
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 מטות • כ"ג בתמוז התשע"ט

א'שה

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

ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

מדורים
חדשים
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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

077-444-7777
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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

אחד החסידים קיבל עצה או ברכה אחד החסידים שקיבל 
וביודעו  על־ידה.  ונתעשר  מהצמח־צדק  ברכה  או  עצה 
בבירור שנתעשר מהעצה והברכה של הצמח־צדק, הנה 
בנוסעו לליובאוויטש להודיע לצמח צדק אודות הצלחתו, 
הביא לצמח צדק מתנה - עגלה ללא גלגלים שמחליקה 

על השלג, נאה ומהודרת בכל מיני ההידורים...
(דבר מלכות עמ' 4)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > עת לדעת • 16 
> ממעייני החסידות • 17 > לוח השבוע • 21 > שניים מקרא ואחד תרגום

צעיריאגודתחב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר: הרב יוסף�יצחק הכהן אהרונוב
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת מטות | צבא חדור באהבת ישראל

"ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא" (במדבר לא, ג)

לפני  תעברו  "חלוצים   - צבא  חלוץ  בבחינת  להיות  כל־אחד־ואחד  על  כלומר,  צבא.  חלוצי  לשון   - "ֵהָחְלצּו" 
אחיכם גו'" - במלחמת בית דוד, בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה. שעל־ידי־זה פועלים ביאת 

דוד מלכא משיחא.

"ֵמִאְּתֶכם" - חובה המוטלת על כל אחד ואחת, כלומר שכל־אחד־ואחת צריך לידע שהכוונה היא אליו, ולא 
להשתמט על־ידי תירוץ שהוא בדרגת 'זקן ואינו לפני כבודו', או 'קטן ואינו לפי יכלתו' (לפתע נעשה עניו) 

מכיון שצריך להיות "מאתכם" - כל אחד ואחת ממש.

"ֲאָנִׁשים" - בהתאם לגודל החשיבות שבדבר (לא רק לצאת ידי חובתו), וגם בכל התוקף ד"אנשים", כולל 
נשיא  רבינו  משה  של  בשליחותו  הצבא  חלוצי  כל  עם  ביחד  שהולכים  מכיון  השליחות,  בהצלחת  הוודאות 

הדור, ועד - "שלוחו של אדם העליון כמותו", ביחד עם הקב"ה, נקמת הוי' במדין. 

ועוד ועיקר - שכל זה צריך להיות חדור באהבת ישראל ואחדות ישראל, ופשיטא, ביטול ענייני מדון ומריבה.

(תורת מנחם תשמ"ח כרך א' עמ' 455)

נתקבלו.  בעתם  מכתביו 
בחינוך  מעבודתו  ונהנתי 

על טהרת הקודש. 
על  רצון  בעת  הזכרתיו   –

הציון הק'.
זו  עבודתו  תהי'  ובטח 
הצינור להמשיך לו ולכב"ב 
להם  המצטרך  את  שי' 

בגו"ר.

התעסקות בחינוך - צינור לשפע

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ג בתמוז ה'תשע"ט – א' במנחם־אב ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' ממרים.. בפרקים אלו. כ"ג בתמוזו'
פרק א־ג.

הל' שאר אבות הטו־
מאות פרק יט.

מ"ע קעד. מל"ת שיב. שיג. 
שיד.

מל"ת שיח. שיט. מ"ע רי. פרק כ.פרק ד־ו.כ"ד בתמוזש"ק
ריא.

פרק ז. הל' אבל.. בפרקים כ"ה בתמוזא'
אלו. פרק א־ב.

הל' טומאת אוכלין.. 
מל"ת קצה. מ"ע לז.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קסח.פרק ב.פרק ג־ה.כ"ו בתמוזב'
מל"ת קסז.פרק ג.פרק ו־ח.כ"ז בתמוזג'
מל"ת קסו.פרק ד.פרק ט־יא.כ"ח בתמוזד'
מל"ת קסו.פרק ה.פרק יב־יד.כ"ט בתמוזה'

הל' מלכים ומלחמותיהם.. א' במנחם־אבו'
מ"ע קעג. מל"ת שסב. פרק ו.בפרקים אלו. פרק א־ג.

שסד. שסג. שסה.
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להפיץ המעיינות או 
לנהוג בפרישות

על  מעיד  הדבר  האם  כלשהו,  גשמי  מעניין  להימנע  הנודר  אדם 
נחיתותו ביחס לעבודת הבירורים, או על היותו בעל מדרגה גבוהה 
יותר • יש צדיקים שנהגו ברחבות ובעשירות, ויש שהתנזרו מענייני 
העולם הזה לגמרי • מדוע פוטר פקיד הרכבת הסמוכה לליובאוויטש? 

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
הנדרים  בחסידות1 שעניין  מבואר  כלל  בדרך 
שכאשר  והיינו,  הבירורים,  הוא למטה מעבודת 
שקוע  היותו  שבגלל  ומצב  במעמד  נמצא  האדם 
הגשמי  הדבר  את  לברר  ביכולתו  אין  בגשמיות 
על־ידי זה שישתמש בו "לשם שמים", אזי מוכרח 

הוא לפרוש ממנו (שזהו עניין הנדרים).
כ"ק מו"ח אדמו"ר2 בשם  וכידוע הפתגם שמסר 
החסידים הזקנים: מה שאסור – אסור, ומה שמותר 
– לא צריך. ופי רושו של פתגם זה – שכיוון שאינו 
לפרוש  צריך  אזי  המותר,  הדבר  את  לברר  יכול 

ממנו, עד כמה שאפשר.
שאי־ המוכרחים  דברים  אומנם  ישנם   -

כדאיתא  ולדוגמא,  בלעדיהם,  להתקיים  אפשר 
שלושה  לישון  שלא  האדם  ביכולת  בגמרא3 שאין 
בנוגע  אבל  ימים;  שבעה  לאכול  שלא  או  ימים, 
לשאר העניינים המותרים - צריך לפרוש מהם עד 

כמה שאפשר.
מדברים  שפורש   - הנדרים  שעניין  והיינו, 

1) ראה ליקוטי תורה פרשתנו פב, ב. פד, ב. ובכמה מקומות.
2) אגרת קודש שלו חלק ד' ע' עד (נעתק ב"היום יום" כה אדר 

שני). ועוד.
3) נדרים טו, א. וש"נ. ירושלמי שם פרק ב סה"א (ובשירי קורבן 
שם). וראה רמב"ם הלכות שבועות פרק א הלכה ז. פרק ה הלכה 

כ (ובכמה מקומות שם – ראה מנ"ח מצוה ל').

המותרים - הוא למטה מעבודת הבירורים.
(מוהרש"ב)  אדמו"ר  מכ"ק  מאמר  ישנו  אמנם, 
הנדרים  שעניין   - חידוש  דבר  מבואר  בו  נ"ע4 

הוא למעלה מעניין הבירורים5.
מה  הוא  זה  לחידוש  שהיסוד   - ובהקדמה 
המשנה6,  מאמר  בפירוש  שמואל  במדרש  שאיתא 
מילי  תקרא  ש"פרישות  לפרישות",  סייג  ”נדרים 
למעלה  היא  החסיד  מעלת  והרי  דחסידותא", 

ממעלת הצדיק7.
וזהו היסוד לחידוש שעניין הנדרים הוא למעלה 
באופן  הוא  הבירורים  עניין  כי,  הבירורים,  מעניין 
עניין  מה־שאין־כן  המתברר,  בדבר  התלבשות  של 
פורש  שהרי  מהתלבשות,  למעלה  הוא  הנדרים 
ביכולתו  שאין  בגלל  לא   - אותו  ודוחה  מהדבר 
במעמד  שנמצא  בגלל  אלא  הדבר,  את  לברר 
ומצב שלמעלה מהעולם לגמרי, ואין ברצונו לירד 

ולהתלבש בעולם כדי לבררו.
אמנם, אף־על־פי שפורש מהדבר הגשמי ודוחה 

(ספר  עטר"ת  גו'"  המטות  ראשי  אל  משה  "וידבר  ד"ה   (4
המאמרים עטר"ת עמ' תקלז ואילך).

אדמו"ר  כ"ק  אמר  ההתוועדות  בתחילת  המערכת:  הערת   (5
על  מיוסד  הוא  כי  וציין  הנדרים",  עניין  "להבין  ד"ה  מאמר 

המאמר מהרבי נ"ע.
6) אבות פרק ג משנה יז (ולגרסת אדמו"ר הזקן משנה יג).

7) שער הקדושה להרב חיים ויטל ז"ל (ח"א ש"ג). הובא בספר 
המאמרים עטר"ת שם סוף עמוד תקמ.

דבר מלכות
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מקפח  הקב"ה  ש"אין  זה  מצד  מכל־מקום,  אותו, 
שכר כל בריה"8, הנה גם על־ידי הפרישות והדחייה 
אלא  עוד  ולא  הגשמי,  בדבר  ועלייה  נעשה בירור 
הדבר  עליית  נעשית  והדחייה  הפרישות  שעל־ידי 
שלמעלה  למקום   - יותר  נעלה  למקום  הגשמי 
מהתלבשות. וכל זה - נוסף לכך שעל־ידי הפרישות 

והדחייה ניתוסף במעלת האדם.

לא־תעשה:  למצוות  בנוגע  מצינו  זה  ועל־דרך 
נעשה  והעלייה  הזיכוך  שעניין  מבואר  בדרך־כלל 
בהדבר  שמתעסקים  היינו,  מצוות־עשה,  על־ידי 
בדא"ח  ספורים  במקומות  אבל  ולהעלותו.  לזככו 
נתבאר שגם על־ידי מצוות לא תעשה נעשה עניין 
ולא  חז"ל10, ”ישב  מאמר  יתפרש  ובזה  זיכוך9.  של 
עבר עבירה כו' כעושה מצווה". וכן הוא גם בעניין 

הנדרים.
ומוסיף בהמאמר שישנה דרגה נעלית עוד יותר 
שבדרגה  הנדר,  את  מתיר  שהחכם  עניין  שזהו   -
שאינו  כיוון  הגשמי,  מהדבר  לפרוש  צורך  אין  זו 

מנגד, ואדרבה: אתהפכא חשוכא לנהורא11.
הספירות:  בעניין  הנ"ל  דרגות  שבין  והחילוק 
עניין הבירורים הוא מצד בחינת ז"א, עניין הנדרים 
הוא  נדרים  היתר  ועניין  הבינה,  בחינת  מצד  הוא 

מצד בחינת החכמה12.

8) ב"ק לח, ריש עמוד ב. וש"נ.
9) ספר המאמרים תרס"א ריש עמוד קע. וראה ספר המאמרים 
ובהערה   427 עמוד  יט  חלק  שיחות  ליקוטי  גם  וראה  ע.  עמוד 

13 שם. ש"נ.
10) קידושין לט, סע"ב. ספר המאמרים שם. וראה גם סוף ד"ה 
(המשך  תרד"ע  מסעי  מטות  פרשת  דשבת  גו'  משה  וידבר 

תרע"ב ח"א ע' תקסג).
11) ראה זוהר חלק א ד, א. תניא סוף פרק י.

