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אור וחום ההתקשרות

...וכיוןןן ששבכל ההקקקשור ללהשששפעתת הגגששממיות רווצצצים אנו ווממקקבליםםם 
וללוקחיםםם את הההשששפעות,, צררריכיםם לדעעעת שההשששפפפעה היאא עעל תנננאיי 
–– בשבייילל רוחניוותתת, שהו"ע ההתתקשררוות,, ובמילללאאא, כשלוקקחחים אאת 
ההשפפפעעה  אזי מתתחייבים בבקיוםם התתננאיי דהתקקקששרות, ווההררי עניין 

הההתקשששררות הואא ללא רקק ע"""י שממירת ההתתקנות,, כככמו אמייררתת שיעעעור 
תההלים וככככוו', אלא גםם לימווד תתתורתת החסססידות שללוו,, שעי"ז נממששכיםםם גםם 

ההההההשפעוותת בגשממיותתת באוופן שש"מלאכתתןן ממתברכתת"..
(משיחות ש"פ וישב תשי"ד – תורת מנחם חלק י' ע' 237)
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ויגש |  שליחות בכל מקום ובכל מצב

יוסף  הכריז   – וכו'  ועגמת-נפש  צער  בלתי-רצוי,  ומצב  במעמד  יוסף  היה  למצרים  שבירידתו  למרות 
בני  ממעשה  כתוצאה  הנה",  אותי  שלחתם  אתם  ”לא  האלוקים,  של  שליחותו  היא  למצרים  שירידתו 

אדם, ”כי האלקים".

וכוונת השליחות – לא כדי שישאר, ח"ו, במעמד ומצב בלתי-רצוי, אלא אדרבה – ”וישימני לאב לפרעה 
ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים" (וכמ"ש גם בסיום וחותם השיעור דיום שלפניו – ”וישלחני 
אלקי לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה"), היינו, שעל-ידי-זה יתוסף עוד 

יותר בענייני טוב.

[...] וההוראה מזה... מובנת בפשטות:

כאשר יהודי נמצא במעמד ומצב בלתי-רצוי, הרי, גם לאחרי היציאה ממעמד ומצב זה, צריך להכריז 
ולהסביר לאחרים (ועל-אחת-כמה-וכמה לעצמו) שאין זה באופן ד"נקרה נקרית", חס ושלום, או דבר 

שנעשה ע"י בני אדם (”לא אתם שלחתם אותי הנה"), כי אם, שליחותו של האלוקים.

(משיחת ה' טבת, תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 170)

לשאלותיו בדין – יעשה כהוראת הרב בעירו

שיש  מפורסם   – (ויו"ט)  שבת  בגדי  לצבע  בנוגע 
לובשים לבנים, ויש – הפכם ויש צבעונים (ומפורש 
השונים  טעמים  השונים  הטעמים  [=בספרים]  בס' 

טעמי כאו"א [=כל אחד ואחד],

ואנו אין לנו אלא מנהג נשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח 
אדמו"ר.

אין לנו אלא נשיא דורנו

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ו' בטבת ה'תש"פ – י"ג בטבת ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' כלי המקדש והעובדים בו ו' בטבתו'
פרק ג-ה.

הל' שכנים.. בפרקים 
אלו. פרק א.

מל"ת פה. פב. מ"ע לד. 
מל"ת פו.

מ"ע כג. מל"ת עב. מ"ע פרק ב.פרק ו-ח.ז' בטבתש"ק
לב. לו.

פרק ט-י. הל' ביאת המקדש.. ח' בטבתא'
מ"ע לג. מל"ת פח. פז. עג. פרק ג.בפרקים אלו. פרק א.

קסג. קסד.

מל"ת סח. קסה. מ"ע לא. פרק ד.פרק ב-ד.ט' בטבתב'
מל"ת עז. עח.

מל"ת עה. עו. מ"ע כד. מל"ת פרק ה.פרק ה-ז.י' בטבתג'
סט. ע. עא.

פרק ח-ט. הל' איסורי מזבח.. י"א בטבתד'
מל"ת עד. מ"ע סא. מל"ת פרק ו.בפרקים אלו. פרק א.

צא. צב. צג.

מל"ת צד. צה. צו. צז. מ"ע פרק ז.פרק ב-ד.י"ב בטבתה'
פו.

מ"ע ס. מל"ת ק. צח. מ"ע פרק ח.פרק ה-ז.י"ג בטבתו'
סב. מל"ת צט.
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להפוך את בבל 
לירושלים

’ירושלים' מורה על יראת שמיים ו'בבל' מורה על ענייני עולם הזה •
בבל אינה שייכת לירושלים, באם חלילה ”סמך מלך בבל על ירושלים" 
– זהו ”מצור ומצוק" חמור • ענייני עולם הזה, ’בבל', צריכים להעסיק 
את כוח המעשה בלבד, אך השכל והמידות צריכים להיות שקועים 

ב'ירושלים' – יראת שמיים 

א
המאורע שאירע בעשרה בטבת הוא – ”שבו1 סמך 
ובמצוק",  במצור  והביאה  ירושלים  על  בבל...  מלך 

כמסופר בכמה מקומות בתנ"ך2.
זאת אומרת: אף על פי שבעשרה בטבת ”סמך מלך 
נפגעה  לא  שעדיין  היינו,  בלבד,  אל ירושלים"  בבל 
נפגעו  שלא  וכמה  כמה  אחת  (ועל  ירושלים  חומת 
העניינים הנמצאים בירושלים עצמה), אף על פי כן, 
עצם העובדה ש"סמך מלך בבל אל ירושלים", היינו, 
וכתוצאה  לירושלים,  בסמיכות  נמצא  בבל  שמלך 
לגמרי  דבר  זה  הרי  במצור",  העיר  ”ותבוא   – מזה 
בלתי רצוי, ומוכרחים להילחם ולבטל עניין זה מכל 

וכל.
זה  עניין  (מלכתחילה)  לבטל  משתדלים  לא  ואם 
ביותר  חמורות  תוצאות  לידי  להביא  הדבר  עלול   –
רחמנא ליצלן, וכפי שרואים בפשטות שהמאורע של 
כל  סוף  הביא  במצור",  העיר  בטבת ”ותבוא  עשרה 
”ותבקע  הצומות:  בשאר  שאירעו  למאורעות  סוף 
העיר" (בשבעה עשר בתמוז), עד ל"וישרוף את בית 

ה'" (בתשעה באב).
בטבת,  עשרה  של  העניין  חומר  מובן  זה  פי  ועל 
גודל  ומובן  ירושלים",  אל  בבל  מלך  סמך  ”שבו 

ההכרח לבטל עניין זה מכל וכל.

1) רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה ב.
2) מלכים ב כה, א-ב. ירמיה נב, ד-ה. יחזקאל כד, ב.

ב
 הביאור בזה בעבודת האדם:

ירושלים עניינה – ”על שם יראה ועל שם שלם"3, 
בתכלית  שמיים  יראת  היראה,  שלימות  היינו, 
השלימות. וכמבואר בכמה מקומות4 שהעלייה לרגל 
ושלימות  הוספה  פעלה   – הקודש  עיר  לירושלים 

ביראת שמיים.
שייך  היראה)  (שלימות  ”ירושלים"  של  והעניין 
רז"ל5 ממאמר  כמובן   – מישראל  ואחד  אחד  לכל 
שירושלים ”לא נתחלקה לשבטים", היינו, שירושלים 
שייכת לכל אחד ואחת מישראל עד סוף כל הדורות.

ועניין זה מודגש גם על פי מאמר רז"ל ”ירושלים 
כעיר שחוברה לה יחדיו – עיר שהיא עושה את כל 

ישראל חברים כו'".
מבני  ואחד  אחד  לכל  שייכת  שירושלים  ומאחר 
היא  לכן   – לשבטים")  נתחלקה  ש"לא  (עד  ישראל 
ש"עתידה6 ועד  ישראל,  ארץ  כל  של  הבירה"  ”עיר 

3) תוספות ד"ה הר – תענית טז, א (מבראשית רבה פנ"ו, י).
שהיה  ”לפי  א:  כא,  בתרא  בבא  מציון –  כי  ד"ה  תוספות  ראה   (4
(העולה לירושלים) רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, 

היה מכוון ליבו ליראת שמיים".
5) יומא יב, א (וש"נ). רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה יד 

והלכות טומאת צרעת פרק ד הלכה יא.
6) ראה פסיקתא רבה פ' שבת וראש חודש. ילקוט שמעוני ישעיה 
רמז תקג. וראה גם ספרי דברים בתחילתו. שיר השירים רבה פ"ז 
מסעי  תורה  לליקוטי  מקומות"  ב"מראי  בהנסמן  גם  וראה  (ג).  ד 

דברמלכות

4
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ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל".
ולעומת ”ירושלים" ישנו העניין של ”בבל":

העניינים  כל  כי  העולם,  כללות  על  קאי  ”בבל" 
הצורך  די  ברור  לא   – בלבול  של  באופן  הם  שבו 
הרשות,  דברי  קדושה,  ענייני  בין  להבחין  וקשה 

של  לסיוע  וזקוקים  (להבדיל),  האסורים  ודברים 
באופן  להבחין  ניתן  בעזרתה  שרק  אור",  ”תורה 

ברור ומוחלט בין עניינים אלו.
ובפרט כאשר נמצאים זמן הגלות, במעמד ומצב 
של ”אותותינו לא ראינו גו'" – הרי בוודאי שהעולם 
מצדו (לולי העניין של ”תורה אור") הוא באופן של 

”בבל", כנ"ל.

