
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 תצווה · י"ד באדר ה'תשפ"א

א'שפ"ח

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

ויש להוסיף ולבאר הענין ד"סמוך" או "נראה" ["כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, סמוך אף-על-פי 
שאינו נראה, נראה אף-על-פי שאינו סמוך, נדון ככרך שקורין בט"ו"] ביחס לרבותינו נשיאינו, שהם 

כמרדכי בדורו:
"סמוך" – הוא על-דרך האחיזה בה"קליאמקע" (ידית הדלת), שכן, האחיזה בה"קליאמקע" אינה ענין 

של לימוד, כי אם, ענין של סמיכות בלבד, וכיון שה"קליאמקע" היא על הדלת, יכול הוא לעמוד גם 
מבחוץ, כך שלכאורה אין לו שייכות להענין, אבל אף-על-פי-כן, הרי הוא סמוך לו.

ולכל הפחות "נראה (אף-על-פי שאינו סמוך)", שכאשר מסתכלים על העיר המוקפת חומה רואים 
גם אותו, בגלל שהוא עזר וסייע בפעולותיו של ה"איש יהודי" שבעיר המוקפת חומה, ובמילא, 

כשמסתכלים על העיר המוקפת חומה, נראית גם הפעולה שלו בתור עוזר ומסייע.
ובכל אופן, גם אלה שהם במעמד ומצב ד"סמוך" או "נראה", נדונין כמוקפין חומה, וחוגגים ימי 

הפורים יחד עם מרדכי ואסתר בשושן הבירה במעמד ומצב ד"קיימא סיהרא באשלמותא".
(משיחת פורים תשי"ב, תורת מנחם חלק ה' עמוד 28)

ים 
ה 

ר 
לנו 
ה 

בה 

4 > דבר מלכות • 8  > משיח וגאולה • 9 >  ניצוצי רבי • 12 > עת לדעת • 14 > יומן מבית חיינו • 
17 >  רגע נצחי  • 18 > ממעייני החסידות • 19 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן

 ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.145.005.226.199.0111.5412.245.35.66.00ו', י"ד באדר

4.124.595.206.189.0111.5412.245.36.46.01ש"ק, ט"ו באדר

4.114.585.196.179.0011.5412.245.37.26.01א', ט"ז באדר

4.104.575.186.168.5911.5312.235.37.96.02ב', י"ז באדר

4.094.565.176.158.5911.5312.235.38.76.03ג', י"ח באדר

4.084.555.166.148.5811.5312.235.39.56.04ד', י"ט באדר

4.074.545.156.128.5711.5312.235.40.26.04ה', כ' באדר

4.054.525.146.118.5711.5312.235.41.06.05ו', כ"א באדר

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

תצווה/ שושן 
16:5518:1117:1618:1217:0518:1117:1718:13פורים

17:0018:1617:2218:1717:1018:1617:2218:18כי תשא / פרה



כבוד התורה

לפנינו נוסח מברק אותו שלח הרבי בצירוף 
למשלוח מנות לחיילי צה"ל בשנת תשל"ב:

ביחד עם המשל"מ [= המשלוח מנות]

לכאו"א  יהי'  היהודים,  כל  בתוככי  אשר,  איחולי 
ויקר  וששון  ושמחה  אורה  ואחד]  אחד  לכל  יהיה   =]
כפשוטו וכדחז"ל [= וכדברי חז"ל], ובאופן כבקשת דוד 

מלך ישראל – אלקים חושה לי... הוי' אל תאחר

מ.ש

שמחה וששון כפשוטוהכתב והמכתב 

הסיבה לגזירה
לכאורה אינו מובן: 

מרדכי הבין תכסיסי מלוכה, משרי אחשורוש, ואם-
שירכיבהו  השרים  לאחד  מצווה  שהמלך  בראותו  כן, 
בעצמו ברחוב העיר, בפרסומה של העיר שושן, ויכריז 
ניצח  שכבר  להבין  צריך  היה   – ביקרו"  חפץ  ש"המלך 
את המן, "דידן נצח", ובמילא, אינו צריך עוד להתענות, 
ואף-על- להתענות;  לו  אסור   – צריך  שאינו  וכיון 
לשקו  "שב  שמרדכי  בפשיטות  הגמרא  אומרת  פי-כן 

ולתעניתו"?!
והביאור בזה – שמהוה גם הוראה אלינו – שליהודי 

לא נוגע מה נעשה מצד תכסיסי מלוכה: 
אצל מרדכי היה מונח בפשיטות, שהעובדה שיכולה 
להיות גזירה על בני-ישראל "להשמיד ולהרוג ולאבד" 
היא בגלל שהיה אצלם איזה ענין של חטא כלפי הקב"ה.

בכחו  יש  בני-ישראל  את  שונא  שהמן  בגלל  ...לא 
שונא  אחשורוש  שגם  בגלל  ולא  גזירה,  עליהם  לגזור 
על  לחתום  בכחו  יש  מהמן  פחות  לא  בני-ישראל  את 
 – היהודים"  כל  את  ולאבד  להרוג  "להשמיד  האגרות 
שהרי המן ואחשורוש אינם בעלי-בתים על בני-ישראל; 

סיבת הגזירה היא "מפני חטאינו".
וכיוון שכן, הנה גם בראותו שאחשורוש והמן רוצים 
לחזור בהם מהגזירה – לא נשתנה מאומה אצל מרדכי 
גזרו  הם  לא  גויים;  אצל  שינוי  שנעשה  מזה  כתוצאה 
את הגזירה... היא מצד הגזר-דין בבית-דין של מעלה, 
את  ויבטל  שישנה  ענין  איזה  שיש  ראה  לא  ובינתיים 

הגזר-דין דבית-דין של מעלה.

(משיחת חג הפורים תשכ"ט, תורת מנחם חלק מ"ו עמוד 163)

ַא חסידישע פורים

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' גירושין.. בפרקים אלו. פרק הלכות כלים פרק ט-יא.י"ד באדרו'
מ"ע קא.א.

מ"ע צט.פרק ב.פרק יב-יד.ט"ו באדרש"ק

מ"ע ק.פרק ג.פרק טו-יז.ט"ז באדרא'

מ"ע קו.פרק ד.פרק יח-כ.י"ז באדרב'

מ"ע קד.פרק ה.פרק כא-כג.י"ח באדרג'

מ"ע צו.פרק ו.פרק כד-כו.י"ט באדרד'

כ' באדרה'
פרק כז-כח. הלכות 

מקואות.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע קט.פרק ז.

מ"ע קט.פרק ח.פרק ב-ד.כ"א באדרו'
30
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דברמלכות

4

עבור פעולה יחידה זו 
ירדה נשמתך לעולם!

יהודי לומד תורה ומקיים מצוות במשך שבעים-שמונים שנה, ואף על 
פי כן ירידת נשמתו היא בשביל פעולה אחת או שתיים! • כאשר אומרים 
לו שעליו להציל יהודי, יכול לחשוב לעצמו ולטעון: ומה כבר ביכולתי 

לפעול?! הנה על זה אומרים לו: "מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" 
• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אל  שתלך  אסתר  על  לפעול  רצה  מרדכי  כאשר 
המלך אחשוורוש ותדבר עמו לבטל את הגזירה מכל 
שספק  למרדכי  אמרה  אסתר  כאשר  הנה  ישראל,  בני 
עבדי  "כל  כי,  משהו,  לעשות  תצליח  אם  אצלה  גדול 
המלך גו' יודעים גו' ואני לא נקראתי לבוא אל המלך 
החרש  "אם  מרדכי2:  לה  אמר   – יום"1  שלושים  זה 
ליהודים  יעמוד  והצלה  רווח  הזאת  בעת  תחרישי 
ממקום אחר (כיוון שברור הדבר שבני ישראל יישארו 
די  לא  ואם  תאבדו";  אביך  ובית  ואת  אבל)  נצחי,  עם 
בכל מה שאמר עד עתה – סיים מרדכי בטענה נוספת 
– טענה מוזרה – כדי לשכנע את אסתר: "ומי יודע אם 
למלכות  הגעת  לא  למלכות" (שמא  הגעת  כזאת  לעת 

אלא בעבור העת הזאת שתושיעי את ישראל3).
עמיקתא4 לבירא  רמה  מאיגרא  הנשמה  ירידת   [...]
ירידה")  געווַאלדיקע  ("ַא  ביותר  גדולה  ירידה  היא 
באין ערוך, כמבואר בתניא5 ש"אפילו הוא צדיק גמור 
עובד ה' ביראה ואהבה בתענוגים" הרי הוא "דבר בפני 
בערך  שלא  זה  הרי  שלכן,  שאוהב"6,  מי  "יש  עצמו", 

1. אסתר ד, יא.
2. שם, יד.

3. פירוש רבי אברהם בן עזרא על הפסוק.
4. על פי לשון חז"ל – חגיגה ה, ב.
5. פרק לה (מד, סוף ע"א ואילך).

6. תורה אור בהוספות ויקהל קיד, ד.

אחת  ועל  למטה7,  שירדה  קודם  הנשמה  עבודת  לגבי 
כמה וכמה כפי שהנשמה היא בשרשה.

ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות רוב בני 
ישראל, שאינם במדרגת "צדיק גמור עובד ה' ביראה 
ואהבה בתענוגים" – שהרי איתא בגמרא8 "ראה הקב"ה 
בצדיקים שהם מועטים", ואם כן, רוב בני ישראל הם 
במדרגה שלמטה מזה – שאצלם הירידה היא עמוקה 

יותר שלא בערך.
הייתה  מה  בשביל  הסברה:  איזו  דרושה  כן,  ואם 

ירידה זו?!
באגרת  הזקן  רבינו  שמבאר  כפי   – בזה  והעניין 
הקודש9 בפירוש מאמר רז"ל10 "אבוך במאי הווה זהיר 
טפי", שעניין זה "אינו בבחינת טעם ודעת מושג אלא 
לפניו  במחשבה  עלה  שכך  הדעת  מבחינת  למעלה 
ברצונו  שעלה  היינו,  ממש",  הגורל  בחינת  יתברך... 
שנשמה זו תרד למטה בשביל מצווה ופעולה פלונית, 

ונשמה זו תרד למטה בשביל מצווה ופעולה פלונית.
המצוות,  תרי"ג  כל  לקיים  אחד  כל  צריך  בוודאי   –
אבל, ישנה המצוה שבה צריך להיות "זהיר טפי", כפי 
שנקבע על פי הגורל שלמעלה מטעם ודעת בתכלית, 

7. ראה גם תניא פרק לז.
8. יומא לח, ב. הובא בתניא פרק א.

9. סוף סימן ז.
10. שבת קיח, סע"ב.
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שכל ענין ירידת נשמתו הוא בשביל מצוה ופעולה 
זו, אפילו אם היא פעולה חד-פעמית במשך כל ימי 
חייו בעלמא דין, שבעים שנה או שמונים שנה, או 

"והיו ימיו מאה ועשרים שנה"11.
וכמאמר הבעל שם טוב12: נשמה יורדת לעולם 
אחת  שפעם  כדי  שנה  שבעים-שמונים  למשך 
תעשה טובה בגשמיות או ברוחניות ליהודי מסוים, 

במקום מסוים, בעניין מסוים.
לומד  צדיק,  יהודי  אודות  מדובר  עצמך:  והגע 

תורה ומקיים מצוות במשך שבעים-שמונים שנה, 
בעיקר  היא  לעולם  נשמתו  ירידת  ואף-על-פי-כן, 
שאר  כל  ואילו  שתים,  או  אחת  פעולה  בשביל 
למטה  שנמצאת  שנשמה  בגלל  רק  הם  העניינים 

הרי היא מחויבת בכל תרי"ג המצוות.
וכיוון שעיקר ירידתו למטה היא בשביל פעולה 
ידה  ועל  יותר  נוגעת  זו  שפעולה  מובן,  הרי  זו, 
מגעת הנשמה למעלה יותר מאשר כל שאר ענייניו 

במשך חיים חיותו בעלמא דין.