12) ספר המאמרים עטר"ת שם עמוד תקמג ואילך.

ב
על־פי זה יש לבאר מה שמצינו חילוקי הנהגות 
בעבודת הצדיקים, שיש צדיקים שהנהגתם הייתה 
באופן של פרישות מהעולם, ויש צדיקים שהנהגתם 

בענייני העולם הייתה באופן של התרחבות.
עצה  שקיבל  החסידים  שאחד  הסיפור  ובהקדם 

וביודעו  על־ידה.  ונתעשר  מהצמח־צדק  ברכה  או 
בבירור שנתעשר מהעצה והברכה של הצמח־צדק, 
צדק  לצמח  להודיע  לליובאוויטש  בנוסעו  הנה 
עגלה   - מתנה  צדק  לצמח  הביא  הצלחתו,  אודות 
שליטן",  (”א  השלג  על  שמחליקה  גלגלים  ללא 
”א סלעד"13), נאה ומהודרת בכל מיני ההידורים. 
זאת  תן  לכך,  צריך  איני   - אני  הצמח־צדק:  ואמר 

לבני - בנוקבו בשמו של המהר"ש14.
ולכאורה אינו מובן: כיוון שהצמח צדק אמר על 
עצמו שהוא אינו צריך לכך - למה ציווה לתת זאת 

לבנו?
וההסברה בזה - שישנם שני אופני הנהגה אצל 
צדיקים, בהתאם לצורך הדור; לפעמים ישנו מצב 
שמצד הדור נדרש עניין הפרישות, ולפעמים ישנו 
מצב שמצד הדור נדרש עניין של התרחבות, כמו 

בשביל לבטל גזירות, וכיוצא בזה.
ציווה  צדק  שהצמח  מה  קשה  לא  זה  ועל־פי 
בנוגע  כי,  מהר"ש  לאדמו"ר  הנ"ל  מתנה  לתת 
קלקול,  בזה  שאין  בלבד  זו  לא  מהר"ש,  לאדמו"ר 
כיוון  לעבודתו,  הדרוש  עניין  זהו  אדרבה,  אלא 
באופן  ההנהגה  להיות  צריכה  הייתה  דורו  שמצד 

של התרחבות.
הייתה  מהר"ש  אדמו"ר  של  שהנהגתו  וכידוע 

13) = מזחלת שלג.
14) ראה תורת מנחם – רשימת היומן עמוד רפה. וש"נ.

ישנם שני אופני הנהגה אצל צדיקים, בהתאם לצורך הדור; 
הפרישות,  עניין  נדרש  הדור  שמצד  מצב  ישנו  לפעמים 
ולפעמים ישנו מצב שמצד הדור נדרש עניין של התרחבות

28
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שלו  הטבק  קופסת  ולדוגמה:  גדולה15.  בהתרחבות 
(גם  תשמיש  כלי  ושאר  המזלג  וכן  מזהב,  הייתה 

הדברים שאין להזכירם בשבת) היו עשויים מזהב.
התרחבות  של  באופן  הנהגתו  הייתה  כן  וכמו 
בעניין הנסיעות - שכמעט בכל שנה היה נוסע לחוץ 
הנסיעה  וסדר  בשנה.  פעמיים   - ולפעמים  לארץ, 

היה באופן שהרכבת היתה ממתינה עבורו.
תחנת־ הייתה  לא  עצמה  ליובאוויטש  בעיירה   –
רכבת, והיו צריכים לנסוע במרכבה לתחנת־הרכבת 
מהר"ש  אדמו"ר  היה  ולפעמים  סמוכה.  בעיירה 

מתאחר, והרכבת הייתה ממתינה עבורו.
פעם הגיע לתחנת הרכבת פקיד חדש, שלא ידע 
אודות הסדר שצריכים להמתין לרבי מליובאוויטש, 
שרק  הרכבת,  לנסיעת  המיועדת  השעה  וכשהגיעה 
להמתין  מבלי  לדרכה,  יצאה  והרכבת  שריקה, 
יצאה  שהרכבת  לאחרי  שהגיע  מהר"ש,  לאדמו"ר 
לדרכה, והוצרך לנסוע ברכבת אחרת. כעבור ימים 
אחדים, הגיעה פקודה מהממשלה לפטר את הפקיד 
הנ"ל16. – הם לא ידעו מדוע הם מפטרים אותו; הם 
תלו זאת בטעמים אחרים, אבל האמת היא שסיבת 
אדמו"ר  על  המתין  שלא  בגלל  הייתה  פיטוריו 
מהר"ש, שכן, הרכבת כולה (עם כל הנוסעים שבה) 
ממתינים  לא  ואם  מליובאוויטש,  הרבי  בשביל  היא 

עליו - אזי אין נתינת־מקום עבור הפקיד!...

ג 
ונקודת הביאור בזה - ששני אופני ההנהגה אצל 
הרחבה,  של  באופן  או  פרישות  של  באופן  צדיקים, 
ובעניין  הנדרים,  בעניין  לעיל  למבואר  בהתאם  הם 

חכם מתיר את הנדר.

15) ראה גם בהנסמן בספר השיחות תרפ"ט עמוד 38 הערה 13.
16) ראה תורת מנחם – רשימת היומן עמוד רג. וש"נ.

והעניין בזה:
הנדרים  שעניין  בדרך־כלל  המבואר  על־פי 
והפרישות  הוא למטה מעניין הבירורים, אינו מובן 
באופן  הייתה  שהנהגתם  צדיקים  שיש  שמצינו  מה 
הוא  הבירורים  עניין  שהרי   - מהעולם  פרישות  של 
בני־ לכל  ששייכת  תורה  שעל־פי  עבודה  של  עניין 

ישראל, אלא אם כן מי שאינו יכול לברר את הדבר 
לפרוש  צריך  שאז  בגשמיות,  שקוע  היותו  בגלל 
ממנו, והרי פשיטא שעניין כזה לא שייך כלל אצל 

צדיקים?
ההנהגות  שחילוקי  לעיל  המבואר  לפי  ואפילו 
אצל הצדיקים היו לפי הצורך מצד הדור - הרי עניין 
של פרישות שלמטה מהעבודה על־פי תורה בעניין 
הבירורים, לא שייך אצל צדיקים אפילו מצד הדור.

הנ"ל  במאמר  החידוש  על־פי   - בזה  הביאור  אך 
שעניין הנדרים הוא למעלה מעניין הבירורים, ועל־
פרישות  של  באופן  הצדיקים  שהנהגת  מובן  זה  פי 
מענייני העולם היא בגלל היותם למעלה מהתלבשות 
בענייני העולם. אלא שבזה גופא יש שתי מדריגות 
הבינה  בחינת  מצד   - הדור  לצורך  בהתאם  שהם   -
(עניין הנדרים), או מצד בחינת החכמה (עניינו של 

החכם שמתיר את הנדר).

ד 
ההוראה מהנ"ל בעבודה:

ישנם כאלו שכאשר תובעים מהם לצאת ממקומם 
יתוסף  שמא  חוששים   - הזולת  עם  ולעסוק  ולנסוע 
שהם  מדריגתם  פחיתות  שבגלל  והיינו,  ישות.  להם 
הנסיעה  של  התפשטות  מצד  אזי  ומציאות,  בישות 
אכן  אם  ובפרט  ישות.  אצלם  יתוסף  והפעילות, 
אצלם  יתוסף  בוודאי  אזי   - משהו  לפעול  יצליחו 

ישות.
כדבעי,  הזולת  עם  לעסוק  יכולים  שאינם  וכיוון 

עניין הפרישות יש לו מקום בחשבון שנוגע לעצמו, אבל 
כשמדובר בנוגע להזולת אין להתחשב בחשבונות שלו, 

וצריכים להשתדל להתעסק ולפעול על הזולת
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היינו, באופן שלא תהיה להם ישות מזה - רוצים 
הם לפרוש לגמרי מההתעסקות עם הזולת (על־
את  לברר  יכול  שאינו  מפני  הנדרים  עניין  דרך 

הדבר).
והמענה על זה - שעניין הפרישות יש לו מקום 
בנוגע  כשמדובר  אבל  לעצמו,  שנוגע  בהחשבון 
וצריכים  שלו,  בחשבונות  להתחשב  אין  להזולת 

להשתדל להתעסק ולפעול על הזולת.
שכאשר  הסדר  היה  האמצעי  אדמו"ר  אצל   –
החסידים היו חוזרים מליובאוויטש לבתיהם, היו 
וחוזרים  שבינתיים  בעיירות  בדרכם  מתעכבים 
המאמרים ששמעו בליובאוויטש. אחד החסידים 
בפני  פעם  התאונן  בטוב,  המאמרים  חוזר  שהיה 
בגלל  ישות  אצלו  שניתוסף  האמצעי,  אדמו"ר 
חזרת המאמרים, ובגלל זה רוצה להפסיק לחזור 
דיר  ”פון  האמצעי:  אדמו"ר  לו  וענה  המאמרים. 
זאלסטו  חסידות  און  ציבעלע,  א  ווערן  זאל 

חזר'ן"17. 
ופירוש המענה, שכל החשבונות הם רק בנוגע 
הזולת,  אל  נוגע  הדבר  כאשר  אבל  לעצמו, 
חסידות  חזרת  אודות  מדובר  כאשר  ולדוגמה, 
אלא  שלו,  החשבונות  את  לעשות  אין  ברבים18, 
ואז,  הזולת,  עם  ולפעול  חסידות  לחזור  צריכים 
לא זו בלבד שלא יהיה קלקול, אלא אדרבה כו'.

שכאשר  הנדר -  את  מתיר  שחכם  העניין  וזהו 
לפרוש  שרוצה  ולדוגמה,  נדר,  של  עניין  ישנו 
מתיר  אזי  ישות,  מפני  שחושש  כיוון  עצמו  את 
לו החכם את הנדר, ולכן אינו צריך להפריש את 
כיוון  רצוי,  בלתי  מעניין  לחשוש  לו  ואין  עצמו, 

שאתהפכא חשוכא לנהורא.

(משיחת שבת פרשת מטות, מברכים חודש מנחם אב, 
תשי"ד. תורת מנחם חלק י"ב עמ' 138 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

17) = "בצל ייעשה ממך, אך חסידות תחזור". 
18) חסר איזה תיבות במעלת העניין (המו"ל).