ג 
על פי זה מובן כללות העניין של עשרה בטבת – 

בעבודת האדם:
כאשר ”סמך מלך בבל אל ירושלים", היינו, כאשר 
סמיכות  לפעול  מנסה  בבל")  (”מלך  הרע  היצר 
לו  להניח  אסור   – ל"ירושלים"  ”בבל"  בין  וקירבה 
ל"ירושלים"  ”בבל"  של  הסמיכות  כי  זאת,  לעשות 
היא ”מצור ומצוק" עבור ”ירושלים" (”ותבוא העיר 
במצור"), ואם לא משתדלים לבטל תיכף ומיד את 
המצור על ירושלים (”סמך מלך בבל אל ירושלים") 
– עלול הדבר להביא לידי תוצאות חמורות ביותר, 

כפי שהיה בפשטות העניינים כנ"ל.
שני  הם  ו"בבל"  ש"ירושלים"  לדעת  צריך  יהודי 
ביניהם,  ושייכות  קשר  כל  שאין  נפרדים  עניינים 
העניין  כללות  ייתכן  לא  העניינים  אמיתיות  ומצד 
של ”סמך מלך בבל אל ירושלים", כי אין כל קשר 

פט, ב (עג, א).

ושייכות ביניהם כלל וכלל!
הבדלה להיות  צריכה  ו"בבל"  ”ירושלים"  בין 
”ירושלים"  [כי  לעמים"7  ישראל  בין  ”המבדיל   –
קאי על עם ישראל, ו"בבל" קאי על שאר העמים], 
”אור  ובין  לחול",  קודש  ”בין  ההבדלה  בדוגמת 

לחושך"!
וגם כאשר מדובר אודות ”מלך בבל", שיש לו שר 
למעלה כו', וישנו העניין של ”מלכותא דארעא כעין 
מלכותא דרקיע" – אף על פי כן צריכים לזכור תמיד 
שאין כל קשר ושייכות בין ”ירושלים" ו"בבל", ולכן 
מוכרחים למנוע את העניין של ”סמך מלך בבל אל 

ירושלים".
ואף על פי שנמצאים בזמן הגלות – ודבר זה אינו 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  פתגם  כידוע  בבחירתנו,  תלוי 
דורנו בשם אביו (שהיה ממלא מקומו) כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב נ"ע: ”לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל, ולא 
מלכנו  אבינו  ישראל,  לארץ  נשוב  אנו  בכחותינו 

יתברך הגלה אותנו... והא יתברך יגאלנו כו'" – 
אף על פי כן, צריכים לזכור את המשך הפתגם: 
לא  נשמותינו  ואילו  בגלות...  נמסרו  גופותינו  ”רק 

נמסרו לגלות כו'".
וגופם  עיקר  נפשם  עושים  ישראל  שבני  ומאחר 
הנשמה,  אל  טפלים  הגוף  ענייני  כל  נעשים  טפל – 
נמסרה  לא  שמעולם  באופן  הוא  ומצבה  שמעמדה 

לגלות.

ד
מכללות  ההוראה  מובנת   – לעיל  האמור  פי  על 
העניין של עשרה בטבת לכל אחד ואחת מישראל, 

7) נוסח הבדלה (פסחים קד, א).

מאחר שבני ישראל עושים נפשם עיקר וגופם טפל – נעשים כל 
באופן  הוא  ומצבה  שמעמדה  הנשמה,  אל  טפלים  הגוף  ענייני 

שמעולם לא נמסרה לגלות

28
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מ"ראשיכם שבטיכם" עד ”חוטב עציך ושואב מימך"8, 
בעבודה היום יומית: 

התחלת העבודה של כל אחד ואחת מישראל בכל 
אני  ”מודה  אמירת  היא  היום)  (בהתחלת  ויום  יום 

לפניך", שזהו כוללות עניין הביטול ויראת שמיים – 
בחינת ”ירושלים" (שלימות היראה). 

שגם  הכנסת,  בבית  התפלה  עבודת   – זה  ולאחרי 
בה מודגש כללות עניין הביטול ויראת שמיים, שהרי 
קודם תפילת העמידה (עיקר התפילה) צריך להיות 
קריאת  של  שניה  ופרשה  ראשונה  פרשה  אמירת 
וקבלת  שמיים,  מלכות  עול  קבלת   – שעניינם  שמע, 

עול מצוות9.
ולאחרי זה – לימוד התורה בבית המדרש (כמאמר 
בזה  שגם  המדרש"),  לבית  הכנסת  ”מבית  רז"ל 
שהרי  שמיים,  ויראת  הביטול  עניין  כללות  מודגש 
בתור הקדמה ללימוד התורה צריך להיות העניין של 
העניין  נפעל  זה  ידי  ועל  תהיה",  לכל  כעפר  ”ונפשי 

של ”פתח ליבי בתורתך".
על פי זה מובן שכללות העבודה של התחלת היום 
(אמירת ”מודה אני", עבודת התפלה, ולימוד התורה) 

קשורה עם בחינת ”ירושלים" – שלימות היראה.
והנה, לאחרי העבודה בבית הכנסת ובבית המדרש 
של  העניין  כללות  להיות  צריך   – ירושלים)  (בחינת 
”הנהג בהם מדת דרך ארץ" (קו העבודה של זבולון) 
– התעסקות עם ענייני העולם, שהם בבחינת ”בבל".

וההוראה של עשרה בטבת היא – שצריכים לבטל 
ולמנוע את העניין של ”סמך מלך בבל אל ירושלים".

8) ניצבים כט, י.
9) ברכות יג, א.

ה
ביאור הדברים:

עליו  העולם, ”בבל",  בעניינים  עוסק  יהודי  כאשר 

”בבל",  לענייני  כלל  שייכות  לו  אין  שבעצם  לדעת 
כי אין כל קשר בין ”ירושלים" (בחינתו של כל אחד 
ואחד מישראל) ל"בבל". ולכן, גם בעת עסקו בענייני 
”בבל" הרי הוא בריחוק מקום מ"בבל" (היפך העניין 

של ”סמך מלך בבל אל ירושלים").
ובפשטות:

לא זו בלבד שיודע שהצלחתו בענייני העולם היא 
אך ורק משום ש"וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה", 
עשה  ידי  ועוצם  ש"כחי10  חושב  שאינו  [ובוודאי 
לי את החיל הזה" חס ושלום – וכידוע דעת הסמ"ג 
שאזהרה זו (”השמר לך פן תשכח את ה' גו' ואמרת 
בלבבך כחי ועוצם ידי גו'") נמנית במניין מצוות לא 

תעשה11],
הוא  העולם  בענייני  עסקו  כל  מזו:  יתירה  אלא 
בלא לב ולב, היינו, שהעסק בענייני העולם הוא בכח 
העשיה בלבד, ”בכל אשר תעשה", כי שכלו ומידותיו 

שקועים בענייני ירושלים – ענייני תורה ומצוות.
בענייני  שבעסק  הפנימית  הכוונה  ואדרבה: 
לקדושה,  אלו  עניינים  לנצל   – היא  (”בבל")  העולם 
הקדושה  ניצוצות  בירור  של  העבודה  כללות  שזוהי 
כפשוטה  צדקה  נתינת   – ובעיקר  העולם,  שבענייני 
לרעב  ”פרוס12   – כו')  בעסקיו  שמרוויח  זה  ידי  (על 

לחמך ועניים מרודים תביא בית גו'".

10) עקב ח, יז.
11) מצווות לא תעשה סד.

12) ישעיה נח, ז.

כאשר יהודי עוסק בעניינים העולם, ”בבל", עליו לדעת שבעצם 
אין לו שייכות כלל לענייני ”בבל", כי אין כל קשר בין ”ירושלים" 
בעת  גם  ולכן,  ל"בבל".  מישראל)  ואחד  אחד  כל  של  (בחינתו 

עסקו בענייני ”בבל" הרי הוא בריחוק מקום מ"בבל"
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כתב הרמב"ם: ”בעשירי בטבת בו סמך מלך 
בבל... על ירושלים והביאה במצור ובמצוק".

ביאור העניין בעבודת האדם:

השם  שמים.  יראת  על  מורה  ”ירושלים" 
”ירושלים" הוא על שם ”יראה" ועל שם ”שלם" 
– יראת שמיים מושלמת. וכן, העלייה לירושלים 

הייתה פועלת הוספה יראת שמיים.

”בבל" מורה על ענייני העולם הזה, בהם שורר 
על  רק  בזה.  זה  מעורבים  והרע  והטוב  בלבול, 

ידי אור התורה ניתן להבחין ולהבדיל ביניהם.

'בבל'   – ירושלים"  אל  בבל  מלך  ”סמך 
ו'ירושלים' צריכות להיות נפרדות זו מזו. כאשר 

ל'ירושלים'  וסמוכה  קרובה  ו'בבל'  הבדלה,  אין 
שעלול  מסוכן  מצב  ומצוק",  ”מצור  זהו   –

להידרדר למקומות הגרועים ביותר.

ובעבודה היומיומית:

סדר היום של יהודי נפתח בענייני 'ירושלים' 
– תפילה ולימוד. אך אחר כך הוא ניגש לעסוק 

בענייני עולם הזה – 'בבל'. 

העיסוק  מ'בבל';  נבדלים  הננו  כי  לזכור,  יש 
בענייני העולם הזה נעשה בכח העשייה בלבד, 
אך השכל והמידות עוסקים בענייני 'ירושלים'. 
'בבל'  ענייני  עם  שהתעסקותו  אלא  עוד  ולא 
ובכך  לה',  דירה  ולעשותם  לבררם  בכדי  היא 

נעשים הם ענייני 'ירושלים'.

סיכום

ו
לעיל,  האמור  באופן  מתנהג  יהודי  כאשר  והנה, 
אני  ”מודה  אמירת   – היא  עבודתו  שהתחלת  היינו, 
לפניך", וכללות עבודת התפלה (כולל נתינת צדקה – 
קודם התפלה, בעת התפלה ולאחרי התפלה), ולימוד 
הכללית)  הנהגתו  להיות  צריכה  כיצד  (לידע  התורה 

– בחינת ”ירושלים",
תפילה  של  אמות  מארבע  הוא  יוצא  זה  ולאחרי 
העולם  בענייני  לעסוק  כדי  (”ירושלים")  ותורה 
הקדושה  ניצוצות  את  לברר  היא –  וכוונתו  (”בבל"), 
שבעולם, היינו, להעלות את ענייני העולם לקדושה – 
העולם  מענייני  מושפע  שאינו  בלבד  זו  לא  הנה 
ירושלים"),  אל  בבל  מלך  ש"סמך  המצור  (בדוגמת 

את  מעלה  הוא  הרי  עבודתו  ידי  על  אדרבה:  אלא 
ועד  (”ירושלים"),  לקדושה  (”בבל")  העולם  ענייני 

שעושה דירה לו יתברך בתחתונים.
את  פורץ  הוא  הרי  עבודתו  ידי  שעל  ונמצא 
 – אבל  ל"בבל",  ”ירושלים"  שבין  (חומה)  ההבדלה 
ענייני  את  שמעלה  היינו,  למעליותא,  הרצוי,  באופן 
”בבל" שיהיו בבחינת ”ירושלים", בדוגמת מאמר רז"ל 
”עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, ועתידה 
ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", שאז הרי ”כל 

הארצות" כולל ”בבל") הם בדוגמת ”ירושלים".   

