
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 ויקרא · ו' בניסן ה'תשפ"א

א'שצ"א

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

דורשים ממנו שיחד עם זה שהוא יודע שהוא נמצא... בברוקלין ויש לו את עסקיו, אבל את הדקות או השעות 
האחרונות בהימצאותך במקום קדוש, היכן שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו למד והתפלל, וברך יהודים, וקבל 
את בקשותיהם, והצטער בצערן של ישראל, והשתתף בשמחתן של ישראל הנמצאים בכל קצוי תבל – תפעל 

בעצמך שברגעים אלו תהיה "תורתו אומנתו"! 
הרי אתה חסיד של הרבי נשיא דורנו, שהוא ממלא מקומו של בעל יום ההולדת, ובתור חסיד צריך אתה 

לפעול בעצמך שלא תהיה מציאות לעצמך!
אתה יודע שאתה בברוקלין, ובמילא צריך אתה להתנהג באופן שבו מתנהגים בגלות – אבל זה לא שייך 

לזיכרונותיך, לחיותך, לחלבך ודמך, לתענוג ולקאך שלך.
...ובפשטות מתכוונים שיתנתק מעצמו ומכל סביבתו, ויכניס עצמו למעמד ומצב בו יש רק אותו ואת הרבי 

נשמתו-עדן.
...ואף-על-פי שהוא זוכר שעברו 120 שנה מיום ההולדת עד עכשיו – עליו לחוש, על-כל-פנים ברגעים אלו, 

ויתירה מכך – בשעות אלו, שזהו דבר חדש ממש.
(משיחת כ' חשון תשמ"א)

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

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

עלות השחר
זמן

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

3.474.354.565.548.4611.4912.195.51.16.15ו', ו' בניסן

3.454.334.555.528.4511.4912.195.51.56.16ש"ק, ז' בניסן

3.444.324.535.518.4411.4812.195.52.46.17א', ח' בניסן

3.424.314.525.508.4411.4812.185.53.16.17ב', ט' בניסן

3.414.294.515.488.4311.4812.185.53.86.18ג', י' בניסן

3.394.284.505.478.4211.4712.185.54.56.19ד', י"א בניסן

3.384.274.485.468.4111.4712.185.55.26.19ה', י"ב בניסן

4.365.255.476.459.4012.471.186.55.97.20ו', י"ג בניסן

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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המענה שלפנינו ניתן ליהודי שהסתובב בשכונת קראון הייטס, והרבי השתדל להניאו מלהמיר את דתו 
ולהיות כומר לאמונתם, רח"ל.

במכתבו לרבי מי"ז אדר שני, תשל"ג הוא מודה בין השאר על "האהבה והאיכפתיות" שהרבי הראה כלפיו, 
אך מודיע שמתכוון לעזוב את המקום בעקבות הייחס ל'אותו האיש'.

רצון  זה  אין  אשר  ובודאי  וכלל כלל  נכון  אינו 
השם. וישאר כאן עכ"פ [= על כל פנים] עד לאחר 
תשרי הבע"ל [= הבא עלינו לטובה] – באופן שנוכל 
לחוג ביחד כל ג' הרגלים (וכן יום הולדתי) – כולל 
ועיון  התורה  ללימוד  הזמן  וינצל   – תורה  שמחת 
והשם  אחרים.  גם  להחיות  שיוכל  ועד  בחיות  בה 

יצליחו – כי זהו רצון השם.
אזכיר עה"צ.

יום הולדתיהכתב והמכתב 

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

יום הבהיר י"א ניסן | היום שמאיר את העולם כולו

מו"ח  קדושת  כבוד  הולדת  יום  הוא  תמוז  י"ב  יום 
הנעלה  ערכה  למרות  הרי  העיבור,  זמן  כל  אדמו"ר. 
(כך  הקדושים  הוריו  וחשיבות  כשלעצמה  הנשמה  של 
שברור שבחינת "מלמדין אותו כל התורה כולה" היתה 
הבית  לגבי  ענין,  בזה  היה  לא  ביותר),  נעלית  בדרגה 

והעולם.
אחר-כך  שהייתה  עבודתו,  החלה  ההולדת  ביום  אך 
ישראל  לכלל  לאפשר  כוכבים",  רבוא  לששים  "להאיר 
במכתבו  הביטוי  כפי  יכונה"  ישראל  בשם  אשר  ("לכל 
לקיים  ומקושריו,  לחסידיו   – שכן  וכל  תמוז),  לי"ב 
תורה ומעשים טובים ולעשות את העולם כולו לדירה 
לו יתברך, אז – נתמלא הבית (דירת הבורא) כולו אור.

'רבי',  של  הולדת  יום  שמחת  גדולה  כך  משום 
ו"הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה". זו שמחה לא 
רק בשביל אלו שזכו ונהנו מתורתו, כי אם "לכל אשר 
בשם ישראל יכונה", לפי שבלידתו החל להאיר לעולם 

כולו.
ושמחה הבאה מ"עבודתו" של בן ישראל היא גדולה, 
מבחינות מסויימות, משמחת בריאת העולם, ומשמחת 
היו הענינים "בכח" ובהעלם, וכאן  תורה, שכן אז  מתן 
עד  והתגלות,  פועל  לידי  להביאם  האפשרות  נוצרה 

ל"אני היום ילידתיך" בהתגלות המשיח בקרוב ממש.

(משיחת י"ב תמוז תשכ"ב)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות גזילה ואבידה פרק ו' בניסןו'
י-יב.

הל' נערה בתולה.. בפרקים אלו. 
מל"ת רסו.פרק א.

מ"ע קצד.פרק ב.פרק יג-טו.ז' בני'סןש"ק

מל"ת רסט. מ"ע רד.פרק ג.פרק טז-יח.ח' בניסןא'

הלכות חובל ומזיק.. בפרקים ט' בניסןב'
אלו. פרק א-ג.

הל' סוטה.. בפרקים אלו. 
מ"ע רלו.פרק א.

מ"ע רלו.פרק ב.פרק ד-ו.י' בניסןג'

י"א בניסןד'
פרק ז-ח. הלכות רוצח 

ושמירת נפש.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע רלו. מל"ת רפט. פרק ג.
רצו [רצה·].

מ"ע רכה. מל"ת רצה פרק ד.פרק ב-ד.י"ב בניסןה'
[רצו··]. רצב.

פרק ה-ז.י"ג בניסןו'
פעמי הכן וגו'. ספר קדושה והוא 
ספר חמישי.. הל' איסורי ביאה.. 

בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע רמז. מל"ת רצג. 

רצז. מ"ע קפב.
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דברמלכות

4

להיענות לקריאת 
הקדוש-ברוך-הוא

"ויקרא" – הקדוש-ברוך-הוא קורא לכל אחד מבני ישראל להתעלות 
בעבודתו לדרגא נעלית יותר • ההיענות לקריאת הקדוש-ברוך-הוא 

צריכה להיעשות בגלוי ולא ב"קול דממה דקה" • ביום השבת מחויבים 
גם בעלי העסקים להאריך בתפילה כיושבי אוהל ואף יותר מהם •

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
כללות  אודות  מדובר  בתחילתו1  הקודש  באיגרת 
עניין עבודת התפילה – שבזה ישנו חילוק בין ימי החול 

ליום השבת (בנוגע לבעלי עסקים).
התיבה  לפני  ירדו  לא  החול  ימי  "כל  לשונו:  וזה 
אותם  רק  כך,  כל  פנאי  להם  שאין  עסקים  הבעלי 
שולחן  על  הסמוכים  או  המלמדים  או  פנאי  להם  שיש 
שעה  ערך  השחר  בתפילת  להאריך  שיכולים  אביהם, 
ומחצה לפחות... מהם יהיה היורד לפני התיבה... והוא 
יאסוף אליו בסביב לו כל הסמוכים על שולחן אביהם 

או מלמדים שיוכלו להאריך כמוהו".
כל  שגם  טובים  וימים  בשבתות  "אך  שם:  וממשיך 
להאריך  הכושר  ושעת  פנאי  להם  יש  עסקים  בעלי 
שום  שאין  (מאחר  לה'  ונפשם  לבם  בכוונת  בתפילתם 
מניעה ועיכוב בעניין זה), ואדרבה, עליהם מוטל ביתר 
התיבה  לפני  ירדו  הם  גם  לזאת  עוז...  וביתר  שאת 

בשבת ויום טוב כו'".
דבעלי  התפילה  בעבודת  העילוי  גודל  מובן  ומזה 
עסקים ביום השבת – היינו, לא זו בלבד שביום השבת 
אוהל,  יושבי  כמו  בתפילה  להאריך  הם  גם  צריכים 
בעבודת  האריכות  (עניין  מוטל  אדרבה: "עליהם  אלא 

התפילה) ביתר שאת וביתר עוז".

1. סימן א (קג, א).

העילוי  אודות  מדובר  הנ"ל  הקודש  באיגרת  והנה 
דבעלי עסקים בנוגע לעבודת התפילה. והעילוי דבעלי 
מבואר   – המצוות  וקיום  התורה  ללימוד  בנוגע  עסקים 

בתורה אור פרשת תרומה2 :
על הפסוק3 "אמצאך בחוץ אשקך גו' אנהגך אביאך 
רימוני"  מעסיס  הרקח  מיין  אשקך  גו'  אימי  בית  אל 
בחוץ  ש"אמצאך  אור  בתורה  הזקן  אדמו"ר  מבאר   –
היא  עבודתם  שכללות  מאחר  עסקים",  בעלי  על  קאי 

"בחוץ" – בירור ענייני העולם.
"אנהגך אביאך אל בית אמי, הוא בחינת תורה, כי גם 
הבעל עסק צריך לקבוע עיתים לתורה, כי הגם שעיקר 
ההמשכה  מקום  מכל  מעשה...  ידי  על  הוא  עבודתם 
במחשבה  תחילה  שמתלבשת  כסדר  להיות  צריכה 
ודיבור ואחר כך במעשה, ומחשבה ודיבור זהו בחינת 
קביעות עיתים לתורה של הבעלי עסק". ועל זה נאמר 
קביעות  ידי  על  הוא  נשיקין  גילוי  "עיקר  כי  "אשקך", 

עיתים לתורה".
והנה, לא זו בלבד שגם בעלי העסקים צריכים לקבוע 
עיתים לתורה, אלא אדרבה: "זהו יתרון מעלת קביעות 
עיתים לתורה של הבעל עסק, שהוא בחינת אתכפיא, 
'יין  תורתם  עסק  נקרא  כן  על  אוהלים,  מביושבי  יותר 

הרקח'... ריח ובחינת מקיף כו'".

2. פ, ב ואילך.
3. שיר שהרים ח, א-ב.
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כפי   – המצוות  לקיום  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
שממשיך שם שגם "מי שאינו יכול ללמוד כלל ולקבוע 
רימוני',  'מעסיס  כן  גם  נאמר  עליו  לתורה,  עיתים 
רקתך  הרימון  כפלח  פסוק  על  רז"ל4  מאמר  דרך  על 
מלאים  כרימון...  מצוות  מלאים  שבך  ריקנין  שאפילו 
מצוות ודרך ארץ, והרי המצוות מעוררים גם כן גילוי 
כו'",  דלבושייכו5  ריחא  מעניין  וכנודע  העליון  תענוג 

היינו, שזהו גם כן בחינת ריח ובחינת המקיף.

ב
[...] ידוע הפתגם שצריכים "לחיות עם הזמן"6 – עם 
באותו  שקורין  השבוע  מפרשת  הנלמדות  ההוראות 
שזהו  זה,  ליום  השייך  הפרשה  מחלק   – ובמיוחד  זמן, 

השיעור החומש היומי.
אף- אבל  עניינים,  ריבוי  ישנם  פרשה  בכל  והנה, 

כולה  הפרשה  לכל  השייך  כללי  עניין  ישנו  על-פי-כן, 

– שזהו שם הפרשה, כידוע שבשם מתבטא תוכן כללות 
העניין.

לימוד  אודות  שהפתגם  אף-על-פי  לענייננו:  ובנוגע 
והוראה מפרשת השבוע אמור (בעיקר) בנוגע לשיעור 
סיום  הרי   – הפרשה  סיום  ועד  משביעי  היומי,  חומש 
שתוכנה  הפרשה,  כל  של  וחותם  הסיום  הוא  הפרשה 

הכללי מתבטא בשמה – פרשת ויקרא.
והנה, על-פי הפתגם שצריכים "לחיות" עם ההוראות 
אודות  שמדובר  מובן,   – השבוע  מפרשת  הנלמדות 
בשווה,  מישראל  ואחד  אחד  לכל  השייכות  הוראות 
עניין  שבכללות  כשם   – ונשים"7  טף  זקן  ועד  "מנער 
החיּות לא שייך עניין של התחלקות, כידוע ומובן שרק 
בעצם  ולא  התחלקות,  של  עניין  שייך  הכוחות  בפרטי 

4. עירובין יט, א.
5. ראה זוהר חלק ג קפו, א.

6. ספר השיחות תש"ב ע' 29 ואילך (נעתק ב"היום יום" ב חשון).
7. אסתר ג, יג.