מבואר בחסידות, שעניין הנדרים הוא למטה מעבודת 
ואינו  נמוכה,  במדרגה  מצוי  הנודר  כלומר,  הבירורים. 
יכול לברר ולהעלות את הדבר, ולפיכך נאלץ לפרוש 

ממנו באמצעות נדר.
ברם, ישנו מאמר מאדמו"ר הרש"ב בו מבואר להיפך 
הבירורים.  מעבודת  למעלה  הוא  הנדרים  שעניין   –
ולפיכך  ונעלית,  גבוהה  במדרגה  מצוי  הנודר  כלומר, 

פורש מירידה והתעסקות בבירור עניינים נמוכים.
שאינם  בעניינים  מהתעסקות  פרישה  של  הנהגה  גם 
לפי ערכו פועלת בירור ועליה בענייני העולם. על דרך 
שעניינן  תעשה  לא  מצוות  שגם  בחסידות,  המבואר 
הוא הימנעות מדברים אסורים, פועלות בירור ועליה.
עוד מבואר במאמר, שישנה מדרגה גבוהה עוד יותר, 
כלל  שהדבר  היינו  הנדר",  את  המתיר  ”חכם   – והיא 

אינו מנגד לקדושה, ולפיכך ואין צורך לפרוש ממנו.
על פי זה יש לבאר מה שמצינו שני מיני הנהגה אצל 

של  באופן  הייתה  שהנהגתם  צדיקים  יש  צדיקים: 
בהרחבה  שהנהגתם  ויש  העולם,  מענייני  פרישות 

ובעשירות.
והביאור בזה: הנהגת הצדיקים לפרוש מהעולם היא 
מחמת היותם נעלים ומרוממים מכדי לרדת ולבררו 
על ידי התעסקות עמו. ואילו הנהגת הצדיקים באופן 
של הרחבה ועשירות היא שלגבם הדברים הגשמיים 

אינם מסתירים כלל על ענייני קדושה.
ההוראה בעבודת האדם:

המעיינות,  בהפצת  מעיסוק  הנמנעים  כאלה  ישנם 
מחשש שהדבר יוסיף בהם ישות וגאווה. והמענה על 
זה: עניין הנדרים והפרישות הוא רק בעניינים הנוגעים 
לערב  אין  הזולת  בטובת  עוסקים  כאשר  אך  לעצמו, 
לנגד  ניצב  יהיה  הזולת  רק  אישיים,  חישובים  בזה 
כלל  מקום  אין  זה,  באופן  נעשית  וכשהעבודה  עיניו. 

לעניינים בלתי רצויים, ”חכם עוקר את הנדר".

סיכום

26
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משיח וגאולה

טעימה של הגאולה
לימוד הלכות בית הבחירה מתוך כוסף והשתוקקות

כיוון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו 
צריך להיות באופן אחר לגמרי: לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות 
לתקן החיסרון דחורבן בית־המקדש, אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות למעלה והשלימות 

של בית־המקדש השלישי...
ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה ”הלכתא למשיחא", כי אם, 
עתה  (כבר  ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו  העתיד  שמקדש  כיוון  שלאחר־זה,  ברגע  בפועל  למעשה  הלכה 

למעלה, ותיכף) ייגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא!

(משיחת שבת פרשת בלק, י"ז (טו"ב) בתמוז, התנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ד, עמ' 40)

הליכה בדרכיו של אהרון
..ועניין זה בא במעשה בפועל על־ידי ההליכה בדרכיו של אהרון (שיום הסתלקותו בחודש החמישי 
באחד לחודש)... לא (רק) מפני שביטול הגלות הוא על־ידי ביטול סיבת הגלות... אלא ההדגשה דאהבת־

נקודת  עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  לההתחלה  ועד  טעימה  בתור  שבאה   – היא  ישראל 
האחדות שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחינת ה'יחידה' (דרגה החמישית) 

שבכל ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, ’יחידה' הכללית.
ועל־פי־זה יש להוסיף גם בפירוש ”ומקרבן לתורה" – שהכוונה היא לקירוב ללימוד התורה דגאולה 

העתידה, ”תורה חדשה מאתי תצא".

 (מהתוועדות שבת־קודש פרשת מטות־מסעי, ב' במנחם־אב ה'תנש"א – ספר־השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 719-717)

מעלת הגלות – בהכנת הגילויים שלעתיד
...כיון שכל הגילויים שלעתיד תלויים ”במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות", הרי מובן גודל מעלת 
העבודה שבזמן הגלות – שנוסף על המבואר בתניא שם ”שאין לבן חכם להפוך עורף", שגם עניין זה הוא 
ביאור על מעלת זמן הגלות על זמן הבית, כיון שהגלות הוא עניין המשכת חסדים הפנימיים, הרי, כיון 
שעל־ידי עבודה זו פועלים את הגילויים דלעתיד, שאז יהיה תכלית הטוב והחסד, מובן עוד יותר גודל 

מעלת העבודה שבזמן הגלות.
כלומר: היוקר של העבודה דעתה לגבי הגילויים שהיו בבית שני ואפילו מהגילויים שהיו בבית ראשון, 
מצד מעלת חסדים הפנימיים – לא זהו כל מעלת העבודה עתה; אלא עיקר מעלת העבודה דעתה היא 
שעל־ידה פועלים את הגילויים דלעתיד, שהם תכלית הטוב והחסד, כיון שיש בהם ב' המעלות: א) עניינם 

חסדים פנימיים, ב) והם באים בגילוי.
ואף שלעת־עתה עניינים אלו הם בהעלם, הרי ידוע , שכל העניינים דלעתיד – ובכלל זה גם החידוש 
שלעתיד לבוא יהיו העניינים בגילוי – נפעלים עתה, אלא שלעת־עתה אינם נראים לעיניים, וכמשל הידוע 
חסדים  שגם  ההמשכה  עניין  שגוף  בענייננו,  הוא  וכן  חתומה.  בתיבה  המונח  מאוצר  נשיאינו  מרבותינו 

הפנימיים יהיו בגילוי, נתחדש עכשיו על־ידי עבודתנו.

(מהתוועדות ש"פ מסעי ה'תשי"ז, תורת מנחם כרך כ, עמ' 200)
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'עבודה תמה' של 
התמימים בדור השביעי

דרושה   – להצלחה   • התורה  לימוד  התלמיד:  של  העבודה  עיקר 
יגיעה • התלמיד נדרש להשפיע גם על חבריו • ה'דילמה' בין לימוד 
עם חבר ולימוד עצמי – והפתרון • לכתחילה ללמוד תורה ’לשמה', 
ובדיעבד אפילו ’שלא לשמה' • נדרשת בקיאות ב'תוספות', ב'שאגת 
אריה' ובעוד ספרים • לימוד התורה הוא הדרך ל'התקשרות' לרבי, 
כיון שזהו רצונו החזק ביותר • עיקר ה'בנין' של תומכי תמימים – 

הם התלמידים

הרבי קבע בהתוועדות אחרון־של־פסח תשל"ו 
(’לקוטי שיחות' כרך יד עמ' 322-320):

תלמידי  על  המוטלות  העבודות  סוגי  שכל  אף 
תומכי תמימים – גם עבודת התפלה, הפצת המעינות 
לעצמו,  ועבודה  עיקר  מהם  כל־אחד־ואחד   – וכו' 
מכל־מקום ה"עבודה תמה" של תלמיד הישיבה היא 
– לימוד התורה, וכל שאר העבודות הן בערכן הכנה 

להתכלית.
בעבודת  גם  להתייגע  שעליו  הדבר  שברור  ...ואף 
תפילה   – נשיאינו  רבותינו  וכדרישת  התפלה, 
באריכות וכו' . . וכן להתעסק בהפצת המעינות חוצה 

(בזמן דחוף לסדרי הישיבה כו');
...עם־כל־זה עליו לדעת שענינים הנ"ל הם בבחינת 
תמה,  עבודה  להיות  ומוכרחת  תמה,  שאינה  עבודה 
להתייגע  והיא   – שלפניה  זה  כל  ומתממת  הגורמת 

בלימוד התורה.
קדושים  פרשת  בשבת  לכן,  קודם  רבות  שנים 
הסביר   (266 עמ'  כה  כרך  מנחם  (תורת  תשי"ט 

הרבי:
בפרט,  תומכי־תמימים  ובישיבות  בכלל,  בישיבות 
התורה...  ופנימיות  דתורה  גליא  לומדים  שבהם 

”המעשה הוא העיקר".
הלימוד   – הוא  התלמידים  אצל  המעשה  ענין 
נגלה  וללמוד  לישב  צריך  שבחור  היינו,  בפועל, 
של  באופן   – והן  הישיבה,  בסדרי  הן  וחסידות, 

”ופרצת" – בכל כ"ד (24) שעות המעת־לעת (מלבד 
הזמנים הדרושים לצרכי הגוף).

צורך  יש  כדבעי  יהיה  שהלימוד  כדי  אמנם, 
בענינים של הכנה: לפנימיות התורה – ענין הביטול 
במציאות, שבא על־ידי עבודת התפילה, היינו, שלא 
נדרשת   – דתורה  לנגלה  וגם  לעצמו..  מציאות  יהיה 
הם  הנ"ל  שענינים  אלא  ויראה..  האהבה  הקדמת 
הוא  ”המעשה   – היא  התכלית  ואילו  בלבד,  הכנות 
הלימוד  זה  הרי  הישיבה  תלמידי  שאצל  העיקר", 

דנגלה וחסידות בפועל.
להפשיט  שעליו  לידע,  התלמיד  צריך  ...וממילא 
את עצמו מכל הענינים, ועיקר ענינו הוא – ”ופרצת" 
בלימוד הנגלה, בלימוד החסידות ובעבודת התפילה.

ההצלחה – באמצעות
 יגיעה בתורה

(’לקוטי  תשל"ו  באחרון־של־פסח  הרבי  וסיכם 
שיחות' כרך יד עמ' 322):

...מכל־הנזכר־לעיל – הוראה ברורה בדבר הנהגת 
תלמידי ישיבת תומכי תמימים:

עיקר ענינו של התלמיד הוא לימוד התורה; ואי־
על־ידי  כי־אם  התורה  בלימוד  להצליח  לו  אפשר 
היגיעה וכמאמר רז"ל ”יגעתי ומצאתי תאמין": באם 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

24
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יותר  לימוד   – אמיתית  (יגיעה  בתורה  מתייגע  אינו 
מרגילותו, היפך טבעו) – גם אם מדייק בשמירת זמני 

הלימוד – אי־אפשר לו להצליח בלימודו.
לתלמידי  לעת־עתה,  האחרונה,  ב'יחידות' 
מרחשון  דראש־חודש  בא'  שהתקיימה  הישיבות, 
א'  כרך  תשנ"ב  התוועדויות  מנחם  (תורת  תשנ"ב 

עמ' 213), אמר הרבי:
צריכים  אמיתי,  בחור־ישיבה  על  מסתכלים  כאשר 
כל  מציאותו,  שכל   – האמיתית  מציאותו  את  לראות 
נכלל  שהלומד  התורה...  הוא־ענין  חייו,  וכל  עולמו 
ומתבטל לגמרי בהתורה עד שלא רואים את מציאותו 
את  רואים  שלא  כשם  התורה,  מציאות  את  אם  כי 
הים..  על  שמכסים  המים  את  אלא  הים  מציאות 

שמציאותו נעשית מכוסה ובטלה לגמרי בתורה.
 – בעצמו  הנהגתו  אודות  כשמדובר  בלבד  זו  ולא 
”צריך [הוא] להשפיע גם על חבריו, ובפרט החברים 
שלומד עמהם בחברותא [שנים.. או שלשה, חמשה, 
עשרה, או ריבוי גדול יותר.. שעוסקים בתורה יחדיו] 
שממנו יראו וכן יעשו, שגם אצלם יהיה לימוד התורה 

באופן האמור...

