאכול  ונוהגים  תמרים28",  "דבש   -
שיש להם שייכות מיוחדת לניסים, כסיפור הגמרא 
על רבי חנינא בן-דוסא ש"די לו בקב חרובין מערב 
שבת לערב שבת", ובהמשך לזה מסופר על כמה 
וכמה ניסים שאירעו לו, בהיותו 'מלומד בניסים'29.
 - כו'30  וזוהר  מתנ"ך  ליקוטים  לומר  נוהגים  יש 
ועל זה כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: "לא ראיתי 

זו  תשובה  [על  ה  סימן  מרוטנבורג  מהר"ם  שו"ת  ראה  מהדדי",  ילפינן 
בשם  הדברים  מובאים  'אגודה'  ובס'  הגולה,  מאור  גרשום  רבינו  חתום 
"גאון" - 'המועדים בהלכה' עמ' קפו. וראה תורת מנחם חל"ג עמ' 91]. 
עמ'  ח"ב  תשד"מ  התוועדויות'   – מנחם  מ'תורת  לקוח  בפנים  המובא 

.948
22. אף שלשון המשנה בריש ר"ה הוא 'ראש השנה לאילן'. וראה 'לקוטי 

לוי-יצחק' אג"ק עמ' תיג.
23. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 283.

וראה  ס"ח.  שם  אדה"ז  לשו"ע  השלמה  טז.  ס"ק  קלא  או"ח  מג"א   .24
בכלל  סנ"ו.  תש"מ  בשלח  ש"פ  סל"ח.  תשל"ט  בשבט  ט"ו  ליל  שיחת 
אין הדגשה לקיים את המנהג דאכילת פירות דווקא ברבים. על פי רוב 
[כשחל ט"ו בשבט בחול] אוכלים את הפירות כל אחד בפני עצמו, בבית, 
ביחד עם בני ביתו בתוך הסעודה וכיוצא-בזה (ספר השיחות תשמ"ט 

ח"א עמ' 209).
25. 'תורת מנחם – התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 914.

26. ספר השיחות תנש"א ח"א עמ' 300. תשנ"ב ח"א שם.
27. עקב ח,ח. ב'כפר חב"ד' גיליון 1031 עמ' 35 נדפסה הערה בגוף כתי"ק 
פירות   – פירות  באכילת  קשור  בשבט  ט"ו   ..." נאמר  שבה  הרבי,  של 
לפירות  עדיפות  שיש  מזה,  והוכיחו  וכו'".  דארה"ק  ובפרט  הנאכלים, 
מקודשת  בה  הנשפעת  הארץ,  "קדושת  רח)  (סי'  הב"ח  כמ"ש  הארץ, 
אנו  פירותיה  באכילת  בפירותיה...  גם  נשפעת  היא  העליונה,  הארץ 
ניזונין מקדושת השכינה..." (ועד"ז בס' מור וקציעה שם, בס' בת עין פ' 
בהר, ובשו"ת תורה לשמה סי' תיח, וזה היה טעמם של חז"ל שנהגו כך, 

כמבואר בברכות מד, א – 'כפר חב"ד' גיליון 1079 עמ' 27).
28. רמב"ם הלכות ברכות פ"ח הי"ג [וראה 'אנציקלופדיה תלמודית' ערך 

'דבש' בתחילתו, וש"נ].
29. תענית כד, סע"ב. ספר השיחות תנש"א ח"א שם.

30. נדפסו לראשונה בספר 'פרי עץ הדר', ויניציאה, תפ"ח. וכמה פעמים 
לאחרי זה, ובמיוחד בדורנו.

במדינותינו נוהגים כן"31.

כינוסים
ה"ראש",  על-ידי  היא  האיברים  כל  התאחדות 
וכיוון שכל ארבעת הראשי-שנה קשורים זה לזה, 
יש עניין מיוחד לכנס את בני-ישראל בראש-השנה 
"לאחדים  הכללי  כבראש-השנה  שיהיו  לאילן, 
שלפני  ילדי-ישראל  של  כינוסים  ובפרט  כאחד", 
כיוון  השם",  "צבאות  ובת-מצווה  בר-מצווה 
שבהם מודגש במיוחד עניין הצמיחה והגידול, גם 
(ובעיקר) ברוחניות, שאז הוא עיקר החינוך "חנוך 

לנער"32.
יש לבחור את הזמן המתאים כדי שיהיה 'ברוב 
עניינו:  לפי  ומקום  מקום  בכל  אפשרי,  הכי  עם' 
לאחרי מנחה דערב ט"ו בשבט, בט"ו בשבט עצמו, 
[פרשת  השבת-קודש  ליום  עד  שלאחרי,  בימים 
אחד  בכל  טוב  (ומה  דמתן-תורה  השבת  יתרו], 

מהזמנים הנ"ל, במקומות שונים וכו')33.
בפועל  מעשה  של  בעניין  להתחיל  ונכון  וכדאי 
תיכף ומייד, באופן המותר ושייך ביום השבת: א) 
ואחדות  ישראל  אהבת   – הצדקה  בעניין  הוספה 
ישראל – על-ידי החלטה על סכום מסוים, לא רק 
החלטה כללית (נוסף על האפשרות לקיים מצוות 
צדקה על-ידי אכילה ושתייה [''לחיים''], וכן על-
תורה]),  לימוד  טובה,  [עצה  רוחנית  צדקה  ידי 
שיפרישו לעצמם מייד בצאת השבת, ויתנו בפועל 
בחינוך  הוספה  ב)  צדקה.  לגבאי  או  לעני  בבוקר 
דאכילת  המנהג  קיום  אודות  לעוררם  הילדים, 

פירות ביום זה, ולהסבירם משמעותו34.
הרבי:  הכריז  תשל"א  בשבט  ט"ו  בהתוועדות 
על-ידי  העולם,  'לכבוש'  שצריכים  הזמן  "עכשיו 
בלימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  והוספה  יגיעה 

התורה"35.

31. לקוטי-שיחות כרך לא עמ' 235.
32. 'תורת מנחם – התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 892.

33. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241.
תשמ"ה  בהתוועדויות  בכיו"ב  פירוט  וראה  ובהערות.  עמ' 222  שם   .34

ח"ד עמ' 2120, תשמ"ח ח"ד עמ' 376, תנש"א ח"א עמ' 24 ועוד.
לט"ו  השייכות  וביאר  אוהל.  ליושבי  וכש"כ  עסק,  לבעלי  אפילו   .35
כך  הפירות,  שבאים  עד  רב  וזמן  רבה  יגיעה  צ"ל  באילן  שכמו  בשבט, 
בתורה צ"ל 'יגעת' כדי שיהיה 'ומצאת' - לקוטי-שיחות כרך ו עמ' 312

עיי"ש.
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לך  'תדע  לי:  אומר  הוא  זוכר.  אני  שכן,  לו  אמרתי 
זה  אמר,  שהרבי  הזאת  הראיה  על  הרבה  שחשבתי 
ברזל! אי אפשר בשום אופן לפרוך את זה. אבל אני 

עדיין מחזיק בדעתי...'.
בחורים  כמה  ושמע  ב-770,  הסתובב  הוא  "פעם 
הוא  עשה.  שהרבי  'מופת'  על  משוחחים  חסידיים 
ניגש אליהם ואמר: 'אה, לוקחים גאון, ועושים ממנו 

'רבי'!...'.
"פעם, בשלוש בלילה, הוא התקשר לרב חודקוב, 
לו  ויאמר  הרבי  אל  עכשיו  יכנס  'כבודו  לו:  ואמר 
שחיים צימרמן אמר שהוא גאון הדור!...' מה אירע? 
לו  השיב  והרבי  שאלה,  איזו  הרבי  את  שאל  הוא 
את  לי  הראה  הוא  [בזמנו  שורות  כמה  עם  בפתקה 

זה], שבה הוא ענה לו על שאלתו.
היה  הוא  זה,  את  קרא  והוא  הגיע  "כשהמכתב 
הייתה  שהשעה  למרות  שמיד,  בהתפעלות,  כל-כך 
שלוש לפנות בוקר, הוא התקשר לרב חודקוב שיגיד 

לרבי בשמו שהוא גדול הדור...
מחצי  מתפעל  אתה  מה  חיים,  'ר'  אותו:  "שאלתי 
עמוד?' הוא נזעק: 'מה חצי עמוד? כל "סדר קדשים" 

טמון פה!...'.
"פעם שאלתי אותו: 'ר' חיים, מה מצאת בגאונות 
של הרבי שאתה כל-כך מתפעל?' אז הוא השיב לי: 
'אתה לא תבין...'. אמרתי לו: 'אדרבה, תסביר לי ואני 
אבין', אז הוא אומר לי: 'הרבי הוא כמו הראשונים!'. 

שאלתי אותו: 'למה כוונתך?', והוא הסביר:
שלושה  שניים  יסודות,  כמה  היו  למשל,  "לר"ן 
יסודות שאותם הוא הבין! ומהשניים שלושה יסודות 
האלו הוא למד והבין את כל התורה! ככה היה גם 
אצל הרמב"ם, וכל הראשונים, וכל אחד מהם, מבין 
את התורה לפי היסודות הללו בדרך שלו, וגם אם 
הוא  מפריע!  לא  זה  קושיא,  או  שאלה  מתעוררת 
אם  ואף  האלו,  היסודות  על-פי  העניין  את  רואה 
תימצא איזה קושיא, הוא יסתדר איתה, אבל זה לא 
מזיז אותו מהיסודות שלו [שכן אחר-כך גם יהיה לו 

תירוץ לשאלה, אבל זה לא נוגע]'.
הכי  ארבעה,  שלושה,  יש  לרבי  הרבי.  גם  "כך 
מה  בדיוק  יודע  לא  שאני  יסודות,  חמישה   - הרבה 
הם... אבל זה מה שיש לו... ומזה הוא לומד ומבין 
רש"י  את  גם  וכו'.  אחרונים  ראשונים,  הגמרא,  את 
הוא לומד על-פי היסודות האלו. אם יש לו שאלה, 
שלו,  מההבנה  אותו  מזיז  לא  זה  לו,  מפריע  לא  זה 

השאלה  עם  מבין!  הוא  ככה  לו.  שיש  מהיסודות 
נסתדר כבר, אבל ככה הוא העניין.