עניין החיות.
ולכן, ההוראה הנלמדת מתוכן כללות הפרשה, כפי 
צריכה   – ויקרא)  (פרשת  הפרשה  בשם  מתבטא  שזה 
להיות שייכת ומובנת לכל אחד ואחד מישראל בשווה, 

כדלקמן.

ג
והביאור בזה:

היא,   – "ויקרא"8   – הפרשה  משם  הכללית  ההוראה 
שכל אחד ואחד מישראל צריך לדעת שבכל רגע ובכל 
של  הפשוט  הפירוש  (שזהו  לו  קוראים  ומצב  מעמד 

תיבת "ויקרא")!
והקריאה היא – מהקדוש-ברוך-הוא בעצמו, עצמות 
ללכת  מישראל  ואחד  אחד  לכל  קורא  שהוא  ומהות, 

"מחיל אל חיל"9,
אבל  ה'",  "וידבר  נאמר  הפסוק  בהמשך  דהנה, 

מפרש  ואינו  סתם,  "ויקרא"  נאמר  הפסוק  בהתחלת 
דעצמות  הקריאה  אודות  מדובר  כי   – הקורא  הוא  מי 

ומהות, דלא אתרמיז בשום אות וקוץ10 כו'.
והנה, מאחר שהקריאה היא מעצמות ומהות, מובן, 
שזהו עניין השייך לכל אחד ואחד מבני ישראל בשווה, 
וקטנים  נשים  ואפילו  כל,  בפי  שגור  שמיים  שם  שהרי 

יודעים אודות מציאות העצמות11.
ומהות  דעצמות  שהקריאה  לאידך,  גם  מובן  ומזה 
נמצא  שיהודי  ומצב  מעמד  ובכל  ורגע,  רגע  בכל  היא 
בעבודת ה', היינו, שגם כאשר מדובר אודות צדיק גמור 
מופנית  אליו  גם   – בתענוגים  ואהבה  ביראה  ה'  עובד 
בעבודתו  להתעלות  ומהות,  עצמות  של  הקריאה 

8. ויקרא א, א.
9. תהלים פד, ח.

10. ראה זוהר חלק ג יא, א. רנז, ב. ליקוטי תורה פינחס פ, סוף ע"ב.
11. תורה אור וירא יד, ב: "המאור הוא בהתגלות, ולכן אפילו תינוקות יודעים 

שיש שם אלו-ה מצוי".

ההוראה הכללית משם הפרשה 'ויקרא' היא - שכל אחד ואחד 
מישראל צריך לדעת שבכל רגע ובכל מעמד ומצב קוראים לו 
והקריאה היא – מהקב"ה בעצמו, עצמות ומהות, שהוא קורא 

לכל אחד ואחד מישראל ללכת "מחיל אל חיל"
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לדרגא נעלית יותר, באופן נעלה ורחב ועמוק יותר.
ישנה  ד"ויקרא"  הציווי  עם  שביחד  בפשטות  ומובן 
גם נתינת כוח לכל אחד ואחד מישראל שיוכל למלא 

ציווי זה.
מישראל  ואחד  אחד  לכל  היא  שהקריאה  ומאחר 
עסקים  בעלי  לאותם  גם  היא  בזה  שהכוונה  מובן,   –

שאודותם דובר לפני זה:
ביום  שעבודתו  עסק  בעל  אודות  מדובר  כאשר  גם 
השבת אינה באופן המתאים (על פי המבואר באיגרת 
שביום  זה  תמורת  היינו,  הנ"ל),  אור  ובתורה  הקודש 
שיעורי  ובלימוד  בתפילה  באריכות  יעסוק  השבת 

תורה כו' באופן נעלה ביותר (מצד העילוי של כללות 
העבודה באופן ד"אמצאך בחוץ", כנ"ל בארוכה) – לא 

רואים אצלו שום חיות והתלהבות בעבודת ה',
ולא משום שעבודתו היא באופן ד"קול דממה דקה"12

(כנ"ל בנוגע ל"לימוד זכות"), אלא משום שניכר אצלו 
הרושם מהתעסקותו בענייני העולם במשך כל השבוע 
הנה  כו'),  העסק  בענייני  עדיין  טרודה  מחשבתו  (כי 
שעצמות  לדעת  עליו   – זה  ומצב  במעמד  בהיותו  גם 
ומצבו,  ממעמדו  לצאת  ("ויקרא")  לו  קורא  ומהות 

ולהתעלות לדרגא נעלית יותר בעבודת ה'.

ד
לפני שלושים וכמה שנים ראיתי – בהשגחה פרטית 
נוגע  יהיה  זה  שעניין  חשבתי  ולא  מסוים,  מאורע   –

לאחרי משך זמן ארוך ביותר,
ובהקדים: בחיי האדם ישנם מאורעות שרואים תיכף 
מאורעות  וישנם  מהם,  שבאים  התוצאות  את  ומיד 
וישנם  מהם,  שבאים  התוצאות  את  בגלוי  רואים  שלא 
מאורעות שרואים את התוצאות מהם לאחרי זמן רב. 

12. מלכים-א יט, יב.

וכן הוא בסיפור דלקמן:
כאשר אמי ע"ה יצאה מהמדינה ההיא, נסעתי לפריז 

כדי לפגוש אותה, ולהביאה לארצות הברית.
במשך שהותי שם פגשתי עוד יהודים מאנ"ש שיצאו 
ממדינה ההיא באותה תקופה (או במשך זמן לפני זה). 
וכאשר התפללנו יחד ביום השבת (יותר משבת אחת), 
ניגון  מנגנים  באריכות,  שמתפללים  מהם  כמה  ראיתי 

חסידי באמצע התפילה, ומכים באצבע צרידה כו'.
היא  בשבת  צרידה  באצבע  שהכאה  [אף-על-פי 
עניין של שבות13 כו' – הרי מדובר כאן אודות הכאה 
התפילה  בשעת  מהתלהבות  כתוצאה  צרידה  באצבע 

(כמנהג החסידים). ובדוגמת מחיאת כפיים מפני גודל 
השמחה, וכיוצא בזה14].

אבל  חברו15,  של  שבליבו  מה  יודע  אדם  אין  אמנם 
חסידות  למד  שפלוני  רואים  כאשר  אף-על-פי-כן, 
זה  ולאחרי  זמן),  פחות  או  זמן  (יותר  התפילה  לפני 
זה  הרי   – כו'  חסידי  ניגון  מתוך  בתפילה  מאריך  הוא 

מסתמא עניין הקשור עם עבודת ה'.
מאריכים  שהם  ראיתים  שבפריז  יהודים  אותם  בין 
עתה  כאן  הנמצאים  יהודים  גם  ישנם   – בתפילה 
בו  האופן  את  וראיתי  זו),  בהתוועדות  (ונמצאים 
כל  וללא  חיונית,  תנועה  ללא   – זו  בשבת  התפללו 

"שטורעם" בעבודת התפילה!
היציאה  לאחרי  הנ"ל,  ומצב  במעמד  בהיותו 
התפילה;  בעבודת  עוסק  היה  הברזל",  מסך  "מאחורי 
להגיע  לו  עזר  שהקדוש-ברוך-הוא  לאחרי  ואילו 
למדינת הרווחה, וברכו בבני חיי ומזוני רוויחי, ועזר 
(על-כל- כו'  עשירות  של  באופן  בעסקיו  להצליח  לו 
פנים – שלא בערך לגבי המעמד ומצב שתיאר לעצמו 

13. ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן שלט סעיף ב.
ב  חלק  יום-טוב  נטעי-גבריאל  כו.  עמ'  ב  חלק  ומנהג  הלכה  שערי  ראה   .14

פרק כג סעיפים יט-כ.
15. פסחים נד, ב. בראשית רבה פרשה סה, יב.

"מאחורי  היציאה  לאחרי  הנ"ל,  ומצב  במעמד  בהיותו 
מסך הברזל", היה עוסק בעבודת התפילה; ואילו לאחרי 
שהקב"ה עזר לו להגיע למדינת הרווחה, וברכו בבני חיי 
ומזוני רוויחי, ועזר לו להצליח בעסקיו באופן של עשירות 

כו'... אינו מוצא לנכון לעסוק באריכות בתפילה!
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באותם ימים) – ויהי רצון שהקדוש-ברוך-הוא ימשיך 
לנכון  מוצא  אינו   – ככה  פעמים  כמה  ברכותיו  את 

לעסוק באריכות בתפילה!
עסק  תקופה  באותה  אם  וחומר:  וקל  שכן  ובמכל 
בעבודת התפילה, הרי על-אחת-כמה-וכמה שבהיותו 
לעסוק  עליו  בבשר"16  ד"מסורבל  ומצב  במעמד 

בעבודת התפילה!
וכאמור לעיל – כאשר ראיתי לפני שלושים וכמה 
שנים, לא תיארתי לעצמי שעניין זה יהיה נוגע בשנת 

תשמ"ב ב-"770"!
אלא  מסוים,  לאדם  אינם   – אלו  בדברים  כוונתי 
 – הידוע17  וכפתגם  אליו,  שייכים  שהדברים  מי  לכל 
לכל מי שה"כובע" מתאים לראשו! ואם ישנו מישהו 
שהדברים מתאימים אליו, ולא חשבתי אודותיו – הרי 

16. קידושין עב, א. 
הערת המערכת: עניין זה נתבאר קודם לכן בהתוועדות: ""מסורבל בבשר" 
הנשמה  העולם.  וכללות  הגוף  ענייני  והעלאת  בירור  עם  עבודה  על  מורה 
מצד עצמה אינה שייכת לעניין של "בשר", וכפי שאמר משה רבינו "מאין 
לי בשר", ועל דרך זה מובן בנוגע לבחינת משה שבכל אחד ואחד מישראל, 
לו  אין  הנשמה  שמצד  מישראל,  ואחד  אחד  כל  של  נשמתו   – ובכללות 
שייכות כלל לעניינים של בשר. ואף על פי כן ירדה הנשמה למטה ונתלבשה 
בגוף כו' – כדי לברר את הגוף וחלקו בעולם, כי תכלית הכוונה היא לעשות 

לו יתברך דירה בתחתונים, על ידי בירור והעלאת התחתונים".
17. ראה תורת-מנחם חלק יג עמ' 75. אגרות קודש חלק י עמ' שמג. ועוד.

הדברים מכוונים גם אליו!

ה
בנוגע לפועל:

לדרגא  ולהתעלות  להוסיף  ואחד  אחד  כל  על 
נעלית יותר בעבודת ה' – בהתאם להוראה הנלמדת 
קורא  ומהות  שעצמות   – "ויקרא"   – הפרשה  משם 

אליו, כנ"ל בארוכה.
וכללות עבודתו צריכה להיות באופן גלוי, שיוכלו 
לראות זאת במוחש, ולא באופן ד"קול דממה דקה"!

ובפרט כאשר מדובר אודות העבודה וההתעסקות 
בהפצת היהדות והמעיינות ביחס אל הזולת – אם ישב 
וישתוק (מצד גודל ענוותנותו), באופן ד"קול דממה 
דקה", לא יוכל לפעול על הזולת מאומה! בהכרח אם 
דקה",  דממה  ד"קול  באופן  תהיה  לא  שעבודתו  כן 

אלא באופן גלוי.

(משיחת שבת פרשת ויקרא ה'תשמ"ב. 'תורת-מנחם התוועדויות' 
חלק ג' עמ' 1101 ואילך, 1107 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה)

סיכום
יש "לחיות עם הזמן" – "לחיות" עם ההוראות 

הנלמדות מפרשת השבוע.
הקדוש- "ויקרא":  הפרשה,  משם  ההוראה 

מישראל  ואחת  אחד  לכל  קורא  ברוך-הוא 
ניתן  הקריאה  עם  יחד  בעבודתו.  להתעלות 

גם הכוח הדרוש בכדי להיענות לה.
ה'"  "ויקרא  לא  סתם,  "ויקרא"  נאמר  בפסוק 
לכל  שהקריאה  משום  אלוקים",  "ויקרא  או 
יתברך,  מעצמותו  באה  ואחת מישראל  אחד 

שאיננה מוגדרת בשם או תואר.
היא  הרי  מעצמותו,  היא  שהקריאה  כיוון 
והן  קטנים  לקטני  הן  ישראל,  לכל  מופנית 

הקדוש- 'קורא'  לכולם  וצדיקים,  לגדולים 
ברוך-הוא להתעלות בעבודתו.