לימוד ראשוני בחברותא, 
ואחר־כך לימוד עצמי

בין  ל'דילמה'  הרבי  התייחס  הזדמנות  באותה 
(הדברים  והסביר  בחברותא,  ולימוד  אישי  לימוד 

צוטטו שם בהערה 24):
בלימוד  וההעמקה  העיון  תועלת  שבשביל  ואף 
לימוד  על־ידי  הנפש  במנוחת  צורך  יש  התורה 
בדיבוק  ברבים,  הלימוד  לאחרי  הרי־זה   – ביחידות 
חברים ופלפול התלמידים, שאז מתבודד לעצמו וחוזר 
בהענין  עוז  וביתר  שאת  ביתר  ולהתעמק  להתבונן 

שאודותיו היה הפלפול והשקלא־וטריא.
באותה  הרבי  ביטא  אותם  והייחול  השאיפה 

יחידות (’התוועדויות תשנ"ב' כרך א' עמ' 213):
בלימוד  יתוסף  הישיבות...  מתלמידי  אחד  כל  אצל 
ומחלק  התורה...  חלקי  כל  לימוד  כולה,  התורה  כל 
השיעורים  בלימוד  ושקידה  בהתמדה  יתירה  הוספה 
למעלה  יהיה  התורה  שלימוד  מזה,  ויתירה  בתורה, 
שהמחשבה  כך,  והגבלה,  ממדידה  ולמעלה  משיעור 
היא  משנתו  שניעור  ברגע  במוחו  שנופלת  הראשונה 
השינה  באמצע  שאפילו  אלא  עוד  ולא  תורה  בעניני 
תורה  עניני  אודות  זיך")  (’ס'חלום'ט  חולם  הוא  הרי 

ופלפול בתורה.

התקשרות לרבי – על־ידי 
לימוד התורה

הרה"ג  הרבי  בחצר  שהה  תשכ"ז  תשרי  בחודש 
ישיבת  ראש   – (ז"ל)  גרוזמן  צבי  מאיר  ר'  הרה"ח 
במהלך  חב"ד.  בכפר  המרכזית  תמימים  תומכי 

החודש זכה להיכנס פעמיים ל'יחידות'.
את  הכתב  על  העלה  השנייה  ה'יחידות'  לפני 
יואיל  שהרבי  וביקש  הראשונה,  ה'יחידות'  תוכן 
להבהיר משמעותם של עניינים שונים כדי להיטיב 
הדברים  את  לגבש  ננסה  להלן  בה.  הבנתו  את 
הם  כמובן  (הדברים  אחת  כמקשה  ולהגישם 
בבחינת בלתי מוגה כלל, והובאו מתשורה גרוזמן, 

כ"א סיון תשע"ט):
שאלה: אחת הסיבות למצב השורר בישיבה, היא 
שאין מחנכים את התלמידים ללמוד ’שלא לשמה' 
והתוצאות   – אחרות  בישיבות  שעושים  דבר   –

ניכרות.
תורה  ללמוד  צריכים  אכן,  בוודאי!  מענה: 
’לשמה', אך ְּבָמקום שהדבר לא מסתייע – בוודאי 

צריכים ללמוד (אפילו) ’שלא לשמה'...
(תבוא  תורה  בלקוטי  המבואר  ובדוגמת   -  
שצריכים  בגן־עדן  הנשמות  להשגת  בנוגע  ג)  מא, 

ללמוד נגלה דתורה – 
השגה אמיתית אכן לא יכולה להיות ללא לימוד 

נגלה דתורה!
ומכיון שדורשים לעסוק גם בהפצת המעיינות, 
הרבה  ללמוד  לדעת  צריכים  זה  לצורך  גם  הרי 
תורה. דהנה, כשנוסעים בשליחות ה'מרכז לעניני 
חינוך', כשמגיעים לעיר ונכנסים לשוחח עם הרב 
הנגלה,  בלימוד  מידיעותיהם  יתרשם  הלה  אם   –

יסייע בידם להפיץ חסידות.
ב'תוספות',  בקיאים  להיות  צריכים  כך  לשם   -  
’שאגת אריה' ועוד (הרבי הזכיר עוד כמה ספרים), 
ואם לא – גורמים לחילול ה' ומוציאים לעז (ח"ו) 
המגיד,  הרב  (הבעש"ט,  החסידות  נשיאי  על 
אדמו"ר הזקן, הלאה והלאה עד כב' קדושת מורי־

חמי אדמו"ר).
בעניין  היום  עוסקים  שהבחורים  שאלה: מכיוון 
להם  לומר  אפשר  האם  (לרבי),  ’התקשרות' 
ענין  מתחזק   – כדבעי  התורה  לימוד  שעל־ידי 

ה'התקשרות'?
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    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך

עבודת הדור
פירושה  התקשרות  שהרי  שכן,  בוודאי  מענה: 
ומכיוון  אליו)  שקשורים  זה  (של  הרצון  מילוי 
שזהו רצוני – אפשר לומר להם בלשון הכי חזק 
פנימי,  רצון  אצלי  הוא  זה  שעניין  נעלה,  והכי 
אם־ גדול.  רצון  עז,  רצון  חזק,  רצון  עצמי,  רצון 

כן, מילוי רצון זה שייך ל'התקשרות'.

עיסוק ב'תומכי תמימים' – 
התקשרות לרבי

תשל"ג  אדר־ב'  כ"ג  א'  מיום  נוספת  ב'יחידות' 
השיב הרבי על שאלתו של הגרמ"צ גרוזמן אותה 
התקשרות  זה  מה  יודע  ”איני  בפתקא:  העלה 
פנימית ואמיתית לאדמו"ר שליט"א ויש לי מזה 
יודע  ואיני  ובלבול,  טרדא  לי  גורם  וזה  רב  צער 

איך לתקן זה...".
וכה היה המענה:

בקשר להשאלה ל'התקשרות' – הנה למה צריכים 
לחפש עצות, יעסוק ב'תומכי תמימים'. שכיון שאני 
עוסק בזה בלהט (”פַארקָאכט ִאין דעם"), וכששניים 
לא  (אמנם  ’יחוד'  של  ענין  זהו  ענין  באותו  עוסקים 
כמו ’יחוד נפלא' שעל־ידי לימוד התורה, אך זהו גם 

כן יחוד) – וממילא ישקיע עצמו בזה.
בשיחת ש"פ קדושים תשי"ט (תורת מנחם כרך 

כה עמ' 266) אמר הרבי:
הגשמיים  בענינים  אם  חסרון,  איזה  יש  אם  גם 
וההשפעה  ההשגחה  בענין  או  לתלמיד,  הנצרכים 
צריך  זה  אין   – וההנהלה  המשפיעים  הר"מים  ע"י 
שכל  כיון  התלמיד  בלימוד  ומיעוט  לחסרון  לגרום 

אלה אינם אלא טפל בלבד.
הגרמ"צ  באזני  הרבי  השמיע  דומים  דברים 
גרוזמן ז"ל ביחידות תשרי תשכ"ז, כשהגיש לרבי 
על  התלמידים  אחד  שכתב  תלונות  מלא  מכתב 

ההנהלה:
תלמידי  אלו   – תומכי־תמימים  של  ה'בנין'  עיקר 
והמשגיחים  המשפיעים  ראשי־הישיבה,  התמימים. 
שיוכלו  כדי  התלמידים  עבור  עזר  כלי  להוות  נועדו 

לגדול כראוי.
לדעת  יש   – ב'תומכי־תמימים'  חסרונות  המוצא 
 – אחד  שהוא  ומכיון  הבחורים.  אצל  בעיקר  שזהו 
’תמים' בין ה'תמימים' – עליו לפשפש ולתקן בעניניו 

שלו ולא לחפש זאת אצל ההנהלה.

הַמָטה שמחזק את הַמֶטה
הרב פינחס כהן, נחלת הר חב"ד

זכיתי והנני עוסק כבר שנים בשדה החינוך, וברוך 
ה', כפי שלימדנו הרבי, אני משתדל לחוש את תחושת 
השליחות בעבודתי בתלמוד תורה בנחלת הר חב"ד.

על  יודעים  שאנחנו  מה  כל  למרות  כי  אכחד,  לא 
אותו  שהועידה  היכן  לפעול  אחד  כל  של  החובה 
נמשכים  והרצון  הנפש  עדיין  העליונה,  ההשגחה 
מחמת  הרבי,  של  ה'מבצעים'  בענייני  לפעולה  גם 

חביבותם והחידוש שבהם.

כמובן; אין שליחות נוגעת בחברתה כמלוא נימה, 
והכוחות שהטעין אותנו הרבי פועלות אצל כל אחד 
במקום בו הוא נמצא ופועל, אך דומה כי רבים יזדהו 
עם אותו רצון לחוות ולו לרגע את החוויה של להיות 
את  ולהרגיש  ה'חוצה'  אל  לצאת  בחזית,  'שליח' 

האתהפכא חשוכא לנהורא' בפועל ממש.

'מטות',  לפרשת  החסידות  בדרושי  המבואר  ידוע 
השבט־ענף  ל'מטה':  'שבט'  שבין  ההבדל  אודות 
מחובר לגזע העץ ולשורשים, ומהבחינה הזאת הוא 

נעלה מהמטה־המקל, שכבר התנתק מהעץ.

הניתוק  מחמת  שדווקא  גיסא,  לאידך  מבואר  אך 
מחודשים,  כוחות  בעצמו  ה'מטה'  מגלה  מהשורש, 
ענף  היותו  מבעת  יותר  ואיתן  קשה  נהיה  שהוא  עד 

המחובר לאילן.

ניתנה  אנ"ש,  לפעילות  הפלטפורמה  נוסדה  מאז 
לנו, חסידי חב"ד, ההזדמנות לחוות את החזית ולהיות 
שותף בפעילות השלוחים בהשפעה על החוצה ממש. 
ואכן, אנו רואים פרי טוב בעמלינו ברוך ה': יהודים 
אותיות  רוכשים  מהודרות,  ומזוזות  תפילין  קונים 
בספר תורה, ויש גם כאלו שמשתתפים באירועים של 
קהילת חב"ד. וכמשל ה'מטה' - באנו לחזק ונמצאנו 

מחוזקים, כברכת הרבי: "מאיר עיני שניהם הוי'".

השי"ת  ושיעזור  לי,  שיש  הזכות  על  מברך  אני 
בחום  ממליץ  אני  השליחות.  בעבודת  עוז  שאוסיף 
בפעילות  פעיל  חלק  לקחת  בידיו  שעתותיו  מי  לכל 

ה'מבצעים'.
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יום ניצחון הבעש"ט על כת הפרנקיסטים
יום ניצחון מורנו רבי ישראל הבעל־שם־טוב, על ה'פרנקיסטים' – אנשיו של משיח השקר יעקב פרנק שר"י – 

בעיר לבוב.
במכתבי הגניזה החרסונית (שנדפסו ב'התמים') מובאים כמה מכתבים המספרים על יום חג שהכריזו הבעל־

שם־טוב ותלמידיו לרגל ניצחונם על כת ה'פרנקיסטים'.
הרבי מתייחס במכתב מדוע החג הזה אינו ידוע, ומדוע אין חוגגים אותו:

"במענה למכתבו... בו שואל במה שמצא נדפס בספר גנזי נסתרות... אשר קיימו עליהם לעשות מדי שנה בשנה 
וכו' ביום כ"ו תמוז, ושואל להטעם שאין חוגגים יום זה, ואפילו רישום יו"ט אינו ניכר.