(משיחת י' טבת תשמ"ב. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ב 
ח"ב עמ' 654 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

26
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השפעת יוסף
 למלכות משיח

תחייתו של משיח בן יוסף בזכות השנים שנתן לדוד
יוסף הוא המקור לעניין המלכות בבני-ישראל (ויש לומר שלכן הוא היה המלך הראשון) – מלכות בית יוסף, עד 

משיח בן יוסף. ויש לומר – שגם מלכות בית דוד (עיקר המלכות), עד משיח בן דוד.
 [...] אך היות ש"עיקר המלכות" תהיה לאחר מכן אצל בית דוד (משבט יהודה), עד שלעתיד לבוא יהיה ”ודוד 
עבדי נשיא להם לעולם" (ומלך אחד יהיה לכולם), גם על בית יוסף (אלא שזה גופא בא בגילוי על-ידי זה שעכשיו 
מלכות בית יהודה מקבלת ממלכות בית יוסף) – לכן בזה לא נוגע כל כך האריכות ימים (בשלימות) של יוסף עצמו 
(ולכן ליוסף עצמו לא היה אריכות ימים כמו בשאר השבטים והאבות), רק בעיקר – שחי וראה הדורות שלאחרי זה, 

”בני שלשים גו'", אשר ”בני שלשים" מרמז גם על ”משיח הבא מיוסף".
ויש לומר, ויומתק עוד יותר על-פי הביאור בזוהר, שזה שיוסף לא חי קמ"ז שנה כיעקב אביו הוא, בגלל שנתן ל"ז 
שנה לדוד המלך [...]. ומבואר במפרשי הזהר, שהיות ו"משיח בן דוד יַחיה את משיח בן יוסף לכך יוסף נתן לדוד 

כל כך שנים".
ולהוסיף על-פי הנ"ל, שהשורש ונתינת כוח על מלכות בית דוד הוא מ(מלכות) יוסף, ולכן יוסף נתן משנותיו לדוד 
המלך, וזה פועל בו (ביוסף) גם הוספה – שיהיה ”ימים על ימי מלך תוסיף", כמובא בתרגום: ”יומין על יומי מלכא
משיחא תוסיף, שנוי היך דרי עלמא הדין ודרי עלמא דאתי"; ובביאת משיח צדקנו (משיח בן דוד) בגאולה העתידה, 

שאז יהיה שלימות (החיות) גם ביוסף ובמשיח בן יוסף.
[...] מכל האמור לעיל ישנו לימוד לכל יהודי:

בני-ישראל בכלל נקראים ”בני מלכים", עד ”מלכים". ונקראים גם על שם יוסף. ובפרט בני-ישראל שבדורנו זה 
שיש להם שייכות מיוחדת עם נשיא דורנו ששמו יוסף, ש"הנשיא הוא הכל".

כל יהודי, כפי שהוא בעולם הזה הגשמי, מקבל מהקב"ה את כתר המלך, בדוגמת התקופה של מרדכי היהודי [. 
.] וזה נותן כוח ליהודי – לכל יהודי – שבמעמד ומצב של ”רחוב העיר", יעמיד את עצמו במצב של גאולה – למעלה 
מכל המניעות והעיכובים של הגלות, ויקיים תורה ומצוות ובהוספה (יוסף) ללא כל הפרעות, ביודעו שהוא ”מלך", 
והרי מלך הוא בעל-הבית על כל מדינתו – סביבתו, הוא יכול לעבוד ועובד את הקב"ה בלי בלבולים, ולגלות בכל 

העולם כולו את מלכותו יתברך – ”ה' ימלוך לעולם ועד".
ונוסף לעבודת היהודי בזה, הוא מקבל על כך גם כוחות וברכות מהקב"ה, שאצלו – אצל כל יהודי, הן בחוץ לארץ 
ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש – יהיה שלום ושלוה בחייו הפרטיים וחייו הכלליים, בכדי שיוכל ללמוד תורה 

ולקיים מצוות מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ולגלות מלכותו יתברך בכל העולם.
[...] ועוד והוא העיקר – שעל-ידי העבודה באופן הנ"ל (מלכות יוסף), שמעמיד עצמו במצב של גאולה – הוא 
מגלה איך שהדור האחרון בגלות נעשה מיד דור ראשון של גאולה, החל מכך שהוא מגלה בעצמו את הניצוץ של 
משיח (דרך כוכב מיעקב אצל כל יהודי), יחידה שבנפש, עד – הגילוי של יחידה הכללית, משיח בן דוד, בגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

(התוועדויות ה'תש"נ חלק ד, עמודים 16-17, 20-21)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ציורים ותמונות
 בעלי-חיים טהורים

בתשל"ח הזכיר הרבי מניעת ציורים ותמונות של 'כלי נשק', אך בשנת 
תשד"מ ביקש להימנע מיצירת ציורים ותמונות לילדים בעלי דמות בעלי 
חיים שאינם טהורים • דווקא באותה שנה הסביר הרבי מדוע מבוגרים 

ראוי שילמדו לקחים בעבודת ה' מבעלי-חיים טמאים

להשתדל  הראוי  שמן  הרבי  עורר  תשד"מ  בשנת 
עם  רק  במגע  יבואו  החינוך  בגיל  ישראל  שילדי 
להיפך.  ולא  טהורים  חיים  בעלי  בדמות  צעצועים 
וכיוצא-בהם  חוברות  של  להוצאה-לאור  בנוגע  וכן 
שיש בהם ציורים ותמונות של בעלי חיים – להשתדל 
 – דוקא.  טהורים  חיים  בעלי  של  בציורים  שישתמשו 
הדברים הוגהו על ידי הרבי ונדפסו ב'לקוטי שיחות' 
כרך כה עמ' 309 ואילך; ’התוועדויות תשד"מ' כרך א 

עמודים 487-490.
(’התוועדויות  תשמ"ז  בשנת  על-כך  עורר  ושוב 

תשמ"ז' כרך ב' עמ' 468):
חיות  של  ציורים  יהיו  שלא  ליזהר  ישראל  בבתי  נהגו 
של  רק  כי-אם  הילדים  צעצועי  על  טהורים  לא  ממינים 

בהמות ועופות טהורים וכיוצא-בזה.

גם לא ”כלי נשק" וכיוצא בהם
תשל"ח  ניסן  י"א  בהתוועדות  לכן  קודם  שנים  כמה 
(’שיחות-קודש' תשל"ח כרך ב' עמ' 140) מדגיש הרבי:
סביבו  ראה  יהודי  שילד  הכשרות  ישראל  בנות  כמנהג 
רחמנא- לא  ויהדות,  קדושה  בעניני  הקשורים  ציורים 
נשק  וכלי  וכו'  טהורות  בלתי  חיות  של  ציורים  ליצלן 

וכיוצא-בהם – עד כאן.
בהתוועדות  שכן  חידוש,  קצת  בהם  היה  הדברים 
הרבי  על-ידי  היא  אף  שהוגהה  תשל"ח  טבת  כ"ד 
(’לקוטי שיחות' כרך כא עמ' 284 ואילך) האריך הרבי 
כו'"  כנמר  עז  השולחן-ערוך ”הוי  פסק-דין  את  לבאר 
והצורך בדוגמאות אלו עפ"י דברי הגמרא (עירובין ק, 

ב) על הפסוק (איוב לה, יא) ”מלפנו מבהמות הארץ 
מסויימים  דברים  שלומדים  יחכמנו",  השמים  ומעוף 
דברי  וכהמשך  השמים"  ו"עוף  הארץ"  מ"בהמות 
למדין  היינו  תורה,  ניתנה  לא  ”אלמלא  שם:  הגמרא 
רש"י:  ובפירוש  כו'"  מנמלה  וגזל  מחתול  צניעות 
”שנתן בהם חכמה להורות לנו" שה' נתן חכמה באותן 
בהמות כדי שיהודים ילמדו מהם ומתכונותיהם. . כך 
שמ"נמר" שממנו צריכים לברוח שכן הינו דבר המזיק 
הוראת  ב)  (טו,  קמא  בבא  במסכת  במשנה  כמפורש 
התורה ללמוד ממנו את ענין ה"עזות" ”הוי עז כנמר" 

בענינים דעבודת ה'.
וכאן המשיך הרבי:

אין מקום לשאלה: היתכן ללמוד מחיה שבטבעה מזיקה 
ואיננה טהורה כ"נמר", וכמו שאר המנויים שם נשר וארי.. 
יהודי  נצטווה  כיצד  מנמלה")  וגזל  מחתול  ”צניעות  (וכן 

ללמוד מחיות טורפות ובלתי טהורות?!
הרבי הוסיף ואמר:

על פי חסידות יכולנו לבאר כי היות חיות בלתי טהורות 
כך  ומשום  ביותר  גבוה  ששורשם  כך  על  מצביעות  אלו, 
נפלו למטה; אך כאן מדובר בשולחן ערוך הפוסק ש"נמר" 

היא חיה טמאה.
קבע הרבי:

דבר כל  שכאמור  משום  קושיא,  זו  אין  מלכתחילה 
שנברא בעולם מטרתו שיהודי יפיק ממנו לימוד בעבודת 
(בלתי  למשנהו  (טהורה)  דבר  בין  לחלק  אין  וממילא  ה' 
טהורה) משום שמכל ענין שבעולם עליו ללמוד בעבודת 
ה' כמאמר רז"ל ”כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא 
לפירוש  הרמב"ם  הקדמת  (ראה  הפירוש  כולל  העולם", 

24



23

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

10

בעבודת  הוראה  ממנו  שילמד  כדי  דע)  ד"ה  המשניות 
ה'".