גם  מופנית  הקדוש-ברוך-הוא  של  קריאתו 
לבעלי עסקים:

טרודים  העסקים  בעלי  השבוע  כל  במהלך 
בשבת  אך  בתפילה,  להאריך  יכולים  ואינם 
בעבודת  לעסוק  העסקים  בעלי  גם  חייבים 
בשל  דווקא  ואדרבה,  בה.  ולהאריך  התפילה 
להאריך  מהם  תובעים  עסקים  בעלי  היותם 

בתפילת השבת יותר מיושבי אוהל.
להוסיף  הקדוש-ברוך-הוא  של  קריאתו 
לבעלי  גם  מופנית  בעבודתו,  ולהתעלות 
הנדרש,  כפי  אינה  בשבת  שהנהגתם  עסקים 

עליהם להוסיף בעבודת ה'.
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ללמוד מהנהגת
בני-ישראל במצרים

אפילו אינם-יהודים מבחינים שיהודים 
עומדים מוכנים לגאולה

יהודי יכול לחשוב שמכיוון שהגאולה תהיה 
מו"ח  כ"ק  וכפתגם  הקב"ה,  של  ברצונו  רק 
אדמו"ר  כ"ק  אביו  בשם  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
וממלא  יחידו  בנו  (שהיה  נ"ע  מוהרש"ב 
מקומו): "לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל, ולא 
בכוחותינו אנו נשוב כו' אבינו מלכנו כו' הוא 
יתברך יגאלנו כו'" – אין לו מה לעשות בקשר 
לישון...  יכול  שבינתיים  כך  מהגלות,  ליציאה 
ובמקרה הטוב ביותר – לעסוק בלימוד התורה 
יותר  גדול  דבר  לך  אין  שהרי  המצוות,  וקיום 
קדושה,  בענייני  עוסקו  שבעת  גם  ומה  מזה, 
גאולה  של  במצב  אז  נמצא  ומצוותיה,  תורה 

רוחנית.
קרבן  אכילת  מאופן  ההוראה  באה  זה  ועל 
ציווי  את  קיימו  בני-ישראל  שכאשר   – פסח 
צלי  הזה  בלילה  הבשר  את  "ואכלו  הקב"ה,
זאת  קיימו  יאכלוהו",  מרורים  על  ומצות  אש 
ברגליכם  נעליכם  חגורים  ד"מותניכם  באופן 
הסתפקו  שלא  כלומר,  בידכם",  ומקלכם 
עם  הקשור  ציווי  ובפרט  הקב"ה,  ציווי  בקיום 
ובאופן  פסח,  קרבן  (אכילת  חירות  של  עניין 
בקוצר-רוח  והמתינו  ציפו  אלא  אש"),  ד"צלי 
לרגע הנכסף שבו ייגאלו וייצאו ממצרים, עד
שעמדו מוכנים – "מותניכם חגורים גו' ומקלכם 

בידכם" – להיגאל ולצאת ממצרים.
ומזה מובן גם בנוגע ליציאה מגלותנו זה – 

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות":
גם כאשר יהודי לומד תורה ומקיים מצוות 
בשלימות – אינו יכול להסתפק בכך, אלא צריך
להמתין ולצפות בקוצר-רוח לגאולה האמיתית 

ונועל  מותניו  שחוגר  כך,  כדי  עד  והשלימה, 
מוכן  ועומד  בידו,  מקלו  את  ונוטל  רגליו  את 
תבוא  שבו  לרגע   – כולכם"  הכן  "עמדו   –
מהגלות  מיד  ייצא  ואז  בא...  שמשיח  הידיעה 

אל הגאולה!
הגלות  ברגעי  שגם  פשוט  וגם  מובן 
ולקיים  תורה  ללמוד  צריכים  האחרונים 
מצוות בכל המסירות והתוקף כו', אבל ביחד 
בשלווה  ולשבת  לשקוט  אי-אפשר  זה,  עם 
אלא  הגאולה,  את  להביא  ירצה  שהקב"ה  עד 
כדי בו  התלוי  כל  את  לעשות  צריך  יהודי 

מוכן,  שעומד  ועד  הגאולה,  את  ולזרז  למהר 
ביודעו  מהגלות,  לצאת  כולכם",  הכן  "עימדו 
חגורים,  "מותניכם   – היא  היום"  ש"מצוות 
"מזומנים  בידכם",  ומקלכם  ברגליכם  נעליכם 
האמיתית  הגאולה  אל  מהגלות  לצאת  לדרך", 

והשלימה.
מוכן  שהוא  בתנועה  העמידה   – זה  ועניין 
לגאולה – ניכר אצלו בגלוי כל-כך עד שאפילו 
אינו-יהודי מבחין בכך, כפי שהיה ב"ימי צאתך 
מארץ מצרים", שכאשר אינו-יהודי הביט דרך 
שהיהודי  ראה  יהודי,  של  ביתו  לתוך  החלון 
כאשר  ובני ביתו אוכלים קרבן פסח "בחיפזון",
ומקלם  ברגליהם  נעליהם  חגורים,  מותניהם 
לדרך",  "מזומנים  שעומדים  מכיוון  בידם, 
לצאת ממצרים (כפי שידעו גם המצריים שבני 
כן  וכמו  ממצרים),  לצאת  מתכוננים  ישראל 
מבחינים  אינם-יהודים  שאפילו   – אלו  בימינו 

בכך שיהודי עומד מוכן לגאולה.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ויקרא, החודש, ראש-חו־
דש ניסן ה'תשמ"ה. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ה, 
חלק שני, עמ' 1593-1592 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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חלוקת 'מצה שמורה' 
בערב חג-הפסח

מצות שלימות ומצות שבורות - מה מעלתן של המצות השבורות? • כך 
הגיעו המצות למונטריאול בו ביום • מצה זו – של הרבי – טובה גם אחרי 

• סיפור חלוקת המצות על-ידי הרבי תשי"א-תנש"א פסח

מסר  תשמ"ז  בשנת  אחרון-של-פסח  בהתוועדות 
להקמת  שנתמנו  לשלוחים  מההתוועדות  מצות  הרבי 
ברנובר  ירמיהו  הפרופסור   – בירושלים  חב"ד  שכונת 
לצורך "סעודת  (ז"ל)  מיידנצ'יק  שלמה  והרב  (שיחי') 
מצוה" כמנהג ישראל בעת הנחת אבן הפינה ("בשמם 
ובשליחותם של כל המסובים כאן"). וכך התבטא הרבי 

עת מסר את המצות ('התוועדויות תשמ"ז חלק ג' עמ' 150-149):
רק בגשמיות,  מצות שלימות, או אפילו שבורות – 
יותר  עוד  יתוסף  נשבר"  ד"לב  העילוי  מצד  ואדרבה, 

בענין השלימּות.
145 נכתב: ב'קובץ ליובאוויטש' (מספר 14 תשט"ז עמ')

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עומד  לפתח,  סמוך  "בחדרו 
מצות  קופסאות  מונחות  וסביבו  קומתו,  במלוא 
קדשו  עיני  נושא  הרבי  בערב-פסח.  שנאפו  'שמורה' 
לנכנס, נותן 'כזית' מצת-מצווה מידו, כשהוא מאחל לו 
"פסח כשר ושמח" ובמקרים רבים מוסיף הוא ברכות 

פרטיות לעניינים מיוחדים.
העורכים  לאלו  מצות  חבילת  נותן  היה  "כמו-כן 
יחידים.  ולעוד  שונים,  במקומות  כלליים'  'סדרים 

ולעתים גם אחר תפילת מעריב וגם בלילה השני.
מנהגו זה של הרבי מתועד גם ב'ספר המנהגים' (עמוד 

 :(38

כ"ק אדמו"ר שליט"א נוהג לחלק מצת שמורה ערב 
של  משי  בבגד  לבוש  כשהוא  מנחה,  אחרי  חג-פסח 

שבת ויום-טוב, ובחגירת אבנט.
ובהערה שם נאמר:

(בשנים  נ"ע  (מוהריי"צ)  אדמו"ר  כ"ק  גם  נהג  כך 
האחרונות לחייו בעלמא דין).

ארכה  תשל"ד  בשנת  פסח  ערב  של  המצות  חלוקת 
למעלה משלוש שעות. היא החלה בערך בשעה 15:00

והסתיימה בשעה 18:30 (כללה הפסקה קצרה לתפילת 
מנחה בשעה 17:00) – לפי יומנו של רש"ד שור ('דברי 

שלום' עמ' עג).

ערבית,  תפילת  לאחר  לאחדים  לחלק  המשיך  ושוב 
ובשובו מביקור בסדרי פסח במוסדות החינוך.

כבר בערב חג הפסח תשי"א ('שיחות-קודש' תשי"א עמ' שכד-
1) חילק הרבי מצות לאנ"ש.

בתוספת  שלימה  מצה  הרבי  נתן  העוברים  לאחד 
תיקח  (השלימה)  המצה  "את  לו:  ואמר  חתיכה, 
את  תאכל  אל  אך  הראשון,  (סדר)  בליל  ל'אפיקומן' 
את  השני.  הסדר  עבור  גם  חתיכה  תשאיר  אלא  כולה, 
החתיכה (הנוספת למצה) תכניס יחד עם המצה במפית 
המצות, ובלילה ב' תאכל את שארית המצה השלימה 

יחד עם החתיכה", וסיים באיחול: "פסח כשר ושמח".

מצות ושברי מצות
כך  שלימות.  מצות  קיבלו  חשובים  אישים  כאמור, 

רבנים וכך אנשים למטרות חשובות.

מצה שלימה לרב הצבאי
לקראת חג הפסח תשי"ב, כשעבר הרה"ח הרב משה 
מספר  הרבי  אותו  שאל  המצות,  חלוקת  בעת  אשכנזי 
פעמים האם הינו רב (שאז מגיעה לו מצה שלימה). ר' 
משה בביטולו הגיב בשתיקה. הרבי לא ויתר וציין: "הרי 

הינך רב בצבא (במילואים)", והעניק לו מצה שלימה.
 - אחר הוסיף הרבי: "זה גם עבור העתיד".

הרב  חמיו  פטירת  אחרי   – אחר-כך  שנים  שמונה 
אליעזר קרסיק בה' ניסן תש"כ – נתמנה חתנו הרב ר' 

משה אשכנזי לרב קהילת חב"ד בתל-אביב. 
(אוצר יוסף אשכנזי, ברחבי תבל, עמ' 32)

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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"יודע מחשבות"
ר'  הרה"ח  האברך  בנו,  עבר  תשל"ב  פסח  בערב 
מרדכי שמואל אשכנזי (לימים רבו של כפר חב"ד)  – 
ששהה אז ב-770 – בחלוקת המצות אצל הרבי. לילה 
מה'חבורה'  המצות  מארץ-הקודש  אליו  הגיעו  קודם 
המשפחתית והן היו כולן שבורות ומפוררות. הוא ייחל 

לעצמו לקבל מצה שלימה.
לו  לתת  ובמקום  מחשבותיו,  את  קרא  כמו  הרבי 
מהחתיכות השבורות שהיו בראש הערימה הוציא מצה 

שלימה ומסרה לו ('הרב אשכנזי' עמ' 335).
בערב פסח תשכ"ה העניק הרבי מצה שלמה להרה"ח 
ר' מרדכי שוסטרמן וציין שזה עבור עבודתו בהדפסת 
"המשך תרס"ו" (בב' ניסן של אותה שנה הורה הרבי להתחיל בסידור 
שהתפרסמה  ברשימה  בפירוט  ראה   – בדפוס)  ה"המשך" 

בגליון א'ה עמ' 10.

שלימות ושבורות לשלוחים באוסטרליה
בשנת  לאוסטרליה  שנסעו  התלמידים-השלוחים 
זכו  פח-פט)  עמ'  תשנ"ב,  מלבורן  המלך',  'איי  ספר  (ראה  תשכ"ז 
כאשר  מניו-יורק.  סגורה  קופסה  מיוחדת:  להפתעה 
פתחו אותה הופתעו מאוד למצוא לפניהם שבע מצות 
עבורם מהרבי, כשהאחת שבורה ואילו כל 6 הנוספות 
נשארו כולן שלימות, למרות תלאות הדרך. כל שליח 
ב'סדר'  ולמחרת  ל'סדר',  שלימה  מצה  אפוא,  קיבל, 

השני, אכלו כולם יחד את הנשארת השבורה...
כך  כיוון  שהרבי  כנראה  בכך:  מה  של  דבר  ולא 
ניסן  חודש  בראש  לאחר-מכן  שנתיים  כי  מלכתחילה 
תשכ"ט כאשר חברי הקבוצה השנייה נכנסו ל'יחידות' 
שהוא  תוך  ואמר  הוסיף  ובירכם,  לפניהם  דיבר  והרבי 

מצביע על חבילת מצות שהייתה מונחת שם:
קחו עמכם 'מיכלא דאסוותא' ו'מיכלא דמהימנותא' 
– כל-אחד ואחד מצה שמורה שלמה ושתי פרוסות" 
שלקחו  ולאחר  בעצמו.  לו  יבחר  אחד  שכל  והורה 
דולר,   [36=] ל"ו  מהם  אחד  לכל  העניק  המצות  את 
בבואכם  ומיד  קטנות...  להוצאות  יהיה  "זה  באומרו: 
שמה - תנו דולר לצדקה, ודולר נוסף ל'מעות חיטים'.

"לכל אחד מהעוברים
 העניק חתיכת מצה"

בשנת תשל"ז חל ערב פסח בשבת. הרבי חילק, אפוא, 
מצות ביום שישי י"ג ניסן. בעת חלוקת המצה נתן לר' 
מיכל יחיאל רסקין מצה עבור סעודת ה"ברית מילה" 
(אחרי  והבהיר  שבת-קודש  ביום  להתקיים  שאמורה 
תפילת מעריב) את כוונתו הק' שמצות הנ"ל (שאסור 

לאוכלן בערב פסח) יהיו רק מונחות על השולחן בזמן 
הברית, אף כי ייאכלו בליל הסדר בלבד.