הזה  בסגנון  לא  נכון.  חיים  ר'  של  הרעיון  "אגב, 
במדויק, אבל בעיקרון נכון.

אסיפה  שם  והתקיימה  בשיקאגו,  היה  הוא  "פעם 
מסוימת של רבנים. ר' חיים צימרמן שמע איך שרב 
ואמר:  הגיב  הוא  אז  הרבי,  על  בזלזול  מדבר  אחד 
אותו:  שאל  שם  מישהו  הארץ!...'.  עם  סתם  'הוא 
מאיפה אתה יודע שהוא עם הארץ? אתה לא מכיר 
אותו בכלל. אז חיים ענה: 'אמנם אני לא מכיר אותו! 
גאון!  הוא  רבי  שהליובאוויטשער  יודע  אני  אבל 
היה  הוא  בלימוד,  חוש   – הזה  לרב   – לו  היה  אם 
על  בזלזול  מדבר  הוא  אם  בדרך-ארץ.  עליו  מדבר 

הליובאוויטשער רבי, מסתמא הוא עם הארץ!'.
הסהר'  'אגן  הספר  את  חיבר  צימרמן  חיים  "ר' 

שעוסק בסוגיית קו התאריך.
כבר  בעודו  הספר,  את  להדפיס  בא  שהוא  לפני 
כדי  עותקים  כמה  לקח  הוא  לדפוס,  בתבנית  מוכן 
היה  זה  לרבי.  הביא  הוא  מהם  ואחד  אותם,  להגיה 
נמשכו  היחידויות  הסתם  ומן  יחידות,  של  לילה 

לפחות עד השעה שתים שלוש בלילה.
"בבוקר התקשרו אליו מהמזכירות, שיבוא ויש לו 
עם  שלו  הספר  את  לו  השאיר  הרבי  מהרבי.  משהו 
את  לשנות  צריך  שיבינו,  שבשביל  והעיר  תיקונים, 
להיות  צריך  מה  סימן  והרבי  בספר,  הדברים  סדר 

לפני מה ומה צריך להיות אחרי מה.
"הוא מאוד התפעל מכך שהרבי עבר מהר כל-כך 
על הספר. זה היה ספר עיוני של כמה מאות עמודים, 
להתמצא  צריך  זה,  מסוג  הערות  להעיר  ובשביל 
מאוד בעניינים המדוברים. לבד מהעובדה שזה היה 
גם לילה של יחידות, ובכל זאת הרבי הספיק לעבור 

על ספרו. הוא התפעל מכך מאוד.
ערוך  שהיה  כמו  הספר  את  הוציא  הוא  "בפועל, 
צודקות,  הרבי  של  שהערותיו  אמר  הוא  זה...  לפני 
עשה,  שהוא  הסדר  לפי  בהבנה  יתקשו  והקוראים 
אבל לא היה לו את הרצון לסדר זאת שוב, ולערוך 

את זה כראוי".

האות שיוצרת ספר-תורה שלם!
משותפת  מנקודה  דוגמאות  להביא  ננסה  להלן 
בדברי הרבי שמוצאת את ביטוייה בנושאים שונים:

הרבי  הרבה  ותשמ"ב  תשמ"א  בשנים  בשיחות 
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לדבר על חשיבות האותיות המרכיבות ספר תורה 
שלם – הנה טעימה  ('התוועדויות תשמ"ב' כרך ג' עמ' 517):

להיכתב  צריכה  תורה  בספר  אות  שכל  למרות 
בפני-עצמו, מוקפת גויל, ובזה תלויה כשרותה של 
לכשעצמה  נשארת  אות  כל  כאשר  הרי   – האות 
הקדו־ בה  שאין  בלבד  זו  לא  הנה  עצמה),  (בפני 
שה דספר תורה, אלא לרוב אין בה תוכן כלל, כיון 
שהיא רק אות אחת בלבד, ולכן רק בצירוף שאר 
הפר־ שאר  עם  זו,  שבפרשה  שבתיבה,  האותיות 
שיות שבספר זה, ועם שאר הספרים שבספר-תו־
רה, דווקא בצירוף כל האותיות ביחד, נמצא ספר 

תורה שלם – "תורה אחת".
וראה (שם כרך א' עמ' 142):

ובעצם – כל אות מצפה להשלמת שאר האותיות 
שיחדיו היא תהיה חלק מ"ספר תורה" שלם.

עדות העולה לתורה על כשרות הס"ת
הע־ בעת  התורה  ברכות  ידי  שעל  לומר  יש 
והוי  התורה,  כשרות  על  שמעיד  כמו  זה  הרי  ליה 
שנתבאר  כמו  אחת...  אות  בה  הגיה  דרך  על 

בההתוועדות
כסלו  י"ט  בהתוועדות  נאמרו  אלו  דברים   –  
תשמ"ב (וצוטטו ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 215 הערה 64 – וראה 

גליון א'קה עמ' 8 ואילך).

בא' דראש חודש מר-חשון שנת תשמ"ב ('התוועדויות 
תשמ"ב' כרך א' עמ' 324), הזכיר הרבי את הנאמר בפוסקים 

נחשב  תורה,  בספר  אחת  אות  מגיה  יהודי  שכאשר 
(רמב"ם  כולו  הספר-תורה  כל  את  כתב  כאילו  הדבר 
הרבי,  והסביר  עת"ר).  סימן  דעה  יורה  שו"ע  רפ"ז.  ס"ת  הלכות 

בספר- שאין  ההגהה  על-ידי  התברר  כאשר  שגם 
הגהת  עצם  הנה  תיקון,  הדורש  ענין  שום  תורה 
את  קיים  כאילו  נחשבת  תיקון)  (ללא  הספר-תורה 
הדברים  ונתבארו   – ספר-תורה  דכתיבת  המצווה 

בשבת פרשת ויצא ט' כסלו (שם עמ' 402).

כל ספר-תורה חדש 
מוסיף חידוש בעולם

('התוועדויות תשמ"ח כרך א עמ'  בשיחת ש"פ נח תשמ"ח 
394) נאמר:

ני־ חדש,  ספר-תורה  כתיבת  מסיימים  כאשר 
תוסף לא רק במספר ספרי התורה, אלא גם ענין 

ענין  בכללות  חידוש  היינו  תורה,  ספר   - עיקרי 
ספר־ כמו  בדיוק  ממש  ל"חדשים"  ועד  התורה, 
בארון  והניחו  רבינו,  משה  שכתב  הראשון  תורה 
ביחד עם הלוחות (ושברי לוחות), אותיות החקי־

קה שבתורה.
כללות  בדוגמת  אירוע  כאן  מתרחש  כלומר: 

החידוש דמתן-תורה.

חידוש בכללות העולם
לדוגמה:  (ראה  הזדמנויות  במספר  הרבי –  ציין  ועוד 
כתיבת  בסיום  כי   –  (435 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ח'  'התוועדויות 

ספר-תורה חדש ניתוסף חידוש בכללות העולם.

כל הלכה מוסיפה לכל עניני התורה 
שנלמדו עד עתה

שני  אדר  בד'  מבעלזא  האדמו"ר  של  בביקורו 
תשס"ט  מהדורת   ;111 עמ'  החכמה'  ('בצל  הרבי  אמר  תשמ"א 

עמ' ז'):
רואים במוחש שכאשר מתווספת ידיעת הלכה 
נוספת, הרי בדרך ממילא מקבלים הסתכלות והב־
נה חדשה ורחבה יותר בכל הענינים שלמדום עד 

אז!
ענין  כל  כי  הרבי  התבטא  נוספות  בהזדמנויות 
כל  בהבנת  מוסיף   – קטן  פרט  ולו   – בתורה  חדש 

עניני התורה שנלמדו קודם לכן!

אכילה אחת לשם-שמים
אלול  ח"י  תבוא  פרשת  קודש  שבת  בהתוועדות 

תש"מ ('שיחות-קודש' תש"מ כרך ג' ע מ' 1066) אמר הרבי:
לשם-שמים)  (לא  כך  סתם  אוכל  יהודי  אם  גם 
– הנה אם אחר-כך אוכל פעם אחת לשם שמים, 
הרי הוא פועל תיקון ועלי' בכל האכילות שקדמו 

לכך!
בתניא  להמובא  בדומה  הוא  זה  ודבר  [יתכן 
בשער  מ"ש  להבין  ד"ה  ג'  פרק  אחרון  קונטרס 
בכוונה  שלא  "בתפלה  תפלה  לגבי  ב)  (קנד,  היחודים 
שמחשב מחשבות זרות... יש לה תיקון בקל לחזור 
אחת  תפלה  אפילו  בכוונה  כשמתפלל  ולעלות 
איתא  תורה  ולגבי  השנה".  כל  מתפלות  מלוקטת 
זה  דבר  ולומד  שחוזר  א): "מיד  (נד,  לט  פרק  בתניא 
ומצטרף  מתחבר  בסתם  שלמד  מה  גם  הרי  לשמה 

ללימוד זה ופרחא לעילא"].
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לבני  לבאר   - לעת  המעת  במשך  שעה  "לקבוע 
ביתו שי' אודות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועבודתו 

אשר עבד בה כל ימי חייו.
"במשך המעת לעת - לבקר (אלו הראויים לזה) 
בעיר,  אשר  ובבתי-המדרשות  בבתי-הכנסיות 
לחזור שם מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ, לבאר אודות אהבת כל ישראל שלו, 
להודיע ולהסביר תקנתו על-דבר אמירת תהילים, 
לימוד חומש עם פירש"י – ובמקומות המתאימים 
לימות  שחלקו  כפי  התניא  לימוד  על-דבר  גם   -

השנה.
מתוך  הנ"ל  כל  לעשות  באפשרי,  אם   -"

התוועדות.
לזה)  (המוכשרים  לבקר   - לעת  המעת  "במשך 
ככל  ולהשתדל,   - החרדי  הנוער  כינוסי  במקום 
הנוער  כינוסי  במקום  גם  שלום,  בדרכי  האפשרי 
איך  להם  ולבאר   – חרדי  אינו  עדיין  עתה  שלעת 
מו"ח  כ"ק  מאת  תמיד  להם  נודעת  יתירה  שחיבה 
מהם  תבע  אשר  את  להם  לבאר  הכ"מ,  אדמו"ר 
סוף  אשר  בהם,  בטח  אשר  והביטחון  והתקווה 
סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת 
מסגולת  שהם  והחיות  החום  המרץ  בכל  התורה 