ב
ומזה מובן גם בנוגע לענייננו:

אל  לבוא  אסתר  על  לפעול  רצה  מרדכי  כאשר 
המלך "אשר לא כדת"13, "שלא כדת של תורה"14, 
כדברי הגמרא15 "עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון" 
– היה צריך להביא את כל הטעמים שיש בהם כדי 

11. בראשית ו, ג.
יום"  ב"היום  (נעתק  וש"נ  רט.  סימן  בהוספות  טוב  שם  כתר  ראה   .12

ה אייר).
13. אסתר ד, טז.

14. מגלה עמוקות על התורה סוף פרשת בהר. יערות דבש חלק ב דרוש 
ט.

15. מגילה טו, א. הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

לבטל את הקושיות שיש על פי תורה בעניין זה.
על  מקום  לזה  שיש  טען  מרדכי  כאשר  ובכן: 
עם  הקשור  עניין  אודות  שמדובר  בגלל  תורה  פי 
כיצד  רואה  שאינה  השיבה  ואסתר  ישראל,  הצלת 
לא  ש"אני  כיוון  ישראל,  הצלת  זה  ידי  על  תבוא 
ועל  עולם16,  של  (מלכו  המלך  אל  לבוא  נקראתי 
דרך זה למטה בדרך הטבע) זה שלושים יום", הנה 
לאחר שאמר לה מרדכי "אם החרש תחרישי... את 
ובית אביך תאבדו", הוסיף ואמר לה עיקר הטעם – 

"ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות":
שכל  פי  שעל  עניין  אודות  מדובר  כאשר 
והסברה, טעם ודעת, אזי יש מקום לקושיא ותירוץ 
כו'; אבל כאן מדובר אודות עניין שלמעלה מהבנה 
והשגה, עניין של "גורל" – שלכן "מי יודע", היינו, 
שזהו ענין שאין בו ידיעה ברורה, להיותו למעלה 
הגעת  כזאת  ש"לעת  להיות  שיכול   – מידיעה 
שנים  וכמה  (כמה  למלכות  הגעת  "לא  למלכות", 
את  שתושיעי  הזאת  העת  בעבור  אלא  זה)  לפני 
ישראל", ולכן צריכה פעולה זו להיעשות (לא על 
שגם  (אף  דווקא  ידה  על  אלא)  אחר,  מישהו  ידי 
בלאו הכי תהיה הצלת ישראל, שהרי "רווח והצלה 
שזוהי  משום  אחר"),  ממקום  ליהודים  יעמוד 
המצוה המיוחדת שבה צריכה להיות "זהיר טפי", 

כיוון שבשבילה ירדה נשמתה למטה.
הסנהדרין  מראש  שמעה  המלכה  אסתר  וכאשר 
פעל  זה  הרי   – ודעת  מטעם  שלמעלה  עניין  שזהו 
"ובכן  ואמרה:  דערנומען"),  איר  הָאט  ("עס  עליה 
אבוא אל המלך אשר לא כדת", ללא חשבון, שלא 
זו  הוראה  ששמעה  כיוון  עולם,  של  מלכו  כדת 
מן  תסור  "לא  נאמר17  זה  שעל  הסנהדרין,  מראש 

16. על פי מגילה טו, ב. טז, א ועוד.
17. פרשת שופטים יז, יא.

במשך  מצוות  ומקיים  תורה  לומד  צדיק,  ביהודי  מדובר 
נשמתו  ירידת  ואף-על-פי-כן,  שנה,  שבעים-שמונים 
לעולם היא בעיקר בשביל פעולה אחת או שתיים - לעשות 

טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות
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לך  אומר  ושמאל", "אפילו  ימין  לך  יגידו  אשר  הדבר 
וכל  ימין"18,  שהוא  שמאל  ועל  שמאל  שהוא  ימין  על 
זה – אף על פי שלא תהיה בכך תועלת עבור "את ובית 
כדברי  אבדתי"13,  אבדתי  "כאשר  ואדרבה,  אביך", 

ממך",  אובד  כך  אבא  מבית  שאבדתי  "כשם  הגמרא19 
כמו אבדה שאינה חוזרת.

ג
לעבודתו  בנוגע  ואחת  אחד  לכל  הלימוד  גם  וזהו 

עתה.
ובהקדמה:

בהקדמה  (שנדפס  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  סיפור  ידוע 
מגדולי  אחד  אודות  עיוורים"20)  "פוקח  לקונטרס 
החסידים של רבינו הזקן, שהיה למדן ומשכיל גדול, 
את  לשנות  הזקן  רבינו  ידי  על  נצטווה  כן  פי  על  ואף 
כל סדר עבודתו עד עתה, שהיה מונח בתורה ועבודה, 
ולהפוך ל"בעל-עגלה", ולאחרי ריבוי זמן שהיה בעל-

עגלה, נתגלגל הדבר שעל ידו חזר יהודי בתשובה.
ולכאורה אינו מובן:

שכאשר  מובן,  פרטית,  השגחה  של  העניין  מצד 
פלוני צריך להיעשות בעל-תשובה, הרי גם אם הדבר 
לא היה נעשה על ידי "בעל עגלה" הנ"ל, היה זה נעשה 
למקום"21,  שלוחים  שכן, "הרבה  אחר,  מישהו  ידי  על 
ובלשון המגילה: "רווח והצלה יעמוד... ממקום אחר".
של  מציור  יהודי  לנתק  הוצרכו  למה  כן,  ואם 
למשך  ולהעבירו  ועבודה,  בתורה  תמידית  התעסקות 

18. ספרי ופירוש רש"י על הפסוק.
19. מגילה טו, א.

20. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמ' תסא ואילך, ולאחרי זה באגרות 
קודש שלו חלק ג עמ' תצב ואילך.

פירוש  יט.  יט,  שופטים  בחיי  כז.  ח,  וארא  יקר  כלי  טז.  מד,  מקץ  ספורנו   .21
רש"י בשלח טז, לב. איוב לז, ח. יומא פז, א. ועוד.

כמה שנים לציור של בעל-עגלה, אשר, עם היות שגם 
להתעסק  מוכרח  הוא  הרי  תורה,  פי  על  היא  הנהגתו 
עם סוסים, לתת להם תבן, ואחר כך לנקות מסביבם, 
וכיוצא בזה, וכל זה – כדי שסוף כל סוף יתגלגל הדבר 

שעל ידו יחזור פלוני בתשובה, אף שדבר זה היה יכול 
להיעשות גם על ידי מישהו אחר?!

והביאור בזה – לפי שפעולה זו להחזיר יהודי פלוני 
כל  הייתה  שבשבילה  התכלית  עיקר  היא  בתשובה 

ירידת נשמתו למטה!

ד
"מי   – מישראל  אחד  לכל  גם  אומרים  זה  דרך  ועל 

יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות":
 – יהודי  להציל  שעליך  לך  דע  לו:  אומרים  כאשר 
יכול לחשוב לעצמו ולטעון: "אני לא נקראתי לבוא אל 
שליטה  לי  אין  לפעול?! –  ביכולתי  כבר  ומה  המלך", 
על פלוני, ולא ישמע אלי; הנני אדם יחיד, ואין בכוחי 
לשנות את העולם, או לשנות את הזולת, ואם כן, מוטב 
אל  שייכות  ללא  ואתפלל,  ואלמד  שלי  בפינה  שאשב 

הזולת.
כזאת  לעת  אם  יודע  "מי  לו:  אומרים  זה  על  הנה 

הגעת למלכות":
[...] כאשר באה לידו פעולה מסוימת, כיוון ש"אין 
היא  זו  שפעולה  ייתכן  הרי  מה"22,  עד  יודע  אתנו  גו' 
למטה  נשמתו  ירדה  שבשבילה  העיקרית  הפעולה 

למשך שבעים-שמונים שנה!
וכאשר טוען שהוא חי כבר ריבוי שנים, שבהם הניח 
תפילין כל יום, למד תורה וקיים מצוות, ועשה טובות 
אינם  אלו  עניינים  שכל  יתכן  איך  כן,  ואם  ליהודים, 

22. תהלים עד, ט.

מלמדת המגילה: "אל תהי בז ליום קטנות" - מדובר אמנם 
בפעולה שלפי ערכך היא "קלה שבקלות", ואף-על-פי-כן 
"אל תחמיצנה" - ייתכן שבשביל פעולה זו ירדה נשמתך 

לעולם!
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עשיית  הוא  שתוכנה  זו,  אחת  לפעולה  טפלים  אלא 
בגשמיות?!  אפילו  או  ברוחניות  אחד  ליהודי  טובה 
לפעולה  טפלים  יהיו  שנותיו  שבעים  שכל  ייתכן  לא 

אחת זו?!
מלמדת אותנו המגילה: "אל23 תהי בז ליום קטנות"! 
הרי  הערכתך  שלפי  פעולה  אודות  אמנם  מדובר   –
שבאה  כיוון  ואף-על-פי-כן,  שבקלות"24,  "קלה  היא 
לידך פעולה זו – "אל תחמיצנה"25, וזאת – לא בגלל 
ו"שור  "לוויתן"  של  נוסף  בנתח  תזכה  זה  ידי  שעל 
הגעת  כזאת  לעת  אם  יודע  ש"מי  בגלל  אלא  הבר", 
למלכות", היינו, שבנוגע לכל ענין וכל פעולה, ייתכן, 
שכל ירידת הנשמה לעולם הזה, בירא עמיקתא, היא, 

בשביל פעולה אחת ויחידה זו!
היא  ומצוות  תורה  של  ענין  לכל  הגישה  וכאשר 
מתוך הנחה שיתכן שבשביל פעולה זו ירדה נשמתו 
וכל  חייו,  שנות  שבעים-שמונים  כל  למשך  למטה 
עושים  אזי   – לזה  בערך  טפלים  הם  העניינים  שאר 

23. על פי זכריה ד, י.
24. לשון חז"ל – ירושלמי פאה פרק א הלכה א. ועוד.

25. ראה מכילתא ופירוש רש"י בא יב, יז. ועוד.

זאת מתוך חיות אחרת לגמרי, ואז ההצלחה היא שלא 
בערך.

אסתר  שכאשר  המגילה,  מסיפור  הלימוד  זהו 
הגעת  כזאת  לעת  אם  יודע  "ומי  הסברא  את  שמעה 
לא  אשר  המלך  אל  אבוא  "ובכן  אמרה  למלכות", 

כדת", ללא חשבונות.

(משיחת פורים ה'תשכ"ב. תורת מנחם חלק לג עמ' 199 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

סיכום
גדולה  ירידה  היא  העולם  אל  הנשמה  ירידת 

עבורה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
ירידת הנשמה יכולה להיעשות עבור פעולה 
הבעל-שם-טוב  כמאמר  אחת,  מצווה  או 
בכדי  שנה  שמונים  לעולם  יורדת  שנשמה 
רבינו  שמבאר  וכפי  ליהודי,  טובה  לעשות 
זהיר  הוי  במאי  "אבוך  חז"ל  דברי  את  הזקן 
מיוחדת  מצווה  ישנה  נשמה  שלכל  טפי", 

השייכת לה.
לעולם  הנשמה  שירידת  מבאר  הזקן  רבינו 
עבור קיום פעולה ומצווה הוא עניין שלמעלה 

מטעם ודעת.
מרדכי  דברי  את  לבאר  יש  האמור,  לאור 
הגעת  כזאת  לעת  אם  יודע  "מי  לאסתר: 
עם  בהצלת  שההתעסקות  ייתכן  למלכות" – 
ישראל עתה היא מצווה המיוחדת לנשמתך. 

ולפיכך  ודעת  מטעם  שלמעלה  עניין  זהו 
עלייך להתמסר עבור מצווה זו.