מצה  חתיכת  הרבי  העניק  מהעוברים  אחד  לכל 
ודולר, איחל "פסח כשר ושמח", והוסיף שיחליפו את 

השטר בדולר אחר ויתנוהו לצדקה.
כשנכנס  השבת-קודש,  ביום  המנחה  תפילת  קודם 
נשים  של  'תור'  בהתארגנות  הבחין  המדרש,  לבית 
והביע  החג)  ליל  של  ערבית  (אחרי  מצות  לקבלת 
תמיהתו הרבה באמרו: "הרי אסור להכין משבת ליום 

טוב?!". (הפרטים על פי 'שיחות-קודש' תשל"ז כרך א' עמ' 783)

משלוח המצות למונטריאול
שח הרב יוסף-שמואל-יהושע גערליצקי:

היה  בפסח,  הורי  בבית  כשהייתי  צעירותי,  "בשנות 
קרובי  שלו  ממונטריאול  אחד  כל  כדלהלן:  הסדר 
משתדלים  האחרונים  היו  ב-770,  ידידים  או  משפחה 
או  מצה  מהרבי  ומשקיבלו  בתור,  ראשונים  להתייצב 
אטומה  קטנה,  בקופסה  אותם  אורזים  היו  מצה  חלקי 
לבית  אקספרס  לשולחם  לדואר  וממהרים  וארוזה, 

ההורים או המשפחה או הידידים במונטריאול.
הסדר  ובליל  למחרת,  כבר  מגיעות  היו  אלו  "מצות 
שנמנו  עד  מצות.  מאותן  לאכול  אנ"ש  זכו  השני 
וגמרו – בידיעת הרבי – למנות שליח שהגיע במיוחד 
ויטוס  המצות  את  יקבל  לרבי,  שייגש  ממונטריאול 
עבור  כרטיס  ומימנו  התארגנו  למונטריאול,  ביום  בו 
הת' אהרן אליעזר צייטלין (ז"ל) שהיה שליח- ידידנו 

מצוה זו.
הסדר היה שמיד עם קבלת המצות היה רץ למכונית 
במהירות  אותו  הביאה  והיא  מראש  מוכנה  שהייתה 
כבר  הראשון  הסדר  שבליל  שכבר  כך  התעופה,  לנמל 
נכחו מצות הרבי על שולחנם של החסידים במונטריאול 

(מלבד פעם אחת דומני, שאיחר לטיסה)...
להלן דוגמאות:

"בס"ד
"כ"ק אדמו"ר שליט"א

דמונטריאול  והתמימים  שאנ"ש  להודיע  "הנני 
בכדי  פסח,  בערב  המצות  עבורם  לקבל  שלחוני, 
מהם  לאכול  שיזכו  ולהביאם  ביום  בו  לחזור  שאספיק 

בליל ראשון דחג הפסח.
"אהרן אליעזר צייטלין".

ושוב:
"כ"ק אדמו"ר שליט"א

 – שולחים  אנו  זו,  בשנה  כן  הקודמות,  בשנים  "כמו 
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שליט"א,  אדמו"ר  מכ"ק  מצות,  לקבל  שליח   – אי"ה 
במונטריאול  והתמימים  אנ"ש  עבור  פסח,  בערב 
שנזכה  כדי  ביום,  בו  למונטריאול  לחזור  ושיספיק 
לאכול מהם בליל ראשון דחג הפסח, השליח יהי' הת' 

אהרן אליעזר צייטלין. (59 שמות)".

הרופאים נקראו להכריע
ביום רביעי, י"ב ניסן תשל"ח כותב הרה"ת ר' יצחק 

מאיר הכהן סוסובר לאחד מידידיו:
[י"א  ההתוועדות  לפני  אתמול  פסח:  לערב  "בנוגע 
והשנה  שמכיון  ואמר  סודאק  נחמן  הרב  הכריז  ניסן] 
ומכיון  בשבת,  מחלק  לא  והרבי  בשבת  ערב-פסח  חל 
שכל אחד רוצה לקבל מצות מהרבי ולפועל הזמן לא 
לכן  הק',  מידו  ישירות  ולקבל  לגשת  לכולם  מאפשר 
הועלתה הצעה שאחד מכל רחוב [= בשכונת קראון-

וכמו-כן  הרחוב,  תושבי  כל  עבור  לקבל  ייגש  הייטס] 
שלוחים ייגשו לקבל רק שליח אחד מכל עיר עבור כל 

אנשי העיר (כולל השלוחים וכו').
"אבל היום מבקרים הרופאים – ד"ר ווייס, ד"ר רזניק 
ופרופסור לב – אצל הרבי ואחת המטרות של הביקור, 
לקבוע את המצב הבריאותי האם הוא מאפשר חלוקה 

זו".
שרצונו  נראה  יהיה  שלא  איך  "להשערתי,  ומסיים: 
של הרבי יגבר על הכול, וכפי שראינו עד כה שהרבי 
לא התחשב בשום דבר, ואפילו בדעתם של הרופאים!".
לפועל לא ממש כן היה. הרבי החל למסור חבילות 
מצות לכל אחד מאברכי ה'כולל' [= שליד המזכירות] 

והם חילקו את המצות לאנ"ש בשליחותו של הרבי.

חלוקת המצות על-ידי האברכים
ב'יומן שנת הקהל – תשמ"ח' (עמ' 208):

בערב  לחלק  שנה  מידי  רגיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לחברי  ביום)  בו  (שנאפו  מצות  הצהריים  אחר  פסח 
לאלה  כן  כמו  הקהל.  לכל  שיחלקון  על-מנת  הכולל 
של  המזכירות  ולחברי  ציבוריים  פסח  סדרי  העורכים 
כ"ק אדמו"ר שליט"א. החלוקה – שהתנהלה ב'גן-עדן 
עד  מכן  ולאחר  בערך  שעה  כרבע  נמשכה   – התחתון' 
מצה  חלקי  הכולל  אברכי  חילקו  ממש  החג  לכניסת 

לכל קהל אנ"ש והתמימים הרב.
עמ' 189): ובשנת תש"נ ('שנת ניסים בבית חיינו' (הרשקוביץ)

כ"ק  מצות  את  לאפות  התמימים  הלכו  ב-12:30 
אדמו"ר שליט"א, המצות אותם אוכל בפסח ומהם גם 

מחלק (ע"י חברי הכולל) לקהל.

כ"ק  מהמאפיה.  המצות  הגיעו  לערך  ב-17:10 
לחברי  ה"כולל",  לחברי  חילק  שליט"א  אדמו"ר 

המזכירות ועוד.

מצה טובה גם לאחר פסח
הסדרים  לעורכי   :(129 עמ'  נפלאות  (אראנו  תנש"א  בשנת 
ולחברי הכולל – איחל "חג הפסח כשר ושמח". למזכיר 
הרה"ת ר' חיים יהודה קרינסקי שי' נתן שתי חבילות 
כל  עבור   =] מזכירות"  גַאנץ  "פַאר  באמרו:  מצות 
קרא  הלברשטם  ברוך  חיים  לר'  המזכירות"].  (חברי) 
עוד  לו  ונתן  'הלברשטם')  בשמו  (קרא  בחזרה  הרבי 
עמם  קשר  לך  שיש  אלה  "לכל  באמרו:  מצה  חתיכת 

בהפצת המעיינות".
סיפר המשפיע החסיד ממונטריאול הרב מנחם זאב 

גרינגלאס (ז"ל) ('ליקוטי סיפורי התוועדויות' עמ' 347):
"פעם, כשהרבי חילק מצות, נתן לאחד מצה וביקש 
לרבי  הלה  השיב  בעירו.  המתגורר  למישהו  שיתנּה 
בידו  סיפק  יהיה  ולא  פסח,  אחרי  רק  לעירו  שיחזור 

לבצע את השליחות.
אחר  גם  היא  טובה  זו  'מצה  ואמר:  הרבי  "נענה 

הפסח'".

מצות לרפואת הנערה
פעם אחת בחול-המועד-פסח כשהרבי יצא מתפילת 
מנחה בדרכו לחדרו, הבחין בנערה חולה ברגליה ל"ע 

שאליה נלווה מישהו.
הרבי פנה אליה ואמר לה שימסור לה מצה – שכידוע 
ר'  הרה"ח  המזכיר  באמצעות   – רפואה  של  ענין  הוא 

בנימין קליין (יומני התמימים תשל"ב, תשל"ג).

מצה מהמגירה
כשהרבי  תשכ"ג,  אמור  פרשת  שבת-קודש  במוצאי 
שפירא  דובער  שלום  בתמים  הבחין  הק',  מחדרו  יצא 
של  (ה'מלמד'  וילענקין  זלמן  שניאור  הרב  של  נכדו 
הרבי) שמצב בריאותו התערער ביום שישי שלפני-כן. 
הרבי קרא לו להיכנס לחדרו, פתח את המגירה בשולחנו 

חיפש קמעה והוציא משם מצה, מסר לו באומרו:
שלסבא יהיה שבוע טוב. קח את המצה ותן לסבא. 
את  קח  קשה,  יהיה  הדבר  ואם  חתיכות.  לפיו  הכנס 
'מיכלא  היא  מצה  הרי  במים.  אותה  השרה  המצה 

דאסוותא' [מאכל הרפואה] ושיהיה לו שבוע טוב.

המשך הרשימה בגיליון הבא, אי"ה.

11

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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יום,  מבעוד  בדק  לא  אם  עדינה.  'ליפה'  בעזרת  היטב 
ה'סדר',  לפני  האור  מול  עלה  כל  היטב  לבדוק  יוכל 
ישטפם  לאכילה,  הנקיים  החלקים  את  לעצמו  יוריד 
במים רגילים וייבשם בעדינות (הרבי לא אכל קלחים)9.
טוחנים את התמכא בערב שבת, ומכסים אותו שלא 
בבואם  התמכא  את  לטחון  והנוהגים  ממרירותו.  יאבד 

מבית-הכנסת בליל הסדר, יעשו זאת בשינוי10.

חרוסת
רסק פירות עבה, זכר לטיט. נעשה מפירות שנמשלה 
הדומה  תבלין  בתוכו  לתת  וצריך  ישראל11,  כנסת  בהן 
לתבן כגון קינמון וזנגביל, אך "מכמה שנים מנהגנו לא 
לקחת קידה וקנמון מחשש תערובת חמץ, רק תפוחים 
כלשהי,  חמיצות  בו  שתהא  צריך  ואגוזים"1.  אגסים 
קהות,  שיניהם  שהיו  עד  בישראל  משעבדים  שהיו  זכר 

ומרככים אותה ביין אדום, זכר למכת-דם12.
נעשה  ביין  וריכוכה  יבשה,  הרבי  שבקערת  החרוסת 
רק לפני אכילת "מרור", על-ידי שמניח מקצתה לתוך 
התחתית של כוס-היין. מה שאין כן בכורך, שלא טובלים 
בחרוסת את המרור אלא מניח קצת מהחרוסת היבשה 

שבקערה על המרור ומנערה ממנו13.

כרפס
עבדו  ריבוא  ששים  כלומר  ס'-פרך,  ראשי-תיבות: 
תפוח- (או  בצל  לקחת  נוהגים  ואנו  עבודת-פרך14. 

אדמה)15.

9. ומציינים בזה למג"א סי' תעג ס"ק יא. אך במצב הנתון וודאי עדיף להשתמש 
בהם.

10. שו"ע אדה"ז סימן תקד ס"א. ראה שע"ת סי' תעג ס"ק ג, והנסמן בנטעי-
גבריאל שם סי"א.

11. שו"ע אדה"ז סי' תעג סל"ב-לג.
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ומנהג  בנוזל.  רק  ייתכן  ש'טיבול'  כיון  לרככה,  צריך   .12
[וכן נהג הרבי] לתת מעט חרוסת בתוך הצלחת שבתחתית הכוס, שבה נמצא 
גדותיו  כל  על  יין  מלא  להיות  צריך  שהכוס  כיוון  כוסות,  מהד'  שנשפך  היין 
(התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 181). וזאת רק ל'מרור' אך לא למרור שב'כורך'. 

13. 'התוועדויות' תשמ"ו ח"ג עמ' 181. ספר המנהגים.
14. אבודרהם, מהרי"ל - 'לקוטי טעמים ומנהגים' לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

אח"כ  ורק  בצל,  לוקחים  היו   – "לכרפס  שעד:  עמ'  היומן'  ב'רשימות   .15
כשנחלשו הדורות, לקחו [-הנשים, 'המלך במסיבו' ח"א עמ' קלא. 'אוצר' עמ' 

קלד] תפוחי אדמה, אבל אדמו"ר מהר"ש לא היה שבע רצון מזה".