הנוער.
המקום,  לתנאי  מתאים  זהו  אם  אשר,  "מובן 
היארצייט,  אחרי  אשר  בימים  הנ"ל  בכל  ימשיכו 

ובפרט ביום השבת-קודש שלאחריו".
אדמו"ר  כ"ק  נהג  בשבט,  די'  ההתוועדות  בעת 

לעשות מגבית בעד 'קרן תורה'13.
ביקור ב'אוהל' (ביום חול):

שקודם  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  "שמעתי 
אוכלים,  שאין  נוהגים   - ואוהל  ציון  על  ההליכה 

עמ' 125).
בעת ההתוועדות של י' בשבט בכל שנה, נהג הרבי לומר מאמר המתחיל 
בהמשך  אחד  פרק  לבאר  הרבי  נהג  שנה  בכל  לגני'.  'באתי  בפסוק 
ביאר  הרבי  וכו'.  תשל"א-תש"נ  תשי"א-תש"ל.  הסדר.  לפי  ההילולא 
מרבותינו  אחד  כל  של  מתורתו  ביאורים  בצירוף  בפרטיות,  הפרק  את 
נשיאינו, מהבעש"ט ואילך (ראה 'תורת מהחם – ספר המאמרים באתי 
לי'  השייכים  המאמרים  את  ללמוד  חסידים  אצ  מקובל   .(VI 'עמ לגני' 

שבט שנה זו, והשנה: באתי לגני תשכ"א ובאתי לגני תשמ"א.
13. ספר המנהגים עמ' 96. עניינה - לסייע (ללא פרסום שם המנדבים) 
אודות  חשבונות  ללא  תורה  ללימוד  שנים  כמה  המשקיעים  לבחורים 
פרנסה (דברי הרבי במעמד ייסוד הקרן, שיחת י' בשבט תשט"ו ס"ל-

לא, תו"מ חי"ג עמ' 247 ואילך).

אבל שותים"14.

יום רביעי
י"ד בשבט

במנחה אין אומרים תחנון15.
הלילה,  כל  (לכתחילה)  לבנה  קידוש  זמן  סוף 

אור ליום חמישי.

יום חמישי
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן16.

חתן  אפילו  מתענין  ואין  תחנון17,  אומרים  אין 
ביום חופתו18.

'ראש השנה לאילן' נוגע לדינא בארץ-ישראל - 
"לעניין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו 
לא  אבל  שבט"19,  לאחר  שחנטו  על  שבט  קודם 
'יום-טוב'.  בשם  בשבט  ט"ו  שייקרא  בש"ס  מצינו 
בראשונים20,  כמבואר   - הוא  לכך  היחיד  המקור 
ש"כיוון דקתני בהדי הדדי, כל ארבעה ראשי-שנים 

ביחד, בהא דמיא אהדדי"21.

רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   .14
ללכת  שאין  בזוהר  האמור  בגלל  לאכול  שלא  להקפיד  רק  לא  והכוונה 
שמה ללא תענית [ופ"א אמר הרבי לאחד התמימים שאכל לפני שהלך 
 – קודש  ל'שיחות  נספח  תש"י,  יומן   – דיר"  אויף  רחמנות  "א  לאוהל: 
הקפיד  (וכן  תחילה  לשתות  להקפיד  גם  אלא  עמ' 226],  החדש  תש"י' 
הקברות" (ראה  בבית  ולן  עצמו  בכלל "מרעיב  להיות  שלא  כדי  הרבי), 
עמ'  ח"ב  אבילות  הל'  ובנטעי-גבריאל  שז,  ס"ע  ח"א  בגשר-החיים  גם 
תרכ"ג. בנטעי גבריאל שם כתב, שלכן נמנע הרבי מלבקר באוהל בימי 

התענית). ועיין עוד דיון בזה ב'התקשרות' גיליון תיב עמ' 19.
15. לוח כולל חב"ד וספר המנהגים עמ' 16, מסידור אדמו"ר הזקן לפני 
עמ'  ח"א  בסוף  (נדפסה  הזקן  אדמו"ר  לשו"ע  השלמה  יענך'.  'למנצח.. 

357) סי' קלא ס"ח.
16. נוסף על המעלה ד"קיימא סיהרא באשלמותא" ביום חמישה עשר 
שבכל חודש, ועל אחת כמה וכמה וביתר שאת וביתר עוז בחודש האחד 
עשר, שקשור עם בחינת "אחד עשר" שלמעלה מכל עשר ספירות" – 

ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 322.
17. ראה הערה קודמת.

18. לוח כולל חב"ד, ממגן אברהם סי' תקע"ג.
19. פרש"י ורע"ב ריש ראש-השנה. רמב"ם הל' תרומות פ"ה הי"א. וזאת 
אצלם  ומתחילה  דאשתקד,  מהמים  לינוק  מפסיקים  שהאילנות  כיוון 
יניקה חדשה בפועל, ארבעה חדשים לאחר שנידונין על המים. ירושלמי 

ראש-השנה פ"א ה"ב.
ראה הדעות ביחס לשיעור חנטה, הבאת שליש ועונת המעשרות בספר 
'הבאת  ערך  תלמודית  אנציקלופדיה  קפב,  עמ'  בהלכה'  'המועדים 
ח"א  (תשנ"ג)  הארץ'  'שבת  לס'  בהערות  ובמפורט  בתחילתו,  שליש' 

עמ' 392.
שופר  הל'  מיימוניות  הגהות  תש"א.  סימן  פ"א  ראש-השנה  מרדכי   .20

פ"א סוף ס"ק א.
21. כדמוכח גם מדברי הגמרא (מועד-קטן ד,א) שאם "גמרי בהדי הדדי, 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש, פרשת בא
יום ההילולא, י' שבט

[המשך1 מנהגי יום ההילולא - מתוך מכתב כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו משנת תשי"א]2: 

ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  "יבחרו 
שני  ערבית,  אחד  שיתפלל  לחלק  ונכון  היארצייט, 
כדי  מנחה,   - מוסף]   – [רביעי   – שלישי  שחרית,   -

לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.
תהילים)  אמירת  אחר   - (בבוקר  התפילה  "אחר 
כ"ד  פרק  התיבה  לפני  המתפלל  (יסיים3)  ילמוד 
דכלים ופרק ז'' דמקוואות. אחר-כך יאמר המשנה: 
איזה   - בלחש  ויאדיר".  כו'  עקשיא  בן  חנניא  "ר' 

שורות בתניא4, קדיש דרבנן.
"אחר תפילת ערבית5 - יחזרו חלק מהמאמר דיום 
ההסתלקות (ד"ה באתי לגני6) בעל-פה. ואם אין מי 
שיחזור בעל-פה, ילמדוהו בפנים. וכן אחר תפילת 

הבוקר. ולסיימו אחר תפילת מנחה.
לאחר  וכן  תניא7,  פרק   - התפילה  קודם  "בבוקר 

1. כמה מההוראות נדפסו בגיליון הקודם – א'שפ"ב.
2. אג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"מ.

3. בספר-המנהגים עמ' 77: "הדיוק הוא לסיים הפרקים אחרי התפילה", 
דהיינו שאפשר ללומדם עד הסיום גם לפני-כן. 

"ונפש  התיבות:  את  עכ"פ)  האבלות  (בשנות  לומר  נהג  שהרבי  י"א   .4
(תשנ"ו)  מלך'  'מנהגי   - ממש"  ממעל  אלוקה  חלק  היא  בישראל  השנית 

ס"ע 32.
5. בשיחת ש"פ וישב, כ' כסלו תשד"מ ס"ה-ו ('התוועדויות' תשד"מ ח"ב 
עמ' 654, בלתי מוגה) אמר הרבי – גם כהוראה מכאן ולהבא – שחייבים 
להתוועד גם בליל ש"ק לפני הסעודה בבית, וברעש גדול, וכך נהגו מאז 
בכ"מ במועדי אנ"ש שחלו בש"ק, שמייד לאחר תפילת ערבית בביהכ"נ 
בשיחת  אולם  לבתיהם.  פנו  אח"כ  ורק  שעה,  כחצי  במשך  יחד  התוועדו 
ש"ק י"א כסלו תשמ"ז בתחילתה (מוגה - התוועדויות תשמ"ז ח"א עמ' 
566, לקוטי-שיחות כרך כ"ה עמ' 347 וסה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 102) אמר 
הרבי: " . .אבל בליל שבת - צ"ע אם הוא זמן להתוועדות, כדי שלא לבלבל 
סעודת שבת בבית כו'". ולכאורה זו 'משנה אחרונה', ומאז הפסיקו לנהוג 

כך.
6. ספר המאמרים תש"י עמ' 111.

7. נפוץ בין אנ"ש ללמוד אגה"ק סי' ז"ך, ללא הביאור. וראה אגרות קודש 
ב'  ההילולא  ביום  כ"ז'  'פרק  ללמוד  שהורה  שצ,  עמ'  ח"א  הילולא  דבעל 

תפילת מנחה8.
"בשבת קודש [זו] ישתדלו לעלות לתורה. 

"אם אין מספר העליות מספיק - יקראו בתורה9
מספר  על  להוסיף  לא  אבל  שונים10  בחדרים 

הקרואים.
 - שבחבורה  הגדול  יהיה  שמפטיר  "ישתדלו 

בריצוי רוב המניין - או על פי הגורל.
"במשך המעת לעת - ללמוד פרקי המשניות של 

אותיות השם11.
"במשך המעת לעת - לעשות התוועדות.

בהילולא,  הקשורה  התוועדות  שזו  [מכיוון 
מהנכון לפתוח בדבר תורה של בעל ההילולא12]

מנחה  וקודם  התפילה,  קודם  בשחרית   – הביאור  את  ערבית,  אחר  ניסן 
אגה"ק 'פרק כ"ג'.