כתוכן הדברים בכ"ד טבת תשל"ח – הובא בשיחת 
כ"ף מ"ח תשד"מ (’לקוטי שיחות' כרך כה עמ' 309

הערה 1):
ומה שמצינו בכמה-וכמה בתי כנסיות ציורי פני אריה 
וכתר  המעיל  ועל  קודש  דארון  הפרוכת  על  נשר  ופני 
על  להזכיר  כפשוט,  בזה,  הכוונה  הרי   – תורה  דספרי 
דגבור  באופן  לה'  האדם  ועבודת  התפלה  הכרח  דבר 
כארי כו' – כהתחלת וריש טור ושולחן ערוך ודאדמו"ר 
פרק  סוף  (ממשנה  חיים  אורח  בתרא)  (מהדורא  הזקן 

ה' דאבות)...

חבל גם על הגדולים אך 
הדגש בעיקר על הקטנים

הרבי:  התבטא   (309 (עמ'  בתשד"מ  בשיחה  אכן, 
”יהודי ובפרט ילד יהודי צריך להתרגל רק בדברים 

טהורים".
כרך  תשל"ח  קודש'  (’שיחות  תשל"ח  ניסן  בי"א 
וגם  הלואי  פירוט:  ביתר  הרבי  הבהיר   (140 עמ'  ב' 
על-אחת-כמה-וכמה  זאת,  רואים  היו  לא  הגדולים 
המשנה  (כדבר  עדיין  שהוא  ויונק  עולל  בפרט  ילד, 
נדבק  שלכן  חדש",  ”ניר  כ)  משנה  ד'  פרק  אבות 

ונחקק אצלו ביתר תוקף ויתר שאת.

ביקורים בגן חיות וציורי 
מלמדים לתלמידים

משונות  בריות  לראות  רשות  לאדם  שיש  ואף 
וקבעו  חז"ל  תקנו  ועל-זה  רחוקים  ממדינות  הבאים 
יראה  לא  מקום  מכל  הבריות",  משנה  ”ברוך  ברכה 
בהם כי אם דרך עראי כו' – כך הביא הרבי בשיחה 

מספר ’קב הישר' פרק ב'.
הערה  שם  חכ"ה  (לקו"ש  הרבי  מבאר  זאת  ולאור 
2): ”ועל פי זה מובן ההליכה לגן חיות וכיוצא-בזה, 

ואין לזה סתירה מהמדובר בפנים".
ואחר-כך מוסיף (עמ' 311 הערה 7):

רבו  ב"מה  להתבוננות   – על-דרך-זה  ”...ולכאורה 
מעשיך גו'...".

ואכן על גדולי ישראל מסופר שביקרו ב"גן חיות" 
– ראה ’פרדס חב"ד' גליון 17 עמ' 234.

שם הובאו דוגמאות על הרב החיד"א שמעיד על 
למד  מוהרש"ב  אדמו"ר  וכן  חיות",  ב"גן  ביקוריו 

(ראה  ה'  בעבודת  טמאים  בעלי-חיים  של  מתמונות 
נשיא- הרבי  של  ביקוריו  על  ורמז   (235 עמ'  שם 

דורינו ב"גן חיות" (תיאור מסויים חדש נמצא ב'ימי 
מלך' כרך א' הנמצא בדפוס).

ועוד הוסיף הרבי (לקו"ש שם עמ' 310 הערה 5):
ההוראה בפנים היא לא בנוגע לציורים דבהמות וחיות 
רבותינו-זכרונם- ומדרשי  בתנ"ך  המדוברות  טמאות 

עבור  מציירים  וכיוצא-בהם  תינוקות  שמלמדי  לברכה 
כשמעתיקים  או  כו',  לימודם  להקל  בכדי  התינוקות 
סיפור מתנ"ך ומדרשי רז"ל, שאז הרי זה לימוד ופירוש 

התורה, כפשוט..
 – מפורסם  הכי  תינוקות  מלמד  כתב  שכבר  וכפי 
תאכלו  אשר  החי'  ”זאת  ב):  יא,  שמיני  (בפרשת  רש"י 
גו' לא תאכלו" – ”מראה" החי' שלא תאכלו. ובהדגשה

כיון  תאכלו  שלא  החיות  להראות  מיותר  (דלכאורה 
שהראה כל הנאכלות).

את  הרבי  מקשר   (311 עמ'  (שם  השיחה  בסיום 
ההדגשה על ראיית דברים טהורים וקדושים במיוחד 
לזמן  מתכוננים  כאשר  דמשיחא  דעקבתא  הזמן  עם 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  ”ואת  שאז  דלעתיד-לבוא 

הארץ" כולל כל הענינים של היפך הטהרה!

המתנה שביקש אדמו"ר 
מוהרש"ב להעניק לבנו 
מוהריי"צ בהיותו ילד

(’רשימות  תרצ"ה  מחורף  הרבי  של  ברשימותיו 
כב'  של  מנסיעותיו  שבאחת  מובא  שנה)  עמ'  היומן' 
תרמ"ח  הפסח  חג  קודם  מוהרש"ב  אדמו"ר  קדושת 
(או תרמ"ט?) הביא לכב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ 
מתנה. המתין עד אחר סיום ימי ספירת העומר ואז 
אחרי חג השבועות העניק לו צעצוע – דמות של פיל. 
מוהריי"צ רץ להראות זאת לסבתו הרבנית רבקה – 
אשת אדמו"ר מוהר"ש – שנטלה זאת ממנו, באמרה: 
לאחת  זאת  והעבירה  צעצועים  ילד  צריך  מה  לשם 

הילדות במשפחה.
אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שתק ולא אמר מאומה.

 - עד כאן תוכן הדברים מ'רשימות היומן'.
אדמו"ר  כוונת  אכן  כי  לבאר  אולי,  נראה,   -  
מוהרש"ב היתה אכן להעניק לו דמות בעל חי זה כדי 
מציינים  מקומות  (ובכמה  ה'  בעבודת  ממנו  ללמוד 
 – העיקר  על  נוסף  לפיל).  מיוחדות  מעלות  חז"ל 
שאכן – מניעת הנ"ל – הוא בעיקר חידוש השייך לימי 

ההכנה לגאולה.
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פרשת ויגש
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני... ואל יחר אפך בעבדך (מד,יח)

יוסף – מסמל לימוד תורה, ’תלמוד'.
– מסמל קיום מצוות, ’מעשה'. "יהודה"

"ויגש אליו יהודה" – יהודה (’מעשה') ניגש אל יוסף (’תלמוד') כדי לקבל ממנו השפעה, שהרי תלמוד נעלה ממעשה, 
כמאמר רז"ל (קידושין מ) ”גדול תלמוד, שמביא לידי מעשה".

– תומשך בי השפעתו של יוסף. "ויאמר בי אדוני"
גדול; אבל לעתיד-לבוא, בזמן ביאת המשיח (גמר ושלימות עבודת  אולם רק עתה (בזמן עבודת הבירורים) תלמוד

גדול – בבחינת ”סוף מעשה במחשבה תחילה". מעשה הבירורים) תתגלה מעלת המעשה ויהיה
לכן לעתיד-לבוא מלך המשיח יהיה משבט יהודה דווקא, לא משבט יוסף.

(ספר המאמרים תרצ"ט, עמ' 191)

* * *
מפרש הרב המגיד ממעזריטש:

יתברך,  למענו אדם המתפלל לה' ומבקש על מילוי צרכיו הגשמיים, יהיה עיקר כוונתו שימלא הקב"ה את בקשתו
כוונת  שהרי  עליה,  מקטרג  השטן  ואין  מתקבלת  כזו  תפילה  בתוכו.  הנמצא  הבורא לחלק  והשפעה  ברכה  שתימשך 

המתפלל היא לשם-שמים.
זהו שרמז הכתוב:

– כשיהודי (’יהודה') ניגש אל ה' ועומד לפניו בתפילה, "ויגש אליו יהודה"
הוא  – עליו לכוון שיש בתוכו (’בי') חלק של ’אדוני': נפש אלוקית שהיא ”חלק אלוקה", ולמענה "ויאמר בי אדוני"

– כי לא יקטרגו על תפילתו. מבקש ומתפלל. אזי, "ואל ייחר אפך בעבדך"

(אור-תורה בראשית, דף יט ע"ב)

* * *
"ויגש אליו יהודה" – כשיהודי ניגש אל ’יוסף הצדיק' שבדורו לקבל ברכתו,

וייחוד  קירוב  לידי  המביא  דבר  הצדיק,  של  הרוחנית  השפעתו  בו  שתיכנס  מבקש  הוא  תחילה   – אדוני" בי  "ויאמר 
מסויים בינו לבין הצדיק. רק לאחר מכן, 

– הוא מבקש ברכה לעצמו בענייניו הפרטיים. אולם גם לאחר התקרבות זו עדיין הוא מרגיש  "ידבר נא עבדך דבר"
את מיעוט ערכו לגבי הצדיק. לכן הוא ממשיך,

– על שהוא מבזבז זמנו של הצדיק ומטרידו בענייניו הפרטיים שהם בבחינת חסרי ערך לגבי  "ואל יחר אפך בעבדך"
הצדיק, 

כשם  לבוראם;  דומים  וצדיקים  לד),  ב'  חלק  זוהר  (ראה  יתברך  מלכותו  למידת  רומז  ’פרעה'   – כפרעה" כמוך  "כי 
שהקב"ה הוא תכלית הטוב והחסד והוא סובל את כל בריותיו, כן גם הצדיק.

(שבת-קודש פרשת ויגש תשי"א. תורת מנחם התוועדויות כרך ב, חלק ראשון עמ' 161)

ממעייני החסידות
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הנוהגים נשיאת־כפיים בכל יום, נושאים כפיהם גם 
בתפילה זו29, רק באם התפילה היא לאחר פלג המנחה 
אומר  כפיים,  נושאים  וכשאין   .(15:38 ת"א:  (באזור 

הש"ץ ברכת כוהנים.
קדיש  עלינו,  תתקבל,  קדיש  מלכנו',  'אבינו  תחנון, 

יתום, אל תירא, אך צדיקים.
צאת הכוכבים באזור ת"א: 17:05.