"והנה לא שמעתי ביאור על זה, אבל מה שנראה לי הוא, שמצינו בכגון דא בקביעות יו"ט שמתברר לאחרי 
זמן אופן הקבלה והקביעות בזה, וזכר ורמז לדבר מלשון חז"ל, בענין נס חנוכה, לשנה אחרת קבעום (שבת 
כ"א:). וכיון שקבלה האמורה היתה בשנת תקי"ט, זאת אומרת שעוד קודם קיום האמור בפעם הראשונה, היתה 
הסתלקות הילולא של הבעש"ט ונתפרדה החבילה, וידוע מצב הרוחות אז בין תלמידיו וכו', שנראה מלכדחילה 

לא חלה הקבלה".
(ימי חב"ד ע' 216. אג"ק כ"ק אדמו"ר חי"ט ע' פא)

  יום הולדת הרב ברוך שניאור שניאורסון

יום הולדת סבו של הרבי, הרה"ג הרה"ח ר' ברוך שניאור שניאורסון, בנו של הרה"ג 
הרה"ח לוי יצחק, בן הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו בכורו של הרבי הצמח צדק.

הרה"ג הרה"ח ר' ברוך שניאור היה גאון גדול ובעל זיכרון נפלא, וידע בעל פה את 
כל הש"ס. היה חסיד של כ"ק אדמו"ר המהר"ש נ"ע, כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע וכ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.
(ימי חב"ד ע' 155)

שיחתו  תיאור  מופיע  תשס"א),  (קה"ת,  הרב"ש'  'רשימות  בספר 
ה'תרע"ה: טבת  ט'  ויגש,  פ'  ש"ק  בליל  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  עם 
בר־מצוה. נעשיתי  תמוז  כ"ד  תרכ"ו  שבקיץ  לו,  "אמרתי 

"והי' בזה הרבה דברים פרטיים, אם שמעתי ממנו חסידות.
היינו  נ"ע,  אדמו"ר  בית  את  היטב  אני  שזוכר  לו,  "ואמרתי 
אב. ה'  תרכ"ח  בקיץ  בליובאוויטש  שהי'  רח"ל  השריפה  קודם 

"ואמרתי לו, שפעם אחת נכנסתי בהיכל קדשו, בעת שהלך לומר חסידות, והמשרתים 
רח"ב (ר' חיים דובער) ורא"ל (ר' אלי' ליב) אחזו אותו תחת הזרועות. ואיך שהלך 

בבגד משי לבן עם האבנט לבן של משי, והכובע מלמעלה הי' במשי לבן".

תקי"ט

תרי"ג

עת לדעת

כ"ו
תמוז כ"ד

תמוז

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

הודפס מאתר אוצר החכמה tablet.otzar.org רשימות הרב"ש עמוד 16

צילום מכתב הרב"ש לכ"ק אדמו"ר 
הריי"צ נ"ע. באדיבות קה"ת
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שבת קודש פרשת פנחס כ"ד תמוז מבה"ח מנחם אב:
הרבי  הקדיש  בהתוועדות  האחרונה  השיחה  את 
לפרשת הספרים, אותה חשף בהתוועדות י"ב תמוז 
לאור  ויצאה  וחצי  כשעה  ארכה  השיחה  זו.  בשנה 

כהנחה פרטית.
נביא כאן סיכום של עקרי הדברים כפי שהודפסו 

בקובץ "דידן נצח":
ביתר  הרבי  התייחס  פנחס,  ש"פ  בהתוועדות 
חריפות לנושא פרשת הספרים. הרבי דיבר באופן 
אחר, ואת פניו הק' הטה לצד שמאל (כנראה מפני 
כבוד הרש"ג אשר ישב בצד ימין), ודיבר עם ידיו 
הק' על גבי השולחן (בחצי הראשון של השיחה – 
ידו הימנית, ובחצי השני – ידו השמאלית), ובאמצע 
הדיבור דפק (מפעם לפעם) על ידו בשולחן (באופן 
שנשמע קול הדפיקות), וגם נשען – מפעם לפעם 
– על מצחו הק', ולפעמים אחז בזקנו הק', והדיבור 

היה בקול נמוך יותר מכפי הרגיל.
שהספרייה  שכנגד,  הצד  לטענת  התייחס  הרבי 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  פרטי  נכס  הייתה 
ולכן יש לצד השני זכות ירושה על כך. הרבי אמר 
שהספרייה הייתה נכס של אגודת חסידי חב"ד ולא 

נכס פרטי של הרבי:
כאלה  כאן  שיש  וכמה,  לכמה  ומפורסם  ידוע  "הרי 
(ברשות  רצה  שהוא  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  ששמעו 
הספרים)  שייכים  להם  אשר  חב"ד',  חסידי  'אגודת 
שהספרים שלו יהיו פתוחים בשביל כל אחד שרוצה 
בענין  שמצינו  כפי  בספרים.  ולעיין  להשתמש 
מסרו  יהודים)  לא  (גם  וכמה  שכמה  זה,  דלעומת 
ריבוי  נמצאים  ששם  שלהם  הספרייה  את  והקדישו 
יהי'  שזה  וכו',  יד  וכתבי  ישנים  ספרים  גם  ספרים, 
פתוח בשביל כולם לבא ולעיין ולהשתמש בספרים".

היו  שבספרייה  מהעובדה  לכך  ראיה  הביא  הרבי 
לא רק ספרי חסידות, אלא גם ספרים סתם ואפילו 
היא  לזה  היחידה  שהסיבה  אפיקרוסות,  ספרי 
חב"ד',  חסידי  ל'אגודת  הספרייה  של  שייכותה 
את  טיפחו  לליובאוויטש,  כבוד  להביא  ובכדי 
הספרייה וצירפו אליה גם ספרים כאלו, היות שכל 
הספרים השייכים ליהדות – גם ספרי אפיקורוסות 
– הרי הם שייכים לספרייה כללית, וכך ספרייה זו 
תהיה אור לא רק לחסידים או ליהודים אלא אפילו 

לגויים:
ספרי  רק  לא  הרבי  של  בספרייה  נמצאים  "ולכן 
 – חסידות  היה  הרבי  של  ענינו  שכל  אע"פ   – חב"ד 
נגלה,  ספרי  וגם  אחרים  חסידיים  ספרים  גם  אלא 
ויותר מזה – גם ספרים לא תורנים, אלא 'וועלטישע' 
וזהו  אפיקרוסות,  לספרי  גם  עד  (סתמיים),  ספרים 
תהיה  שלו  שהספרייה  רצה  הרבי  שכאמור,  מכיון 
חב"ד,  חסידי  בשביל  רק  לא  כולם,  בשביל  פתוחה 
לא  בשביל  גם  אלא  בכלל,  ויהודים  לחסידים  או 
כל  שלו  לספרייה  לאסוף  השתדל  הוא  לכן  יהודים, 
מיני ספרים; לא רק ספרים יהודיים אלא גם ספרים 

אחרים.
רצה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מדוע  בפשטות,  הטעם, 
שהספרייה תהיה פתוחה לכולם ולכן הוא החזיק שם 
שליובאוויטש  כיון  אפיקורסות –  וספרי  גויים  ספרי 

היא אור לגויים!
וגם  דתיים  לא  יהודיים  נמשכו  הספרייה  ועל־ידי 

גויים, ובינתיים הם ראו מה זה ליובאוויטש, והם נהיו 
קרובים לליובאוויטש, וראו שליובאוויטש מתעסקת 
בהפצת חכמה ומדע וכו' – זה יצר אפשרות שידברו 
ְיָצָרּה',  ו'ָלֶׁשֶבת  ואנושיות,  יושר  צדק,  על  גויים  עם 
יצא  שמזה  במוחש  וראו  וכו',  נח  בני  מצוות  שבע 

תועלת בפועל".
של  לרצונם  שוב  התייחס  הרבי  זו  בהתוועדות 
חסידים לקנות את הספרים מידי ב.ג., ואמר שאדם 
שרוכש את הספרים על־מנת להחזירם לספרייה – 

משתתף בגניבה ממש:

תשמ"ה / יומן מבית חיינו
מיומנו של הרה"ת ר' מרדכי גלזמן בתוספת השלמות משיחות קודש

לכמה  ומפורסם  ידוע  הרי 
כאלה  כאן  שיש  וכמה, 
ששמעו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, 
שהספרים  רצה  שהוא 
בשביל פתוחים  יהיו  שלו 
להשתמש  שרוצה  אחד  כל   

ולעיין בספרים
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מבלי לספר לו שזהו ’סיום'35].
במיוחד  להשתדל  יש  ל'סיומים',  ”בקשר 
בעריכתם [כאמור – גם בשבתות] ”ברוב עם הדרת 
של  לגמרה  בהשמחה  מישראל  רבים  לאחד  מלך", 
תורה, ”אנשים ונשים (בנפרד כמובן) וטף"36, כולל 
גם הקטנים (לא רק קטנים בידיעות, אלא גם קטנים 
על־ והשגה,  להבנה  שייכים  אינם  שעדיין  בשנים) 

ישראל  שמנהג  דערב־פסח,  הסיום  ובדוגמת  דרך 
להביא גם בכורים הקטנים37. 

אהבת  על  בסיומים,  [במיוחד  לעורר  יש  ”וכן 
ישראל38 ו] על־דבר ההוספה בלימוד התורה בכלל 
ובנתינת הצדקה, על־פי מה שנאמר: ’ציון במשפט 
וכשבאים  בצדקה'"39.  ושביה  תיפדה,  (=תורה) 
קופת  בפועל  להביא  יש  צדקה –  נתינת  על  לעורר 
צדקה, שאז תיכף ומיד נותנים צדקה בפועל40. וגם 
ביום השבת־קודש – באופן המותר, באכילה ושתיה, 

וצדקה רוחנית41.
”למסור לאנ"ש שי' המתעסקים בהסיומים:

35) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 96.
36) ’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 108.

שם  האמור  ולמרות   .719 עמ'  ח"ב  תנש"א  ספר־השיחות   (37
”במיוחד בשנה זו" אין נראה שזו הוראת שעה, עיי"ש.

38) ’התוועדויות' תשמ"ג ח"ד עמ' 1849.
תשמ"ח  ספר־השיחות  עמ' 708.  ח"ב  תנש"א  ספר־השיחות   (39

ח"ב עמ' 564.
40) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 123.

41) (כמו נתינת עצה טובה ועאכו"כ לימוד תורה – ’התוועדויות' 
תשמ"ח ח"ד עמ' 376 בקשר לשבת שלפני ר"ה) סה"ש תשמ"ח 
ח"ב עמ' 565 והערה 127. בשיחה הנ"ל נוסף גם: קבלת החלטה 
לעצמו,  (יפריש  ממש  לצדקה  יתן  השבת  לאחר  שתיכף  טובה 
ויתנה בפועל לעני או לגבאי בבוקר). ובסה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 

222 (שבת ט"ו בשבט) – שיחליטו גם כמה לתת.