כנראה נהגו כך מקדם ללמוד בימי היארצייט-הילולא דרבותינו נשיאינו 
פרק זה, במסגרת המנהג ש"כדאי לפרסם ולחזק" – ללמוד בכל יום פרק 
תניא ע"פ הסדר או באופן אחר, ראה 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 68

להיות  צריך  זה  ששיעור  הרבי  הסיק   75 בעמ'  ובכ"מ.   ,75 ועמ'  (מוגה) 
לפני התחלת התפילה ממש, היינו גם לפני אמירת "הריני מקבל", כלומר 

שתחילה למדו פרק תניא, ורק אחר כך פתחו את ה'סידור'.
8. כנ"ל - הביאור לאגה"ק האמורה.

9. סיפר הרה"ח ר' יהושע מונדשיין ע"ה, מה ששמע מפי הגבאי דביהמ"ד 
בפרשת  בתורה  קראתי  פעם  ע"ה:  גורדון  יוחנן  ר'  הרה"ח  חיינו  בבית 
דחג-הפסח,  ראשון  (ביום-טוב  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לפני  בא 
שמחולשתו לא עלה אז למפטיר ובמקום זה עלה לשלישי), וקראתי את 
'מהפך',  בטעם  'קומו'   - כמורגל  עמי"  מתוך  צאו  "קומו  (יב,לא)  הפסוק 
עניין  יש  אם  (וצ"ע  'יתיב'  בטעם  זו  תיבה  עמי  קורא  שאדמו"ר  ושמעתי 

לאחרים לנהוג כך).
10. כאשר לפחות שישה לא שמעו קריאת התורה, קצות-השולחן סי' כה 
סי"ד. ואפשר אף לפני תפילת שחרית, כנפוץ בין אנ"ש ובבית חיינו (עיין 
אג"ק ח"ג עמ' ד, שלא חייב להיות קשר בין התפילה לקריאת התורה. וע' 

'התפלה כהלכתה' פט"ז ס"ה ובהערות).
11. כדי להקל על הציבור, מוצעים בזה פרקים קלים-יחסית:

י - יומא פ"ח; ו - דמאי פ"ב; ס - תענית פ"ב; ף - חלה פ"ב; י - ביכורים 
פ"א (אפשר גם לחזור על יומא פ"ח - אג"ק יז, עמ' רעא); צ - פרה פ"ט; 

ח - שבת פכ"ב; ק - נדרים פ"ח.
12. שיחת כ' מנ"א תשל"א בתחילתה.

כשי' בשבט חל בש"ק, התוועד הרבי ביום ש"ק, ובמוצאי ש"ק התקיימה 
ההתוועדות הגדולה. ('כפר חב"ד', גיליון 888 עמ' 133).

אצל הרבי היה הסדר בהתוועדות: קודם מאמר חסידות, ואחר-כך סיום 
נ"ט  חלק  תו"מ   – סל"ד  תש"ל  שבט  יו"ד  מוצש"ק  שיחת  (ראה  מסכת 

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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ארבעה אופני נחמה
מכתב ניחומין שנשלח לרבי, זכה למענה מרתק, המבאר ארבעה אופני 
'חזרה לחיים' • המוסדות שאת ניהולם הטיל אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע על 

חתנו הרבי נשיא-דורנו, מכוונים להשיב את החיּות לארבע הדרגות שיש 
בכל איש מישראל • סוגייה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 

'התקשרות'

אדמו"ר  כ"ק  יצא  תש"א  סיוון  חודש  בתחילת1 
מוהריי"צ בהכרזה: "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה". 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ייסד  הקריאה  הפצת  לצורך 

מוסד מיוחד בשם "מחנה ישראל".
הנהגתם  ידי  על  "להשפיע  הייתה2  המוסד  מטרת 
של חבריה ומעשיהם, על חיזוק היהדות וקיום התורה 
והמצוות המעשיות; לעורר לבות האנשים בני ישראל 

ולקרבם לתשובה, תורה ומעשים טובים.
לאלתר   – לתשובה  'לאלתר  אשר  האמת,  "לפרסם 

לגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו'".
מייד עם בואו לחצי כדור התחתון בכ"ח סיוון, מונה 
ראש  ליושב  'הרמ"ש')  (אז  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

"מחנה ישראל".
בקיץ תש"א ייסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ גם כן את 
ה"מרכז לענייני חינוך" (מל"ח) ומינה את כ"ק אדמו"ר 
היא:  המוסד  מטרת  בראשו.  לעמוד  דורנו  נשיא 
סבא.  ישראל  ברוח  ישראל  ובנות  בני  לחינוך  "לדאוג 
ומקיפה  החינוך  ענפי  לכל  מסתעפת  המרכז  עבודת 
כל העניינים אשר יש להם יחס לשדה החינוך". בכלל 
תעמולה  חינוך,  מוסדות  הקמת  היו  זה  מוסד  פעילות 
"מסיבות  הקודש,  טהרת  על  חינוך  חשיבות  אודות 

שבת" ועוד.
במהלך שנת תש"ב יסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ את 
"קה"ת" – מחלקת ההוצאה לאור, והפקיד את ניהולה 
"חתני  תיט):  יד,  חלק  קודש  (אגרות  שכותב  וכפי  רבינו,  בידי 
הרב מנחם מענדל הוא האחראי על מחלקת ההוצאה 

עמ' 15 א  חלק  אדמו"ר  כ"ק  קודש  לאגרות  מבוא  פי  על  הוא  לקמן  הבא   .1
ואילך. מבוא לאגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ו עמ' 8 ואילך.

2. מעטפת היום יום שנדפסה בחורף תש"ג.

לאור הידועה בשם "קה"ת").
כמו כן, בשלהי קיץ תש"ב, התמנה הרבי להיות ראש 

וועד המועצה של ה'חברה קדישא'.
וכך כותב הרבי הריי"צ בט"ו מנחם אב תש"ב (אגרות 

קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ו עמ' שפו):

"אל ידידי הבוררים של החברה קדישא אשר על יד 
שלום  וקאנאדא,  הברית  בארצות  חב"ד  חסידי  אגודת 

וברכה!
בזה הנני לאשר את בחירת הגבאים...

ובזה הנני למלאות את ידם: א) לבחור בוועד מועצה 
לנכון,  שימצאו  חברים  במספר  קדישא,  החברה  של 
שליט"א  רמ"מ  הרב  חתני  את  המועצה  ועד  ולראש 

שניאורסאהן...".  
נמצא, כי רבינו הופקד לעסוק בארבעה תחומים:

א) עריכת והדפסת ספרי חסידות  - קה"ת. 
ב) חינוך ילדי ישראל – "המרכז לענייני חינוך".

לתשובה",  "לאלתר   – לתשובה  הקריאה  הפצת  ג) 
"מחנה ישראל".

ד) ראש וועד המועצה של ה'חברה קדישא'.
מלאכות  ארבע  כי  הרבי  מבאר  ממכתביו  באחד 
אלה מכוונות כנגד ארבע מדרגות הקיימות בכל איש 

ישראל, כדלקמן.

 "בעבודתו במחנה ישראל ימצא תנחומים"
אחר הסתלקות אביו של הרבי, הגאון המקובל רבי 
לוי"צ בכ' מנחם אב תש"ד, שלח הרב מנחם זאב הלוי 

ע"ה גרינגלאס מכתב תנחומים אל הרבי.
אשר  באיחול  גרינגלאס  הרב  חותם  מכתבו  את 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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בהתעסקותו הנמרצת בפעולות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
ישראל  במחנה  הפוריה,  "בעבודתו  תנחומים:  ימצא 
ומרכז לענייני חינוך ושאר ענייני כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בכמה  כמבואר   – דא"ח  בלי  מתים  להחיות  בכוונה   –

דוכתין... ימצא תנחומים ולא יוסיף לדאבה עוד".
המכתב  בסוף  למכתבו.  הרבי  השיב  תש"ה  בתשרי 
שכתב  ממה  "נהנתי  האמור:  לאיחול  הרבי  מתייחס 
אלא  אופנים,  בכמה  המתים  תחיית  בעניין  במכתבו 
וההשתלשלות  הקישור  חסר  דעתי,  עניות  שלפי 
שמעניין לחברו, ויש להוסיף מעט תבלין לתקן הנ"ל".

והם  הדברים,  את  ומבאר  מרחיב  הרבי  וכאן 
בלבד):  המערכת  באחריות  (העיבוד  להלן  יבואו 
מהמעמד  נפילה  היא  'מיתה'  כי  מבואר  בחסידות 
ומצב הרצוי אל מעמד ומצב נחות ויורד, "מאן דנפיל 

מדרגיה – איקרי מית" (לשון אדה"ז בלקו"ת חוקת נו, ד – נז, א).
בכל איש ישראל ארבעה עניינים ומדרגות:

א) נפש אלוקית.
ב) נפש שכלית.
ג) נפש בהמית.

ד) גוף גשמי.
ישראל  שבאיש  האמורות  מהמדרגות  אחת  בכל 
ממדרגה.  ונפילה  'מיתה'  חלילה,  להתרחש,  עלולה 
המענה לנפילות אלה, תיקונן ותחייתן, מצוי בפעולות 
שעליהן הופקד מאת הרבי הריי"צ – הוצאה לאור של 

ספרי חסידות, חינוך, תשובה וענייני חברה קדישא.

חידוש תנועת הדבקות
ביאור הדברים: 

ממעל",  אלוקה  "חלק  היא  האלוקית  הנפש  א) 
ועניינה הוא דבקות באלוקות.