שלא  כהספרדים  עכ"פ  להקפיד  כך  לנוהגים  יש  ולכאורה  שם.    .29
שם  (כף־החיים  השקיעה  שלפני  שעה  חצי  תוך  אלא  כפיים  לישא 
ס"ק ז, ע"פ הב"ח, שזהו פי' 'סמוך' שבגמ' הנ"ל, ע"ד "סמוך למנחה". 
וראה ילקוט־יוסף — מועדים עמ' 550 וש"נ, ונטעי־גבריאל הל' בין־
המנחה  מפלג  המקילין  כהאשכנזים  ולא  וש"נ),  ס"ו  פי"ג  המצרים 
ואילך. כן הובאו בספרים הנ"ל שם דעות אודות אמירת הש"ץ "או"א, 
ברכנו..." לפני הזמן הראוי לנ"כ, ולכאורה בזה אין להקפיד כ"כ, ראה 

בשו"ע אדמוה"ז סו"ס קכט מהרמ"א שם.

יש  להמתין30,  לציבור  קשה  אם  ערבית:  תפילת 
לקריאת־שמע,  זו  בשעה  שיגיעו  כך,  ערבית  להתחיל 
ויקראו  ערבית,  תפילת  זו  בשעה  שיסיימו   — ולפחות 

אז קריאת־שמע בזמנה.

יום שישי
י"ג בטבת

סוף זמן קידוש לבנה — ליל שבת קודש כל הלילה.

שהרי  צה"כ,  לאחר  משך־זמן  ערבית  תפילת  לאחר  אין  כמובן,    .30
תעניות  במוצאי  ואכן  התענית,  עליהם  שקשה  כאלה  יש  תמיד 
התפלל הרבי ערבית די מוקדם. אך מאידך אין להקדים ללא צורך, 

וראה במטה־אפרים סי' תר"ב סכ"ט.
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/ זכור רחמיך14 / זכור לנו ברית אבות / זכור לנו ברית 
ראשונים / שמע קולנו15 / הרשענו ופשענו16 / משיח 
שענה  מי   / עננו  ה'  עננו   / שמך  רחום  א־ל   / צדקך 
הארוך18,  מלכנו'  'אבינו   / דעני17  רחמנא   / לאברהם 
'זכרנו  ל...' [ולא  'זכרנו  טובה';  שנה  עלינו  'ברך  ובו: 

בספר'19] / ואנחנו לא נדע / חצי קדיש.

קריאת התורה
רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 

שלושה מתענים20.
מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. קראו 
לתורה מי שאינו מתענה, וצר לו להודיע מפני חילול 

השם — יעלה21.
א־ל  ה'  "ה'  אפך...",  מחרון  "שוב  הפסוקים:  את 
רחום... ונקה", "וסלחת לעווננו" — אומר הציבור בקול 
הרבי,  בתורה22.  הקורא  אומרם  שסיימו,  אחר  ורק  רם 

כשעלה לתורה, התחיל לאומרם יחד עם הציבור23.

אך במראות־קודש מעשרה בטבת תשמ"ט ברור שהרבי חזר את כל
החרוז הראשון בין בית לבית.

ו',  בלא  בישועתך"  "פקדנו  בו  וצ"ל   .347 עמ'  ה'  תהילת  סידור    .14
כבפסוק, וכן נדפס ב'סליחות — מנהג חב"ד'.

15.  פותחים הארון ואומרים פסוק אחר פסוק, חזן וקהל, עד הפסוק 
סוגרים  אלוקינו"  ה'  תענה,  אחרי "אתה  בכלל.  עד  ולא  תעזבנו'  'אל 

הארון.
16.  מדלגים "או"א . . אשמנו... סרנו... ", כיוון שכבר אמרו זאת בנוסח 
התפילה (ס' המנהגים עמ' 53). וי"א שהרבי היה מדלג גם "הרשענו 

ופשענו".
הסליחות  בסיום  זו  תפילה  לנגן  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין    .17

(ספר־הניגונים, ניגון רמז).
18.  כולו יחדיו ש"ץ וקהל מתחילה ועד סוף. במניין של הרבי נהגו 
(ספר־הניגונים,  אתה"  אלא  מלך  לנו  אין  מלכנו,  "אבינו  לנגן:  תמיד 

ניגון ו).
במחזור  גם  האחרונות  ובשנים  ה',  ותהילת  תורה־אור  בסידורי 
התיקון  בלוח  וכ"ה  בשורוק,  וה־כ'  בשבא  ה־ז'  זכויות  נדפס:  השלם, 
תשל"ג־ה:  מהשנים  השלם  במחזור  ואילו  תש"א.  נ.י.  תו"א,  לסידור 
עמ'  ישראל'  'עבודת  סידור  וראה  בחיריק.  וה־כ'  בקמץ  ה־ז'  זכיות 

110, ערוך השלם ערך זך א' בסופו, ועוד.
19.  ספר־המנהגים עמ' 45. וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר ח"ב עמ' קסג. 

קובץ 'יגדיל תורה' ברוקלין, גליון נח עמ' קלז.
20.  ספר־המנהגים שם. וש"נ.

21.  לוח כולל־חב"ד בצום גדליה, ממשנה־ברורה סי' תקס"ו סוף ס"ק 
כא ושו"ת מנחת־אלעזר ח"ב סי' עד.

22.  שערי־אפרים שער ח סעיף קז.
כמ"ש  ודלא   .18 ס"ע  מ  גיליון  'התקשרות'  הש"ץ,  עם  וסיים    .23

בשערי־אפרים שם, שאומר רק עם הש"ץ.

בקריאת הפסוק "ויקרא בשם ה'", יש להפסיק מעט 
בין 'בשם' ל"ה'" כי בפסוק מופיע תחת המלה "בשם" 

טעם מפסיק, הטעם 'טיפחא'24.

שיעורי תורה
היום  ללמוד  בכיו"ב)  (לנוהגים  מקום  יש  לכאורה   
מעניינא דיומא בתנ"ך (מלכים־ב כה,א־ג. ירמיה לט,א. 

נב,ד־ה. יחזקאל כד)25.

צדקה
תפילת  לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי   
עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  'אגרא  מנחה 

הסעודות שהיו אוכלים היום26.

תפילת מנחה
אנא  וקטורת,  וידבר  סדרה:  מאוחרת"27.  "בשעה 
כבשחרית  'ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי,  בכוח, 
לשלושה עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים 
בהמצאו"  ה'  "דרשו  מפטירים  קדיש.  חצי  לאחריה 
(ישעיהו נה,ו — נו,ח), ומברך אחר־כך שלוש ברכות עד 

'מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש, תפילת שמונה־עשרה28.
במנחה אומר גם היחיד ' עננו' בשומע תפילה, ללא 
(וכבר  שכח  אם  שומע".  אתה  "כי  ומסיים  חתימה, 
אמר שם ה' דסיום הברכה), אומרו בלא חתימה אחרי 
'אלוקי נצור', קודם 'יהיו לרצון' האחרון. הש"ץ אומרו 

כבשחרית בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'.

'א־ל מלך',  24.  לוח כולל־חב"ד, צום גדליה. לפי הנהוג, כשאומרים 
בין  בהפסק  ה''  'בשם  הש"ץ  מסיים  הפסוק,  בלשון  הוא  שסיומו 
'בשם ל'ה'', ואילו כשאומרים 'א־ל ארך אפיים' מסיים 'בשם ה' (ושם 

נאמר)' ללא הפסק, וכן נהג הרבי כש"ץ. וע"ע.
63 הערה   547 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  בספר־השיחות  המובא  ע"פ    .25

בקשר לי"ז בתמוז ות"ב.
רבה  אליה  תשנ"ו,  סי'  [מטה־משה  בספרים  כדאיתא  והטעם,    .26
סי' תקס"ו ס"ק ב] שביום התענית יש ליתן סכום הסעודות לצדקה, 
כדי שמה שאינו אוכל ושותה באותו יום אכן יעלה לקדושה ממש — 

'שערי המועדים' אדר, עמ' קמה.
עמ'  א  כרך  (מלקוטי־דיבורים  ובהערה   48 עמ'  ספר־המנהגים    .27
למשל  המאוחרות,  בשעות  אלא  השקיעה,  אחרי  "לא  ושם:   .216
בשעה 8 בשבעה־עשר בתמוז ובשעה 7 בתשעה באב" והוא לערך 
עד כחצי שעה לפני השקיעה שם). וזאת ע"פ הגמ' (תענית כו,סע"ב. 
"שאין  שבתעניות  ס"א),  קכט  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  להלכה  הובאה 

בהן נעילה" נוהגים להתפלל מנחה רק "סמוך לשקיעת החמה".
28.  לוח כולל־חב"ד.
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טהרת האוויר
"אמריקה אינה שונה", הכריז כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע עם בואו ליבשת, 
ופתח בפעילות נמרצת לשינוי מצבם הרוחני של יהודי ארצות-הברית •

אחד הנושאים המרכזיים עליהם עורר היה 'טהרת האוויר' • באותם ימים 
פרסם חתנו, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, מאמר תורני מרתק שהסביר את 
נושא טהרת האוויר על-פי נגלה דתורה • איך 'מזדהם' האוויר מבחינה 
רוחנית? מה השפעת החמצן שאנו נושמים על הנפש? ובאיזה אופן קשור 

נערך בידי מערכת 'התקשרות' הדיבור עם תיקון האוויר •

העולם זקוק לטיהור האוויר שבו. טיהור האוויר נעשה 
רק על ידי אותיות התורה. האותיות שבתורה מביאות 
המשנה,  בחלוקת  פרטית.  ושמירה  כללית  שמירה 
לשנן  עצמו  על  ייטול  אחד  משנה' (שכל  סדרי  'שישה 
הכתוב  דברי  את  מקיימים  פה),  בעל  מהמשניות  חלק 
"ובלכתך בדרך". על-ידי המשנה שישננו, היכן שיהיו 
ובאיזה מקום שיהיו, יאירו את הקשר שבין בני ישראל 
אותן  גם  היא  'משנה'  (שהרי)  לקדוש-ברוך-הוא, 
אותיות של 'נשמה'. ('היום יום...' ט' סיוון - תורגם בידי הרב 