מכך נלמדת הוראה:
כאשר מזדמנת לאדם אפשרות לבצע פעולה 
כלשהי בהפצת היהדות או הפצת המעיינות, 
הגעת  כזאת  ש"לעת  ייתכן  כי  לזכור  יש 
נשמתו  ירדה  זו  פעולה  בשביל   – למלכות" 
אם  להסתפק  יש  שכלו  בעיני  אם  גם  לעולם. 
פעולתו תישא פרי עליו להתמסר אליה, שכן 
שייכותו לפעולה זו היא למעלה מטעם ודעת.
מגדולי  אחד  של  סיפורו  לדבר,  דוגמה 
החסידים של אדמו"ר הזקן שנצטווה על-ידי 
בתשובה  שיחזיר  על-מנת  עגלון  להיות  רבו 
יהודי אחר. מדובר בניתוק יהודי מהתעסקותו 
כל  על  לעגלון,  והפיכתו  ועבודה  בתורה 
יחזיר  דבר  של  שבסופו  כדי  מכך,  המשתמע 

בתשובה פלוני.
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  בגאולה הקטן 
גדול יהיה

מעלתם של ישראל בעניין הקטנות 
...על-אחת-כמה-וכמה – ההוספה בשמחה, "משנכנס אדר מרבים בשמחה", שכולל גם אדר ראשון, כמרומז 
בפירוש רש"י "ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח", שגם הגאולה דפסח קשורה עם חודש אדר, שבו נולד משה 

רבינו, מושיען של ישראל, והרי גם לידת משה רבינו (כמו פטירתו) קשורה עם ז' אדר ראשון.
ויהי-רצון שעוד לפני פורים קטן (בשבת פרשת תצווה) יהיה כבר "מיסמך גאולה לגאולה" – גאולת פורים 

לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
ואף שמדובר אודות פורים קטן – הרי בעניין הקטנות מתבטאת מעלתם של ישראל, "יעקב כי קטן", "דוד 
הוא הקטן", ולכן דומין ללבנה ומונין ללבנה, "המאור הקטן", ועל-ידי זה באים לגדלות האמיתית – "זה הקטן 
גדול יהיה" – בגאולה האמיתית והשלימה, "שהם עתידים להתחדש כמותה", ובפרט ב(סמיכות ל)י"ד בחודש 
(פורים קטן) שבו מתחיל העניין ד"קיימא סיהרא באשלמותא", ובזה גופא – י"ד אדר ראשון, ש"ראשון" קשור 
מקום  מראשון  מרום  כבוד  כיסא  דכתיב  בית-המקדש,  "בניין  "ראשון",  שנקראים  ובית-המקדש,  משיח  עם 

מקדשנו ושמו של משיח דכתיב ראשון לציון הנה הנם".
ואז יהיה גם העניין ד"ואתה תצווה" בתכלית השלימות והגילוי – כי "לא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות 
את מוריך" (ועד שיתגלה ויאיר בכל העולם, מלשון העלם, "מערב עד בוקר", שמהפכים ה"ערב" ל"בוקר"), 
ובאופן שמראה באצבעו ואומר זה, וב' פעמים זה, "הנה אלוקינו זה גו' זה הוי' קיווינו לו", ומתוך שלימות 

השמחה – "נגילה ונשמחה בישועתו", "שמחת עולם על ראשם".
גו'  ובזקנינו  "בנערינו  ממש,  ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית  גאולה   – לנו  תהיה  וכן 
בבנינו ובבנותינו", ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", וכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בראשם, וכולנו יחדיו, "קהל 
גדול" – "ישובו הנה", לארצנו הקדושה ולירושלים עיר הקודש, ובלשון הכתוב (במזמור פ"ז בתהלים) – "ולציון 

יאמר איש ואיש יולד בה", ש"הוא יכוננה עליון".

(משיחות שבת פרשת תצוה, ערב פורים קטן ה'תשמ"ט – התוועדויות תשמ"ט, כרך ב' עמ' 350-351)

"בניסן... עתידין להיגאל" – כבר בתחילת חודש אדר
ויהי רצון – והוא העיקר – שלא יצטרכו להמתין ב' חדשים עד לחודש ניסן, ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידין 
להגאל", כיון שבהתחלת חודש אדר ראשון, ובפרט משבעה באדר . . תהיה הגאולה האמיתית והשלימה ובניין 

בית המקדש השלישי וחנוכתו בפועל ממש.
ולהוסיף שבשנת העיבור שישנם ב' חדשי אדר, ששים יום, מיתווסף עוד יותר בתשוקה והגעגועים לחודש 
ניסן (שבו נגאלו ובו עתידין להגאל) במשך ששים יום, שעל-ידי זה ממהרים ומזרזים עוד יותר הגילוי דענייני 

חודש ניסן עוד בהתחלת חודש אדר.

(משיחות ג' ועש"ק פ' תצוה, ז' יו"ד וי"א אדר-ראשון, ה'תשנ"ב – התוועדויות תשנ"ב, כרך ב' עמ' 314-315)

משיחוגאולה
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 האומנם מקור
 לפסיקת הרמב"ם?!

דיון מרתק בין הרבי נשיא-דורנו והגאון הצדיק לימים האדמו"ר בעל 'פני 
מנחם' מגור זצ"ל • יותר משנתיים אחרי שקרא הערה של ה'פני מנחם' 
הגיב הרבי בכתב – על-פי הזיכרון – וביקש לשגר זאת. כתב ותיקן

אשר  נדירה  בהתבטאות  לפותחה  ראוי  זו  רשימה 
תשמ"ה  תמוז  ט"ו  שיחת  במהלך  הרבי  מפי  נשמעה 

('משבחי רבי' עמ' 23 – על פי סרט הקלטה):

כך  על  לי  שיהיה  בין  עניני,  זהו  ברמב"ם  שאלה 
תירוץ או לא, אבל יש לזה שייכות איתי...

מקומות  "מראי  הספר  הופיע  תשד"מ  שנת  בשלהי 
(ראה  להרמב"ם"  החזקה  היד  הוא  תורה  משנה  לספר 

בהרחבה בגליון תתקצד עמודים 9-13).

מכתב  בליווי  הספר  את  קיבלו  ורבנים  תורה  גדולי 
גם  כמו  [נכתב-בצדו],  ונ.ב.  הרבי  של  כללי-פרטי 
אישים  אותם  נתבקשו  בשניהם  הספר  ממערכת  מכתב 
לשגר הערותיהם-תגובותיהם לספר וכן מראי מקומות 

חדשים.
אחד מהם שהזדרז לעשות כן הי' הגאון הצדיק רבי 

פינחס מנחם אלתר זצ"ל, לימים האדמו"ר מגור.
בח' תשרי תשמ"ה הוא שיגר מכתב לרבי (התפרסם בגליון 
הכיפורים"  יום  אחר  "מיד  כי  הודיע  ובו   (15-14 עמ'  תצה 

ישלחם.
כבר בקבלת המכתב שמח הרבי והגיב: 

כבוד- שישלח  טובה  הבשורה  על  חן  ותשואות 
מראי  ותוספת  הארות)   – גם  (ובטח  הערות  תורתו 

מקומות והרי זכות הרבים הוא וכו'...
6 לפחות  אחר-כך  מיד  שיגר  מנחם'  ה'פני  ואכן 

"שאינם  הערות   8 תחילה  בהערות.  גדושים  עמודים 
זהים בדיוק – לדברי הרמב"ם – וצריך-עיון-קצת [האם 
הם אכן המקור לדברי הרמב"ם]". אך אחר-כך המשיך 
עוד וציין כעשרים וארבעה מקורות ברורים – "ולהלן 
וכנראה  ברורים  הם  שלדעתי   – הדברים  מעיר  הנני 
שהושמטו מן [=ספר] המ[ראי] מק[ומות] או שובשו"..

על-גבי  ציין  וההערות  המכתב  את  קיבל  כשהרבי 
המעטפה באותיות דפוס: מהיר

'מראי  הספר  למערכת  החומר  את  שימסרו  וביקש 
רבי  הגאון  הכולל  ראש   – בראשם  והעומד  מקומות' 

יוסף העלער שליט"א.
הרבי ציין - בעמוד ב' - :

למסור לו המצו[רף] ב[זה]
והוסיף:

 =] (טיטול)  שי'  להמעיר  שיכתבו  ביותר  וכדאי 
בהוספת תוארים מתאימים כנדרש] בהקדם ושמסרתי 
להם המצו[רף] ב[זה] וכו' ויעירו (ע[ל] כ[ל] פ[נים] 

בחלק דהנ"ל) בצירוף ת[שואות] ח[ן]
כלומר:

מנחם'  ל'פני  יכתבו  המערכת  שחברי  ביקש  הרבי 
הערותיו  את  להם  מסר  שהרבי  יציינו  בו  תודה  מכתב 
חלק  לפחות  על  ותגובות  הערות  יכתבו  וכן  וכו', 

מההערות של ה'פני מנחם' וכו' לכבוד התורה.
וציין בצד:

(העתק לי)
כלומר: שהעתק ממכתבם לה'פני מנחם' ישגרו לרבי.
בפועל  נעשה  באמת  ומה  ההמשך  לנו  ידוע  לא   -  
דוגמה  הראה  הרבי  אבל  המערכת,  חברי  על-ידי 
מה  ט):  פ"ל,  רבה  (שמות  חז"ל  מאמר  עפ"י  וכנראה  חיה, 
בצדיקים  וכן  לעשות,  לישראל  אומר  עושה  שהוא 
בעצמו  הרבי  ביקש  יג),  פ"ד  רבה  רות  (ראה  לבוראן  שדומין 
בהארה  מנחם'  ה'פני  את  לכבד  דמילתא  לחביבותא 
משלו על דבריו. אלא שטרדות הכלל סבבוהו ובינתיים 
חלף זמן, מכתב ההערות כבר לא היה לפני הרבי אבל 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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בחודש סיון תשמ"ז בימים הסמוכים 
הרבי  (לשון  גור"  בבית  ההילולא  ל"יום 
עמ'  ב'  כרך  מנחם'  'היכל   – תשד"מ  משנת  במכתב 

מג) החליט לכתוב לו. הרבי כתב את 
לציין  וביקש  הזיכרון  על-פי  המענה 

זאת בהערה:
כבוד- מכתב  תחת-ידי  עתה  אין 
תורתו – והנני כותב על-פי הזכרון.

המכתב המוגה
את  הקליד  (ז"ל)  הריל"ג  המזכיר 
את  הכניס  במכונת-כתיבה,  המכתב 
אכן  והרבי  להגהה  לרבי  המכתב 

(המכתב  בכתב-יד-קדשו  רבים  תיקונים  לתקן  הואיל 
לפנינו  שונים).  ובאתרים  בבמות  לאחרונה  התפרסם 

נוסחו:
ב"ה, ה' סיון תשמ"ז ברוקלין

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו 
מלאכת שמים בנש"ק כו' מו"ה פנחס מנחם שליט"א

שלום וברכה!
לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו 

ועל כל ישראל לטובה,
הנני בזה להביע ברכתי בנוסח הרב, הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:
לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה
נ.ב.

שחיטה  (הל'  הרמב"ם  ציין  שלא  ע"ד  מאז  כת"ר  למכ' 
פ"א הכ"ח) דשחיטה כשרה בלילה ממקרא מפורש (ש"א 

יד, לד),

רק יהונתן  כי  פקו"נ –  שהי'  שם  דשאני  לומר  ואין 
הי' מסוכן – כדאמר קרא,

ויש להוסיף בהקושיא מזה דבנוגע לשיעור הסכין 
שם (בענין  הכ"ז) מדנאמר  (שם  דהרמב"ם  לדיני'  ילפינן 
ח'),  סי'  יו"ד  ברמ"א  הובא  ועוד,  קדושים,  ס"פ  (ויק"ר  דיהונתן) "בזה" 
מפורש ללילה  ובנוגע  גימטריא,  אלא  שאינו  ואף 
הוא – והתירוץ שכן הוא בש"ס ומדרש – לכאורה אין 
להש"ס  מהרמב"ם  הקושיא  העברת  אלא  תירוץ  זה 

ומדרש.
באם   – הענין)  פשטות  (ע"פ  לבאר]  [ונראה  ונ"ל 
הי'  וכו'  עצר  היורש  והוא  כלים  נושא  לו  שהי'  יונתן 
אנשי  שאר  [=על-אחת-כמה-וכמה]  עאכו"כ  מסוכן 
 – להסיפור)  הנוגע  רק  הזכיר  שבקרא  (אלא  הצבא 

ולכן אין ללמוד משם.

נעשה  הסכין  שהרי  אלא   – הסכין  שיעור  משא"כ 
לפנ"ז ולא בעת המלחמה (והסכנה) ולכן ילפינן מזה.
אין עתה תח"י מכ' כת"ר – והנני כותב ע"פ הזכרון.