כאשר ישנה איזה חלישות, חלילה, בתנועת הדבקות 
'מיתה' לנפש האלוקית,  של הנפש באלוקות – הרי זו 

שכן, זוהי נפילה ממדרגתה.
החייאת הנפש האלוקית נעשית על ידי לימוד מאמרי 
את  משיבים  בכך  החסידות.  בדרכי  וההליכה  חסידות 
אותה  מחיים  לאלוקות,  הנפש  של  הדבקות  תנועת 

ומחזירים אותה אל מדרגתה.
שייכת  חסידות  ספרי  של  לאור  הוצאה  כי  נמצא, 

לתחום 'תחיית המתים' של הנפש האלוקית.
ב) הנפש השכלית היא הממוצע המחבר בין הנפש 

האלוקית והנפש הבהמית.
עניינה של נפש זו הוא 'להחכים' את הנפש הבהמית, 
את  מכוונת  השכלית  הנפש  מדות.  על-פי  המונהגת 

הנפש הבהמית ומנהיגה אותה על פי הוראות שכליות. 
הינו  השכל   – בדעה  או  בשנים   – הקטן  אצל  ברם, 
חלש וכוח השפעתו נמוך. מידותיו, לעומת זאת, הינן 
הנפש  עלולה  זה,  במצב  עוצמה.  ובעלות  תקיפות 
המידות  אחר  להיגרר  עליונותה,  את  לאבד  השכלית 

ולהיות מונהגת על ידן.
נפילת  היא  המידות  משיכת  פי  על  השכל  הטיית 

הנפש השכלית ו'מיתתה'.
את ה'קטן' מחזירים לדרך המוטב על ידי חינוך. כך, 
לחינוך  זקוק  מידותיו,  אחר  הנגרר  בדעתו  הקטן  גם 
השכלית  הנפש  את  וישיב  הטובה  הדרך  על  שיעמידו 
הבהמית.  הנפש  את  המנהיגה  זו  להיות   – למדרגתה 

חינוך טוב הוא החייאת הנפש השכלית.
כנגד  מכוונת  חינוך'  לענייני  ה'מרכז  שפעילות  הרי 
הנפש   – שבאדם  השנייה  שבמדרגה  המתים'  'תחיית 

השכלית.
והנהגתה  נמוכה,  נפש  הינה  הבהמית  הנפש  ג) 
נקבעת על פי המידות. עם זאת, מצד עצמה, תאוותיה 
מופנות רק לענייני היתר אך לא לענייני איסור. עיסוק 
בענייני איסור ועבירה על מצוות התורה הינם 'מיתה' 

ונפילה לנפש הבהמית.
העלייה מנפילה זו נעשית על ידי תשובה. התשובה 
מתקנת את החטא ומשיבה את הנפש הבהמית למקומה 

הראשון.
הפצת   – ישראל'  'מחנה  בפעילות  שהעיסוק  הרי, 
המתים'  ל'תחיית  שייכת  לתשובה",  "לאלתר  הקריאה 
הנפש   – ישראל  שבאיש  השלישית  המדרגה  של 

הבהמית.

הכנת הגוף לעת התחייה
ד) בגוף הגשמי מצד עצמו אין כל חיות, והגוף אינו 
אלא כלי לחיות הנפש. זהו עניינו של הגוף, להיות כלי 
לנפש, לשרתה ולשמשה. הסתלקות הנפש והתנתקותה 

מהגוף היא נפילה לגוף, וזהו מוות במובן הפשוט.
הגאולה,  בעת  יהיה  זו  ו'מיתה'  לנפילה  התיקון 
בתחיית המתים, אז תשוב הנפש להאיר בגוף והקשר 

ביניהם יחודש.
קבורה  לארגן  הוא  קדישא'  'חברה  של  תפקידם 
עלייתו  עת  אל  ומוכן  ערוך  יהיה  שהגוף  כך  מתאימה 

מן הנפילה בתחייתו.
הרי שגם העיסוק ב'חברה קדישא' עניינו הוא 'תחיית 

המתים' – הכנת הגוף אל העלייה מנפילתו.   

(אגרות קודש חלק ב' עמוד ד)  
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הָאט ער צווי תניא׳ס״? [ = מדוע יש לו שני ספרי תניא?]
לשמור.  לו  נתן  שאביו  ענה  והילד  הילד,  את  שאל  המזכיר 

המזכיר אמר זאת לרבי.
התניא  בספרי  משחק  הנ״ל  הילד  החל  החלוקה  בהמשך 
והחל מקשקש על זה. הרבי הבחין בזה תוך כדי החלוקה, ופנה 
למזכיר ואמר: "ער זָאל ַאנשטָאט שפילען מיט די תניא׳ס, זָאל 
מען אים געבן ַא צַאצק׳ע". [= במקום שישחק בספרי התניא, 

שיתנו לו משחק שישחק בו].
המזכיר נתן לילד צרור מפתחות.

לערך יותר משעה היה התור של האנשים ואחר-כך הופסק 
והחל תור של נשים, וכך התחלף מידי פעם. בשעה האחרונה 
"ברכה  מהעוברים  אחד  לכל  לומר  החל  הרבי  החלוקה  של 

והצלחה". 
לקראת סיום החלוקה עבר הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ). 
הרבי שאלו בחיוך, ״דו ביסט אויכעט פון די נמושות״? [ = האם 
גם אתה מהנמושות] (שמגיעים בסוף). הנ״ל ענה "שהוא כמו 
תנועת  ועשה  רחב  חיוך  חייך  הרבי  הפשוטים".  האנשים  כל 

ביטול בידו.
כשהבחין הרבי בד״ר ווייס שעמד על המדרגות שעל הבימה 
הושיט את ספר התניא בחיוך רחב. בסיום החלוקה הרבי הראה 
לד״ר רזניק על ידו הק׳ תנועה של בדיקת הדופק שהכול בסדר.

בכל  יחידים,  ממש  הגיעו  החלוקה,  של  האחרונות  בדקות 
רגע עוד אחד. הרבי חיכה עד שהאחרון יקבל ואחר-כך אמר 
הכריז,  המזכיר  קיבל.  שלא  מישהו  יש  האם  שיכריז  למזכיר 
עוד  ישנו  האם  הדעת  בבדיחות  אמר  פריידין  לוי״צ  והצלם 

מישהו ער בשעה כזו ולא קיבל?! הרבי שמע וחייך. 
הקובץ  את  לרבי  תמימים  שני  מסרו  החלוקה  באמצע 
שהוציאו  מ־770  התמימים  של  לדעת"  "לב  תורה  חידושי 
לכבוד ארבעים שנה לנשיאותו של הרבי, והרבי אמר "זָאל זיין 

בשורות טובות, הצלחה רבה".
בסיום החלוקה שם הרבי את הפתקים שכמה אנשים מסרו לו 
בשעת החלוקה בתוך הקובץ, ולקח עמו את הקובץ והסידור 
מהירה),  (בהליכה  ויצא  תניא  ספרי  שני  עוד  לזה  ונוסף 

כשמעודד את השירה בשמחה רבה.
החלוקה הסתיימה בשעה 00:20.

החלוקה נמשכה יותר מ־5 שעות, וחולקו בה 12,000 ספרי 
תניא!

תניא,  ספרי  קיבלו  שלא  אנשים  עוד  הגיעו  מאוחר  יותר 
והרבי הורה למזכיר הריל״ג שיחלק להם. המזכיר יצא וחילק 

לאלה שלא הספיקו לקבל.
אחר-כך הודיעו בשם המזכירות שה'יחידות' שהייתה אמורה 

להיות מחר תדחה ליום רביעי.
מאוחר יותר התקיימה ב־770 התוועדות חסידית.

עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

הלוויית כ"ק אדמו"ר הריי"צ
אחה"צ   12:30 בשעה  ראשון  ביום 
אדמו"ר  כ"ק  של  הלוויה  החלה 
אלפים  קהל  בהשתתפות  מוהריי"צ 
רחבי  מכל  בטיסות  הגיע  שחלקם 

ארצות הברית.

פטירת הרבנית שטערנא שרה
אדמו"ר  כ"ק  אשת  של  פטירתה  יום 
שרה,  שטערנא  הרבנית  מוהרש"ב, 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  אמו 
בבוקר  בשלח  פ'  קודש  בשבת 
בגיל  הייתה  בפטירתה  (ב-10:45). 
בניו  כבוד  מנוחתה  ושלש.  שמונים 
אדמו"ר  כ"ק  בנה  אוהל  ליד  יורק 

מוהריי"צ.
בבוקר קודם התפלה אמרה הרבנית: 
צריכה  והתפילה  שירה,  שבת  היום 
התפלה,  באמצע  אחרת...  להיות 
השיבה  חי",  כל  ל"נשמת  כשהגיעה 
את נשמתה אל האלוקים, כשסידור 

התפלה בידיה.
(עטרת מלכות ע' 107)

י"א בשבט תש"י

י"ג בשבט תש"כ

ט"ו בשבט ת"ש

יציאת אביו של הרבי לגלות
ביום זה יצא כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי 
האסורים  מבית  שניאורסאהן,  יצחק 

ונשלח לגלות בעיר צ'יאילי.
(ימי חב"ד ע' 119)

20



הושמעה  זו  ששיחה  לכך  זאת  שמקשרים  [יש 
הפעם בשידור למוסקבה! - המעתיק].

(ולהעיר שבי״ב שבט הוחלט במוסקבה, להוריד 
להיות  הקומוניסטית,  המפלגה  של  מעמדה  את 

שווה לשאר העמים).
בחלוקת  הרבי  החל  זו  מיוחדת  שיחה  בסיום 
להרבה  וטף.  נשים  לאנשים  לצדקה  דולר 
הניף  קונין  שלמה  הר׳  וכשעבר  חייך,  מהעוברים 

הרבי בידו הק׳ לעברו.
החלוקה  בסיום  משעה.  יותר  נמשכה  החלוקה 
יצא הרבי כשמעודד בדרכו את השירה עד שנכנס 

לחדרו.