אלישיב הכהן קפלון)

בעבודתו  הריי"ץ  הרבי  החל  לאמריקה  בואו  עם 
של  והחומרנות  הכפירה  אווירת  את  לשנות  הנמרצת 
תורה  של  אווירה  בו  ולהשרות  האמריקאי,  הרחוב 

וקדושה.
החובה  את  הרבי  מטיל  רבים  ומכתבים  בשיחות 
הקדושה הזו לעסוק ב'טהרת האוויר' על כל מי שיכול 
במאמץ  הראשוני  השלב  זה  היה  בכך.  חלק  לקחת 
הנרחב להפיכת "חצי כדור התחתון" למקום של תורה.
במהלך סעודת 'אחרון של פסח' בשנת תש"ב, אמר 
ישראל'  'מחנה  לחברי  נרגשים  דברים  הריי"צ  הרבי 
שקיבלו על עצמם לפעול עבור שינוי המצב באמריקה, 

וכך אמר:
מוכרחים  החשוכים,  והבתים היהודיים  היהודי  הרחוב 
להתחמם ולהיות מוארים על ידי תורה, מצוות ויהודים 
שתיעשה  ההכרח  מן  ההתעוררות  עבודת  מסורים. 
דוחה  טיפש  לדחות.  ואסור  יותר,  הרבה  במהירות 

למחר, חכם פועל מיד!

הגיעה  האויר.  את  לטהר  שמוכרחים  אומרת  השעה 
השעה שמוכרחים לטהר את האויר.

לא  אויר  בלי  נמצא,  הוא  בו  באוויר  תלויים  אדם  חיי 
החיים.  הם  כך   - שחיים  אויר  ובאיזה  לחיות,  יכולים 
כשחיים באוויר של תורה ומצוות – החיים הם בריאים, 
וכשחיים באוויר של כפירה – החיים הם חולים ועלולים 
הראשונה  הרפואה  מדבקות.  במחלות  לחלות  תמיד 

היא לטהר את האויר.
כשעומדים  התורה,  אותיות  ידי  על  היא  האויר  טהרת 
ברכבת  נוסעים  או  ברחוב  כשהולכים  או  בחנות 
התחתית ואומרים אותיות שבתורה – מטהרים בכך את 

האויר...
נחוץ מאוד שבני ישראל ילמדו משניות בעל פה, שתים 
ללמוד  ירבה.  יד  על  וקובץ  בשבוע,  משניות  שלש 
שתים שלש משניות בשבוע הוא דבר קל בעזה"י לכל 
המשניות  על  ויחזרו  פה  בעל  זאת  ישננו  וכאשר  אחד, 

בכל עת ובכל מקום – יטהרו את האויר העצמי.
בהזדמנות אחרת אמר הרבי הריי"צ (כ"ז סיון ה'תש"ד): 

בעל  משניות  ללמוד  עצמו  על  לקחת  צריך  חבר  כל 
פה  בעל  משנה  כל  בעיניך:  קל  הדבר  יהא  אל  פה... 

מחזיקה עולם ומלואו.
פרסם  הגדולה,  ההתעוררות  בשעת  ימים,  באותם 
בו  לתלפיות,  בנוי  מכתב  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
מבאר את עניין טהרת האוויר על-ידי אותיות התורה 

על דרך הנגלה.
במסגרת  ליובאוויטש',  'קובץ  בתוך  נדפס  המכתב 
'תשובות  בספר  (נדפס  וביאורים'  'תשובות  המדור 

סוגיותבתורת רבינו
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קלב),  עמ'  א'  כרך  קודש  אגרות   ;13 עמ'  וביאורים' 
ומובא כאן בעריכה קלה, על אחריות המערכת בלבד.

עד כמה האוויר משפיע עלינו?
ְלמה זקוק האדם כדי לחיות?

ונפש.  גוף   - חלקים  משני  מורכב  אדם  כללי,  באופן 
כאשר הגוף והנפש מחוברים יחדיו, האדם חי.

שתי פעולות בלבד מחברות את הגוף עם הנפש: הדם 
התנאים  שני  נושם.  שהאדם  והאוויר  מהמזון  שנוצר 
מהם  אחד  יחסר  ואם  האדם,  לקיום  הכרחיים  האלו 

האדם לא יוכל לחיות ולהתקיים.
כי  אם  שווה,  במידה  לגוף  נחוצים  והאוויר  המזון 
קיימים ביניהם הבדלים מסוימים: בעוד שזמני האכילה 
והשתייה קבועים בזמנים מסוימים ביום, צריכת האוויר 
שיתכן  חז"ל,  שאמרו  עד  ורגע,  רגע  בכל  תמידית  היא 
ואדם יחיה ללא מזון עד שבוע ימים (רמב"ם הלכות שבועות 

פרק ה' הלכה כ'), אך בלא נשימה לשעה קלה מת הוא.

לאוויר ולמזון השפעה מכרעת
עם  וחיבורו  האדם  גוף  קיום  וכל  שמאחר  נמצא, 
להיות  עליהם  כן,  אם  ובאוויר,  ובמזון  תלוי  הנפש 
מתאימים לתפקיד, ויתירה מכך, איכות המזון והאוויר 
משפיעה על איכות הגוף באופן כללי, ועל חיבורו עם 

הנפש באופן פרטי.
המזון שהאדם אוכל הוא בעל השפעה גדולה ביותר 
על תכונות הנפש של האדם. הגמרא אומרת (ברכות מ"ד, 
ב): "כל ירק חי מוריק וכל קטן מקטין וכל נפש משיב את 

הנפש וכל קרוב לנפש משיב את הנפש".
לכך  שהסיבה  מלמד  שמיני)  (פרשת  עה"ת  הרמב"ן 
דורסים  חיים  בעלי  לאכול  עלינו  אסרה  שהתורה 
תכונות  חודרות  שבאכילתם  משום  היא  וטורפים, 
ההתנהגות אל האדם ומולידות אכזריּות בנפשו. משום 

כך אסרה אותם התורה עלינו באכילה.
יתירה מזו: גם מאכל שאינו אסור מצד עצמו, ופסילתו 
נעשתה אך ורק בגלל מחשבה או דיבור של האדם, הרי 
שאכילה מן המאכל האסור מולידה באוכל תכונות מזג 
"לשם  הטהורה  בהמתו  את  השוחט  אדם  לדוגמה,  רע. 
הרים" (חולין ל"ט, ב) וכיוצא בזה, שחיטתו פסולה, והאוכל 

משחיטה זו יוליד בעצמו תכונות מזג רע.
(רות  'אחר'  המכונה  אבויה,  בן  אלישע  על  מסופר  כן 
רבה, ג, יג), שיצא לתרבות רעה בגלל שבעת עיבורו אכלה 
אימו מתקרובת עבודה זרה, ולאכילתה הייתה השפעה 

על עתידו הרוחני של בנה, שבאותה עת שהה בבטנה.

שום  על  עברה  לא  'אחר'  של  אימו  להבהיר:  יש 
איסור, ולכן גם לא נענשה על כך. הדין הוא, שעוברה 
מאכילין  לו]  ונתאוותה  שהריחה [=מאכל,  [=מעוברת] 

אותה (יומא פב, א) ומצווה היא עושה.
עונש,  של  עניין  גם  בזה  שיש  לומר  תמצא  אם  ואף 
כלומר, שנענשה על האכילה בכך שבנה יצא לתרבות 

רעה, עדיין יש כאן גם עניין של השפעה טבעית: 
שאוכלו  באדם  מוליד  שהוא  אסור,  מאכל  של  טבעו 
עניין  שיש  שבָמקום  אלא,  שליליות.  מיוחדות  תכונות 
האיסור,  את  לאכול  האדם  על  מצווה  נפש,  פיקוח  של 
ההיתר  למרות  נשתנה  לא  עצמו  האיסור  של  טיבו  אך 

הזמני, ועדיין הוא יגרום למזג רע אצל האוֵכל.
מכל הנ"ל יש להסיק קל וחומר: אם המזון הינו בעל 
השפעה כה גדולה על נפש האדם, על-אחת-כמה-וכמה 
שהאוויר יש לו השפעה קריטית על האדם, הנושם אותו 
לשער  קל  לו.  וחיוני  קיומי  דבר  והוא  ורגע,  רגע  בכל 
עד כמה עליו להיות נקי וזך, הן בגשמיות הן ברוחניות.

בדברי  גם  מצאנו  האדם  על  האוויר  השפעת  אודות 
דארץ  "אוירא  אומרת  ב)  קנ"ח,  בתרא  (בבא  הגמרא  חז"ל: 
(סנהדרין  הגמרא  קובעת  בבל  מגדל  על  מחכים";  ישראל 
שעה  באותה  גזר  הקב"ה   – משכח"  מגדל  "אויר  א)  ק"ט, 

שכל העומד במקום שיכול לראות את אויר המגדל ואת 
מראה גובהו, יהיה שכחן.

הגוף  על  האוויר  השפעות  על  נוספים  מקורות 
ובריאותו: בבראשית רבה (פרק ל"ד) "אוירא דתמן… כד 
יתושי'",  יכלוניה  דלא  מוחיה  טושין  מתיליד…  ינוקא 
משינויא  בחזווייהו  משניין  א) "בריין  י'  ג',  (חלק  בזהר  וכן 

דאוירא כפום כל אתר ואתר".

האותיות שמטהרות את האוויר
שלושה  באמצעות  סביבו  העולם  על  משפיע  האדם 
בכך,  מיוחד  הדיבור  ומעשה.  דיבור  מחשבה,  כוחות: 
מובן,  השומע.  אל  המדֵּבר  מן  אותו  נושא  שהאוויר 
שדיבור טוב יוצר רושם טוב באוויר, ודיבור רע עושה 

רושם רע.
על  (בפירושו  הדיבור  סוגי  בביאור  האריך  הרמב"ם 
המשנה סוף פרק א דאבות) "וכל המרבה בדברים מביא חטא". 