ביאור הדברים
להבנת הנושא נביא את לשון ה'פני מנחם':

"הל[כות] שחיטה [פרק] א' [הלכה] כח בין בלילה 
א  שמואל  עי[ין]  ל[הוסיף]:  וצ[ריך]  ב.  י"ג,  חולין 
מקומות  בב'  (דמפורש  כ"ד  כ"ח  א  ושמואל  ל"ד.  י"ד 

במקרא ששחטו בלילה).
"ואין לומר כי משאול בעין דור אין ראי' כי הי' מסוכן 
ולפיכך שחטו בלילה, כי במעשה דהעם (ש"א י"ד ל"ד) 
ג"כ שחטו בלילה ולא הי' מסוכנים ורק ביונתן אחז"ל 

(יומא פ"ג ע"ב) שהי' מסוכן".

גם   – האחרונה  התוספת  ללא   – נדפסה  זו  [הערה 
פטירתו  אחרי  צאצאיו  שהו"ל  הגליון'  'שולי  בספר 
א  "פרק  צ:  עמ'  החינוך)  וספר  הרמב"ם  על  (בכרך 
הלכה כח: ומתי שוחטין, בכל זמן בין ביום בין בלילה 
ב) (יג,  שוחטין  הכל  פרק  משנה  משנה:  ובכסף  וכו'. 
השוחט בלילה וכו' שחיטתו כשרה וכו'. ובשאול המלך 
פרק  א'  שמואל  עי'  בלילה,  פעמים  ב'  ששחטו  מצאנו 

י"ד פסוק ל"ד, ופרק כ"ח פסוק[ים] כ"ד וכ"ה"].
מסתבר שהרבי ראה בהערת ה'פני מנחם' שאלה על 
דברי הרמב"ם עצמו, שיכול היה ללמוד את הדין (הלכות 
שחיטה פרק א הלכה כח) "ומתי שוחטין, בכל זמן בין ביום בין 

בלילה וכו'" מהמסופר בשמואל-א פרק יד פסוק לד:
להם  ואמרתם  בעם  [=התפזרו]  פצו  שאול  "ויאמר 
הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם בזה ואכלתם 
העם איש  כל  הדם ויגישו  אל  לה' לאכול  ולא תחטאו 

שורו בידו הלילה וישחטו שם".
ובמדרש  ב)  (יג  חולין  במסכת  המפורש  על  [נוסף 

מכתבו של הרבי ל'פני מנחם'.
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לקח טוב בראשית כז, ג: השוחט 
בלילה שחיטתו כשרה].
הרבי מוסיף ומקשה:

פרשת  רבה  ויקרא  המדרש 
"בזה"?  מהו  לומד:  קדושים 
הראה  יד  בת  סכין  אמר:  רבנין 
ה'  שבעה,  ז'  תרתין,  ב'   – להן 
חמשה. אמר להן: כסדר זה תהיו 

שוחטין ואוכלין.
ודברי המדרש הם-הם המקור 
שמובא  הסכין  גודל  לשיעור 

ברמ"א יורה דעה סימן ח:
עשר  בארבעה  לשער  אומרים  ויש 
אצבעות, ורמז לזה, שנאמר: ושחטתם 

"בזה" – מנין י"ד.
[והרבי לומד, אפוא, שדברי הרמ"א 
שהעתיק  המחבר  דברי  על  (שנכתבו 
בהלכה  הרמב"ם  דברי  את  זו  בהלכה 
כז) מיוסדים הם (ומהווים פירוש ) על 
דברי הרמב"ם "כמה הוא אורך הסכין 

ששוחט? כל שהוא.. וכיוצא בו"]
אם-כן מתחזקת הקושיה:

למרות  הסכין  לגודל  המקור  הוא  זה  סיפור  הכיצד 
השחיטה לזמן  ולא  בגימטרייה,  נרמזו  רק  שהדברים 

(לילה) – המפורשת בפסוק?
כי  לתרץ  מישהו  יבוא  להבהיר:  מוסיף  והרבי 
הוא  בתנ"ך  התיאור  שאם  לטעון  היה  יכול  הרמב"ם 
אכן המקור לפסק הגמרא, מדוע, אפוא, אכן לא הובא 

תיאור זה בגמרא ובמדרש.
כי  כלום,  בכך  הועלנו  לא  הרבי:  על-כך  משיב   -  
הש"ס  על  מהרמב"ם  הקושייה  את  שהעברנו  זה  אם 

והמדרש!
אלא שלדעת הרבי אכן אין מקום לקושייה כלל:

זמן לגבי  ללמוד  אפשר  אי  אכן  שם  מהמסופר 
להכלל סכנה של  במצב  היה  המדובר  שכן  השחיטה 
רק  מתייחס  בתנ"ך  שהתיאור  ולמרות  הצבא),  (אנשי 
איך "יהונתן הי' מסוכן – כדאמר קרא" שמואל-א יד, 
כז: "ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם וישלח את 
קצה המטה אשר בידו ויטבל אותה ביערת הדבש וישם 

ידו אל פיו ותראנה [ותארנה] עיניו".
את ותארנה עיניו – פירש ה'מצודת דוד':  כי חשכו 
חשכות  היו  "כלומר  שם:  וברד"ק  הרעבון.  בעבור 

וכהות מן הרעב ומן העיפות".
שהי'  וכו',  העצר  יורש  יהונתן –  שאם  הרבי  מסביר 
מלמד  זה  הרי  סכנה,  של  במצב  הי'   – נושא-כלים  לו 
לא  שהפסוק  אלא  השאר,  כל  של  מצבם  על  בוודאי 

טרח לציין זאת.
שהוכנה   – (וגודלה)  השחיטה  סכין  לגבי  בעוד 
מקודם ולא ברגעי הסכנה, אכן כן אפשר ללמוד זאת.

[לגבי המקור השני בפרק כח לא התייחס הרבי – כי 
שם מפורש שהיה מצב של סכנה כמתואר שם מפסוק 
כח  גם  ארצה..  מלוא-קומתו  ויפול  שאול  ("וימהר  כ 
הלילה")  וכל  היום  כל  לחם  אכל  לא  כי  בו  היה  לא 
אחר-כך פסוק כב ("ויהי בך כח כי תלך בדרך") ופסוק 
בלילה  ויאכלו..  עבדיו  ולפני  שאול  לפני  ("ותגש  כח 

ההוא"), וכפי שכבר ציין ה'פני מנחם' עצמו].
מסתבר, שהרבי ביקש לבאר רק שהרמב"ם לא יכל 
לראות בתיאורי התנ"ך מקור מפורש, כי הי' זה מצב 
סבור  היה  מנחם'  שה'פני  כמו  לא   – לכלל  סכנה  של 
שרק יונתן הי' במצב של סכנה – ובכל זאת יש מקום 
אכן  זה  ומטעם  למראי-מקומות)  כ(תוספת  לציינם 
תורה  משנה  לספר  מקומות  ל'מראי  המילואים  בספר 
הוא היד החזקה' (קה"ת נ.י. תשנ"ג) עמ' קפג אכן צויינו 2

המקורות של ה'פני מנחם':
כח. בין בלילה שמואל-א יד, לד. כח, כד.

הערותיו של הרבי על מכתבו של ה'פני מנחם',
הערה זו מובאת כאן בפרסום ראשון.

מארכיונו של הרב משה הכהן פרידמן ז"ל, שליח הרבי בבאיה 
בלאנקה שבארגנטינה.

הערתו של ה'פני מנחם'
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להכשרת  להזדקק  ושלא  לפסח,  מיוחדים  כלים 
הכלים כלל, תבוא עליהם ברכה23.

"סדר לדוגמה"
להראות  רצוי  הפסח,  לחג  הסמוכים  בימים 
לתלמידים עריכת הסדר, שעל-ידי זה יחקקו בזכרונם 
להתבונן  יש  אך  אלו,  בעניינים  הקשורות  ההלכות 

ולסדר זאת באופן שלא לנגוע במנהגי אבותיהם24.

חלוקת מצה שמורה
 - להשתדל  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  מתקנת 
בצורכי-ציבור  העוסקים  וכל  שו"ב  רבנים,  ובפרט 
על-כל-פנים   – למכיריהם  הפסח  לחג  לשלוח   -
להסדרים – מצות עגולות אפויות-יד, ודווקא מצות 
שמורה, וכן במקומות שמסדרים סדרים כלליים (כמו 
במלונות וכדומה) יסדרו זאת המארגנים25. בפרט - 
יש לדאוג לתלמידי מוסדות חינוך חב"ד ולהוריהם26. 
וכל  השמורה  מקבלי  בסוגי  המרבה  שכל  "מובן, 
המהדר בשמורה זו כפי האפשרי - הרי זה משובח"27. 

השיעור המינימלי לחלוקה זו הוא: 'כזית'28.

סדרים פומביים
יערכו  ואתר  אתר  שבכל  שהרבנים  הציע,  הרבי 
את  יערוך  מהם  אחד  כל   – היינו  פומביים,  סדרים 
וכו',  ותלמידיו  ביתו  בני  עם  ביחד  שלו,  ה'סדר' 
המקום  תושבי  כל  את  ויזמין  עיר",  של  "ברחובה 
להשתתף ב'סדר הפומבי'. לפרסם מודעות בעיתונות 
המקומית, שהרב המקומי עורך 'סדר פומבי' הפתוח 
לקהל הרחב, במקום פלוני ובזמן פלוני, וכל הרוצה 
ושלוש  כוסות  ארבע  לקבל  בסדר,  להשתתף  יוכל 
מן  דבר  דורשים  שאין   - ובהדגשה  וכו',  מצות 
לא  וגם  אחרת,  ולא  כספית  תמורה  לא  המשתתף, 
מחוייבות להישאר עד סיום הסדר, אלא כל הרוצה 

יוכל להיכנס ולצאת ברגע שירצה29.

פי"ג  הנ"ל  בס'  ראה  השו"ת,  בספרי  רבות  דנו  וכו'  ופיירקס  דורלקס  ולגבי 
סעיף שעה.

23. ראה במבוא לס' הנ"ל, אות י'.
24. אג"ק כרך י' עמ' שנ.

25. ספר-המנהגים עמ' 37.
26. אג"ק כרך יב עמ' שמג וכרך יא עמ' פו.

27. אג"ק כרך יא עמ' ו.
28. אג"ק כרך יב עמ' שמג וכרך יג עמ' יא.

29. 'התוועדויות' תשמ"ו ח"ב עמ' 851, מר"ד בעת ביקור הרבנים הראשיים 

קצר  שטר-מכירה  להפיץ  נכון  חמץ:  מכירת 
מתאים  יפוי-כוח  או  הכללי,  לשטר  לצרפו  שיוכלו 
יש  וכלי-חמץ30.  חמץ  נמצאים  בהם  המקומות  לכל 
חלילה  ליטול  שעלולים  אנשים  גם  זה  לעניין  לצרף 

[לעצמם] מן החמץ בפסח31.
יש לדאוג למכירת חמץ ב'ערב קבלן דווקא, כדעת 
כ"ק אדמו"ר הזקן32, ולהשתדל בדרכי נועם אצל כל 

הרבנים שיעשו זאת.

לארה"ק.
30. אג"ק כרך כ עמ' קפו.

31. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' קד. ושם: מובן שיזהירו את המוכרים 
פשיטא   (1  - זה  איסור  על  יעברו  אם  גם  אבל  זאת.  לעשות  להם  שאסור 
כמה מהנ"ל לא יעשו זה. 2) גם בנוגע להנחשדים - ודאי כוודאיות התיקון 
[כן  המכירה  בטלה  לא  דעות  לכמה   - להנוטל  בנוגע  אפילו   (3 הווי.  לא   -
משמע דעת אדה"ז סי' תמח סעיפים יג-יד] כי אם גוזל הוא מה שנוטל ותו 
קיח]  סי'  ח"ב  משנה-שכיר  שו"ת  ראה  [א"ה:  להאומר  אפילו   (4 מידי.  לא 
דבטלה המכירה - י"ל דזהו מכאן ולהבא - וניצל מאיסור בל-ייראה ובל-

יימצא עד שעה זו. ולאו שאין בו מעשה - לכמה דיעות אין לוקין עליו אף 
בעשה מעשה [לעבור עליו]. 5) אפילו למאן-דאמר דלוקין עליו - צ"ע מה 
מכריע: כל שמונת ימי הפסח באיסור דבל-ייראה ובל-יימצא אלא באופן 
שאין לוקין - או זמן קצר יותר, אלא שרגע אחד - רגע ביטול הקנייה – קאי 
בלאו דלוקין עליו. 6) אפילו אם- תימצי-לומר דבטלה המכירה למפרע - 
הנה אדרבה לפי זה יש לומר שאין כאן מעשה ואין לוקין על זה, כי מעולם 

לא היתה כאן מכירה, ואין מקום לקנייה בתוך חג הפסח. 
ולבסוף, ע"פ הוראותיו ותיקוניו של הרבי, וכדי שיהא נכון לכל הדעות, נוסף 
הנוסח דלהלן לשטר המכירה: "ישראל המוכר או בא כוחו יהיה, באם ירצה, 
מורשה מהנכרי הקונה ושלא על מנת לקבל פרס, למכור בשבילו או לתת 

במתנה מהעניינים הנמכרים".
32. בסידורו - נדפס בשו"ע שלו סוף הל' פסח עמ' 1120, וביאורו מבעהמ"ח 

שער- הכולל להלן שם עמ' 1399.
וראה 'המועדים בהלכה' עמ' רנא, ובארוכה בספר 'מכירת חמץ בערב קבלן' 
להרה"ג ר' יוסף-יצחק שי' בלינוב, וכן בספר 'סדר מכירת חמץ – מאת כ"ק 

אדמו"ר הזקן, עם ביאור' להרה"ג רש"ב שי' לוין (ברוקלין תשע"ד).
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שואלין ודורשין בהלכות הפסח (א)
מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג

הכנות לפסח
"מצווה על כל אחד ואחד שילמוד הלכות הרגל 
קודם הרגל, עד שיהיה בקי בהם ויידע המעשה אשר 
בשבת  חל  שערב-פסח  השנה,  [ובמיוחד  יעשה"10 
ויש גם דינים מיוחדים שאינם נוהגים בשנה רגילה].

"כל שלושים יום לפני הפסח11, טוב להיזהר ולעיין 
בכל דבר שעושה, שלא יישאר דבוק בו חמץ באופן 

שלא יוכל להסירו בקלות כשיגיע ערב פסח"12.
"בימים אלו מתחילים כבר עניין המצה . . שלכן יש 

להיזהר מאכילת מצה שלושים יום לפני הפסח"13.

מעות חיטים
להתחיל  יש   - מרובים  עמך  שצרכי  כיוון 
לאחרי  שמייד   - מועד  מבעוד  זה  בכל  ה'שטורעם' 
והולך  חיטים'14,  ב'מעות  כבר  עוסקים  פורים 
ומוסיף  לזמן,  מזמן  החג  צרכי  בנתינת  וניתוסף 

והולך מיום ליום, ככל שמתקרבים לפסח15.

תכנון כינוסים
כינוס  באה"ק  לקבוע  שאין  המזכירות,  הוראת 
ב'  יום  הוא  שבחו"ל  דחול-המועד-פסח,  א'  ליום 
דחג-הפסח, אם בין המוזמנים אליו יהיו גם אורחים 

10. שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"ג. והיינו ל' יום לפני הפסח, משנה-ברורה שם 
סוס"ק ב בשם אחרונים, כף-החיים ס"ק ג בשם מחזורים. ובפרט בישיבה, 

כולל-אברכים ובית המדרש - ראה ערוך-השולחן שם ס"ו.
11. ה'שלושים יום' מתחילים מיום הפורים עצמו, שו"ע אדה"ז שם ס"א.

12. שו"ע אדה"ז סי' תלו סכ"ג.
13. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב סי' קצ, מאג"ק כרך ח עמ' שיט. מן הדין 
אסור לאכול מצה רק מעמוד-השחר של ערב פסח, כנפסק בשו"ע אדה"ז 
סי' תעא ס"ד. ובחוק-יעקב שם ס"ק ז הביא משיירי כנה"ג שהרבה נוהגין 
אגרות-משה  בשו"ת  באחרונים.  והובא  מראש-חודש,  מצה  לאכול  שלא 
ולמנהגנו.  למנהגם  מקור  מבאר  ואילך)  ערב,א  (דף  קנה  סי'  ח"א  או"ח 
ובס' מצות-מצווה (פי"ב ס"ק כט) כ' שכיוון שהטעם הוא משום חביבות 
דשווין  מלאכול,  להימנע  ראוי  חמץ  של  במצות  אפילו  הרי  המצווה, 
במראיתם וטעמם, ע"כ. וע"ע (ולכאורה יש לברר עד כמה הן חמץ ממש. 
ע' בשו"ע אדה"ז סי' תנה סל"ג. ועכ"פ יש מקום להחמיר בהן בבוקר ערב 

פסח עצמו, וכ"כ בנטעי-גבריאל פסח ח"א פ"ב הערה כב).
14. שיחת מוצאי שושן-פורים תשמ"ט, התוועדויות ח"ב עמ' 464.

15. שיחת ערב פסח תש"נ ס"י, התוועדויות ח"ג ס"ע 51.

מחו"ל הנמצאים כעת בארה"ק, וזאת כדי שאורחים 
שעליהם  היום  באותו  לכינוס  ויסעו  יטעו  לא  אלה 

(כתושבי חו"ל) לשמור כיום-טוב16.

תכנון נסיעות - מענה הרבי
ביחד  נמצאים  הפסח  שבחג  בישראל,  "הנוהג 
נוסף  המשפחה.  ראש  ובפרט  (ובביתו),  וביתו  איש 
 - פסח  בענייני  הרצון  כפי  להדר  ביותר  שקשה  על 

כשנמצאים במקום אחר. וקל להבין"17.
לדאוג  כולל  פסח,  למבצע  בהכנות  להתחיל  יש 
מצה  לחלוקת  וכן  ולבוש19,  מזון  חיטין18,  למעות 

שמורה כדלהלן.

הגדות
 - ולהבדיל  חומש,  סידור,  ילד  לכל  שיהיו  כדאי 
קופת צדקה, משלו, וכן ספרי-קודש אחרים. ובעניין 
שהזמן גרמא - הגדה של פסח. ומה טוב - שקודם 
מה  וכיוצא-בזה20,  חדש  סידור  ילד  לכל  יקנו  החג 

שיוסיף לו חיות ומרץ להשתמש בזה בפועל21.

כלים
להשתמש  שלא   .  . אלו  במדינות  פשוט  "המנהג 
עירו  שמא  בו  לחוש  שיש  זכוכית  כלי  בשום  בפסח 
בתוכו  נשתהה  שמא  או  חם,  חמץ  משקה  לתוכו 
להם  שיהיו  הנזהרים  לעת"22.  מעת-  חמץ  משקה 

16. היכל-מנחם כרך ג' עמ' נד.וראה קונטרס 'יום טוב שני להעובר ממקום 
למקום', לונדון תשנ"ה, ובסיכום שבסופו.

17. היכל-מנחם כרך ג' עמ' קצג.
קושר  ס"א  שם  שברמ"א  והעירו  ואילך.  ס"ה  תכט  סי'  אדה"ז  שו"ע   .18
זאת, בוא"ו החיבור, לענין 'שואלין ודורשין', עיי"ש (ראה סיפורי-חסידים, 

מועדים, סיפור 296).
 ,303 עמ'  ח"ב  תשמ"ח   ,977 עמ'  ח"ב  תשמ"ב  'התוועדויות'  ראה   .19

תנש"א ח"ב עמ' 399 ,339 ועוד.
טושו"ע  הי"ח.  פ"ו  יו"ט  הל'  (רמב"ם  שעל-פי-דין  ממה  במכל-שכן   .20

ושו"ע-אדה"ז או"ח תקכ"ט ס"ז) צריך לקנות לו קליות ואגוזים.
21. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 343.

שלא  אנ"ש  בין  המנהג  נפוץ  וכן  עג.  סעיף  תנא  סימן  אדה"ז  שו"ע   .22
נט.  סעיף  פי"ג  לפסח'  כלים  'הגעלת  בס'  וראה  מאיסורים.  גם  להכשירם 
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

י"ד 
אדר

ט"ו 
אדר

תר"פ

תשט"ותשל"א תשנ"ב (אדר א')תשמ"ט (אדר א')

המאמר האחרון של 
הרבי הרש"ב

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
 – ברבים   – אומר 
האחרון  המאמר 
דין  בעלמא  בהיותו 
היה  הזה].  [=בעולם 
פורים  בסעודת  זה 
ההתוועדות  שהיתה 
המאמר  האחרונה. 
במלים  מתחיל 
עמלק  גוים  "ראשית 
גו' קץ שם לחושך גו'".
(ספר המאמרים פר"ת ע' רצו)

מאמר בהפתעה
תפילת  לאחר  קודש, שבת  בערב 
מנחה בבית הכנסת למעלה, התפזר 
מחדרו,  יצא  הרבי  כשלפתע  הקהל, 
ואמר  הקטן  הכנסת  לבית  נכנס 
חסידות,  מאמר  לומר  שברצונו 
הדלתות...  את  לסגור  מבקש  ושהוא 
ואמר מאמר חסידות הפותח במלים 
"ליהודים היתה אורה", שנמשך כ-12

דקות.
(שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 825)

קונטרס "ואתה תצווה"
ביום שני י"ג אדר א', יצא לאור "קונטרס 
ד"ה  המאמר  ובו  תשנ"ב"   – קטן  פורים 
כשיצא  תשמ"א.  משנת  תצוה"  "ואתה 
לנסוע  מנת  על  סעוונטי  מסעוון  הרבי 
(בערב)  שהיום  שמכיון  אמר  למקוה, 
המאמר.  את  יחלק  הוא  קטן,  פורים  חל 
ומעריב  מנחה  התפללו  מהאוהל  כשחזר 
השיחה  לאחר  מיד  שיחה.  אמר  והרבי 
בצירוף  המאמר  את  לחלק  הרבי  החל 
בעטיפת  ו"לעקאח",  לצדקה  דולרים  שני 
פלסטיק מיוחדת. מאמר זה הוא האחרון 

שזכינו לעת עתה לקבל מידיו הק'.
הכיתוב:  בהבלטה  הופיע  הקונטרס  על 

"קונטרס פורים קטן – תשנ"ב".