ולהעיר שב'אוצר' שם ציין לערוך-השולחן ומעדני-שמואל, וכן מציינים לחיי-
שם  פסק  ס"ד  רה  בסי'  גם  ואכן  בבצל,  שנהגו  העבודה'  ושורש  ו'יסוד  אדם 
ומברכים  פת]  [=ללא  לאכילה  טובים  שהבצלים  ס"א,  שם  רבינו  שו"ע  כדעת 
עליהם 'אדמה', ואכן מספרים שכך נהגו ברוסיה, אך במשנ"ב שם ס"ק ה כתב 
על  סד  סי'  ח"א  או"ח  אג"מ  בשו"ת  [וכ"כ  ש"במדינותינו  ב)  ס"ק  (מהשע"ת 
361 עמ'  וזאת-הברכה  לס'  אליהו  הגר"מ  בהערות  מאידך  דהיום.  'מדינותינו' 
לאכול  אדם  בני  דרך  אין  לעולם  בפה"א]  ברכתו  חריף  שאינו  חי  שבצל  פסק 
שומים ובצלים חיים אף כשהם רכים", ובסדר ברה"נ (פ"ו ה"ד, עיי"ש בביאור 

היין
בליל הסדר חובה על כל אחד ואחת16 לשתות ארבע 

כוסות יין.
מי שאפשר לו, ישתה יין (אדום17) בלבד. אם קשה לו, 
יערב בו מיץ ענבים טבעי, ואם גם זה קשה, ישתה מיץ 

ענבים טבעי לבדו18.

הכוס
שיעור  'רביעית'20.  ולהכיל  שלמה19  להיות  חייבת 

רביעית ע"פ ספר שיעורי תורה - 86 סמ"ק21.
נוהגים להשתמש בגביע כסף22. אין נוהגים להשתמש 

בגביע עם רגל23.
_______________________

הרב גרין, וכן בלוח ברה"נ פ"ט הי"א) פסק רבינו שאם הבצלים ראויים לאכילה 
בפני עצמם, אף אם רוב בני אדם אוכלים אותם רק עם פת – מברכים עליהם 
בפ"ע בפה"א. משמע שאם גם המיעוט אינו אוכלם בפ"ע, ברכתם שהכול. אבל 
לפי הנ"ל כנראה גם בימינו יש מיעוט שאוכלם חיים (וא"צ לסמוך על הח"י סי' 
תעה ס"ק טז, שאף אם אינו ראוי מברך על המרור בפה"א, שהרי בשו"ע רבינו 

שם סכ"ג לא פסק כן).
16. שו"ע אדה"ז סי' תעב סכ"ה.

17. שו"ע אדה"ז סי' תעב סכ"ו (אם אין הלבן משובח ממנו), וכן נהג כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו, וראה 'הגדה היכל מנחם' עמ' לז, שהקפיד על כך גם כל השנה.

מצווה מן המובחר לקחת יין שאינו מבושל ושאין בו שום תערובת כלל. אבל 
הם  אם  בהם  לצאת  יכול  לכתחילה  אפילו  כמוהו,  משובח  אחר  יין  לו  אין  אם 

כשרים לברכת הגפן (שו"ע אדה"ז סי' תעב סכ"ז).
לכתחילה, יין הכשר לברכת הגפן הוא שיש בו לפחות רבע מכמותו יין טהור 
(ראה שו"ע אדה"ז סי' רד ס"ט-י. שו"ת צמח צדק או"ח סי' כח. ולכאורה, ע"פ 
לא  אבל  זו,  מזיגה  על-ידי  לשתותו  כשהדרך  רק  הוא  זה  כל   - שם  המבואר 
במיץ  כלל  שייך  אינו  זה  כל  לכאורה  שונות.  תמציות  בעזרת  מושג  כשהטעם 

ענבים).
בנגיעתם  חשש  שיש  כאלה  גם  שמארחים  הציבוריים,  בסדרים  ובפרט  כיום, 
ביין, סומכים רבים על הפסטור כיין מבושל, וכן צויין בעבר גם על תוויות היין 
אגרות-משה  שו"ת  (ראה  מחמירים  ויש  בארה"ק.  חב"ד  רבני  בי"ד  שבהכשר 

יו"ד ח"ב סי' נב, שו"ת מנחת-שלמה סי' כה, ועוד).
יט  כרך  באג"ק   .26 הערה  פ"ג  ח"ב  כהלכתו'  פסח  'סדר  בס'  המובא  ראה   .18
עמ' ריג מציע מיץ ענבים כפתרון לשתיית ארבע כוסות לחולה (בקונטרס 'ר"ח 
כסלו' מובא שבליל שמע"צ תשל"ח אחרי התקף-הלב בא הרבי לקדש בסוכה, 
והציעו הרופאים שיקדש על מיץ ענבים, והרבי סירב, באומרו "קידוש מאכט 

מען אויף ויין" [=קידוש עושים על יין]).
19. שו"ע אדה"ז סי' קפג ס"ד.

20. שו"ע אדה"ז סי' תעב סי"ז-יח.
21. אך כוסו של הרבי גדולה ביותר - 'המלך במסיבו' ח"ב עמ' שג.

22. כרם-חב"ד עמ' 48. המלך במסיבו ח"ב עמ' שכ. כף-החיים סי' תעב ס"ק יא. 
אך 'כוס של אליהו' מזג הרבי בזכוכית שקופה (המלך במסיבו שם עמ' שכב).

23. במאמרו של הרה"ג רח"י ע"ה אייזנבך בגליון 400 של 'כפר חב"ד', מסביר 
נוהג זה - הקיים גם בקהילות חסידיות אחרות - כיוון שע"פ הזוהר נעשה עניין 
אחד מחמש אצבעות היד יחד עם הכוס, ולכן אין מפסיקים ביניהם. וצ"ע אם 

אירע שיש רק כוס עם רגל, האם לדידן יש לאחוז מתחת הרגל או מעליה.
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

ח' 
ניסן

י"א 
ניסן

תש"ט תרע"התר"פ

תרס"בתר"י

מאמרו הראשון 
של הרבי הריי"צ

אדמו"ר  כ"ק 
את  אמר  מוהריי"צ 
הראשון,  מאמרו 
גויים  "ראשית  ד"ה 
על  מיוסד  עמלק". 
של  האחרון  המאמר 
אדמו"ר  כ"ק  אביו 

מוהרש"ב. 
(ספר המאמרים תר"פ ע' א)

חגיגת הבר-מצווה של כ"ק 
אדמו"ר

חגיגת הבר מצוה של כ"ק אדמו"ר, אמו 
הבר  חגיגת  על  מספרת  חנה  הרבנית 

מצוה:
לאחר דרשתו של בר המצוה, שהותירה 
התייפח  השומעים,  כל  על  עז  רושם 
מהאורחים,  רבים  גדול;  בבכי  הנער 
אליו  הצטרפו  בכייתו,  את  בראותם 

והתחילו לבכות אף הם. 
אמו  מספרת   – למצוות  שהגיע  בעת 
בשם בעלה הרב – היה כבר גאון עולם!
(תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 346)

יום חתונת הרבי המהר"ש
מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  יום 
דודתו  בת  רבקה,  הרבנית  עם  (בזוו"ש), 
אדמו"ר  כ"ק  בת  שרה,  חי'  הרבנית 
אהרן  ר'  הרה"ח  והרה"ג  האמצעי, 
בשנותיהם  אז  היו  הם  אלכסנדרוב. 
שנה  עשר  ששה  בן  המהר"ש  הצעירות: 
בת  רבקה  והרבנית  יום,  ועשרים  ושבעה 
ויום  חדשים  וחמשה  שנה  עשרה  חמש 

אחד. 
(דברי ימי הרבנית רבקה ע' מד)

הילדים  שבשחוק  המספרת  אגדה  ישנה 
יחד אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש, והוא בן ג' 
רבקה  את  לכלה  יקח  הוא  כי  שנה,  ד'  או 
בת שרה, שהיתה גם כן בערך שנים אלו, 

וכולם צחקו... 
(שם ע' כו. צד)

יום הולדת כ"ק אדמו"ר

יום הבהיר, יום הולדת כ"ק אדמו"ר - רבי מנחם מענדל, נולד 
בערב שבת קודש (שבת הגדול) בעיר ניקולייב שבאוקראינה. 

ונקרא ע"ש סב סבו, כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. 
בשנת תרצ"ט בליל הסדר השני, אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
חג  וקודם  ישראל,  כלל  על  רעות  גזירות  היו  תרס"ב  בשנת 

הפסח נתבטלו בדרך נס... 
(סה"ש תורת שלום [מילואים] ע' 324)

הרבנית חנה אמו של הרבי התבטאה על בנה: 
"אחת אוכל להגיד לכם, כי הוא קדוש מבטן ומלידה". 

(תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 339)

מהעיר  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שלח  מברקים  ששה 
ליובאוויטש לניקולייב - הוראות וברכות בקשר להולדת הרך 
וחינוכו, שלוש מן ההוראות היו: להכין עבור הרך הילוד טלית 

קטן, כיפה ונטילת ידים. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 301)

תש"ג 

הוצאת ספר 'היום יום'
יום',  היום  'לוח  לאור  יצא 

הספר הראשון של הרבי.

יחידות מיוחדת
בשיחה  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
יום  לרגל  ב"יחידות"  לרבי  מיוחדת 
בחיי   – האחרון  ניסן  (י"א  הולדתו 
הרבי הריי"צ) - מסר לו עניינים שהם 

בקבלה רבי מפי רבי.
(ימי מלך ח"ג ע' 1165. 
השיחה נדפסה בסה"מ תש"ט עמ' 142)
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מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל

תשכ"ב
אדמו"ר,  כ"ק  להולדת  השישים"  "שנת  במלאות 
קיים הרבי התוועדות מיוחדת לרגל היום, והיתה 
יום  אירוע  את  ציין  שהרבי  הראשונה  הפעם  זו 

הולדתו בפרהסיה. 
(התקשרות גליון לז ע' 10. תורת מנחם חל"ג ע' 283 ואילך)

תשכ"ב 
במהלך התוועדות י"א ניסן, ייסד כ"ק אדמו"ר את 

ה'כולל לאברכים' הראשון של חב"ד. 
(שם ע' 300)

תשל"א
ניסן'  י"א  'התוועדות  הפכה   – השבעים"  מ"שנת 

של הרבי להיות קבועה.
תשל"ב

שאחד  אדמו"ר  כ"ק  ביקש  ניסן,  י"א  בהתוועדות 
הילדים יאמר את ארבעת הקושיות!

תשל"ב
על  ניסן,  י"א  בהתוועדות  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 

הקמת ע"א מוסדות חדשים. 
(שיחות קודש תשל"ב ח"ב ע' 115)

תשמ"א 
לילדי  תורה  ספר  "מבצע  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
ישראל", לאחד את כל ילדי ישראל, בנים לפני בר 
מצווה ובנות לפני בת מצווה, בספר תורה מיוחד 
שאת אותיותיו יקנו ילדי ישראל מכל קצוות תבל, 
וכדי  התורה  עם  שלהם  הקשר  את  לחזק  כדי 
לאחד את כל ילדי ישראל סביב תורתנו הקדושה. 
(שיחות קודש תשמ"א ח"ג ע' 131)

תשמ"ב 
בהתוועדות י"א ניסן (שנת השמונים) חילק הרבי 
ספרי תניא בהוצאה מיוחדת עם צילומי השערים 
שנדפסו  התרגומים  ושל  התניא  הוצאות  כל  של 
עד עתה, לאנשים נשים וטף, בצירוף דולר לצדקה.
"כדי  היא  התניא,  שחלוקת  התבטא  הרבי 
להשתתף  שבאו  אלו  לכל  התודה  הכרת  לבטא 

בהתוועדות זו". 
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 1244-45)

תשד"מ 
בהוצאה  להדפיס  הרבי  הורה  ניסן,  י"א  לקראת 
מיוחדת את ספר התניא, כשגם בו יודפסו צילומי 
אז.  עד  שנדפסו  התניא  ספרי  כל  של  השערים 
בסוף ההתוועדות חילק הרבי את ספר התניא – 
מהמשתתפים,  לכאו"א   – לצדקה  דולר  בצירוף 

והפעם - באמצעות אברכי הכולל. 
(תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1447-49)

תשמ"ה 
הולדת  יום  ברבים,  האחרונה  ניסן  י"א  התוועדות 

פ"ג שנה.
תשמ"ו

באופן  לצדקה  דולרים  לחלק  החל  אדמו"ר  כ"ק 
חלוקת  זה,  תאריך  לפני  ראשון.  יום  בכל  קבוע 
ולא  מיוחדות  בהזדמנויות  התרחשה  הדולרים 

באופן קבוע.
את  וקיבל  הרבי  עמד  בבוקר,  ראשון  יום  מידי 
אלפי היהודים שבאו לבקש את ברכתו הקדושה 
כשהוא  והצלחה,  לברכה  והדרכתו  עצתו  את  או 
מצוה  כשליחות  דולר  של  שטר  לברכה  מוסיף 
תפילת  לאחר  מיד  החלה  החלוקה  לצדקה. 