דבר  על  בהצעה־התעוררות  סיום  כל  לסיים   *
(להוסיף ב)נתינות לצדקה.

דאהבת־ (עניין)  בתיבות  סיום  כל  לחתום   *
ישראל"42.

הוראות  קיום  דבר  על  ויזרזו  יפרסמו  ”ובוודאי 
אלה בכל מקום ומקום, בכל קצווי תבל"43.

תשעת  קודם  צדקנו  משיח  יבוא  כאשר  ”וגם 
הימים, יעשו את ה'סיומים', ויזכו להתחיל ולסיים 

ספרים אחרים בתורתו של משיח"44.
* בעניין סעודת בר־מצווה של נער שנכנס לעול 
המצוות ביום ח' במנחם־אב, השיב הרבי: ”יש לברר 
יש   – לאו  ובאם  בכגון־דא,  במקום  מנהג  יש  אם 
מנחם־אב",  ח'  ליל  אומרת  זאת  בזמנה,  לעשותה 
ואם אי־אפשר - יש לעשות התוועדות קטנה במשך 
היום (כגון אחרי תפילת שחרית, כנהוג), והתוועדות 

גדולה אחרי תשעה באב בהקדם האפשרי 45.

42) מענה שנדפס בס' מאוצר המלך ח"א עמ' 283. 
43) ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 580.

44) משיחת ש"פ מטות, מבה"ח מנ"א תשמ"א, בסופה.
שלא  נוסף  במקרה  וכן  רנז.  עמ'  טו  חלק  אגרות־קודש   (45
כשחל  פז,  עמ'  חי"ז  באג"ק  היום,  במוצאי  סעודה  לעשות  ניתן 
הראשון  ברגע  מיד  צ"ל  שהסעודה  מבאר  ער"ה,  ליל  במוצש"ק 
מציע  בעיו"כ  כשחל  שמ  עמ'  בחי"א  מאידך  למצוות.  שנכנס 
ולהמשיך  ביום)  כנראה  (והכוונה  הראשון  יום  בחצי  להתחיל 
הסעודה  לקיים  התאפשר  לא  ששם  ייתכן  אך  יוהכ"פ,  במוצאי 
עמ'  בספר־המנהגים  מובא  מנהגנו  כלל,  בדרך  אבל  עיו"כ.  בליל 
75 מלקוטי־דיבורים (ח"ב דף רסח,א), שאחרי שחרית חוזר הבר־

היום)  (מוצאי  ובערב  ומשקה,  ב'לקח'  ומכבדים  מאמר  מצוה 
עושים את הסעודה (כפי שנהג אדמו"ר הזקן). ראה אג"ק חכ"ב 

עמ' כג. חכ"ג עמ' לד.
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לטבול ולרחוץ ראשו, פניו, ידיו ורגליו22 לשבת.
בשבת  (מלבד  יין  ולשתות  בשר  לאכול  אסור 

ובסעודת מצווה).
אין נכנסים לדירה חדשה בתשעת הימים. פעם 
ופעם  באב"23,  ט"ו  לאחר  לדחות  טוב  הרבי:  ענה 
הוא  אלול  בחודש  אפשר...  ”באם  הורה:  אחרת 

חודש הרחמים"24.
 – אפשר  באם  רפואי:  טיפול  בדבר  הרבי  עצת 
עכבה  וכל  באב.  התשיעי  יום  לאחרי  לדחותו  יש 
לטובה. ובאם הרופא ידחק בדווקא את השעה, יש 

לעשות זאת קודם שבת חזון25.

עריכת סיומים26
”המנהג לערוך ’סיומים'27 למסכתות הש"ס בכל 
יום מ'תשעת־הימים'28, מראש־חודש [ומה טוב גם 
לפני זה29] עד תשעה באב, וגם בערב תשעה באב 
ובתשעה באב – באופן המותר על־פי שולחן־ערוך 

הורה  וכן  ובסבון.  חמים  במים  הגוף,  כל  רוחצים  ולמעשה   (22
מהמובא  (וצ"ע  ע"ה.  ברוק  חיים־שאול  ר'  והמשפיע  הרה"ג 
עמ'  ראשונה  מהדורה  ע"ה  פרלוב  להרב  בליקוטי־סיפורים 

קכב). וראה בכ"ז בס' ’מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א ס"ק יא.
23) אגרות־קודש כרך ט עמ' רכח.

24) שם כרך יט עמ' שצ.
25) שם עמ' שעו.

26) עיקר הדברים – מוגה, מסה"ש תנש"א ח"ב עמ' 708 ועוד, 
ומסה"ש תשמ"ח ח"ב עמ' 564, ומשיחות־קודש תש"מ עמ' 672 
– שיחת ש"פ מטות ומסעי תש"מ, בלתי מוגה. ושולבו הוראות 

מכ"מ כמצויין בהערות.
27) אף שיש דעות שניתן לעשות סיום על פרק, או על מסכת 
’סיום'  שלמה במשניות, מוטב לערוך סיום על מסכת בגמרא, 
(’התוועדויות'  תמיד  מסכת  כמו  הדעות,  לכל  הפרטים,  כל  עם 
תשמ"ט ח"ד עמ' 86. וראה גם ’התוועדויות' תש"נ ח"א עמ' 97). 
בני  ושמות  עלך'  ’הדרן  רק  מסכת  בסיום  אמרו  בליובאוויטש 
דברים  (רשימת  רגיל  דרבנן  בקדיש  וסיימו  לא,  ותו  פפא,  רב 
בנימין  להרב  הרבי  הורה  וכן  ריט).  עמ'  ח"ד  חיטריק  להרב 
’קדיש  ז"ל  אשכנזי  מאיר  ר'  הרה"ח  שאמר  מה  (ועל  אלטהויז 
הגדול' בסיום הש"ס בהתוועדות הרבי כ"ד טבת תשי"ב, תורת 
מנחם ח"ד עמ' 239, ענה לו הרבי ”אצלי זה חידוש, מלבד הפעם 
הזאת לא ראיתי זאת מעולם" - תודה להרב מיכאל שי' זליגזאן). 
ראה  אותו,  שאומרים  משמע  הסיום  נוסח  המשך  לגבי  אמנם 

התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ'  1700.
28) ”אפילו כשאין אוכלים סעודת בשר אחר־כך. להעיר מהנהגת 
אדמו"ר מהורש"ב נ"ע לעשות סיומים בתשעת־הימים אף שלא 
היה סועד אחר־כך בבשר ויין – ספר־המנהגים עמ' 46" (לקו"ש 

חכ"ג עמ' 223, ובכ"מ).
29) ’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 74.

[ובמקום המתאים – גם עם סעודה והתוועדות30].
”ומהטעמים בדבר – כיוון שבימים אלו מחפשים 
את כל האופנים המותרים כיצד להוסיף בעניינים 
הטוב־ את  לגלות  ועל־ידי־זה  ושמחים,  טובים 
החל  אלו31,  ימים  עם  הקשורה  שבירידה  הפנימי 
שמחה  עושין   – לב"  משמחי  ישרים  ה'  מ"פיקודי 

לגמרה של תורה.
ביום  גם  סיום  לערוך  כדאי  זה32  טעם  ”ומפני 

השבת שב'תשעת הימים'.
’ברוב עם הדרת מלך', לשתף עוד  ”ומה טוב – 
כמה וכמה מישראל (מצד אהבת־ישראל ואחדות־
בעצמם  סיימו  לא  רובם  אם  גם  בשמחה,  ישראל) 
’סיומים'  לערוך  ונכון  שכדאי  ולהוסיף,  המסכת. 
על מסכתות כאלה שסיומן בעניינים שקל לאומרם 
מישראל,  ואחד  אחד  לכל  במהירות  ולהסבירם 
אפילו פשוט שבפשוטים33, שב'סיומים' אלו יכולים 
לשתף גם יהודי שפוגשים ברחוב, ובאמצע עסקיו 
שאומרים  אף  או  הסיום,  על  לפניו  כשחוזרים   –
שזהו  לו  לספר  מבלי  המסכת  דסיום  המאמר  לו 

’סיום', שהרי ’זכין לאדם שלא בפניו'.
ישתתף   – לאו  אם  בעצמו;  יסיים   – שיכול  [מי 
לפחות במעמד ’סיום' של אחרים; ומה טוב שיהיה 
מי  את  גם  לַזכות  וכדי  מישראל;  עשרה  במעמד 
כלשהו,  סיום  במעמד  השתתף  לא  שמשום־מה 
בסעודת  רק  המותרים  מאכלים  אוכל  ובלאו־הכי 
מצווה – יש להשמיע עבורו את הסיום ברדיו וכו', 
לשמחה־של־ כזאת  בצורה  לפחות  אותו  ולקשר 
שפוגשים  יהודי  בזה  לשתף  יש  כמו־כן  מצווה34. 
אף  דסיום,  המאמר  לו  שיאמרו  על־ידי  ברחוב, 

30) ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.
ממונקאטש]  הרה"צ  [בשם  הידוע  מהפתגם  גם  ”להעיר   (31
 – בשמחה"  ממעטין  אב  ”משנכנס  חז"ל:  דברי  בפירוש 
ש'ממעטין' העניינים הבלתי־רצויים דתשעת־הימים ’בשמחה', 
שולחן־ערוך,  על־פי  המותר  באופן  בשמחה,  ההוספה  על־ידי 

כמובן".
תשד"מ  (התוועדויות  בשבת  שחל  שביארצייט  אע"פ   (32
עלול  זה  שמנהג  כיוון  ’סיום',  עריכת  הרבי  שלל  עמ' 872)  ח"ב 

להתפרש כנתינת מקום לעניין של תענית.
דפים  שמונה  קטנה,  הכי  (מסכת  תמיד  מסכת  ”ולדוגמא:   (33
שסיומה  קצר)  זמן  במשך  ולסיימה  ללמדה  שיכולים  בלבד, 
בניך  ד"כל  הסיום  וכן  במקדש",  אומרים  הלוויים  שהיו  ”השיר 
לימודי ה'" – בארבעת המסכתות: ברכות, נזיר, יבמות, כריתות 

– ראשי־תיבות ”בניך".
34) שיחות־קודש תש"מ ח"ג עמ' 672.
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כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורינו

בכניסה 
לאוהל חותנו 
כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ נ"ע. 
תמונות ארכיון

ר"ח 
אב

כ"ז
תמוז

נסיעה לאוהל
בראש חודש

לאוהל  נסע  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר  כ"ק  חותנו  לציון 
הפעם  זו   – מוהריי"צ 
הרבי  נסע  בה  הראשונה 

לאוהל בראש חודש.
בא'  הייתה  השנייה  הפעם 

דר"ח אלול של אותה שנה.
 (שנת ניסים בבית חיינו ע' 217)

תש"נ

יום פטירת הרב יהודה לייב סלונים
יום פטירתו של הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים, בן הרבנית מנוחה רחל, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, 

ומנוחתו כבוד בעיר טבריה.
היה תלמיד חכם אציל הרוח, כלול בהדרו, אהוב למעלה ונחמד למטה, חסיד נלהב ונפשו פתוחה 

וערה לכל דבר טוב; עיניו העמוקות הפיקו חכמה ותבונה, והיה גם בעל־תפלה בחסד עליון.
בהיותו בן שמונה עשרה נסע לקראת הימים הנוראים לליובאוויטש לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק. היות 
וניחן בקול ערב, ביקש אדמו"ר הצמח צדק שיהיה "שליח ציבור" בתפילת מוסף של ראש השנה. ר' 
יהודה לייב היסס ונרתע; לא היה בו העוז להיות החזן אצל הרבי ביום הדין. אבל כ"ק אדמו"ר הצמח 
צדק הושיט לו את ה'קיטל' ואמר לו: "דו וועסט זיין אונזער חזן" (אתה תהיה החזן שלנו). ר' יהודה 
לייב ניגש לעמוד והתפלל בנעימות רבה שהפליאה את כל השומעים, ומאז בכל פעם ששהה בראש 

השנה בליובאוויטש שימש כשליח־ציבור.
נתמנה על־ידי רבותינו נשיאינו לאחד המנהלים של "כולל חב"ד", ושימש בתפקיד זה עד סוף ימיו.