הקמת המצבה לרש"ג
בהקמת  השתתף  אדמו"ר  כ"ק 
המצבה על קבר גיסו הרה"ח ר' 

שמריהו גורארי' (הרש"ג).
(ימי חב"ד ע' 133)

שז"ר מבקר אצל הרבי
אצל  ביקר  שז"ר  הנשיא 
והרבי  בפורים,  הרבי 
העניק לו מגילה בנרתיק 

כסף טהור.
(נשיא וחסיד (קראוס) ע' 313)

עשירות לכל 
הרוצה

כ"ק אדמו"ר באמצע 
אמר:  ההתוועדות 
עשירות  שרוצה  מי 

– שיצביע!...
מעט,  חיכה  הרבי 
מעטים  רק  אך 
הנוכחים  מבין 
הגביהו  בהתוועדות 
אמר  ואז  ידם,  את 

הרבי:
מתלוננים  כך  "אחר 
שזה חסר וזה חסר, 
כאשר ישנה עת רצון 
"חב"ד'סקע  עושים 

שטותים"! 
(תורת מנחם חי"ג ע' 318)

תרצ"בתשמ"א

הרבי נעצר
בברלין  התוועד  אדמו"ר  כ"ק 
על  ונעצר  ברחוב  היהודים  עם 
בעוון  המקומית  המשטרה  ידי 

"הפגנה בלתי חוקית"...
(סיפור של חג – פורים (זיגלבוים) ע' 41)

בברלין  התגוררו  והרבנית  הרבי 
חמש שנים.
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ט"ז 
אדר

תש"טתשל"ותשכ"ו

סופו של הצורר
נסער  היה  הרבי  אצל  פורים  בהתוועדות  הנוכחים  קהל 
ומופתע מהמילים המדהימות שהשמיע הרבי מתוך דבקות 
עילאית, כשדיבר על מצב היהודים בברית המועצות. הרבי 
סיפר על מעשה שאירע בעת נפילת שלטון הצאר ברוסיה, 

שסיומובכך שחסיד אחד הכריז אז: הּוַרה!...
החסידים הבינו מיד שיש דברים בגו, ובהתעוררות גדולה 
פעמים:  שלוש  יחד  כולם  וקראו  אחת  בבת  כולם  קמו 
"הו-רע! הו-רע! הו-רע!", והרבי החל מיד באמירת מאמר 
מאמרי  שני  התוועדות  באותה  אמר  [הרבי  שני  חסידות 
חסידות (דבר יוצא דופן)] שבו רמז על מפלת המן שבדורנו. 
במוצאי  מת  שסטאלין  העולם  בכל  נודע  יומיים  לאחר 

פורים...
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 232)

תשי"ג

"כל הפושט יד"
כ"ק אדמו"ר חילק "משקה" 
בהתוועדות,  הנוכחים  לכל 
יד  הפושט  "כל  ואמר: 

נותנים לו" 
(שיחות קודש תשכ"ו ע' 291)

תפילין דרבינו תם
כ"ק  הכריז  פורים  בהתוועדות 
אדמו"ר שעל כל אחד ואחד להניח 
גם תפילין דרבנו תם כבר מגיל בר 
מצוה, כולל גם בנוגע לזמן ההכנה, 

שלפני בר מצוה. 
(שיחות קודש תשל"ו ח"א ע' 629 ואילך. סה"ש 

תשמ"ט ח"ב ע' 632 הערה 114)

קבלת האזרחות

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מקבל את האזרחות האמריקאית. 
מטעם  מיוחדת  משפטית  משלחת  הגיעה  ל"770" 
קיבלם  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הברית.  ארצות  ממשלת 
בחדרו הק', כשהוא לבוש בגדי משי וחבוש בשטריימל. 
לשם כך, חוקקו ב"קונגרס" חוק מיוחד שיאפשר קבלת 
הדור  נשיא  הרבי:כאשר  העיר  זה  ועל  בבית...  אזרחות 

נצרך למשהו, נחקקים חוקים מיוחדים לשם כך. 
(ימי בראשית ע' 39)

יש מציינים כי בלבישת השטריימיל ביום זה, רמז הרבי 
במשימה  הצלחתו  עם  הגדולה,  שמחתו  על  הריי"צ 
שהציב לעצמו להוכיח לעין כל כי "אמריקה אינה שונה", 
וגם בה ניתן לקיים חיי תורה ומצוות בשלימות. כך נסגר 
לבש  אז  שגם  לארה"ב,  הגיע  שבו  ביום  שהחל  המעגל 

שטריימיל. 
(ימי מלך ח"ג ע' 1036)

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת'  - 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל

תשל"ח (אדר א')
קבוצה שלישית לארץ-הקודש

הקבוצה  את  שלח  אדמו"ר  כ"ק 
לארץ  שלוחים  של  השלישית 
 - ובחורים  אברכים   - הקודש 

לירושלים עיה"ק ולצפת עיה"ק. 
(ראה בספרים "סיפורה של שליחות". "השליחות 
לארץ הקודש")
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תצווה
ט"ו באדר, שושן פורים

ה'  נאם   - גו'  אדם  בן  אתה  הפטרה:  הפרזות:  בערי 
אלוקים, (יחזקאל פרק מג).
אין אומרים אב הרחמים.

קצת  ומרבין  צדק,  צדקתך  אומרים  אין  במנחה 
במשתה ושמחה.

בירושלים: אומרים "ועל הניסים" בתפילה ובברכת-
המזון. 

בשחרית מוציאים שני ספרי-תורה, בראשון קוראים 
לשבעה עולים בפרשת תצווה, ובשני למפטיר בפרשת 
בשלח "ויבוא עמלק" (הקריאה דפורים). הפטרה: "כה 

אמר ה' צבאות, פקדתי . ." (הפטרת פרשת זכור).

יום ראשון
ט"ז באדר

מתנות-  [וגם  פורים  סעודת  עושים  בירושלים: 
ולא  תחנון,  אומרים  ואין  ומשלוח-מנות,  לאביונים1] 
ב'הרחמן'  המזון  בברכת  לאומרו  ויש  הניסים,  ועל 
(במקום הרחמן דשבת ויום-טוב): "הרחמן הוא יעשה 
לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, 

בימי מרדכי . .".
ויש מחמירים לצאת ידי כל הדעות: ושולחים מנות 
בימים י"ד, ט"ו וט"ז, וסעודת פורים עושים גם בשבת, 

שמוסיפים סעודה אחת לשם פורים.
[חורבן]  על  הגלות  בהתחלת  "מיד  הרבי2:  הצעת 
בית המקדש הראשון - קיבלו יהודים על עצמם שלא 
ולהעלות  אותה  לזכור  לעולם,  ירושלים  את  לשכוח 
זמירות  נעים  דוד,  שאומר  כפי  שמחה,  בכל  אותה 

ישראל, בספר תהילים3.

3. תהילים קלז,ה-ו. וראה כתר-שם-טוב (הוצאת קה"ת) סי' ת"כ.

"ולכן מתאים וטוב, שיהודים בכל מקום שהם יוסיפו 
ביום ראשון הקרוב [פרשת תשא] בהרבה עניינים של 
יהודים  לשמח  לב"4),  ("משמחי  תורה  בדברי  שמחה: 
על-  - נחוץ  או  מתאים  ואם  ישראל,  אהבת  מתוך 
לאביונים",  ומתנות  לרעהו  איש  מנות  "משלוח  ידי 
מתוך  היהדות  לחיזוק  כינוסים5  לערוך   – ובמיוחד 

'ירושלים' - יראה שלמה6 (את השם7).
אחד  שכל  ישראל,  ילדי  של  כינוסים   - "במיוחד 
ואחת מהם, אפילו עוללים ויונקים, הם "צבאות השם",  
השולחן-ערוך  וכסיום   - אמיתית  בשמחה  זה  "וכל 

אורח-חיים הלכות פורים: "טוב לב משתה תמיד"8, 
ירושלים,  עם  יותר  עוד  להתאחד  כל-זה  "ועל-ידי 
לשם אנו פונים מידי יום ביומו בכל תפילה: "והתפללו 
אל ה' דרך העיר אשר בחרת9", שנבחרה וניתנה לכל 

יהודי ולכל ישראל לנצח, נחלת עולם".

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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 – בתפילה  אומרים  שאנו  זהו  להוסיף:  ויש 
"ונפשי כעפר לכול תהיה (ועל-ידי זה) – פתח לבי 

בתורתך".

(ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1276)

ועשית חשן משפט (כח,טו)
במילה 'חשן' שני רמזים מנוגדים:

א) בכתבי האריז"ל מובא ש'חשן' אותיות 'נחש'.
ב) בספרים נאמר, משמו של רבי אפרים מבעלי 

התוספות, ש'חשן' בגימטרייה 'משיח'.
הגוף רומז ל'נחש', כי הוא נקרא 'משכא דחוויא' 
בזמן  ל'משיח'.  רומזת  והנפש  נחש),  של  (=עורו 
הגלות  סיבת  כי  בגלוי,  הוא  ה'נחש'  עניין  הגלות 
הנפש.  על  הגוף  התגברות  דהיינו  החטאים,  היא 
ולאידך גיסא, עניין ה'משיח', אף שהוא קיים, הוא 

בהעלם.
הגוף,  על  הנפש  הגברת   – היא  אפוא  עבודתנו 
ה'חשן'  את  מהעלמו  ולגלות  להוציא  כלומר, 

שבגימטרייה 'משיח'.

(לקוטי שיחות כרך יא עמ' 138)

את האורים ואת התומים (כח,ל)
 – אורים  ותומים?  אורים  שמן  נקרא  למה 
את  שמשלימים   – תומים  דבריהם;  את  שמאירים 

דבריהם (אין גזירתם חוזרת, רש"י) (יומא עג)
גזירת  שאין  הגדול  החידוש  מה  להבין:  ויש 

האורים והתומים חוזרת?
אלא: על הפסוק (שמות ו) "ושמי הוי' לא נודעתי 
להם" פירש רש"י: "לא ניכרתי להם במידת אמיתות 

שלי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי".
הרי שסיבת הדבר ש"הבטחתי ולא קיימתי" היא 
שם  גילוי  עם  ורק  הוי',  שם  גילוי  העדר  מחמת 
כדכתיב  שינוי.  אין  שלי,  אמיתות'  'שם  שהוא  הוי' 

(מלאכי ג), "אני הוי' לא שניתי".
כלומר, כשנמשכת השפעה משאר השמות ייתכן 
מאחר  למטה,  תגיע  לא  וההשפעה  שינוי  שיהיה 
באה  כשההשפעה  אבל  מעכבת,  הדין  שמידת 
מעכבת.  הדין  מידת  אין  אזי   – הוי'  שם  מבחינת 
הוי',  משם  היא  והתומים  האורים  שגזירת  ומאחר 

לכן אין גזירתם חוזרת.
זהו גם פירוש הכתוב (תהילים מג), "שלח אורך 

ואמיתך המה ינחוני": "אורך" – הוא המשכת האור, 
לא  והאור  להמשכה  קיום  שיהיה   – "ואמיתך" 

יסתלק.

(אור-התורה – שמות כרך ה, א'תרנ-נא) 

ונשמע קולו בבואו אל הקודש (כח,לה)
יש שואלים: אמת שהמצב הירוד של דורנו מחייב 
היהדות,  וחיזוק  התורה  בהרבצת  נמרצת  פעילות 
אבל מניין לנו שעבודה זו צריכה להיעשות ב'קול 
ולהשמיע  לרחוב  לצאת  נחוץ  מדוע  גדול'?  רעש 
כשרות  מזוזות  תפילין,  הנחת  על  רם  בקול  שם 

וכיוצא בזה, דבר שלא ראינו בדורות הקודמים?
המענה על כך: על-פי כל הסימנים שציינו חז"ל 
הדור  הוא  זה  שדורנו  ברור  סוטה,  מסכת  בסוף 
דמשיחא'  'עקבתא  הנקרא המשיח,  ביאת  שלפני 
פעמונים  היו  המעיל  בשולי  המעיל'.  'שולי   –
המדריגה,  בשפל  השרויים  יהודים  (הם  ורימונים 
בחינת 'ריקנין שבך'), וכשהם נכנסים 'אל הקודש' 
דווקא,  קולו'  'נשמע  היה  השכינה,  כנפי  תחת   –
'קול  ללמדנו שדבר זה צריך להיעשות באופן של 

רעש גדול'...

(ליקוטי-שיחות כרך טז, עמ' 341) 

והקטיר עליו אהרון קטורת סמים (ל,ז)
המנורה  מעשה  בציווי  נפתחת  תצווה  פרשת 
קשר  יש  הקטורת.  עשיית  על  בציווי  ומסתיימת 
מיוחד בין שני הדברים, כפי שהם בעבודת האדם:

 – משמעותה  האדם  בנפש  המנורה  הדלקת 
עבודת  גם  מצווה.  בנר  הנשמה  והארת  הדלקת 
הקב"ה  עם  והתקשרות  התחברות  היא  הקטורת 
קטירא  "בחד   – הזוהר  כמאמר  בוערת,  כאש 
אתקטרנא ביה בקוב"ה, ביה אחידא, ביה להיטא".

כשם שהדלקת המנורה הפיצה אור בכל העולם, 
כך גם הדלקת הנשמה באור המצוות עליה להאיר 
את סביבתה ואף עבודת הקטורת צריכה להשפיע 

על כל הסובבים.
והקטורת  המנורה  כי  תמיד,  זמנה   – זו  שליחות 
הן עבודות שנעשו במשכן ובמקדש תמיד, בכל יום 

ויום ללא יוצא מהכלל.