שחרית והסתיימה לפני תפילת מנחה.
תשמ"ט 

 - מוקדמת  הודעה  ללא   – חילק  אדמו"ר  כ"ק 
שטר  עם  יחד  ישראל"  "אהבת  הקונטרס  את 
שעבר את גיל הבר מצוה.  דולר לצדקה, לכאו"א 
מההדפסה  שנותרו  אלה  הם  אלו  קונטרסים 
עבור  שיועדה  תשל"ז  בשנת  הראשונה 
המעטים  הקונטרסים  שאזלו  לאחר  המשפיעים. 
שלושה  אחד  לכל  לחלק  הרבי  המשיך  שהיו, 

שטרות דולר, כשליחות מצוה לצדקה.
תש"נ

להדפיס  הרבי  הורה  ניסן  י"א  הבהיר  יום  לכבוד 
בהוצאה מיוחדת ובכריכה נאה - קונטרס שיכלול 
את המאמר ד"ה "כי ישאלך בנך" שנאמר בשנת 
תשל"ח והוגה בימים אלו ע"י הרבי. בליל י"א ניסן 
לאחר תפילת ערבית וברכת אנ"ש אל הרבי (ע"י 
הרש"ז גורארי' ע"ה), שהתקיימו בביתו הק', חילק 
ניסן –  י"א  הקונטרס (קונטרס  את  לכאו"א  הרבי 

תש"נ), בצירוף שטר של דולר לצדקה.
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שואלין ודורשין 
בהלכות הפסח (ג)

מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג

מצות
להפריש   - לאו  ואם  שהפרישו,  לוודא  לשכוח  לא 
בעצמו, 'חלה' מן המצות. וכן לברור מחשש נפוחות 

וכפולות. - כל זה לפני כניסת השבת.
שזהו  קיבול,  בית   - כפופות  מצות  לקחת  נוהגים 
'כלי' האמיתי. ונוהגים להפסיק במפה בין מצה  ענין 

למצה1.

זרוע
נוהגים לקחת חלק מצוואר עוף. 

נוהגים לצלות את הזרוע, וצריך לעשות זאת בערב 
פסח  בליל  לצלותה  לו  אסור  צלה,  ולא  שכח  שבת. 
(כיוון שאין מנהגנו לאוכלה אף למחרת ביום)2, ויניח 

במקומה בשר מבושל3.
זה  כל   - אחר-כך4  הזרוע  לאכול  שלא  מדקדקין 
הרחקה שלא יהא כל דמיון לקרבן הפסח. ומטעם זה 
הנה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע היה מסיר כמעט5 את 
כל הבשר מעל עצמות הזרוע1, וכן נהג גם אביו כ"ק 

אדמו"ר מהורש"ב נ"ע6.

1. ספר-המנהגים.
2. שו"ע אדה"ז סי' תעג סכ"א.

3. כף-החיים שם ס"ק סג.
4. מנהג מדינותינו שלא לאכול צלי בליל פסח (שו"ע אדה"ז סי' תעו ס"א), 
כהאוסרים  ביום,  למחרת  גם  כלל  לאוכלה  שלא  שמדקדקין  משמע  וכאן 

שהובאו בכף-החיים שם ס"ק ב.
נקראת  אינה  בשר  ללא  עצם  שכן  עליה,  להשאיר  צריך  בשר  מעט  אבל   .5

'תבשיל', שו"ע אדה"ז סי' תעג סכ"ב.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מסיר לפעמים אף את החוט הפנימי שבחלל 

הגרגרת - 'אוצר מנהגי חב"ד', ניסן-סיוון, עמ' קל.
6. ספר-השיחות תש"ב עמ' 93.

ביצה
מבושלת עד שתתקשה1. אם לא בישלה לפני שבת, 

רשאי לבשלה בליל החג.
הרבי היה מדקדק שלא תישבר קליפת הביצה, אף 
המצות  גבי  על-  במקומה  להעמידה  לו  היה  שטורח 

כשהיא בשלימותה.

מרור
נוהגים לקחת חסה7 [כך שמה גם בארמית, ובלשון 
המשנה,  בלשון  שמה  [כך  ותמכא  'חזרת']  המשנה 
לפי הזיהוי במסורת אשכנז, ובימינו נקראת בארה"ק 
והן  למרור  הן   - יחד  שניהם  'חזרת']  בשם  בטעות 

לכורך1.
יש לבדוק, לשטוף ולייבש את ה'חסה' מבעוד-יום. 
עדיף להשתמש בחסה מגידול נקי מחרקים, הטעונה 
רק השריה קלה במי סבון ושטיפה. חסה רגילה – גם 
וכבר  החרקים,  מן  היטב  בדיקה  טעונה   – הקלחים 
ציינו שעדיף שלא להשתמש בחומץ או מלח [מלבד 
הזהירות מ'כבוש'8, הבעיה שבריכוז גדול מדי שלהם, 
החרקים המוצצים מתים ונשארים בתוך העלה] אלא 
בנוזל לשטיפת כלים, בריכוז הרגיל, ולשטוף כל פינה 

7. "מצווה לחזור אחר חזרת . . ואף-על-פי שהחזרת אין בה מרירות, מכל-
מקום כשהיא שוהה בקרקע, מתקשה הקלח שלה ונעשה מר מאוד, ומפני 
כך היא נקראת מרור, ומצווה לחזור אחריה אף כשהיא מתוקה . . זכר למה 
שמררו המצרים את חיי אבותינו . . בתחילה בפה-רך . . ולבסוף מררו חייהם 
בעבודה קשה . ." (שו"ע אדה"ז סי' תעג ס"ל). ולעיל בסכ"ג מביא שיוצאים 
בין השאר גם בתמכא שקורין קריי"ן. ובסכ"ח שמצטרפים זה עם זה לכזית.

'שיעורי  בס'  מש"כ  על-פי  אולי  'רומינה',  מסוג  בחסה  להשתמש  מקפידים 
תורה' עמ' קצז שעדיף לקחת "מין הארוך" דווקא. וראה נטעי-גבריאל פסח 

ח"ב פנ"ד ס"י.
8. כיוון שאין יוצאין ידי חובה במרור כשהוא כבוש, ושיעור 'כבישה' בציר או 
בחומץ הוא "שיתננו על האש וירתיח" (שו"ע אדה"ז סי' תעג סכ"ג), וזה ייתכן 

לפעמים אפילו בשתיים-שלוש דקות.

20



המזבח"23 עד "כן עשה את המנורה", שהיא כנגד 
שבט לוי, ללא ה'יהי-רצון'24.

שריפת החמץ: שורפים לפני השעה 11:44, כמו 
בתנור  אותו  שורפים  אין  שנה.  בכל  בערב-פסח 
שמבשלים או אופים בו משהו, אלא עושים עבורו 
בו  לקיים  'כזית',  לשרוף  ונכון  נפרדת.  מדורה 

מצוות ביעור.
החמץ  את  לנער  לשכוח  אין  לביעור  במקביל 
של  באלו  ובפרט  הבגדים,  בכיסי  להימצא  העלול 
בתוך  להימצא  העלול  החמץ  לגבי  כן  הילדים. 
וכן  לפני-כן),  שם  ובדקו  ניקו  לא  (אם  המכונית 
בפחי האשפה (או לפוסלו מאכילת-כלב). ולסגור 

היטב את החמץ המיועד לסעודות שבת.
ששכח  מי  גם  חמירא'.  'כל  עתה  אומרים  אין 

ואמר, יחזור ויאמר זאת בשבת.
ה'יהי  את  הרבי  אמר  ותשמ"א  תשל"ד  בשנים 

רצון' לאחר שריפת החמץ ביום עש"ק.
מצות מצווה: הנוהגים בזה, אופים השנה בערב 
כרגיל  ומבטלים  היום25.  חצות  אחר  שבת-קודש 
את הפירורים והבצק הנדבק בכלים (שלא ישכחו 

לבטלם אחר-כך).
לזכות  יזכרו  וכד'  הרבנים  עירוב-חצרות: 
(בפתח) היום (אפילו בין השמשות) לכל העיר את 
המצות של 'עירובי-חצרות' כדין הנעשה בכל שנה 
העירוב  את  לשרוף  צריך  לפני-כן  בערב-פסח26. 

דאשתקד, כמובן.
מלאכה,  עשיית  כלים,  הכשרת  חמץ,  אכילת 

תספורת ונטילת הציפורניים – מותרות כל היום.
השולחן  את  לערוך  נאים,  בגדים  ללבוש  יש 
לזלזל  ולא  שבת,  בכל  כרגיל  המיטות  ולהציע 

חלילה בכבוד היום ובקדושתו.

הכנות לשבת:
• אין לבשל לשבת זו מאכלי חמץ דביקים.

בכלי- לפסח  כשרים  מאכלים  רק  לבשל  רצוי   •

ח"ג  תשמ"ה  התוועדויות  הערה 1.  עמ' 19  לב,  כרך  שיחות  ליקוטי   .23
להתחיל  טו  סעיף  תכט  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  כמ"ש  (ודלא   .1758 עמ' 
וב'אוצר  בהערה   36 עמ'  בספר-המנהגים,  ראה  "בהעלותך",  זה  ביום 

מנהגי חב"ד' ניסן-אייר, עמ' ז).
24. ליקוטי שיחות כרך לב, עמ' 21 הערה 21.

25.  שו"ע אדה"ז סי' תנח ס"ד.
26. שו"ע אדה"ז סי' שסח ס"ד.

חשש  שיש  (כיון  סעודות-שבת  ולצורך  פסח, 
מהפירורים) להעבירם לכלים חד-פעמיים.

להעבירם  כדי  פסח,  לתבשילי  שניגשים  בשעה   •
מכל  נקי  להיות  לזכור  יש  חד-פעמיים,  לכלים 

פירור חמץ.
עבור  מילדים)  בצמצום (ומוצנע  חמץ  להשאיר   •
כיצד  לעצות  יזדקקו  שלא  כדי  המשפחה,  בני  כל 

לבערו בהגיע הזמן.
את  בנקל  לבער  שיוכלו  כך  השולחן  לסדר   •
על  חד-פעמית  מפה  בפריסת  כגון  הפירורים, 

השולחן, ומפית לחמץ לכל אחד מהמסובים.
הבית,  של  אחר  בקצה  החמץ  את  האוכלים   •

ישתדלו שייראו משם הנרות.
תחת  ולא  השולחן  בקצה  להניח  יש  הנרות  את   •
המפה  את  לסלק  שיוכלו  כדי  המיוחדת,  המפה 

מהשולחן.
לגזור   - צריך  (ואם  חד-פעמיות  מפות  להכין   •

אותן היום), וכלים חד-פעמיים.
כל  על  ומעשרות  תרומות  שהופרשו  לוודא   •

פירות-העץ (גם לחג).
לא לשכוח להכין היום לליל-הסדר:

• להרכיב מסננות חדשות בברזים שבמטבח.
• לכוון את שעון-השבת על-פי הזמן הצפוי לסיום 

ה'סדר'.
להדלקת  נשמה')  'נר  דלוקה (כמו  אש  להשאיר   •

נר יום-טוב ולבישול המאכלים בו.
ידביקו   – ליום-טוב  מיוחדים  פמוטות  המכינים   •

בהם את הנרות עוד היום.
טרם  (אם  המצות  מן  חלה  שהופרשה  לוודא   •

הפרישו במאפייה).
• לבדוק את המצות מחשש כפולות ונפוחות.

• יש לצלות את הזרוע בערב שבת.
• לפורר את ה'חריין' (ולסוגרו היטב בכלי).

• לפורר את החרוסת.
• להכין מספיק מי-מלח.

יום- לקראת  פרוכת  בבית-הכנסת  המחליפים   •
טוב, יעשו זאת היום (ואם שכחו, יחליפוה לאחר 

כניסת החג, ועיין בשו"ע אדה"ז שטו,ז).
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"הנוגע בהם כנוגע 
בבבת עינו של הקב"ה!"
שיחה מטלטלת על מעלתם של ישראל • עידודים ושמחה בלתי 
רגילה • מה "הצד הטוב" בכך שאין ממשלה בישראל? • חלוקת 

קונטרס "י"א ניסן תש"נ" • אירועי ליל ויום י"א ניסן

שבת קודש פרשת ויקרא, ה' ניסן
בתפילת שחרית בקטע של "נשמת כל חי" פתח 

הרבי את ספר התהלים ועיין בפרק פ"ט.
13:30 בשעה  בשעה  הרבי  נכנס  להתוועדות 

שהרבי  עד  גאלתנו"  "ממצרים  שר  הקהל  לערך. 
התיישב על כסאו, ואחר שעשה קידוש החל הקהל 
התהילים  פרק  על  (הניגון  מזמור"  "שיר  לשיר 
לעודד  הרבי  החל  השירה  באמצע  כרגיל.  פ"ח) 
מספר פעמים בידו בתנועות נמרצות, ואחר החל 

באמירת השיחה.

שיחה א'
השיחה נאמרה בטון גבוה, ומפעם לפעם הגביה 
מאוד,  מיוחדת  הייתה  השיחה  קולו.  את  הרבי 
ונאמרו בה הרבה התבטאויות מעניינות ומיוחדות. 