יום שני, יו"ד שבט, ארבעים שנה 
לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

לתפילת שחרית נכנס הרבי לערך בשעה 10:00
ומיד ניגש לעמוד התפילה והחל לומר את הקטע 
הרבי  הקדיש.  ואחר-כך  ישמעאל",  "רבי  של 
(כרגיל) סיים והחל כל קטע מהתפילה, ב'מודים' 
שאין-אומרים  פעם  בכל  (כמו  "והמרחם"  אמר 

תחנון). לא אמרו תחנון.
בשעה 11:35 לערך החל "הפאראד" [תהלוכה] 
של ה'טנקים' לכבוד ארבעים שנה לנשיאות הרבי 
שנה  נכתבה  טנק  כל  ועל  ׳טנקים׳,  ארבעים  יצאו 
יצא  ה״פאראד"  תש״נ.  עד  הרבי  נשיאות  משנות 
ומשם  ל״קינגסטון"  ונסע  "פרעזידנט"  מרחוב 
מנהטן.  לכיוון  פארקווי״  "איסטרען  לשדרת  פנה 
ממול  ה״טנקים"  של  שיירה  עברה   11:45 בשעה 
שכרגע  לרבי  אמר  הריל״ג  והמזכיר  השדרה  על 
השיירה,  על  הביט  הרבי  ה״טנקים".  עוברים 
כ־4 ובמשך  ממול,  המדרכה  על  ועמד  התקדם 
הטנקים,  של  ה״פאראד"  על  והביט  עמד  דקות 
עד שכל הטנקים עברו ממול. אחר-כך חזר, נכנס 

למכונית ונסע למקווה. 
נסע ל״אוהל״ בשעה 13:00. הרבה מאנ״ש נסעו 

גם היום ל״אוהל" כנהוג.
770 לערך.   18:30 בשעה  מהאוהל  חזר  הרבי 
היה מלא על גדותיו. אחר כמה דקות נכנס הרבי 
והחל  התפילה  לעמוד  ישר  ניגש  מנחה,  לתפילת 
לומר "אשרי". בסיום התפילה עלה הרבי לבימה 
התפילה  בסיום  ערבית.  לתפילת  שלו  לסטענדר 
באמירת  והחל  השיחות  של  לסטענדר  הרבי  פנה 

שיחה שארכה כ־2 דקות.
"'ויהי  אלה:  במילים  השיחה  את  פתח  הרבי 
עשר  באחד  חודש  עשר  באחד  שנה  בארבעים 
לאחר  נמצאים  אנו  שהרי   - שבט  י״א   - בחודש' 
ד״קאי  ההתחלה  ישנה  ובמילא   - ערבית  תפילת 
לאחרי  נעשה  שזה  דרביה"  אדעתיה  איניש 
חסידים,  אודות  כשמדובר  ובפרט  שנה,  ארבעים 
ובמיוחד שנמצאים בבית המדרש של נשיא דורנו, 
נשיא חב״ד - מובן ש״אדעתיה דרביה", קשור עם 
תורה  לראש  ולכל  חב״ד,  חסידות  תורת  לימוד 
שבכתב של תורת החסידות - ספר התניא, ואחר 
של  שבעל-פה  תורה  בלימוד  זה  את  להמשיך  כך 
 - מעשה  לידי  שמביא  תלמוד  וגדול  חסידות, 

הוספה בקיום המצוות בהידור.
אדעתיה  איניש  "קאי  עם  גם  קשור  שזה  "וכיון 
דרביה", ניתן את ספר התניא (תורה שבכתב של 

חסידות) ביחד עם שליחות מצוה לצדקה".
סיים הרבי: "ומכל עניינים אלה נזכה בתוך כלל 
ישראל לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח 
צדקנו, תיכף ומיד ממש, תיכף ומיד ממש, ותיכף 

ומיד ממש" (ג' פעמים).
ואחת  אחד  לכל  הרבי  חילק  השיחה  בסיום 
א׳  דולר  ובצירוף  מחודשת  במהדורה  תניא  ספר 

לצדקה. 
ירוקה  בעטיפה  תניא  ספרי   3,000 הודפסו 
ארבעים  שבט,  "יו״ד  נכתב  התניא  על  וחגיגית. 

שנה לנשיאות הרבי".
החלוקה החלה בשעה 19:10

החל  והרבי  סדר,  אי  קצת  החל  בתחילה 
שעומדים  לאלה  הורה  בתחילה  סדר'.  'לעשות 
הורה  אחר-כך  שם.  יעמדו  ולא  שילכו  מאחוריו 
עמדו  המזכירים  הצידה.  שיזוזו  למזכירים  גם 
בצד השני של השולחן והגישו לרבי את הספרים. 
שעברו  האנשים  את  ש'סחב'  מהמסדרים  לאחד 
החל  הרבי  הצידה.  שילך  הרבי  הורה  לקבל, 
לכל- נתן  הרבי  סדר.  נהיה  לאט  ולאט  בחלוקה, 
אחד את הספר בידו. היו כמה שביקשו ספר נוסף 

עבור מישהו אחר, והרבי ענה בשלילה.
השולחנות  א׳  (על  ישב  החלוקה  במשך 
הסמוכים) ילד קטן שהחזיק בידו שני ספרי תניא. 
תוך כדי החלוקה הביט הרבי על הילד, ושאל את 
״פַארווָאס  הילד  על  שמצביע  כדי  תוך  המזכיר 
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'באתי לגני' הובא מהדפוס
הורה  שבט,  יו"ד  לפני  ימים  כמה 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לכ"ק אדמו"ר 
לרגל  מאמרים  להדפיסקונטרס 
הרבנית  זקנתו  של  היארצייט  יום 
הראשון  המאמר  נ"ע.  רבקה  מרת 
ב"המשך" הוא המאמר "באתי לגני". 
ביום  הכורך  מבית  הובא  המאמר 

וא"ו ט' שבט. 
אדמו"ר  לכ"ק  הביאו  כשהרבי 
פתוח  היה  שלו  הסידור  מוהריי"צ, 
פתח  והתחלת  להוי'  הודו  בסיום 
על  הקונטרס  הניח  הרבי  אליהו, 
מהוריי"צ  אדמו"ר  וכ"ק  השולחן, 
אישור  של  בתנועה  בראשו  נענע 

ושביעת רצון. 
(לקו"ש חי"א ע' 218)

פטירת הרבנית רבקה
רבקה,  הרבנית  של  פטירתה  יום 
בגיל  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  אשת 
שמונים ואחת, כאור הבוקר ביום 
פטירתה  לפני  בשלח.  לפ'  הששי 
והתפללה  שמע  קריאת  קראה 
כבוד  מנוחתה  שמונה-עשרה. 
של  ל"אוהל"  צמוד  בליובאוויטש 
וכ"ק  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 

אדמו"ר המהר"ש. 
(ימי חב"ד ע' 109)

מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  בנה 
בעת  בליובאוויטש  היה  לא 
באותו  שהה  הוא  הסתלקותה, 
אדמו"ר  כ"ק  נכדה  בצרפת.  זמן 
עניני  בכל  טיפל  מוהריי"צ 

הקבורה.

ובא השמש
יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר 
שבעים.  בגיל  מוהריי"צ, 
שעה  כרבע  בא  פ'  בש"ק 
בבוקר,  שמונה  לפני 
בניו  באוהל  כבוד  ומנוחתו 

יורק. 
מוהריי"צ  אדמו"ר  (אג"ק 

ח"י ע' שסב).
י'  לקראת  במכתבו  הרבי 

שבט תשי"א, כותב וז"ל:
הגדול  יום  בא  לקראת 
עשירי  יום  הוא  והקדוש 

בשבט... 
(אג"ק אדמו"ר ח"ד ע' קמא).

המאמר הראשון ששמע הרבי מחמיו
מכ"ק  הרבי  ששמע  הראשון  המאמר 
יו"ד  בא,  פ'  בשבת  היה  מוהריי"צ  אדמו"ר 
"ויהי  היה  המתחיל  הדיבור  תרפ"ג.  שבט, 
בעצם היום הזה" והוא היסוד למאמר ד"ה 

"באתי לגני ה'שי"ת"! 
(ימי מלך ח"א ע' 163, מפי השמועה. ספר המאמרים תרפ"ג 
ע' קסח)

הזה"  היום  בעצם  "ויהי  המאמר  על 
"א  שהוא  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אמר   -
שעל  אומרת,  זאת  מאמר".  בעהב'טישער 
ידי מאמר זה יכולים להיות בעל הבית על 

הנפש הבהמית. 
(מפתח המאמרים שבתחלת סה"מ תרפ"ג)

ספר תורה של 
משיח

סיום  יום  התוועדות 
התורה  ספר  כתיבת 
משיח  פני  לקבלת 
פ'  ש"ק  בערב  צדקנו, 
היום  חצות  אחר  בא, 
בהשתתפות  ב-770, 

הרבי. 
(שיחות קודש תש"ל ח"א ע' 
376 ואילך)

וזרח השמש

של  הנשיאות  התחלת  יום 
כ"ק אדמו"ר; וכהלשון ב'היום 

יום':
הוטלה  הנשיאות  "עטרת 
הסתלקות  לאחר  מיד  עליו 
מוהריי"צ;  אדמו"ר  כ"ק 
מנחם את החסידים ומחזקם 
ללכת בדרך שהורה להם כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ. 
(שם בשלשלת היחס)
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תשל"אתש"נתשמ"ג תשי"ב 

ייסוד ארגון את"ה
כ"ק אדמו"ר מייסד בפועל את הארגון 

"איגוד תלמידי הישיבות" (את"ה).
לממש  היא  הארגון,  של  מטרתו 
אל  נשיאינו  רבותינו  דרישת  את 
"נרות  להיות  ה'תמימים'  התלמידים 
על  אף  ולדאוג  להשפיע   – להאיר" 
הקמת  ידי  על  וזאת  אותם,  הסובבים 
של  פעילויות  שימריץ  מסודר  איגוד 

עשייה עם הזולת. 
עבודת חברי האיגוד מתחלקת לשנים: 
א) הן בין חברי האיגוד עצמם, לפעול 
בסיוע  עצמה  הישיבה  תלמידי  על 
המעשים  לתיקון  בהשפעה  בלימוד, 
על  בהשפעה  והן  ב)  וכו'.  והמדות 
שיש  אחרים  יהודים   - ה"חוצה" 
וקיום  יראת-שמים  בחיזוק  לקרבם, 

המצות המעשיות. 