לפני פטירתו ביקש מחסידי חב"ד שבטבריה שיכנסו אליו, היות והוא מרגיש שאלו רגעיו האחרונים. 
כשנכנסו לחדרו ביקשם לנגן ניגון דביקות חסידי, ותוך כדי נגינת הניגון החזיר את נשמתו לבוראה.

על פי בקשתו טבלו את גופו, לאחר ה'טהרה', בים כנרת.
 (ספר הצאצאים ע' 161. ימי חב"ד ע' 217)

תרנ"ג
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תשמ"ה / יומן
שייתן  אחד  כל  ומזהירים:  ומודיעים  מכריזים  "ולכן 
מנת  על  אפילו   – הספרים  את  לקנות  מנת  על  כסף 
ועל־ידי־ היות  דורנו!  בנשיא  נלחם  הוא   – להחזירם 

וממילא  זה,  את  ש'סחב'  אחד  לאותו  עוזרים  זה 
(זה  וממילא  בגניבה,  עמו  שמשתתפים  כאילו  זהו 
שיכולה  חיה'  'פצצה  מחזיק  הוא  הכסף)  את  שנתן 

להתפוצץ בכל רגע ורגע!".
 הרבי הכריז שוב:

שלא  הנמצאים  דורנו  נשיא  של  שהספרים  "שֵידעו 
אין  חיה  שפצצה  חיות!',  'פצצות  הינם  במקומם, 
יודעים מתי והיכן תתפוצץ, רחמנא ליצלן! יותר מכך; 
בו  הנמצאים  לאלה  סכנה  מקום  הינו  שהבית  שֵידעו 

ולאלה הדרים בו, רחמנא ליצלן!".
בהמשך הרבי אמר:

לי:  אמר  שנים,  מכירו 40-44  שאני  שלי,  טוב  "חבר 
'מדוע אתה מתכעס מזה? אל תיקח ללב!'...

ומי  כו',  כאלו  הכועס  שכל  יודע  הנני  בכעס,  "אינני 
מתנהג  אינני  בכעס,  לא  אני  כעס!  לגבי  כאן  מדבר 
עם אף א' ברוגז, ואין כאן שום מלחמה ונקמה ח"ו - 

מדברים כאן רק בנוגע לתוכן העניין.
איך  אני -  אומר  ללב,  אקח  שלא  שאמר  לזה  "בנוגע 
אפשר לא לקחת ללב? ישנם כאלה שיש להם מוחין 
גדולים, ואצלם מוח שליט על הלב, אך [אני] אומר 
לכתחילה שאינני אוחז עדיין ב'מוח שליט על הלב', 

אני לוקח בפירוש ללב, וזה בפירוש מבלבל אותי.
"יושב אני לפני התוועדות ורוצה להכין רש"י על מה 
קורה  מה  לחשוב  ומתחיל  מבולבל  נהיה  אני  לדבר, 
עם הבניין!... מדוע זה מגיע לי – אינני יודע, אבל זה 

מבלבל אותי!
עבורי,  לא  מתכוון  אני   – האחרונות  בשנים  "דווקא 
לישב  יעקב  כשביקש   – החסידים  קהל  עבור  אלא 

בשלוה – ודווקא אז קפץ עליו רוגזו של יוסף!".
והרבי המשיך בנוגע לפועל:

עצה  ישנה  האלו?  הדיבורים  כל  מינה  נפקא  "למאי 
כאלו  כאן  ישנם  ממש:  בפועל  לעשות  שאפשר 
רוצה  שהוא  דורנו  מנשיא  שמעו  שהם  כעת,  שחיים 
כללי...  ענין  תהיה  הספרים  כל  עם  שלו  שהספרייה 
חסידי  ל'אגודת  שייכים  שהספרים  שמעו  והם 

חב"ד'...
את  נייר  על  לכתוב  השומעים)  (אותם  הם  צריכים 
יחד  עדים  בפני  ולחתום  דורנו,  מנשיא  ששמעו  מה 
לטעון  יוכלו  שלא  בכדי  (מוכר,  ציבורי  נוטריון  עם 

שהכריחו אותם לחתום על זה)...
ולהניח  לקחת  צריכים  החתימות  עם  הנייר  "ואת 
באופן  זה  אודות  להודיע  כך  ואחר  משומר,  במקום 

המתאים, לזה שיש לו את הספרים...
שההוא  כיוון  יתבטל,  העניין  שכל  יעזור  "והדבר 
ספיקות  שום  ובלי  חתימות  עם  דף  שישנו  יראה 
הוא  אז   – משומר  במקום  מונח  וזה  בדבר,  ושאלות 

יתפוס מה שקורה כאן".
לכולם.  'ניקל'ס'  חילק  בבוקר  תמוז:  כ"ה  א'  יום 
של  במכונית  רק  נסע  רביעי  יום  עד  לאוהל.  נסע 
השני  שהרכב  כיון  (השחורה)  קליין  בנימין  ר' 

(כנראה) בתיקון.
לרבי  הרש"ג  נכנס  מעריב  אחרי  תמוז:  ז"ך  ג'  יום 
ושהה כ-15 דקות (עמו נכנס ש. יוניק ויצא אחרי 

שתי דקות).
בערך,   3:45 בשעה  לאוהל  נסע  תמוז:  כ"ח  ד'  יום 

וחזר ב-9 בערב.
תהיה  לא  שבשבת  היום  הודיע  גרונר  לייבל  הרב 

התוועדות.

על־ידי הספרייה נמשכו 
יהודיים לא דתיים וגם 

גויים, ובינתיים הם ראו מה 
זה ליובאוויטש, והם נהיו 

קרובים לליובאוויטש, וראו 
שליובאוויטש מתעסקת 
בהפצת חכמה ומדע וכו'
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כדאי להשלימן גם לאחר מכן6. 
ובנות  לנשי  גם  שייך  הנ"ל  שכל  בפשטות,  ”מובן 

ישראל"7.

ענייני בית הבחירה
ב'משפט'  להוסיף  יש  גופא  המצרים'  ’בין  בימי 
למעשה  בהלכה   – לראש  לכל  התורה,  (לימוד 
ועל־אחת־כמה־ יום,  [בכל  וכן  אלו8,  ימים  מדיני 
וכמה בשבתות, שעניינן ’הקדמת רפואה'9] במיוחד 
בית־ ובבניין  בגאולה10  העוסקים  התורה  בענייני 
המקדש, ולכל לראש – הפרקים בספר יחזקאל מ־
מג המדברים בעניין בית־המקדש השלישי, משנה 
– מסכתות מידות ותמיד11 והלכות בית־הבחירה12 
לפני  הרגילה  מהנתינה  יותר  ו'צדקה'  להרמב"ם) 
התפילה13 [ותוספת מיוחדת בכל מעבר מתקופה 
לתקופה בימים אלו גופא: עד ראש־חודש מנחם־
בו  שחל  השבוע  מנחם־אב14,  מראש־חודש  אב, 

עם  להרמב"ם  הבחירה  בית  ל'הלכות  פתח־דבר  מתוך:   (6
חידושים וביאורים' של הרבי (הוצאת קה"ת, מוצש"ק מברכים 

מנ"א, תשמ"ו, ברוקלין נ.י.).
7) לקוטי־שיחות כרך כד עמ' 266. ולהעיר שנשים חייבות לסייע 
במצוות בניין ביהמ"ק (הל' בית־הבחירה פ"א הי"ב), ושהערה זו 
שייכת להוספות שהורה הרבי בכל העניינים מי"ז בתמוז ואילך.

8) ”לדעת את המעשה אשר יעשון, כל זמן שמשיח צדקנו עדיין 
’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 78, 91 (מוגה),  לא בא" – עפ"י 

.108
ספר  לימוד  את  גם  מזכיר   265 עמ'  כד  כרך  בלקוטי־שיחות 
הזוהר, והסברתו בתורת החסידות. כן מזכיר שם אודות הוספה 
 - תהילים  באמירת  וכן  באיכות,  בעבודתה  התפילה –  בקו  גם 
עכ"פ מזמור אחד נוסף בכל יום. ומעורר ע"ז גם בכרך כח עמ' 

286 הע' 60, וש"נ.
9) ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 578.

10) ספר־השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.
 .186 והערה   579 עמ'  ח"ב  תש"נ  ספר־השיחות   (11
במסכת  ”ומקצת  הלשון   38 עמ'  ח"ד  תשמ"ט  וב'התוועדויות' 

תמיד".
גם  לכך  בנוסף  ללמוד  הרבי  שהורה  מצאנו  אחת  ופעם   (12
הנחת  תשל"ט,  דברים  פ'  מוצש"ק  (שיחת  הקורבנות"  ”הלכות 

הת' בלתי מוגה סכ"ו וסס"א).
13) לקוטי־שיחות חכ"ג ס"ע 265. ובפרט בצדקת מקדש מעט 
– בתיכ"נ ובתי־מדרש (ישיבות וכו'), לקו"ש כח עמ' 287. וראה 

סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 733.
בית  שהל'  מבואר,   187 עמ'  ח"ד  תשמ"ו  ב'התוועדויות'   (14
הבחירה נחלקו לשמונה פרקים, כדי ללומדם שמונה ימים ”עד 
(מוגה)  תנש"א  בסה"ש  מאידך,  עיי"ש.  חצות",  לפני  ת"ב  ערב 
בית  בהל'  שיעור  ללמוד  שיש  מפורש  הערה 87,  עמ' 691  ח"ב 
הבחירה גם ביום תשעה באב (נדחה) בעצמו: ”באופן המותר, 

תשעה באב, ערב תשעה באב, ותשעה באב]15. 
אכילה  על־ידי  המותר  באופן   – בשבתות  וגם 
הצדקה  נתינת  על  בנוסף  וכיוצא־בזה,  ושתייה 

בערב שבת קודש כנהוג בהוספה עבור השבת16.
שהזמן־ בעניין  בתורה  שההוספה  מובן, 

[והילדות]  הילדים  אצל  גם  להיות  צריכה  גרמא, 
הנמצאים במחנות הקיץ17.