במסגרת זו נוכל להביא מעט מתוכן השיחה.
תוכן הדברים:

בהפטרה השבוע נאמר "עם זו יצרתי לי תהילתי 
יספרו״ - שהקב״ה אומר שכל אחד מישראל נוצר 
מהם  אחד  וכל  הקב״ה,  של  כבודו  למען  בשבילו, 
"תהילתי יספרו" - עצם מהותו של יהודי 'מספרת' 
את שבחו של הקב״ה, כיוון שבני-ישראל נמצאים 
במצב של "כבשה אחת בן שבעים זאבים", ובפרט 
בני- על  שעברו  וכו׳  הגזירות  כל  אחרי  בדורנו 
ישראל, וכיון שלמרות הכול נשארו יהודים במצב 

של נשמות בגופים, הרי זהו שבחו של הקב״ה!
יתירה מזו: האמור לעיל שייך לכל יהודי ויהודי 

גם אם איננו צדיק, וכפי שהפסוק אומר ״עם זו״ - 
'אין  הרי  עוממות',  'גחלים  בבחינת  שהם  אלו  גם 
מלך בלא עם', ודווקא על ידם יכול המלך להיות 

מלך.
וממילא מובן שכל מי שמדבר נגד יהודים הרי 
יראת  לו  שיש  ומי  עצמו,  במלך  פוגע  בעצם  הוא 
שכנ״ל,  כיון  יהודים,  נגד  לדבר  יכול  איננו  שמים 
מפורש  שנאמר  וכפי  במלך.  פוגע  על-ידי-זה 
'פירושים')  בזה  לפרש  אפשר  שאי  (כך  בכתוב 

ש"כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו".
עם  קשורה  יהודי  של  הפנימית  מהותו  רק  ולא 
הקב״ה, "חלק אלו-ה ממעל ממש", אלא גם צורתו 
החיצונית, "יצרתי" קשורה עם הקב״ה "יצרתי לי".
וכיוון ש"ישראל" ראשי תיבות "יש שישים רבוא 
אותיות לתורה", הרי על-ידי-זה שפוגמים ביהודי 
אחד פוגמים בכל התורה כולה עד לאות הראשונה 

של ״אנוכי ה׳ אלוקיך"!
הרי  אותם,  ומרחיק  יהודים  נגד  שמדבר  וזה 
אין לו זמן להתעסק איתם כיון שרוב היום עסוק 
בהפצת  עוסק  היום  ושאר  ושינה,  שתיה  באכילה 
ינהגו  אחרים  שגם  ורוצה   - ישראל  אהבת  היפך 

כך...
ויעשו  דבריו  את  ישמעו  שכולם  טרדתו  ומרוב 
שכתוב  בסידור  מעיין  איננו  חושב,  שהוא  כפי 
עלי  מקבל  "הריני  התפילה  התחלת  לפני  עוד  בו 

מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך".
כשאוחז  בצעקה  ממש  הרבי  אמר  הדברים  בין 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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של  עינו  בבבת  כנוגע  בהם  "הנוגע  ידיו  בשתי 
הקב"ה!".

הקטרוגים  שכל  רצון  "יהי  באיחול:  הרבי  סיים 
ולא  ממש,  דארעא  כעפרא  יתבטלו  בני-ישראל  על 
בניי- כל  ואדרבה,  כלל,  רושם  שום  מהם  יישאר 
עד  בגופים  נשמות  יישארו  שבארץ-הקודש  ישראל 
בחוץ-לארץ  שנמצאים  ואלו  צדקינו,  משיח  לביאת 

הרי עליהם לעשות 'ארץ ישראל' ברוחניות".
להחזיר  שאסור  הרבי  הדגיש  השיחה  בסיום 
עולם"  "נחלת  היא  כיון  מארץ-הקודש  שטחים 
"אף  להחזיר  אסור  ולכן  לעולם",  "לעם  שניתנה 
שעל", ובמיוחד לא את ירושלים העתיקה שכוללת 

בתוכה את כותל המערבי!
רם  בקול  הרבי  אמר  כאמור  הזו  השיחה  את 
במיוחד כך שאפילו בפינות של האולם יכלו לשמוע, 

ונמשכה זמן רב, כשעה ויותר.
ניגון  שמח,  ניגון  לנגן  הקהל  החל  השיחה  בסיום 
אותו מנגנים בדרך-כלל ב'הקפות'. הרבי החל להניף 
השירה,  את  הגביר  והקהל  נמרצות  בתנועות  בידו 
שלפתע  עד  הק׳,  ידו  תנועות  גברו  לרגע  ומרגע 
בשמחה  מקומו  על  ורקד  קומתו  מלא  הרבי  נעמד 
פנה  זו  ובצורה  אדירות,  כפיים  ובמחיאות  עצומה 

לכל הכיוונים גם לאלה שעמדו מאחוריו.
הק׳  ידיו  שתי  את  בעוז  מסובב  החל  אחר-כך 
יצא  אלה  ברגעים  זמן.  ולמשך  עצומה  במהירות 
בלתי  בשמחה  מקומו  על  ורקד  מגדרו  הקהל  כל 

מוגבלת שאי אפשר לתארה. 
אדירות  כפיים  במחיאות  הרבי  המשיך  אחר-כך 
ושוב לכל הכיוונים. לקראת הסוף רקד ומחא בכפיו 
לעבר הילד הקטן שארף שעמד לידו. רגעים שמחים 
אלו נמשכו קרוב לשלוש דקות עד שהרבי התיישב 
על מקומו. הקהל שלא יכול היה להירגע מגילויים 
הניף  הרבי  אדירה.  בשמחה  בשירה  המשיך  אלו, 

בידו וכן עודד בתנועות בראשו הק׳.

שיחה ב'
לשיחה  המשך  כעין  הייתה  השנייה  השיחה 
הראשונה, ובה הרבי הסביר שכאשר ישעיה הנביא 
נכשל בחטא של קטרוג על עם ישראל ועשה תשובה 
הבאים  הדורות  לכל  הדרך  את  פתח  הוא  כך,  על 
בני-ישראל,  על  שקטרג  אדם  ישנו  אם  שגם  אחריו 

הרי באפשרותו לעשות תשובה על זה.
בסיום השיחה שוב ניגן הקהל ניגון שמח, והרבי 
החל להניף בידו בתנועות חזקות ומידי פעם עודד 
להניף  החל  השירה  בהמשך  הק׳.  בראשו  בתנועות 
את ידו בתנועות סיבוביות ובפנים מאירות במיוחד, 
והקהל הגביר את השירה ביתר שאת. בהמשך הורה 

לילד הקטן שארף שיאמר לחיים.

שיחה ג'
"מעות  נתינת  על  שוב  עורר  השלישית  בשיחה 
המעיינות.  בהפצת  הוספה  ועל  לצדקה,  חיטים" 
"משקה  בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הורה  מכן  לאחר 
שעומדים  הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  המשמח" 

לעשות.
המזכיר העמיד על השולחן את הבקבוקים, והרבי 
חזרה  מזג  ומכוסו  לכוסו,  בקבוק  מכל  מעט  מזג 
שלום  הר׳  כשניגש  בהכרזות.  והחלו  לבקבוקים 
לאירוע  בקשר  מאוסטרליה  גוטניק  הר׳  עם  דוכמן 
להר׳  בחיוך  הרבי  אמר  שפרינגר,  הר׳  וכן  שעושה 
(הר׳  והוא  לוי,  (דוכמן)  והוא  כהן,  "אתה  גוטניק: 

שפרינגר) ישראל".
ניגון  בעוז  לנגן  הרבי  החל  ההכרזות  בסיום 
מהמזונות  טעם  אחר-כך  נ״ע.  לאביו  ההקפות 
בית  "שיבנה  שינגן  לחזן  הורה  לחיים.  לקהל  וענה 
להניף  הרבי  החל  הצטרף,  וכשהקהל  המקדש", 
בידו הימנית בתנועות נלהבות, ובסיום עורר אודות 

ברכה אחרונה.
לאחריה   .15:50 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
החזן  שר  שלום"  ב"שים  מנחה.  תפילת  התפללו 
במנגינה (כרגיל לאחרונה) והרבי עודד בידו לעבר 
הילדים שארף, והניף גם ידו הימנית על הסטענדר 
הקהל  החל  תירא'  ל'אל  כשהגיעו  כרגיל).  (שלא 
לשיר אותו במנגינה הידועה וזכה לעידודים מהרבי. 
ידו  כשמניף  לחדרו  הרבי  יצא  הגבאי  הכרזת  אחר 

בשמחה.
במשך הלילה הגיה הרבי חלק מהשיחות של שבת 

על מנת שיפרסמו זאת.

יום ראשון, ו׳ ניסן
הרבי נכנס לתפילת שחרית כרגיל, בשעה 10:00. 
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אופן הבדיקה: בודקים לאור נר של שעווה, ועל-ידי 
הבודק  והסדקים].  מהחורים  לאסוף  [כדי  עוף  נוצת 
מניח את החמץ שמוצא בשקית קטנה של נייר. בגמר 
בתוך  שנותר  והנר  הנוצה  השקית,  את  מניח  הבדיקה 
הכף  ידית  (מלבד  בנייר  הכל  עוטף  קעורה,  עץ  כף 
שנשארת מחוץ לעטיפה), כורך חוט סביב הנייר כמה 

פעמים, מהדקו וקושרו13.
בין הברכה לתחילת הבדיקה אין לדבר כלל, אפילו 
מענייני הבדיקה. ונכון שלא לדבר כלל שלא מענייני 

הבדיקה כל זמן הבדיקה14.
כתב רבנו הזקן בסידורו: "ויעמיד מבני ביתו אצלו 
ישיחו  ולא  במקומו,  איש  שיבדקו  הברכה  לשמוע 
בינתיים, וייזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום 
ששמעו הברכה", וכותב הרבי שייתכן  שהכוונה היא, 
בבדיקת  (הגברים)  בני-ביתו  את  גם  לזכות  שמצווה 
החמץ, וכיוון שגם בעל-הבית בעצמו יבדוק קצת - אין 

בזה סתירה לדין "מצווה בו יותר מבשלוחו"15.
מנהגנו להאריך ביותר בבדיקת חמץ16.

את החמץ הנמצא בבדיקה שומרים כנ"ל, ושורפים 
למחרת בבוקר, כדלקמן.

מצאנו,  שלא  החמץ  את  מבטלים  הבדיקה  אחר 
באמירת "כל חמירא" (הראשון).

מכירת חמץ
מיופה- דהיינו  ל'מורשה',  הרב  את  לעשות  נוהגים 
בכתב.  זאת  עושים  [לכתחילה  החמץ17.  למכירת  כוח 
הרב.  שם  את  ההחתמה  לפני  בטפסים  להוסיף  חובה 
רושמים את פירוט המקומות שהחמץ נמצא בהם. אם 
אפשר, עושים זאת בצירוף 'קניין-סודר', ליתר תוקף. 

באין-ברירה ניתן לייפות את כוח הרב גם בטלפון]. 
בצירוף  לרב  החמץ  את  מוכרים  האדמו"ר  בבית 
החמץ  את  מוכר  הרב  לגוי.  מוכרו  והוא  'ערב-קבלן', 
לגוי בשטר ובקניינים נוספים, עם 'ערב-קבלן' [הערב-
קבלן עצמו מוכר את החמץ שלו כהלכה ליהודי אחר, 
או  הזאת,  המכירה  במסגרת  שמשתתף  למי  אף  ייתכן 
בזמן  שלו].  את  למכור  אחר  רב  של  כוחו  את  מייפה 

13. ספר-המנהגים.
14. שם סי' תלב ס"ו-ז.

15. אג"ק חט"ו, עמ' קנז, 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב, עמ' פג.
16. אג"ק ח"ב, עמ' שדמ. וראה המבוא ב'אוצר' שם.

17. בשער-הכוול, סדר מכירת חמץ ס"ק י, כתב שנוהגים – עוד מזמן אדה"ז – 
לעשות את הרב ל"מורשה". וכן הורגלו רבני קהילות אנ"ש. אבל ב'היום-יום' 
דהיום איתא: "בבית רבינו נוהגים שלא לעשות את הרב למורשה, אלא למכור 
בספר  וראה   .(37 עמ'  בספר-המנהגים,  (נעתק  קבלן"  בערב  החמץ  את  לו 

'שאלות ותשובות הרב' ר"ס כו.

האחרון אין מדקדקים במסירת המפתח במכירת חמץ.
מוכרים גם חמץ גמור18, וגם את כלי החמץ (שמא 
נותר עליהם חמץ 'בעין'), ואין צריך להטבילם לאחר 

הפסח19.
מהרבי,  שנתקבל  חמץ  בחשש  משקה  או  מאכל 
משתדלים  אלא  לגוי,  למוכרם  חס-ושלום  מנהגנו  אין 
לפני  כדין  לבערם   - [ובלית-ברירה  בעצמנו  לאוכלם 

זמנו].
"כשמכר הרבי את החמץ [בשנת תשל"ד] להרה"ח 
ר' שמואל לויטין, אמר שצריך לעשות שינוי או היכר 
(התאריך  ניסן  לי"ג  אור  היא  זו  בשנה  שהמכירה  וכו' 
על השטר הוא י"ג ניסן, ובכל שנה המכירה היא אור 

לי"ד, והשנה אור לי"ג)"20. 
שיום  הבן,  תספורת  זמן  אודות  תספורת-מצווה: 
הולדתו חל הערב: אין כדאי לדחות לאחר-זמן, כי אם 
לעשות התספורת הערב או למחרת ביום (בקל-וחומר 

מאם חל בערב-פסח).