קבלת הנשיאות באופן רשמי
(באופן  הנשיאות  מקבל  אדמו"ר  כ"ק 
"באתי  הראשון  מאמר  אומר  רשמי); 
יו"ד  במוצאי  ההתוועדות  בעת  לגני" 

שבט (ליל י"א) בשעה 10:40 בלילה.
במאמר מסביר את מהותו ותפקידו של 
המאמר  חב"ד).  (לנשיאי  השביעי  דור 
פסוק)  אותו  (על  המאמר  את  מבאר 
של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שיצא לאור 
בקונטרס לקראת י' שבט תש"י (הכולל 
שנה  בכל  אז  ומני  פרקים).  עשרים 
ביום ההילולא י' שבט, ביאר הרבי פרק 
אחד מתוך מאמר "באתי לגני", ולאחר 
המאמרים  מחדש.  החל  שנה  עשרים 

קובצו ב'ספר המאמרים באתי לגני'. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת מנחם – 
התוועדויות ח"ב ע' 192. וע' 212. ימי חב"ד ע' 113)

שידור חי בפעם 
הראשונה

העולם"  "כיבוש  התחלת 
על ידי העברת דברי כ"ק 
(בהתוועדות  אדמו"ר 
בשידור  שבט)  יו"ד  ערב 
העולם,  רחבי  לכל  חי 

בפעם הראשונה. 
מכונה  תש"ל  שבט  יו"ד 
הגדול",  שבט  "יו"ד  בשם 
הספר-תורה  סיום  בשל 
לקבלת פני משיח צדקנו 
שבט]  ט'  אירוע  [ראה 
הגדולה  וההתרגשות 
ששררה אז בין החסידים.
(בסוד שיח ע' 84)

חלוקת קונטרס (מאמר אדמו"ר 
מוהריי"צ)

בסמיכות ליום הבהיר יו"ד שבט, הגיעו 
לידי מערכת "אוצר החסידים" (קה"ת) 
אדמו"ר  כ"ק  של  מאמרים  כמה 
כשבעים  לפני  שנאמרו  מוהריי"צ, 
ראו  לא  ועדיין  תרפ"ב,  בשנת  שנה 
להדפיסם  הורה  אדמו"ר  כ"ק  אור. 
בקונטרס מיוחד על מנת לחלקו ביום 
שבט  יו"ד  בליל  שבט.  יו"ד  הבהיר 
הרבי  חילק  מעריב,  תפילת  לאחר 
 – מאמרים  ("קונטרס  הקונטרס  את 

תרפ"ב") לאנשים, נשים וטף. 
פלסטיק  נרתיק  בתוך  נתון  הקונטרס 
יחד עם שני שטרות של דולר לצדקה. 

הרבי חילק כשבעת אלפים חוברות.

רגע של שתיקה
על  מכריז  אדמו"ר  כ"ק 
 – שתיקה"  של  "רגע 
ש"עין  בכך  התבוננות 
שומעת"  ואוזן  רואה 
זאת  להנהיג  ומבקש   –
בכל בתי הספר בארה"ב 
הלימודים.  בתחילת 
בהמשך לזה מציע הרבי 
על  יחתמו  שהילדים 
"עצומה" לגדולי ומנהיגי 
האמריקנית  האומה 
שאר  למנהיגי  (ועד"ז 
גודל  אודות  האומות) 

הנחיצות שבזה. 
(הקדמת היום יום בשלשלת 
היחס. תורת מנחם – התוועדויות 
תשמ"ג ח"ב ע' 900. שם ח"ג ע' 
(1298

תניא לרגל 40
שנה לנשיאות

אדמו"ר  כ"ק 
לכולם  חילק 
(בפורמט  תניא 
בצירוף  מוגדל) 
דולר  של  שטר 
מצורף  שהיה 

לספר.
התניא  שער  על 
הכיתוב:  מופיע 
"יו"ד שבט תש"נ 
ארבעים   –
לנשיאות  שנה 
אדמו"ר  כ"ק 

שליט"א".

תשנ"בתש"לתשי"א

ההכרזה 
שהולידה 
את מבצע 

תורה

אדמו"ר  כ"ק 
בקריאה  יצא 
את  "לכבוש 
על  העולם 
לימוד  ידי 

התורה". 
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היה עצום.
הרביעית  בשיחה  הרבי  החל  השיחה  בסיום 
משקה  קנקני  שהכינו  אלו  יעלו  שכרגיל  אמר  בה 
לעשות,  שעומדים  הפעולות  על  ויכריזו  (המשמח) 

"ומהם יראו וכן יעשו".
בקבוקי  כ-30  המזכיר  העמיד  השיחה  בסיום 
משקה והחלה החלוקה. הרבי מזג מכל בקבוק מעט 
לתוך כוסו. היות שנגשו אנשים רבים נוצר קצת אי 
הכוס  של  חציה  הרבי  שתה  החלוקה  בסיום  סדר. 
שהיה מלא במשקה, ומיד החל לנגן בעוז את ניגון 
ביתר  בשירה  ממשיך  כשהקהל  ז״ל  לאביו  ההקפות 

שאת ויתר עוז.
הכוס  את  לשתות  הרבי  כילה  לאחר-מכן  מיד 
וטעם מהמזונות. אחר-כך הורה לחזן שינגן 'שיבנה 
ביהמ״ק' והקהל הצטרף. הרבי עודד בתנועות ראשו 

הק׳. אחר-כך עורר אודות אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 16:30.

(הפעם)  התקיימה  מוצש״ק  של  מעריב  תפילת 
בזאל למטה מחמת ריבוי הקהל.

יום ראשון, ט' שבט - ערב יו"ד שבט
להלן כמה דברים כלליים שאירעו ביום ראשון זה 

ערב יו״ד שבט הגדול שנת הארבעים:
חלוקת הדולרים החלה בשעה 11:45 ונמשכה עד 
השעה 16:45 (חמש שעות!) זה היה שיא של חלוקה 
לא  שהרבי  הודיעו  החלוקה  בסיום  ראשון.  בימי 
מיד   .17:50 בשעה  יהיה  ומנחה  לאוהל  היום  נוסע 

הקהל הרב תפס מקומות ובפרט לקראת מעריב.
בפי  "ויתן  החדש,  הניגון  את  שרו  נכנס  כשהרבי 
שיר חדש" וגו׳ נתן ה׳ וגו׳. הרבי עודד בידו להגברת 

השירה. בסיום התפילה שרו מארש נפוליאון. 
הר׳  עמדו  התחתון  ובגן-עדן  לחדרו,  עלה  הרבי 
אלבום  לרבי  ומסרו  קפלן  לייבל  והר׳  גוטניק  יוסף 
באה״ק  חב״ד  חסידי  אגודת  על-ידי  לאור  שיצא 
לכבוד שנת הארבעים, וכן ברכות מראשי הממשלה 
ושאל  זאת  קיבל  הרבי  הראשיים.  ומהרבנים  בארץ 
לומר  החל  בשלילה  כשנענה  מיקרופון.  יש  האם 

ברכה שארכה כמה דקות.
הקהל  בשעה 18:15.  הרבי  נכנס  לתפילת מעריב 
שר את "מארש נפוליאון" בשמחה עצומה. כל 770

התפילה  לעמוד  ניגש  הרבי  גדותיו.  על  מלא  היה 
הסתיימה  התפילה  רחום".  "והוא  לומר  והחל 

למעלה  הרבי  עלה  ואחר-כך   18:30 בשעה  לערך 
לסטענדר של אמירת השיחות והחל לומר בקול רם 
יחסית "ס׳איז דאך ויהי בארבעים שנה" וגו׳. השיחה 
הסתיימה לערך בשעה 19:15. בסיום השיחה החלה 
חלוקת דולרים לצדקה לאנשים, נשים וטף. החלוקה 

נמשכה עד שעה 20:25.
ארבעים  שעברו  שלאחר  הרבי  אמר  הדברים  בין 
שנה ישנה שלימות מיוחדת וכפי שרואים בפשטות 
המעיינות  בהפצת  מופלג  ריבוי  נוסף  אלו  שבשנים 
רבותינו  תורת  הדפסת  ידי  על  לראש  ולכל  חוצה, 
נשיאנו תורת חב״ד שלא שזפתם עין בדורות שלפני 

זה.
לב  לכם  ה׳  נתן  שנה  שהארבעים  בכתוב  וכאמור 
לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, כלומר, שאף 
מכל-מקום  ביותר,  נעלית  שלימות  כאן  שנפעלת 

ניתנת לכל אחד ואחד - "נתן ה׳ לכם".
בהמשך השיחה הסביר הרבי את העובדה שבמשך 
את  לדחוק  שרצו  צדיקים  וכמה  כמה  היו  הדורות 
מפני   - וכו׳  אחר  לזמן  אותו  דחו  זאת  ובכל  הקץ 
ניצוצות  הרבה  יישארו  שאז  מלמעלה  להם  שגילו 
פעל  זה  ולכן  הזמן,  קוצר  מפני  התבררו  שלא 
הצער  את  שידעו  (למרות  הקץ  את  שידחו  עליהם 
ולסתם  בגלות,  ולחב״דני׳ק  בגלות,  לשכינה  שיש 
וכל  הקיצין  כל  כלו  כבר  כעת  אמנם  בגלות). יהודי 
הניצוצות התבררו כבר רק שמשיח צריך לבוא תיכף 

ומיד ממש.
התחזקות  להיות  צריכה  בפועל:  למעשה  ובנוגע 
של  במספר  טוב  ומה  הצדקה,  בנתינת  מיוחדת 
ארבעים, וכמו כן ודאי שכל אחד קיים את הבקשה 
להקים מוסדות חדשים בכל מקום, הן במקומות שיש 
כבר מוסד אחד - שיקימו מוסד נוסף, כך שיהיו שני 
מוסדות ביחד, וכן במקומות שמאיזה סיבה שתהיה 
את  לפתוח  כדי  שליח  לשם  להגיע  עדיין  צריך 
המוסד הראשון - כדאי שמיד יקים שם שני מוסדות 
בבת אחת, והקב״ה ודאי ידאג לכל ההוצאות עבור 
זה, ובפרט שכבר התחילו לשלוח השתתפות מקופת 
מאות  "ארבע  פנים  כל  על  ארבעים,  במספר  רבינו 
לכל  יגיע  שזה  והשתדלו  לסוחר",  עובר  כסף  שקל 

המוסדות עד לפני יום ההילולא.
שהמאמר  כך  על  הרבי  התעכב  השיחה  באמצע 
 - "וידעת-מוסקבה"  בשם  נתפרסם  "וידעת"  ד״ה 
למרות שזהו על שם עיר גדולה של אומות העולם 

(ובעת שהיו שם צוררי יהודים!).
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ההתוועדות שבת קודש 
כבר בשעה 13:00 כל המקומות נתפסו עד אפס 
מספר  עוד  להוסיף  הוכרחו  מזרח  בכיוון  מקום. 
את  העמידו  אחר-כך  ורק  ספסלים,  של  שורות 
הפירמידות. בכל צד נוספו עוד פירמידות, וכן כל 
של  הבימה  מקום.  אפס  עד  מלאים  היו  המעברים 

ההתוועדות התמלאה בזקני וחשובי אנ״ש.
בשעה 13:30 המקום התמלא על גדותיו, ממש 

כמו בשמחת-תורה ואף יותר. 
החל  הגדול  הקהל  כל  להתוועדות.  נכנס  הרבי 
לשיר בשמחה עצומה "יחי אדונינו מורינו ורבינו", 
החל  הקידוש  אחרי  במקומו.  התיישב  שהרבי  עד 
רבה  בשמחה  נפוליאון"  "מארש  את  לשיר  הקהל 
פעם  ומידי  "'לחיים'",  לקהל  לענות  החל  והרבי 
זה  כך  הק׳.  בראשו  בתנועות  ה"מארש"  את  עודד 
נמשך משך זמן רב. וכשסיימו החל הרבי באמירת 

השיחה הראשונה.