(משיחת שבת פרשת תצווה ה'תשנ"ב. התוועדויות תשנ"ב כרך 
ב, עמ' 323)
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ימי הפורים בבית חיינו
יש להרבות בהתוועדויות – ג' פעמים לכל הפחות • מדוע 
ההתוועדויות אינן 'ביטול תורה' • מנהגי הרבי בחג הפורים •

שמחה גדולה ב-770

יום שישי, י"ב אדר
מחדרו  יצא   .12:30 בשעה  לאהל  נסע  הרבי 
׳שיחת  גיליון  ובתוכו  חב״ד׳  ׳כפר  עיתון  כשבידו 
מטבעות  חילק  למכונית  שנכנס  לפני  השבוע׳. 
ושוב   17:20 בשעה  מהאהל  חזר  לילדים.  צדקה 
ו׳שיחת  ׳כפ״ח׳  העיתון  כשבידו  לחדרו  נכנס 
מנחה  לתפילת  נכנס  הרבי  מקופלים.  השבוע׳ 

בזאל הקטן, אחר זמן הדלקת נרות.

שבת תצוה-זכור, י"ג אדר
 .13:45 בשעה  לערך  להתוועדות  נכנס  הרבי 
שהרבי  עד  אחשוורוש"  בימי  "ויהי  שר  הקהל 
התיישב במקומו. אחר הקידוש החל הקהל לשיר 
שוב "ויהי בימי אחשוורוש". [במקום שיר מזמור]. 
באמצע השירה הניף הרבי בידו השמאלית מספר 
פעמים לצד מערב, ואחר כך עודד מעט בתנועות 
ראשו הק׳. הקהל היה בהתרוממות הרוח ושר את 
הניגון בשמחה רבה. אחר-כך החל הרבי באמירת 

השיחה.
בשיחה הראשונה דיבר ש'עמלק' מגיע ליהודי, 
כשמתקרב  ב'דרך'  אותו  ומקרר  ספיקות  מטיל 
לקב"ה, ולכן יש 'למחות' את זכרו. על-ידי מחייתו 
העבודה  ריבוי  ועל-ידי  הגאולה,  לבוא  זוכרים 
של  עבודתו  על-ידי  ובפרט  הקודמים,  בדורות 
כ"ק מו"ח נשיא דורנו נעשתה כבר מחיית עמלק 

ותכף זוכים לגאולה שלימה.
בסיום השיחה ניגן הקהל ניגון שמח. הרבי נתן 
חתיכה מהמזונות לילד שארף שאמר לו ל׳חיים׳ 

על כוסית, ועודד בידו את השירה.
לאחר  אשר  בקביעות  עסק  השנייה  בשיחה 

הקריאה של פרשת 'זכור' עוברים למחיית עמלק 
מיד   - במיוחד  זו  ובשנה  הפורים,  בחג  בפועל 
אחר השבת נכנסים לימי הפורים, וכך יתבטלו כל 

העלמות וההסתרים של זמן הגלות.
 – תשא'  'כי  קוראים  מנחה  שבתפילת  ובפרט 
במיוחד  ראש,  נשיאת  בני-ישראל  אצל  שנפעל 
כל  בעבודת  הרמה  מלשון  'נס'  ניסים'  ב'שנת 
עוד  בפועל  המשיח  ביאת  את  שיזרז  מה  אחד, 

ביום השבת.
שמח  ניגון  שוב  הקהל  ניגן  זו  שיחה  בסיום 

והרבי עודד בעיקר כשמניף בידו השמאלית.
לקבלת  בנוגע  הזכיר  השלישית  בשיחה 
המותר  באופן  השבת  מיום  כבר  טובות  החלטות 

כמו מצוות הכנסת אורחים וכיוצא בזה.
בהמשך הסביר את הרש"י הראשון של הפרשה 
בעבודת ה', אשר כל יהודי מאיר באופן של "שמן 
זית זך בלי שמרים", והכוח לזה הוא בגלל שכל 
גם  'מגרגרו'  של  באופן  הקב"ה  עם  קשור  אחד 
אלא  הגרעינים  לשאר  בטל  שאיננו  גרעין  מלשון 
עומד בפני עצמו, וכדי שעבודת ה' תהיה באופן 
אותו  כשכותשין  הזה  "הזית  לכן  אתכפיא  של 
מוציא שמנו", אבל מצד עצמו הוא "ראש הזית".

שוב ניגנו ניגון שמח. הרבי הניף בחוזקה בידו 
מניף  החל  ואז  בשמאלית,  גם  ואחר-כך  הימנית 
את ידו הימנית בתנועות סיבוב חזקות. הקהל שר 

בשמחה עצומה.
לקיים  הרבי  הורה  הרביעית  בשיחה 
הפורים  בימי  הן  ומקום,  מקום  בכל  התוועדויות 
("על-פי המדידות והגבלות של תורת החסידות") 
ג׳  שיהיו  פנים  כל  ועל  זה  שלאחרי  בימים  והן 

התוועדויות ומה טוב שיהיו יותר.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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לאלה  לענות   - הרבי  הוסיף   - המקום  וכאן 
הרי  פעם,  בכל  להתוועד  אפשר  כיצד  ששאלו 
ששאלה  והוסיפו,  ללמוד...  כדי  זמן  שיהיה  צריך 
החסידים...  זקני  של  הסכמתם  אחרי  נעשתה  זו 
אבל מובן שהתוועדויות אלו קשורים עם עניינים 
שבקדושה, וכמו התוועדות ביום הולדת שבו ירדה 
ממש",  ממעל  אלוקה  "חלק  שהיא  באופן  הנשמה 
מקיימים  התוועדות  שבכל  ובפרט  בזה,  וכיוצא 
שאמר  מה  ידוע  וכן  ישראל",  "אהבת  מצוות  את 
התוועדות  של  מעלתה  גודל  על  הזקן  אדמו"ר 
בהתוועדויות  להרבות  שיש  ודאי  הרי  חסידית, 

חסידיות.
בקבוקי  את  שהכניסו  לאלה  הרבי  הורה  בסוף 
שעבורם  הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  המשקה 

לוקחים את המשקה.
והחל  מהמזונות  הרבי  טעם  זו  שיחה  בסיום 
הבקבוקים  את  העמיד  המזכיר  המשקה.  בחלוקת 
והחל  כוסו  לתוך  בקבוק  מכל  מעט  מזג  והרבי 
בחלוקה. בסיום החלוקה החל לנגן ניגון ההקפות 
לאביו ז״ל. הורה לחזן שינגן ׳שיבנה ביהמ״ק׳ והחל 
להניף בידו בתנועות חזקות. אחר-כך עורר אודות 

אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:45 לערך.

בתפילת מנחה בחזרת הש״ץ עודד בידו כרגיל 
על  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום  שלום׳.  ב׳שים 
תפילת מעריב בשעה 19:00 (מאוחר מהרגיל) כדי 

שיוכלו להביא את ה׳מגילה׳.

מוצש״ק – ליל חג הפורים
באנשים   770 התמלא   19:00 השעה  לקראת 

שבאו לשמוע את קריאת המגילה במחיצת הרבי.
בשירה  כשמלווה   19:05 בשעה  נכנס  הרבי 
אדירה של "ויהי בימי אחשוורוש". בידו השמאלית 
החזיק את הסידור כשבתוכו המאמר "כל ישראל" 
שהייתה  אסתר  ומגילת  לאחרונה  שיצא-לאור 

מונחת בתוך נרתיק כסף.
הימנית  ידו  את  הניף  לבימה  הגיע  כשהרבי 
נוסף  סטענדר  העמידו  הבימה  על  פנים.  ובמאור 
את  הרבי  פורס  שעליו  במיוחד  ארוך  משטח  עם 

המגילה.
הרבי התפלל על הסטענדר הרגיל, האריך מעט 
את  הרבי  הוציא  הקדיש  ואחרי  עשרה,  בשמונה 

המגילה והניח אותה על הסטענדר השני, פרס את 
המגילה לשלוש חלקים (כנהוג) ולקח את הסידור 
והעביר אותו לסטענדר השני. את ה׳מאמר׳ השאיר 
הברכות  את  אומר  הרבי  הראשון.  בסטענדר 
זקוף.  הרבי  עמד  הקריאה  בשעת  הש״ץ.  עם  יחד 
כשהגיעו ל׳המן׳ עם תואר, הרבי רקע ובדרך כלל 
רקע כל משך זמן שהילדים הרעישו. בד״כ זה היה 
יותר מ-10 פעמים בכל פעם. לפעמים רקע ברגל 
גם  רקע  הפעמים  ובאחד  בשמאל  ולפעמים  ימין 
בימין וגם בשמאל. הרבי רוקע גם בחלק הפעמים 
הרים  הפעמים  באחד  תואר.  בלי  ׳המן׳  שקראו 

לגמרי את רגלו הק׳ ורקע.
בידו  נענע  הרבי  ׳אגרת׳  המילה  את  כשקראו 
השמאלית. בפעם הראשונה נענע 3 פעמים ובפעם 
הרבי  המגילה  קריאת  בסיום  פעמים.   6 השנייה 
המאמר  את  לקח   - הברכות  את  שאמר  לפני   -
והכניסו לתוך הסידור. אחרי אמירת הברכות גלל 

הרבי את המגילה והכניסה לנרתיק.
ידו  את  כשמניף  הרבי  יצא  התפילה  בסיום 

להגברת השירה.

יום ראשון י"ד אדר - פורים
שחרית  לתפילת  הרבי  נכנס   10:10 בשעה 
כשאוחז בידו את התהלים הסידור והמגילה, ובידו 
היום  בקריאה  השירה.  להגברת  הגיף  השנייה 
שאחר  הברכות  את  שסיים  לפני  המגילה  את  גלל 
הניף  התורה  לקריאת  לעלות  כשהלך  המגילה. 
בידו לשלום לילד הקטן של שארף שהיה מחופש 
למרדכי. כשהחזירו את הס״ת לארץ הקודש אחר 
לכיון  כלל  הפעם  פנה  לא  הרבי  המגילה  קריאת 
התפילין  רצועות  את  סידר  מעשה  ובשעת  הס״ת. 

של יד.
מנות  משלוח  הרבי  שלח  שחרית  תפילת  אחרי 
ריבקין,  מרדכי  ר׳  (להרה״ח  ישראל.  לוי,  לכהן, 
והרחמ״א  רייטשיק,  דוד  שמואל  ר׳  להרה״ח 
על-ידי  לאביונים  מתנות  הוציא  כן  כמו  חדקוב). 

הר״מ גראנער.
אחרי תפילת מנחה הוציא הרבי את כל המשלוח 
מנות שקיבל להמוסדות שבשכונה, והורה על ידי 

הריל״ג "שיהנו מזה כבר בסעודת פורים".
לאחר מכן החל בחלוקת דולרים.

מחופש  והיה  הדולר  את  לקבל  שעבר  לאחד 
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פרשת תצווה
ואתה תצווה את בני-ישראל (כז,כ)

אל  "דבר  ולא  בני-ישראל",  את  "תצווה  נאמר  מדוע 
בני-ישראל", כבתחילת פרשת תרומה?

שהוא  "דבר",  נאמר  תרומה  בפרשת  לכך:  ההסבר 
מלשון הנהגה (כמו "ַיְדבר עמים תחתינו"), כי משה היה 
צריך להנהיג את העם ולהדריכו כיצד לתת את תרומת 
ה'. לעומת זה, בפרשתנו נאמר "תצווה" – מלשון צוותא 
וחיבור – כי משה צריך לחבר את בני-ישראל אליו. שכן 
להשיג  יזכו  בוודאי  זו,  והתקשרות  התחברות  על-ידי 
חכמה עילאה, הנקראת 'שמן', ויבינו את סודות התורה 
בני-ישראל",  "את  שנאמר  זהו  אותיות.  בכ"ב  שניתנו 

כלומר, כל האותיות מא' ועד ת'.

(אור-תורה פרשת תצווה דף לו עמ' א) 

ויקחו אליך שמן זית זך (כז,כ)

שמן – רומז לתורה, כנודע.
וחמש  הא"ב  אותיות  כ"ב  והם   ,27 בגימטרייה   – זך 

האותיות הכפולות (מנצפ"ך).

התורה,  (אותיות)  כל   – זך"  זית  שמן  אליך  "ויקחו 
לרבות מנצפ"ך, כולן נמסרו למשה ומיוחסות לו.