יום שישי
י"ג בניסן

ה'צמח  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
בסיוון  ג'  (ביום  חב"ד  לנשיאי  שלישי  דור  נ"ע,  צדק' 
תקפ"ח - קבלת הנשיאות בגלוי). נסתלק בשנת תרכ"ו, 
הנשיאות  התחלת  יום  בליובאוויטש.  כבוד  ומנוחתו 

של בנו הצעיר, כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע21.
רצון'  'עת  ינצלו  וטף,  נשים  אנשים  ואחת,  אחד  כל 
פרק  (על-כל-פנים  משנה  פרקי  ללמוד  א)  כדי:  זו, 
ב)  הקדוש.  שמו  של  אחת)  באות  המתחיל  אחד, 
להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא. ג) להוסיף 
בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב 
- לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא 
רבותינו  ובעבודת  בעבודתו,  העוסקים  למוסדות  או 
של  התוועדות  לקיים  ה)  ממלאי-מקומו.  נשיאינו 
טובות  החלטות  הנאספים  עליהם  יקבלו  בה  שמחה, 

בענייני תורה ומצוות22.
חנוכת  "זאת  פרשת  את  אומרים  היום  נשיא: 

18. 'אוצר', עמ' פ – מאדמו"ר הצמח-צדק ומאדמו"ר מוהרש"ב.
19. ליקוטי-שיחות כרך יח, עמ' 364, 'שערי הלכה ומנהג' שם סי' קצד, וש"נ.

20. ספר זיכרון 'דברי שלום'.
עמ'  הצמח-צדק,  אג"ק  וראה  הערה 39,  עמ' 23  לב,  כרך  ליקוטי-שיחות   .21

שסג-ד. 
 .296 ועמ'   276 עמ'  כא,  כרך  שבליקוטי-שיחות  ההוראות  ע"פ  זה  קטע   .22
 .292 ועמ'  (מוגה)   286 עמ'  ח"ב,  תשמ"ז  התוועדויות  קמב.  עמ'  ח"ד  אג"ק 

שיחות-קודש תשנ"ב ח"א, עמ' 382.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ויקרא

ז' בניסן
הפטרה: עם זו יצרתי – ובישראל יתפאר (ישעי' מג 

מד).

יום רביעי
היום הבהיר י"א בניסן

בשנת  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  יום 
תרס"ב, דור שביעי לנשיאי חב"ד (משנת תש"י ואילך, 
התחלת  תשי"א).  שבט  יו"ד   – בגלוי  הנשיאות  קבלת 

שנת המאה ועשרים להולדתו.
ק"כ  מזמור  לומר  מתחילים  היום  התוועדות.  יום 
אחד  לכל  המתאים  המזמור  את  כך2  ואחר  בתהלים1, 

לפי מספר שנותיו. 

יום חמישי
י"ב בניסן

תענית בכורות (מוקדם). מתענים - בין בכור מאב, 
ונתפשט  ולוויים.  כוהנים  ואפילו  מאם,  בכור  בין 
[גם  הבכורים  משתתפים  להתענות  שבמקום  המנהג, 
קטן שעתיד להגדיל בע"פ שחל בשבת] בסיום מסכת 

עם סעודת מצווה, וממילא פוקעת התענית לגמרי. 
יכולים לסיים מסכת גם מתלמוד ירושלמי.

סיום מסכת
אדמו"ר  וכ"ק  הגדול,  באולם  הש"ס  סיום  "היה   
הרש"ב היה נוכח. אחד הבחורים... סיים, ואמרו 'הדרן 

1. ראה מענה הרבי בהגהת לקט "מנהגי יום הולדת" הנדפס בספר השיחות 
תשמ"ח ח"ב עמ' 406, נדפס בקובץ 'היכל מנחם' ח"ג עמ' נה.

2. במכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (אג"ק ח"י עמ' נג. קובץ מכתבים שבתהלים 
'אוהל יוסף יצחק' עמ' 214) שהפרק לפי שנותיו נאמר אחר תפילת שחרית, 

לפני אמירת שיעור התהלים היומי. 

עלך' ושמות בני רב פפא, ולא יותר. ואמרו קדיש דרבנן 
כמו שהוא בסידור, ולא כמו שהוא בהמסכתות"3. 

בדיקת חמץ
כל  את  היטב  לנקות  צריך  הבדיקה  לפני  הכנות: 
חמץ  יתפזר  שלא  ולשמור  לבודקם4,  שצריך  החדרים 
בשום מקום, מלבד מה שמיועד לאכילה מחר ובשבת 

בבוקר5.
זמן קצר לפני כן מניחים במקומות שונים בבית עשר 
כל  על-כל-פנים  שיהיו  (נכון  קשה6  חמץ  של  חתיכות 
הפתיתים ביחד – כזית7), עוטפים כל חתיכה בנייר8, אך 

לא בנייר כסף שאינו נשרף היטב. 
החמץ,  פירורי  את  הניחו  היכן  רשימה  לערוך  נכון 

שמא ישכח9.
צאת  אחרי  מיד   - לארבעה-עשר  באור  כמו  זמנה: 
ותמיד   ,(18:19 בשעה   - הארץ  (במרכז  הכוכבים10 

לאחר תפילת ערבית11.
שמא  ולהסתפק  לחוש  שיש  המקומות  כל  מקומה: 

הכניס לתוכם חמץ, אפילו באקראי, צריכים בדיקה12.

3. רשימות דברים להר"י שי' חיטריק ח"ד עמ' ריט, מיום כ"ד בטבת תרע"ה 
בליובאוויטש.

4. שו"ע אדה"ז סי' תלג סעיף לח.
5. שם סי' תלד ס"א-ג.

6. שם סי' תלב סי"א, סידור אדה"ז, ספר-המנהגים.
7. כי רק בביעור כזית מקיימים ביעור חמץ לדברי הכל, כמ"ש בשו"ע אדה"ז 
כתבו  ס"ז,  פ"מ  בנטעי-גבריאל  צויינו  ועוד,  ז  ס"ק  תלב  בשע"ת  ס"ג.  תמו  סי' 
[וכך העתקנו בעבר] שכל פירור לא יהיה בו כזית. אבל כיוון שמבואר בשו"ע 
רבינו (סי' תמב סכ"ח ובקו"א ס"ק יח בהגהה הב' בסופו) שגם בפחות מכזית 
עובר בבל יראה עכ"פ מדרבנן, ואם אוכלים אותו עוברים על איסור דאורייתא 
(חצי שיעור), לכן לא הביא אדה"ז בשו"ע ובסידור והרבי בהגש"פ ובמנהגים 
שוב  לבדוק  יצטרך  יאבד –  אם  אז,  גם  כי  מכזית,  פחות  להניח  ההקפדה  את 

(תודה להרב אברהם שי' אלשווילי).
8. ספר-המנהגים.

9. ראה נטעי-גבריאל פ"ח ס"ח.
10. שו"ע אדה"ז סי' תלא ס"ה.

פג  עמ'  ניסן',  חודש  חב"ד –  מנהגי  ב'אוצר  המבוא  וראה  המנהגים.  ספר   .11
מנחה  בין  לבדוק  יתחיל   – ביחיד  ערבית  להתפלל  שהרגיל  הכוונה:  (כנראה 
החל  וטרם  מעריב  זמן  הגיע  כבר  אם  אך  הבדיקה,  לאחר  ויתפלל  לערבית 

לבדוק – יתפלל תחילה. ועצ"ע).
12. שו"ע אדה"ז סי' תלג סי"ב-יג ואילך.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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ה'נשיא'  את  אמר  האחרון  בקדיש  התפילה  בסיום 
זה  את  שאמר  הראשונה  הפעם  זו  רצון'.  ו'יהי 
השנה, יחד עם הקהל. אחר תפילת שחרית החלה 

חלוקת הדולרים לצדקה כרגיל.
לחלוקה הגיע הכתב של 'קול ישראל' בוושינגטון 
מר עודד בן עמי. הציגו המזכיר הר׳ בנימין קליין.

רק  מלא  יהיה  ישראל'  ש'קול  רצון  "יהי  הרבי: 
בשורות טובות בגשמיות וברוחניות, ושהגשמיות 

תהיה חדורה ברוחניות".
הכתב: "אמן ואמן".

שאין  זה  בעניין  הרבי  של  דעתו  "מה  הכתב: 
ממשלה כעת בישראל".

הרבי: "הצד הטוב בזה הוא שבמשך הזמן שאין 
ממשלה רשמית, העניינים תלויים במר שמיר, ואני 
מקווה שהוא יעמוד בתוקף שתהיה שלימות העם, 
עם  ביחד  הארץ  כל  ושלימות  השטחים,  ושלימות 

שלימות התורה, כיון שזה תלוי זה בזה".
ראש  יהיה  שמיר  שמר  רצוי  "אז  הכתב: 

הממשלה?". 
והוא  ועוד  בפוליטיקה,  מתערב  "אינני  הרבי: 
ראש  יהיה  ומיד  שתיכף  מקווה  שאני  העיקר 

הממשלה שם משיח צדקנו.
"אבל במשך הרגעים עד שיבוא משיח, אזי צריך 
שאי- שלו,  השיטה  שהייתה  כפי  השיטה  שתהיה 
אפשר לוותר על אף שעל מכל השטחים, ולעשות 
יהיה  על-ידי-זה  דווקא  כי  שלום  בדרכי  זה  את 
מה-שאין-כן  המדינה,  ובסביבות  במדינה,  שלום 
שיתנו  וכמה  סוף,  לדבר  אין   - לוותר  כשיתחילו 
ישראל  שונאי  של  התיאבון  את  יגביר  זה  להם 
לתוצאות  דווקא  יביא  וזה  ועוד,  עוד  להם  שיתנו 

של היפך מנוחת הנפש, והיפך השלום".
אדם  אותו  של  דבריו  על  הרבי  את  שאל  הכתב 

שדיבר נגד בני-ישראל, שעוררו רעש גדול.
הרבי: "אני כבר עניתי על זה בשבת, ועניתי על 
כך בארוכה. וכמה שאומר לך אזי כל אלו שמחכים 
כאן יצטרכו לחכות עוד שעה עד שאחזור לך על 
התפרסמו  כבר  שהדברים  ותקוותי  הדברים,  כל 
שם על-ידי מי שהיה כאן, וממילא תקרא על דבר 

זה במכתבי עיתים של ארץ הקודש.
'אף-על-פי  מישראל  אחד  שכל  הוא  "והעיקר 
'לי  תיבות  ראשי  וישראל  הוא',  ישראל  שחטא 
ראש', זאת אומרת שכל אחד מישראל צריך להיות 

יהדות  עניני  בכל  המתאים  ובתוקף  ראש  בבחינת 
התורה  שלימות  תהיה  וממילא  ומצוותיה,  תורה 

ושלימות הארץ ושלימות עם ישראל".
הכתב: "אמן".

ושמח.  כשר  הפסח  חג  והצלחה,  "ברכה  הרבי: 
כפליים לתושייה".

יום שני, ז' ניסן
בדרכו  מהמעלית  כשיצא  מנחה  תפילת  לאחר 
ממנו  ובקש  למזכיר  בהפתעה  פנה  הק׳,  לחדרו 
מטבעות צדקה וחילק לילדים ולנשים שעמדו שם, 
הנהגה  (זו  לחדרו  ונכנס  בקופה  בעצמו  שם  וגם 
תפילת  אחר  צדקה  יחלק  שהרבי  כלל  רגילה  לא 
מנחה). רבע שעה לאחר תפילת מעריב נסע הרבי 

לביתו.

יום שלישי, ח' ניסן
כל  בסיום  בבית.  התפללו  שחרית  תפילת  את 
של  החדשים  הניגונים  אחד  את  שרו  התפילות 

מזמור פ״ט, והרבי עודד בהנפת ידו הק׳.

יום רביעי, ט' ניסן
בחלוקת  הרבי  החל  מעריב,  תפילת  בסיום 

דולרים לצדקה, שטר אחד לכל אחד. 
היום הרבי הסתפר.

יום חמישי, י' ניסן
של  גדולה  תהלוכה  יצאה   13:30 בשעה  היום 
ה'טנקים'  ניסן.  י״א  לכבוד  העיר  לכיוון  'טנקים' 
חומר  וחלקו  שמורה  מצה  מכרו  יהדות,  הפיצו 
לכבוד חג הפסח, ושבו לאחר השקיעה. הרבי נסע 

לאוהל לערך בשעה 13:10 מביתו. 
ובפרט  רבים  אורחים  הגיעו  הצהריים  אחר 
770 ליד  ניסן.  י״א  לקראת  השדה  מערי  שלוחים 

השיר  צללי  בקעו  שממנו  'טנק'  הזמן  כל  עמד 
על-ידי  שחובר  הפ״ט,  שנת  ניסן  י״א  של  החדש 

הרה״ח ר׳ שלום ברוכשטט.
היום יצא מאמר מוגה דיבור המתחיל "כי ישאלך 
תשל״ח.  ניסן  י״א  בהתוועדות  שנאמר  וגו׳  בנך" 
הרבי הורה להדפיס את הקונטרס בכריכה מיוחדת 

על מנת לחלקו.
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