תקציר ההתוועדות – שיחה א'
שבני-ישראל  לכך  הרבי  התייחס  זו  בשיחה 
בעצם  ("ויהי  ה'"  "צבאות  בשם  בפרשתנו  נקראו 
מצרים"),  מארץ  ה׳  צבאות  כל  יצאו  הזה  היום 
שכשם שענינו של איש צבא הוא שזה חודר בו בכל 
שהוא  עליו  ניכר  השינה  בעת  שגם  ועד  כוחותיו, 
צריך- על-דרך-זה  הביטול,  תכלית   - צבא  איש 
להיות שכל-אחד יהיה בטל להקב״ה בכל כוחותיו 

- "צבאות ה'".
שהראש  והשתחוואה,  בכריעה  מודגש  זה  ענין 
שברגל  שבעקב  כיוון  לרגלים  ובטל  משתחווה 

מודגש ביותר ענין הביטול.
גם  הוא  על-דרך-זה  שברגל,  בעקב  שזהו  וכפי 
דעקבתא  בעקבתא  כשנמצאים   - שבזמן  ב"עקב" 
הביטול)  עבודת  (על-ידי  כעת  שדווקא  דמשיחא, 
מתגלים עניינים נעלים ביותר - "כל הגבוה ביותר 

יורד למטה ביותר".
ובמיוחד שעומדים אנו בשבת פרשת בא בשנת 
ובפרט  הקיצין",  כל  "כלו  שכבר  אחרי  תש"נ, 
בעמדנו באלף הששי - אחר חצות היום, והראשי 
לכל   - ניסים"  שנת  ״תהא  הוא  השנה  של  תיבות 
לראש נס הגאולה עצמה, כולל עם הניסים שלפני 
זה ואחרי זה, הרי וודאי שגם התקופה של עקבתא 
זה  ברגע  מוכנים  ועומדים  הסתיימה,  דמשיחא 

ממש לגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

שמח,  ניגון  לנגן  החל  הקהל  זו  שיחה  בסיום 
והרבי עודד את השירה בתנועות נמרצות בראשו 

הק׳. באמצע הורה לכמה לומר 'לחיים'.

שיחה ב'
בהקשר  הייתה  זו  בשיחה  העיקרית  ההדגשה 
הקב״ה  נותן  הארבעים  ש"בשנת  הארבעים,  לשנת 
ואוזניים  לראות  ועיניים  לדעת  "לב  אחד  לכל 
מציאות  של  באופן  שיהיה  כל-אחד  צריך  לשמוע" 
"המענה   – הרבי  המשיך   - "וזהו"  לגמרי",  חדשה 
שנדרשת  המיידית  הפעולה  מהי  רבים,  לשאלת 
מאיתנו בקשר לשנת הארבעים, והמענה הוא כנ״ל, 
שכל-אחד צריך להיות באופן של מציאות חדשה 
עד שזה מתבטא גם בפרטים, עד למעשה בפועל, 
בעצמו  למצוא  יכול  אחד  שכל  ובוודאי  ממש 
עד  עבודתו  לגבי  לגמרי  חדשים  עניינים  פעולות 

עתה".
הניגון  את  לשיר  הקהל  החל  זו  שיחה  בסיום 
החדש בקשר עם שבת הארבעים שהולחן על-ידי 

הרה״ח ר׳ שלום שי׳ ברוכשטט.
הקהל שר את הניגון כחמש פעמים לערך.

שיחה ג'
בשיחה זו הורה הרבי מספר הוראות מעשיות:

א. לכל לראש בעבודת האדם עם עצמו - צריך 
להוסיף בכל העניינים של תורה, עבודה וגמילות-

להתפלל  עצמו  ההילולא  ביום  ובמיוחד  חסדים, 
צדקה  לתת  וכן  תפילות),  הג'  (כל  מיוחד  במניין 
במספר ארבעים (דבר שיזכיר את שנת הארבעים).

ב. בנוגע לפעולה בעולם - יש להרחיב ולהקים 
מוסדות חדשים של תורה, עבודה וגמילות-חסדים 
ומה  שבמקום,  העסקנים  בהתייעצות  מקום,  בכל 

טוב - ג׳ עסקנים יחד.
שיכללו  תורה  חידושי  קובצי  לאור  להוציא  ג. 
פלפולים שקלא וטריא בנגלה ובחסידות, ובמיוחד 

במאמרי ושיחות נשיא דורנו.
בסיום שיחה זו שוב ניגן הקהל ניגון שמח. הרבי 
השירה  את  הגביר  והקהל  בעוז  בידו  מניף  החל 
הרבי  מעודד  החל  בהמשך  עוז.  ויתר  שאת  ביתר 
בתנועות עזות בראשו הק׳ לעבר הקהל ואחר-כך 

לעבר הילדים שארף שעומדים כל הזמן לידו.
יש לציין שבהתוועדות זו היו ׳מהפיכות גדולות׳ 
ומרוב הלחץ התהפכו פירמידות מידי פעם והלחץ 
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ויהי בארבעים שנה
770 אירועים ו'גילויים' מיוחדים לרגל ארבעים שנה לנשיאות הרבי •

היה מלא כמו בשמחת תורה •  שיחות קודש מיוחדת • חלוקת התניא 
שערכה 5 שעות! • מתוך 'בית חיינו'

יום שישי, ז' שבט
היום בשעות הבוקר החלו להגיע מטוסים מלאים 
באנ״ש שבאו לחגוג את יו״ד שבט ד׳שנת הארבעים׳, 
במחיצת הרבי. בעיקר הגיעו קבוצות גדולות מצרפת 
ומארץ-הקודש. כן הגיעו הרבה שלוחים ותלמידים 
מהישיבות, וזוכים בגורל רבים הגיעו. תוך יום אחד 
בחודש  האורחים  על  העולה  בכמות   ,770 התמלא 

תשרי.
לכול  נתנו  לא  הרבי  של  בביתו  שחרית  לתפילת 
הקהל להיכנס. בתחילה הכניסו רק רבנים ושלוחים, 
הייתה  התפילה  מהאורחים.  חלק  גם  ואחר-כך 
כרגיל. בסיום התפילה החל הר' שלמה קונין לשיר 
עדיין  האורחים  ורוב  היות  אבל  החדש,  הניגון  את 
לא הכירו את השיר, לכן שרו חלש. הרבי עודד בידו 

את השירה.
תפילת מנחה התקיימה גם היא בבית.

לפני שבת חזר הרבי ל-770.
מקום.  אפס  עד   770 התמלא  קודש  שבת  בליל 
מהקהל  גדול  וחלק  רגילה,  לא  הייתה  הצפיפות 

נאלץ לעמוד בחוץ.
שר  הקהל  החל  שבת'  ל'קבלת  נכנס  כשהרבי 
עודד  והרבי  נפוליאון",  "מארש  את  רבה  בשמחה 
לעבר  הסתובב  לבימה  וכשהגיע  בדרכו,  בידו 
אחרי  וכן  פעמים,  מספר  בחוזק  בידו  והניף  הקהל 
והקהל  בידו  לעודד  המשיך  לסטענדר  שהסתובב 
לעבר  פנה  בהמשך  שאת.  ביתר  בשירה  המשיך 

הילדים (שארף) והניף בידו לעברם.
כשסיים לעודד החל החזן ר׳ י.ח. גלבשטיין, "לכו 
נרננה" ובסיום הקטע במילים: "ארבעים שנה אקוט 

נפולאון"  בניגון "מארש  זאת  לומר  החל  וגו׳  בדור" 
בשירה  הצטרף  הקהל  וכל  בידו  מניף  החל  והרבי 
לעבר  בידו  כשמניף  בעיקר  עודד  הרבי  אדירה. 
בסיום  זמן.  במשך  נמשך  זה  כך  הנ״ל.  הילדים 
"מארש  הניגון  את  בידו  שוב  הרבי  עודד  התפילה 

נפוליאון", וכן בדרכו עד שנכנס לחדרו.
 - ללמוד  מהקהל  גדול  חלק  התיישב  אחר-כך 
שיעור   - התורה״  ב״אור  הקבוע  השיעור  על  נוסף 

ברבים במאמרים של "באתי לגני".

יום שבת קודש, 'שבת הגדול' – ח שבט
אפשר  היה  המוקדמות  הבוקר  בשעות  עוד 
לתפוס  שהשכימו  מהאורחים  עשרות  לראות  כבר 
עד  לאורחים.  המיועדים   - להתוועדות   - מקומות 
לפני התפילה ממש התקיימו ב-770 למעלה ולמטה 
יזכה  אחד  שכל  כדי  קריה״ת  של  מנינים  עשרות 

בעלייה כנהוג בשבת שלפני יו״ד שבט.
הרבי נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:00 והקהל 
לבימה  כשעלה  נפוליאון".  "מארש  את  שוב  שר 
הסתובב כרגיל והניף בידו. כששרו "שיבנה ביהמ״ק" 

עודד בידו לכיוון הילדים הנ״ל.
השבת מחמת ריבוי הספסלים בהתוועדות הקריבו 
את בימת הקריאה קרוב יותר למזרח. בקריה״ת עלו 

6 חתנים. מפטיר היה כרגיל.
עוד באמצע תפילת מוסף התמלא החלק האחורי 
להתוועדות  מקומות  שתפסו  באורחים   770 של 
החזן  החל  בתפילה  רבים  בקטעים  מועד.  מבעוד 

לשיר והרבי עודד חזק בידו כשכל הקהל הצטרף.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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