או  מאוס  דיבור  סוג  ישנו  שאמנם  עולה,  דבריו  מתוך 
אסור שמצוי בבית הכנסת ובבית המדרש, אך רובו של 

הדיבור המאוס מצוי בשווקים וברחובות.
יוצא מכך, שתיקון טהרת האוויר נחוץ ביותר דווקא 
בית- אוויר  גם  שלפעמים  אף  המדרש,  לבית  מחוץ 

הכנסת ובית-המדרש צריך טהרה וזיכוך.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת ויגש

ז' בטבת
שחרית. קריאת התורה: לשלישי, מסיימים: "ותחי רוח 
יעקב אביהם" (מה,כז)1, לרביעי: "איתו מצרימה" (מו,ז), 

לחמישי: "הבאה מצרימה, שבעים" (מו,כז)2. 

יום שלישי
עשרה בטבת

תקופת טבת: ליל ג' בשעה 4:30 לפנות בוקר.
תענית ציבור3.

מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה עמוד השחר4. 
השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או לשתות, יתנה 
בפירוש לפני השינה שיוכל לאכול או לשתות. ואם רגיל 

לשתות בקומו, אין צריך להתנות לשתייה5.
עלות־השחר באזור ת"א: 4:30.

קטנים שיש בהם דעת להתאבל על ירושלים, מאכילים 
אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים6.

1.  'התוועדויות' תשמ"ז ח"ג עמ' 175 (בלתי מוגה).
שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח  הרבי,  אצל  הבעל־קורא  קרא  כך    .2
ע"ה, כנדפס בחומש 'תורה תמימה' (ההפסקים וכד' הנדפסים שם הם 
לשמיעת  הרבי  השתמש  זה  בחומש  בשעתו.  ברוסיה  ישראל  כמנהג 

קרה"ת וקריאת ההפטרות), וכ"ה בחומשים הרגילים ובס' חת"ת.
3.  יום זה הוא התחלת המצור על ירושלים, שהוא המקור לכל הצרות 
והגלות, ולכן ישנה בו חומרא לגבי שאר הצומות (ראה ליקוטי־שיחות 
כרך כה עמ' 267. כרך ט"ו עמ' 420 הערה 78 וש"נ). ומידה טובה מרובה, 
שכן הוא גם בנוגע לחלק הטוב ד"אתהפכא חשוכא לנהורא" דיום זה, 
הפרטי  שבמאורע  הטוב  העניין  והן  הצומות,  בכל  המשותף  העניין  הן 
דעשרה בטבת, 'סמך' מלשון 'סומך נופלים', שמודגשים בעשרה בטבת 

יותר מאשר בשאר הצומות — ליקוטי־שיחות כרך כה עמ' 464.
בעלות  מתחיל  (שהצום  העומר'  ספירת  'סדר  אדמוה"ז  סידור    .4

השחר). וראה הנסמן ב'התקשרות', גיליון רפב עמ' 18 הע' 4.
5.  שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ.

6.  ראה משנ"ב סי' תק"נ ס"ק ה, כף־החיים שם ס"ק ט ונטעי־גבריאל 

שחרית
אומר  הש"ץ  אבל  במנחה,  רק  'עננו'  אומר  הציבור 
עצמה  בפני  בברכה  הש"ץ)  (בחזרת  בשחרית  גם  'עננו' 
בין ברכת 'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו', "אם יש בבית־
אומרו  אין,  ואם  מתענים"7.  שלושה  רק  אף  הכנסת 

ב'שומע תפילה'8.

סליחות9
אומרים אותן בעמידה10, ובמיוחד: אשמנו, י"ג מידות, 

שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו.
מנהגנו לאומרן אחרי שמונה־עשרה, בסדר דלהלן11:

אשמנו / א־ל ארך אפים / נפילת אפיים / כי עם ה' / 
מלך12 א־ל   / אזכרה  אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו   / כרחם 
/ אלקים באו גויים / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו, 
אבן הראשה / א־ל מלך / אבותי כי בטחו13 / א־ל מלך 

בין־המצרים פ"ו עמ' סח, וש"נ.
הצמח־צדק  לאדמו"ר  דינים  לפסקי  וש"נ   ,45 עמ'  ספר־המנהגים    .7
או"ח סי' תקס"ו ולשו"ת שלו שער המילואים ס"ח. בשו"ת שם דן לומר 
עננו אף בלא "שבעה שאכלו פחות מכשיעור" האמורים שם, ובפסקי־
דינים (שנכתב אח"כ) הורה כן למעשה, ואף באג"ק כ"ק אדמו"ר חט"ז 
עמ' שיג ובהגהותיו ללוח כולל־חב"ד תשט"ז (ראה לוח זה ביום תענית 
שאכלו"  ה"שבעה  איזכור  ללא  מתענים"  "ג'  רק  הרבי  מעתיק  אסתר) 
כלל [וכן הורה בעל תה"ד — הובא בס' לקט־יושר] (וראה 'התקשרות' 

גיליון לג עמ' 18).
8.  משנה־ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

9.  סידור תהילת ה' (הישן) עמ' 356.
10.  מובא מס' קיצור של"ה.

טעמים  ו'ליקוט   ,53 עמ'  ספר־המנהגים  כולל־חב"ד,  לוח  ע"פ    .11
ומקורות' מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנדפס בסוף 'סדר הסליחות על־פי 

מנהג חב"ד'.
(ולא  הישנים  ה''  'תהלת  בסידורי  כנדפס  שהודעת",  "כמו  בו  וצ"ל    .12
"כהודעת" כנדפס במחזור השלם וב'סליחות — מנהג חב"ד'), וכך נשמע 

בבירור מהקלטות מתפילת הרבי בסליחות לעשרה בטבת.
סליחות  של  המכריע  "ברובם  'פזמון'  בסוף  'פזמון'.  מסוג  פיוט    .13
הנדפסות — חוזרים חלק מחרוז הראשון בין חרוז לחברו" ובסוף הפיוט 
חוזרים את כל החרוז הראשון (הערה 4 ב'לקוט טעמים ומקורות' הנ"ל), 

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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/ יומן» תשנ"ב
בגן-עדן-התחתון,  ב-14:05  התקיימה  מנחה  כרגיל.  עודד 
הרבי  יצא  הדולרים  לחלוקת  מצומצם.  מנין  בהשתתפות 

ב-14:25 וחילק במשך כשלוש וחצי שעות.
הסלים  (מתוך  בידו  אחד  סל  לקח  החלוקה  בסיום 
המתמלאים במשך החלוקה מפתקים, ספרים ומתנות שונות 

אותם מביאים אנשים בשעת החלוקה), ונכנס לחדרו.
לאחר מספר דקות יצא לתפילת מעריב, בהניפו ידו לשלום 
בעלותו  וגם  הדרך  אורך  לכל  למטה,  שם.  להעומדים 

לבימה, עודד את השירה.
יום שני, ט' טבת

כשיצא הרבי למקווה (לבוש מעיל, עם מעטפה בידו) חילק 
מטבעות לצדקה להעומדים שם. אחר-כך הרים את עיניו 
והרבי  כולם  ניגשו  תיכף  במרחק.  שעמדו  אנשים  לעבר 
חילק לכולם, כשלבסוף נותן גם למזכירים. כשהחל הרכב 

לנוע סימן לשלום מבעד החלון. 
המכונית  וליד  מעיל,  לבוש  ב-15:50  הרבי  יצא  לאהל 
בחוץ  שרר  זו  שבשעה  (יצוין  לצדקה  מטבעות  שוב  חילק 
כמה  לאחר  לערך.  ב-18:20  הרבי  חזר  ל-770  עז).  כפור 
דקות יצא לתפילות מנחה ומעריב. כשעלה על הבימה לא 
עודד, והביט לעבר המיקרופון שבצד. ניתן היה כבר לנחש 

שמצפה לנו הפתעה לאחרי התפילה.
לעבר  והביט  הרבי  פנה  בתרא  קדיש  סיום  לקראת  ואכן, 
המיקרופון - יש שיחה! תוך שניות הוכן הסטענדער והרבי 
מלך  ״סמך  בו  בטבת  העשירי  ענין  אודות  בשיחה  פתח 
בבל על ירושלים״. בעת השיחה ניכרת הייתה 'ערנסקייט' 
[=רצינות] מיוחדת על פני הרבי. תוכן הדיבור היה - לנצל 
תשובה  ולעשות  הצום  תחילת  עד  שנותרו  השעות  את 
ג'  חילק  מכן  לאחר  חדא.  וברגעא  חדא  בשעתא  אמיתית 
נראה  היה  החלוקה  בעת  וטף.  נשים  לאנשים  שטרות 
'אויפגעלייגט' [=שמח] וחייך לכמה. גם ענה ברכה לכמה 

שביקשו. 
בסיום החלוקה הכניס פעמיים שטרות לסידורו (ס״ה ששה 

שטרות) ויצא תוך שמעודד את שירת ״שובה ה'״.
יום שלישי, צום עשרה בטבת

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית ניגנו ״פרזות תשב ירושלים״. 
לפני נפילת אפיים סידר הרבי במשך זמן את דפי הסליחות. 
היום החלה שוב עבודת הבנייה בשטח 770, לאחר פרק זמן 

של הפסקה.
בתפילת מנחה ניתן היה לראות אורחים רבים מחסידויות 
השיחה  את  ולשמוע  לראות  על-מנת  לכאן  שהגיעו  שונות 
מפי הרבי ב'דברי כיבושין'. הרבי נכנס למנחה בזמן הרגיל. 
למטה, הצטופפו כבר רבים מהתמימים ואנ״ש סביב בימת 
הקריאה, למען ייטיבו לראות ולשמוע את אמירת ההפטרה. 
יותר  גבוה  בקול  ההפטרה  נאמרת  צום  בימי  כלל  בדרך 

הארון  פתיחת  לפני  היום.  גם  היה  כך  מיוחדת,  ובהטעמה 
הכין את דפי ההפטרה. בקדיש שבסיום התפילה ניגש הרבי 
לפני  במקומו  (שהועמד  לשיחות  המיועד  הסטענדער  אל 
התפילה). אחרי הכרזת הגבאי על זמן תפילת מעריב, החל 

באמירת ה״דברי כיבושין״. 
וגאולה,  גלות  בעניין  רמזים  רצופה  הייתה  השיחה 
ומהנקודות העיקריות בה: שהכל מוכן לסעודה! ונמצאים 
כבר לא רק קרוב אלא - ערב הרגע הראשון של הגאולה! 
סכנת  את  שרואים  שמכיוון  הרבי,  התבטא  בין-הדברים 
הגלות, מרימים קול צעקה וקול תרועה אל הקב״ה שיביא 

את הגאולה.
לשליחות  שטרות  שני  ואחד  אחד  לכל  חילק  השיחה  אחר 
לצדקה, לכמה חייך ובעיקר לילדים. בסיום הכניס פעמיים 
2 שטרות בסידורו. אמר כמה מילים למזכיר ועזב את הזאל 
ב-16:45 (זמן מעריב עוד לא הגיע), בדקות הקרובות נודע 
זמן  בעוד  למעלה  הקטן  בזאל  תתקיים  מעריב  תפילת  כי 
שמניף  כדי  תוך  מחדרו  הרבי  יצא   17:00 בשעה  קצר. 