צופים   – "מנצפ"ך  ב):  (מגילה  רז"ל  שאמרו  זהו 
נביא  אין  "והלא  והקשו:  אמרום",  הראשונים)  (נביאים 
וחזרו  "שכחום,  ותירצו  מעולם",  דבר  לחדש  רשאי 
למשה,  מיוחסות  מנצפ"ך  אותיות  שגם  הרי  וייסדום". 

אלא שהנביאים גילו דברים שנשכחו.

שורש   – והכתובים  הנביאים  דברי  לכל  הדין  הוא 
כולם בתורה וכולם מתייחסים למשה, אלא שהם חזרו 

ויסדום.

הנביאים  "כל  ב):  מטות  (ספרי  רז"ל  שאמרו  זהו 
נתנבאו בכה, מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה" – דברי 
הנביאים והכתובים נאמרו קודם לכן בתורה והנביא רק 
מגלה את מה שכבר היה. לכן נתנבאו ב'כה'. אבל נבואת 
משה היתה חדשה, שלא נשמעה מעולם. לכן נאמר 'זה', 

כלומר: ראה זה דבר חדש.

(אור-תורה פרשת תצווה דף לו עמ' ב) 

שמן זית זך (כז,כ)
זך: בלי שמרים (רש"י)

על  אמורה  "זך"  שתיבת  משמע  רש"י  של  מפירושו 
על  אמור  זך  שתיבת  מפרש  עזרא'  ה'אבן  אך  השמן,

הזית, דהיינו שהזית צריך להיות נקי ושלם.
פנימיות  על-פי  הפירושים,  לשני  הסבר  והרי 

העניינים:
אך  וחושך;  רע  על  מורה  הוא  ולכן  מר,  הוא  הזית 
שמן  השמן.  נמשך  שממנו  המקור  הוא   – בפנימיותו 
רומז לחכמה, ולפי זה הזית (מקור השמן) רומז לדרגה 
נעלית ביותר, למעלה אף מהחכמה. חכמה היא ראשית 
הוא  ולכן  מהגילוי,  למעלה  הוא  הזית  זה  ולפי  הגילוי 

בבחינת 'מר' ו'חושך'. 
ה'אבן עזרא' מפרש לפי פשטות העניינים (שזית רומז 
זהירות  להיות  שצריכה  אומר  הוא  לכן  וחושך),  לרע 
(על-ידי  ממנו  להוציא  כדי  הזית,  בבחירת  מיוחדת 
כתישה) 'שמן' וביטול. כלומר, הזית עצמו צריך להיות 

'זך'. 
(כי  הזית  עניין  פנימיות  לפי  מפרש  רש"י  לעומתו, 
בפירוש רש"י גנוזים גם סודות התורה), ולכן הוא סובר 
שאין צורך לנקוט זהירות לגבי הזית עצמו, כי הזית הוא 
דרגה נעלית ביותר. הזהירות צריכה להיות לגבי השמן, 
דהיינו בהמשכה לבחינת חכמה, שהיא כבר שייכת אל 
העולמות. כאן יש חובה להיזהר שה'שמן' יהיה נקי מכל 

תערובת.

(ליקוטי שיחות כרך יא, עמ' 131-132) 

כתית למאור (כז,כ)
אומר רבינו הזקן:

על-ידי 'כתית' – התבטלות וכתישה עצמית, מגיעים 
לבחינת 'מאור' שבתורה.

עצמותו  והנחת  בביטול  להיות  צריך  התורה  לימוד 
של הלומד, מתוך ידיעה והכרה שהוא לומד את חכמתו 
ורצונו יתברך; ולא זו בלבד שלומד בהתמדה ושקידה, 
אלא שמסלק את עצמו בסילוק אמיתי, שכל חפצו יהיה 
אך ורק בתורת ה' וחכמתו יתברך, וישעבד שכלו לגמרי 

מכל וכול.

ממעייני החסידות
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שיצא  ולפני  בפ"נים,  מלאה  שהייתה  החבילה  כל 
היחידות  לחדרו.  והלך  הקודש  ארון  לעבר  הביט 

הסתיימה בשעה 21:25. 

יום חמישי, ח"י באדר
וחזר   13:10 בשעה  לאוהל  הרבי  נסע  היום 
בחצר,  חופה  התקיימה  זמן  באותו  בשעה 20:45. 
האחרונה  בברכה  אחזו  ל-770  הרבי  וכשהגיע 
והחלו לומר את הברכה ברמקול. הרבי הגיע כבר 
לדלת שלפני חדרו, נישק את המזוזה ועצר למספר 

הוא  "ברוך  ענה  הברכה,  סיום  את  לשמוע  שניות 
כמה  לאחר  לחדרו.  ונכנס  ו״אמן"  שמו",  וברוך 

דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
דולרים  בחלוקת  החל  מעריב  תפילת  לאחר 
באמצע  וטף.  נשים  לאנשים  אחד  שטר  לצדקה, 
במזל  ברכם  הרבי  והכלה,  החתן  עברו  החלוקה 
טוב ובבנין עדי עד, וכן אמר למחותנים מזל טוב.

יצא  ובסיומה  דקות  כ-10  נמשכה  החלוקה 
כשמעודד בידו את השירה.

במשך הלילה התקיימה התוועדות חסידית.

התמונות שלפנינו צולמו בחג הפורים בשנת תשכ"ט.
ניתן להבחין כי נרתיק המגילה בו השתמש הרבי בקריאת המגילה בלילה הינו קופסת קרטון, 

והוא שונה מנרתיק הכסף בו השתמש בתפילת היום.
עד אותה שנה השתמש הרבי במגילה בלוייה משימוש שהייתה בתוך נרתיק מקופסת קרטון שחור.

באותה שנה ר' געצל רובשקין העניק לרבי מגילה חדשה עם כתב יפה בתוך נרתיק מפואר מכסף.
בליל פורים לא השתמש הרבי במגילה החדשה מכיוון שרצה לשלם עבור המתנה, והמתין עד שהכסף הגיע לידי ר' געצל רובשקין.

מאותה שנה השתמש הרבי רק במגילה זו.

JEM 287329JEM 287335
JEM 287363

פורים תשכ"ט
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כשבידו אקדח, אמר לו הרבי בחיוך "אל תירה בי" 
ונמשכה  בשעה 12:20  החלה  החלוקה  (באקדח). 

עד השעה 13:13 (רבים לא ידעו שיש חלוקה).
צירף  הרבי  לשידוך.  מהרבי  מענה  יצא  היום 
וכתב  והכלה  החתן  עבור  סנט   5 של  מטבעות   2

שיהיו עבור מתנות לאביונים.
שהיה  והקהל  מנחה  לתפילת  נכנס  הרבי 
והרבי  אחשוורוש",  בימי  "ויהי  שר  רבה  בשמחה 
עודד חזק בידו. הכינו את ה'סטענדר' לשיחה אבל 
בסיום התפילה יצא הרבי כשמעודד השירה בידו. 
עם  ליבל ביסטריצקי  הרב  עמד  התחתון  בגן-עדן 
מנות  משלוח  היה  כשבידם  משפחתו  מבני  אחד 
ומסרו  נכנסו  לחדרו  נכנס  וכשהרבי  הרבי  עבור 

את המשלוח [כמנהגם בכל שנה].
חמישים  שזה  לרבי  אמר  שי׳  ביסטריצקי  הר׳ 
לכ״ק  ראשונה  פעם  הביאו  שאביו  מאז  שנה 
תזכה  "ודאי  ברכו:  הרבי  מוהריי״צ.  אדמו״ר 
ועשרים",  מאה  עד  יחידויות  להרבה  להיכנס 

והוסיף: "בברכה לנחת מילדיו ונכדיו".
להגיע  האנשים  החלו   18:45 השעה  לקראת 
לתפילת ערבית כשהם ׳מבוסמים׳ מסעודת פורים 
הדליקו  למטה  ב-770  סוערים.  בריקודים  והחלו 
את הרמקולים שמחוץ ל-770 כך שהשירה נשמעה 
למרחקים. כל מי שנכנס ל-770 נדחף לריקודים, 

והם היו ממש כמו בהקפות של שמחת תורה. 
שר  אלו  ברגעים  הרבי.  נכנס   18:50 בשעה 
בידו  עודד  והרבי  רגילה  בלתי  בשמחה  הקהל 
בשמחה  בידו  והניף  הסתובב  לבימה  וכשהגיע 
עצומה. וכן אחרי שהגיע לסטענדר המשיך והניף 
בידו והשמחה גוברת. הרבי מניף בידו השמאלית 
נמשך  זה  וכך  רבה  בעצמה  סיבוביות  בתנועות 
כוחו.  בכל  אלו  ברגעים  רקד  הקהל  זמן.  במשך 

וליהודים היתה אורה ושמחה...
"אך  וכן  תירא"  "אל  הקהל  שר  התפילה  בסיום 
חזק  הסטענדר  על  בידו  הניף  והרבי  צדיקים" 
והרבי  ציון"  יושיע  אלוקים  "כי  המשיך  והקהל 
השני  לסטענדר  הרבי  ניגש  אחר-כך  חזק.  עודד 

והחל באמירת השיחה.
נתן  הרבי  דולרים.  בחלוקת  הרבי  החל  בסיום 
בחלוקה  וטף.  נשים  לאנשים  לצדקה  אחד  שטר 
חייך הרבי להרבה אנשים מהקהל ובפרט לילדים. 

החלוקה נמשכה כשעה.
חייך  הרבי  מנות.  משלוח  לרבי  נתן  קטן  ילד 

לקראת  בצד.  ושם  המשלוח  את  ולקח  רחב  חיוך 
והצלחה׳,  ׳ברכה  אחד  לכל  אמר  החלוקה  סיום 
לקח בידו הק׳ את הסידור ומשלוח המנות ונכנס 

לחדרו כשמעודד את השירה.
[כמדובר  פורים  בסעודת  להמשיך  הלך  הקהל 
בשיחה]. בשעה 22:00 לערך החלו להגיע אנשים 

מסעודות פורים להתוועדות ב-770.
אנ״ש.  מזקני  הרבה  השתתפו  זו  בהתוועדות 
מהמשלוח  רסקין  דוד  הרב  חילק  בהתוועדות 
שיחלקו  אותו  ונתן  מאנשים  קיבל  שהרבי  מנות 
מיוחד  יין  בקבוק  הרבי  מסר  וכן  לתמימים, 
אור  עד  נמשכה  ההתוועדות  זו.  להתוועדות 

הבוקר.

יום שני, ט״ו באדר, שושן פורים
אחר תפילת שחרית בירך הרבי נוסעים ב"נסיעה 

בבריאות, ובשורות טובות".
ליד   .12:50 בשעה  לערך  לאוהל  נסע  הרבי 
'גור'  תורה  מתלמוד  ילדים  כיתת  עמדו  המכונית 
אחד  לכל  נתן  הרבי  שלהם.  הרב  עם  מחופשים 
אמר  כך  אחר  לצדקה.  סנט   5 של  מטבע  מהם 
לכולם בקול רם "פורים שמח, שושן פורים שמח 

ושנה שמחה".
דקות  כ-10  ואחר  מהאוהל  חזר   18:25 בשעה 
נכנס לתפילות מנחה ומעריב. אחר תפילת מעריב 
החל הרבי בחלוקת דולרים לצדקה שטר אחד לכל 
אחד לאנשים נשים וטף. לרב טוביה פלס שנוסע 

היום לאה״ק נתן דולר נוסף לתת לצדקה שם.
החלוקה  בסיום  דקות.  כ־10  נמשכה  החלוקה 

יצא הרבי כשמעודד בידו את השירה.

יום שלישי ט״ז באדר
תפילת שחרית הייתה כרגיל בשעה 10:00. לפני 
תפילת מנחה נכנס חתן לגן עדן התחתון לקבל את 
ליד  צדקה  הרבי  חילק  כך  אחר  מהרבי.  הסידור 
ואחר  לילדים,  מטבעות  נתן  בתחילה  המעלית. 
כך נתן גם לאנשים ונשים שעמדו שם ושם מטבע 

בקופה ונכנס לתפילה.
ולמטה  למעלה  בזאל  התקיימה  ערבית  תפילת 
כללית  יחידות  עבור  המדרש  בית  את  הכינו 

שהתקיימה 
את  בידו  הרבי  לקח  כרגיל,  היחידות,  בסיום 
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