תשעת הימים18
משנכנס אב ממעטין בשמחה ובמשא ומתן של 
או  חדשים  ומנעלים  בגדים  לקנות  ואסור  שמחה. 
משתמשים  אין  ואפילו  לו,  לעשות  לאומן  לתת 

בהם עד לאחר תשעה באב. 
אפילו  קטנים)  מבגדי  בגדים (חוץ  לכבס  אסור 
מותר  לשבת  וכתונת  באב.  תשעה  לאחר  להניחם 
בגדים  ללבוש  ואסור  גוי,  על־ידי  רק  לכבס 
שבת־ לכבוד  (אלא  עדיין  לבשם  שלא  מכובסים 
ראש־חודש  לפני  ללבוש  נוהגים  [ולכן  קודש). 
שעומדים  המכובסים  הבגדים  כל  את  לזמן־מה 
הברית:  בעלי  הימים19].  תשעת  במשך  ללבוש 
המוהל, הסנדק, והורי־הבן, מותרים ללבוש בגדי 

שבת.
ואסור לרחוץ את כל הגוף לתענוג אפילו בצונן, 
ולרפואה ולצורך מצווה [וכן המצטער מפני החום 
והזיעה20] – מותר. הטובל בכל ערב שבת21 מותר 

כמובן, לאחרי חצות היום, או להשלים במוצאי היום".  ולכן לא 
נכנס העניין בפנים.

15) ’התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 102.
16) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 96 הערה 127.

17) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 50. וכנראה ה"ה ל'סיומים' 
המובאים אח"כ.

18) לוח כולל־חב"ד.
19) כף־החיים סי' תקנא ס"ק צא. ולמעשה נזהרים בזה בחולצות 
ומכנסיים, שמלות וחצאיות, אך לא בלבנים וגרביים. [מי שלא 
מניקיונו,  הבגד  להוריד  הרצפה  על  לזמן־מה  יניחם  הספיק: 
ואח"כ רשאי ללבשם. כן ניתן ללבוש בש"ק בתנאי שייהנה מזה 
בש"ק עצמה, אחד בלילה ואחד בבוקר ואחד בצהרים וכדומה].
20) שו"ת אגרות־משה אה"ע ח"ד סי' פד אות ד, נטעי־גבריאל 
ס"ע  ח"א  גשר־החיים  וראה  ס"ד.  פמ"ב  ח"א  בין־המצרים  הל' 
רכ, המתיר בזה באבילות דיחיד אפילו בסבון ובמים חמים (וע' 
בכף־ מאידך  סי"ג).  קה  פרק  ח"א  אבילות  הל'  נטעי־גבריאל 
החיים סי' תקנ"ד סוף ס"ק מו כתב בעניננו, שאם יכול להעביר 

זאת בצונן לא ירחץ בחמין.
21) וכן הטובל בכל יום, לעניין הטבילה בלבד. שלחן מנחם או"ח 

ח"ג סו"ס רסז.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת מטות1

כ"ד בתמוז – מברכים החודש מנחם־
אב

תהילים  ספר  כל  אמירת    – בבוקר  השכם 
חסידות  מאמר  כשעה  לומדים  אחר־כך  בציבור. 

שיהיה מובן לכולם, ואחר־כך התפילה.
ב,ג),   – א,א  (ירמיהו  ירמיהו"  ”דברי  הפטרה: 

הנדפסת בחומשים בסוף פרשת מטות.
המולד: יום חמישי בבוקר בשעה 4 ו-22 דקות 

ו-3 חלקים.
ביום  מנחם־אב  חודש  ראש  החודש:  מברכים 

השישי.
אין אומרים ’אב הרחמים'.

התוועדות בבית הכנסת.
מנחה: אבות פרק א'.

יום חמישי
כ"ט בתמוז, ערב ראש־חודש

השיעור  את  גם  אומרים  היום  תהילים:  שיעור 
של יום ל' בחודש.

בבית־ לקופות  (שנותנים  הצדקה  מטבעות  את 
הכנסת קודם או אחרי התפילות) מחלקים בערב־

ראש־חודש למטרות הצדקה שבעבורן נועדו2.
במנחה אין אומרים תחנון.

1) בחו"ל: פינחס.
2) ספר המנהגים עמ' 77.

יום שישי
א' במנחם־אב – ראש חודש

ערבית: לפני שמונה עשרה אין מכריזים ’יעלה 
ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור 

לומר זאת.
קדיש  זבדיה,  זקן,  ואברהם  הלל,  חצי  שחרית: 
תתקבל. שיר של יום, הושיענו, ברכי נפשי, קדיש 
יתום. קריאת התורה. חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
אשרי, ובא לציון. הש"ץ מסיים ’ובא לציון' לעצמו, 
ולא בקול רם. אומרים ’יהללו' ומכניסים את ספר־
דרש"י3,  תפילין  חולצים  הקודש.  לארון  התורה 
(ואין  קריאת־שמע  דרבינו־תם.  תפילין  ומניחים 
’ה' אלוקיכם אמת'). שש זכירות. חולצים  כופלין 
מסיים  (ולפחות  אומר  הש"ץ  דרבינו־תם.  תפילין 

בקול) איזה מזמור, חצי קדיש. תפילת מוסף.
תפילה  בתורה,  במיוחד  להוסיף  יש  זה  ביום 
ומה  סעודות,  שתי  הוצאת   – והצדקה  וצדקה4, 
להחליט  הספיק  שלא  מי  סעודות.  שלוש   – טוב 
’בית  ענייני  לימוד  ושל  זו  הוראה  קיום  על־דבר 
זאת  להחליט  עליו  בין־המצרים,  לפני  הבחירה' 
בהקדם, ויפה שעה אחת קודם5. ומובן אשר אלה 
 – בזמנן  דלעיל  הפעולות  ככל  בפועל  עשו  שלא 

וממהר  דר"ת,  תפילין  מניחין  שאינם  בביהכ"נ  המתפלל   (3
שלא  ייזהר  הציבור,  עם  מוסף  תפילת  להספיק  כדי  להניחם 
יחלוץ התפילין בפני הספר־תורה (שו"ע אדה"ז סו"ס כה) אלא 
שם  (משנ"ב  הטלית־גדול  מתחת  יחלצם  או  לצדדין,  יסתלק 
ס"ק נח). ואם עובר ל'חדר שני' יעשה זאת אחרי גמר ה'קדושה 
הב"י  שו"ע  ממקומו".  ה'  כבוד  ”ברוך  הפסוק  (תרגום  דסדרא' 

סי' קלב ס"ב).
4) יתר על הנהוג בכל ערב־ראש חודש (המנהג, ב'התוועדויות' 

תשמ"ו ח"ג ס"ע 593).
5) ”על־פי פסק־דין שו"ע או"ח סי' תקע"א ס"ג".

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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ממעייני החסידות
איש כי ידור נדר לה' (ל,ג)

האומר פירות אלו עליי קרבן... הרי אלו 
אסורין עליו, מפני שאפשר שיידור אדם 
קרבן ויעשה בהמה שהיתה חול קורבן 
ותאסר. אבל האומר פירות אלו עליי... 
כבשר חזיר... אין כאן נדר, שאי־אפשר 
שיעשה דבר שאינו בשר חזיר כבשר חזיר 
(רמב"ם הלכות נדרים פ"א)

האומר ’פירות אלו עליי קרבן' מעלה את הפירות 
הכלל  (לפי  האדם  משורש  נעלה  שהוא  לשורשם, 
הם  ולכן  יותר"),  למטה  יורד  יותר  הגבוה  ש"כל 
אלו  ’פירות  האומר  אבל  לגביו.  קודשים  נחשבים 
עליי כבשר חזיר' אין כאן נדר, שכן אין בידו הכוח 

להורידם מהיתר לאיסור.

(אור־התורה במדבר עמ' א'שכו)

ואשה כי תדור... בנעוריה (ל,ד)
”אשה" – היינו כנסת ישראל.

ככתוב  העבודה,  בתחילת  היינו   – ”בנעוריה" 
(ירמיה ב) ”זכרתי לך חסד נעוריך". 

”ואשה כי תדור... בנעוריה" – בתחילת העבודה, 
שהוא  אלא  העולם  לענייני  מתאווה  האדם  כאשר 
מבטל את רצונו לרצון קונו, בחינת ’אתכפיא', הוא 

זקוק לנדרים ופרישות.
מגיע  הוא  כאשר  אולם   – לאיש"  תהיה  היו  ”ואם 
לבחינת ’אתהפכא', שאין לו אלא רצון אחד לאביו 
שבשמים, אזי ”והפר את נדרה" – שכן בכוחו לעסוק 

בענייני העולם ולבררם.
(לקוטי תורה במדבר עמ' פג)

נקם נקמת בני־ישראל מאת 
המדינים אחר תאסף אל עמיך 

(לא,ב)
מה הקשר בין מלחמת מדין למשה רבנו?

לפירוד  רומז  ומריבה,  מדון  מלשון  ’מדין',  שכן 
שהאחד  חינם?  שנאת  ומהי  חינם.  ושנאת  לבבות 

בזה,  וכיוצא  לו  שהזיק  בגלל  לא  השני  את  שונא 
אלא בגלל שהישות שלו אינה סובלת את מציאותו 
משה, שהיה סמל הביטול והענווה,  רק  של השני. 
קליפת  של  והגאווה  הישות  את  לבטל  מסוגל  היה 

מדין.
(ספר המאמרים תרנ"ט עמ' נג)

כל הורג נפש וכל נוגע בחלל 
תתחטאו (לא,יט)

הכלי מטמא אדם בחיבורי המת כאילו 
נוגע במת עצמו (רש"י)

שדבק  מי  כך:  וקדושה  לטהרה  בנוגע  אף 
בתלמידי־חכמים ”מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק 
בשכינה ממש" (כתובות קיא). ומרובה מידה טובה 
ממידת פורענות, שכן אין אדם מיטמא מהמת אלא 
בנגיעה ישירה (דהיינו נגיעה בחרב (”חיבורי המת") 
הקדושה  בצד  ואילו  חץ);  באמצעות  ”נגיעה"  ולא 
די גם בדבקות ”רחוקה" בתלמידי־חכמים, כמאמר 
רז"ל (כתובות שם) ”כל המשיא בתו לתלמיד־חכם 
והעושה פרקמטיא לתלמיד־חכם והמהנה תלמיד־

חכם מנכסיו כאילו מידבק בשכינה".

(ליקוטי־שיחות, כרך כח, עמ' 200)

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני 
גד (לב,א)

מובא בספרים שהשבטים האלה חיבבו את המן 
ולא אכלו מאכלים אחרים, ובגלל שלא שחטו את 
צאנם היה להם מקנה רב. הן חיבת המן הן העדפת 
עבר הירדן נבעו מאותה נקודה – שאיפת בני ראובן 

ובני גד להתרחק מהעולם.
המן היה לחם מן השמים ולא תוצר של חרישה 
וזריעה; גם עבר הירדן היה ”מקום מקנה", מנותק 

משאון העיר ומענייני המעשה.

(לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 18)

ממעייני החסידות