לשלום לנוכחים, ונכנס ל'זאל'.
יום רביעי, י"א טבת

כשחזר הרבי מתפילת שחרית בירך נוסעים לדרכם.
לפני תפילת מנחה, חילק למעלה מטבעות לצדקה לילדים 
ושם  למבוגרים,  גם  חילק  בקופה.  זאת  לשים  להם  וסימן 
בקיר.  הניצבת  הצדקה  קופת  של  העליון  בפתח  מטבע 
לאחר מכן פנה לשמאלו, נתן מטבע לאדם נוסף תוך כדי 
שאלה אם כבר קיבל, ושוב ׂשם מטבע בקופה והפעם בפתח 

התחתון.
לאחר  גם  ולמעלה.  למטה  נוסעים  בירך  התפילה  לאחר 
נוסעים  בירך  הרגיל,  בזמן  שהתקיימה  ערבית  תפילת 

לדרכם.
יום חמישי י"ב טבת

לאחר תפילת שחרית בירך הרבי נוסעים לדרכם.
היום יצאה לאור השיחה המוגהת משבת קודש האחרונה, 

פ' ויגש.
במעילו.  לבוש  כשהוא  למקווה  הרבי  יצא  ועשרים  באחת 
השורר  הנורא  הקור  אף  על  ב-15:30.  הרבי  נסע  לאהל 
בחוץ, חילק לצדקה למזכירים ואנשים נוספים שעמדו שם. 

לאחר שנכנס לרכב סימן מתוכו לשלום.
דקות  כמה  לתפילות,  כשיצא  ב-18:20.  הרבי  חזר  ל-770 
אח״כ, סימן לשלום לעבר העומדים בצד המעלית, ולמטה 
לעבר  הסתובב  ערבית  תפילת  בסיום  השירה.  את  עודד 

הקהל כרגיל, אך הפעם סימן לחלוקת דולרים.
הניח  החלוקה  בסיום  שטרות.  שני  חילק  ואחת  אחד  לכל 
שני שטרות בסידורו ויצא את הזאל תוך כדי שמעודד את 

שירת 'שובה ה''.
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טהרת  הקלקול:  מעין  להיות  צריך  שהתיקון  מובן, 
באוויר,  פעולה  שעושה  דבר  על-ידי  תהיה  האוויר 
האוויר,  את  מטהר  באוויר  שנרשם  טוב  דיבור  דהיינו, 
באותיות  דיבור  על-ידי  ובפרט  הבלא',  מפיק  ו'הבלא 
התורה, אשר בהן ארז"ל (רמב"ם סוף הלכות ק"ש ע"פ ברכות כ"ב, 
א) "אין דברי תורה מקבלין טומאה אלא עומדין בטהרתן 
לעולם שנאמר הלא כה דברי כאש נאום ה' מה אש אינה 
מקבלת טומאה אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה".

כיצד מטהרים את אויר הרחוב?
ובית  הכנסת  בית  בתוך  התורה  אותיות  אמירת 
המדרש יכולה להיות הן בעל-פה והן מתוך הכתב. אך 
נחוצה  שם  וכדומה  המסחר  בבתי  ברחוב,  כשנמצאים 
ללמוד  מתאימה  אפשרות  אין  במיוחד,  האוויר  טהרת 
המוכן  מן  אחד  לכל  להיות  צריך  לכן,  הכתב.  מתוך 
לחזור  יוכל  ועליהן  פה,  בעל  זוכר  אותן  תורה  אותיות 

בכל עת ומקום שמותר לדבר בו דברי תורה.
אמרו חז"ל (גיטין ס, ב): "דברים שבכתב אי אתה רשאי 
שאסור  נפסק  מ"ט)  סי'  (או"ח  ובשו"ע  בע"פ".  לאומרו 
לומר פסוקים מהתורה בעל פה, אלא אם אלו פסוקים 
השגורים בפי הכול. ולכן, אדם שמשנן אותיות בעל פה, 

מתורה שבעל פה, אין בזה שום פקפוק לכל הדעות.

משניות בעל פה דווקא
באופן כללי, עיקר לימוד התורה שבעל פה הוא הבנת 
מבלי  הדברים  את  אומר  ואם  וההלכה,  הדין  והשגת 
או"ח  שו"ע  (מג"א  התורה  ללימוד  לו  נחשב  זה  אין   – להבין 
עם  שגם  נפסק,  שבכתב  בתורה  מה-שאין-כן  ב').  ס"ק  ס"נ 

הארץ מברך ברכת התורה אף שאינו מבין אפילו פירוש 
המלות, מכיוון שאמירת מילות התורה שבכתב נחשבת 

כלימוד התורה.
גופא  שבעל-פה  בתורה  חילוק  ישנו  האמור,  למרות 
כותב  המשנה  חלק  על  אחריה.  שבא  למה  המשנה  בין 
דבריו  "והיו  המשניות:  לפירוש  בהקדמתו  הרמב"ם 
במשנה דבר קצר וכולל עניינים רבים כו' ואולם לא היו 
כתיקון  ולא  המשנה  דברי  כצחות  כולם  הברייתות  אלו 
ענייניה וקוצר מלי' כו וכל הבא אחריה כו' לא שם לבו 

ומאודו אלא להתבונן בדברי המשנה כו'".
מדבריו עולה, שבמשנה עיקר הלימוד הוא בדקדוק 
בלשונה ושמירת אותיותיה, מאחר וכלול בה כל האמור 
"דכל  א)  כ"א,  (תענית  בגמרא  אלפא  כמאמר  בברייתא, 
מתניתא דר' חייא ור' אושעיא פשיט לה ממתני'". יתירה 
נאמרו  הלכות  "כמה  ה"ד):  פ"ב  (פאה  בירושלמי  נאמר  מזו 

למשה בסיני וכולהן מושקעות במשנה".
נקרא  בתלמוד,  המשנה  לאחר  שבא  השני,  החלק 
שעיקרו  הנגיד),  לר"ש  התלמוד  (מבוא  המשנה  פירוש  בכללות 

הוא הבנת המשנה והסברת הטעמים. 
ולכן מובן, שחזרה בעל פה שמטרתה לטהר את אוויר 
שייכת  התורה,  אותיות  בדיבור  אמירה  על-ידי  העולם 
יותר  דומה  המשנה  שכן  בגמרא,  מאשר  במשנה  יותר 
העניין  להבנת  הגמרא  ואילו  התורה  אותיות  לאמירת 

(אף שבשניהם צריכה להיות אמירה בדיבור והבנה).

לימוד המשניות מקרב הגאולה
והנה בדורנו, בזמן דעקבתא דמשיחא כאשר קרב קץ 
הגלות, ישנו ערך מיוחד בלימוד המשנה, על-פי מאמר 
(ויק"ר פ"ז, ג) "אין כל הגלויות האלו מתכנסות אלא  חז"ל 
במדרש  הובא  (האריז"ל,  חז"ל  אמרו  עוד  המשניות".  בזכות 
תלפיות ענף אפוד): "כשדנים אותו (את האדם) לגיהנם קורא 

עונה.  ואין  קול  ואין  משם,  שיצילהו  ושבט  שבט  לכל 
וכשקורא לאשר, משיב לו אשר: 'קראת מימיך משנה?'. 

אם אומר: 'הן', מוציא אותו מגיהנם, בזכות המשנה".

מנשר מיוחד שהודפס והופץ בארה"ק על-ידי הרב שלמה יהודא ליב 
אליעזרוב, בא כוח כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בנושא טהרת האוויר. צילום: שטורעם
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הוא  וגלות,  גהינום  האלו,  העניינים  שני  שבין  הקשר 
בהיותם מחליפים זה את זה, וכמאמר רז"ל (ב"ר פמ"ד, כא): 
"אמר לו הקב"ה לאברהם: במה אתה רוצה שירדו בניך, 
בגיהנם או במלכיות?". וכן הוא בזוהר (ח"ב פג, ב). ובמילא, 

דבר המציל מאחד מהם מציל גם מהשני.
ויש לבאר על-פי נגלה את הטעם שקיבוץ גליות הוא 

על-ידי המשניות דווקא.
בכדי שיהיה קיבוץ גלויות, מובן שצריכה להיות הסרת 
ותיקון הסיבות שגרמו לגלות. וכבר הודיעונו רז"ל (יומא 
ט, ב), שחורבן בית שני היה בעוון שנאת חנם (מידה כנגד 

הפירוד  על-ידי   – העמים"  בין  ומפורד  "מפוזר  מידה: 
בבל  מגלות  שהגאולה  כיוון  ועוד:  זאת  ביניהם).  שהיה 
לא הייתה גאולה שלמה (סוטה ל"ו, א), מוכרחים לומר שגם 
ונתכפרה  הוסרה  לא  הראשון  לחורבן  שגרמה  הסיבה 

כולה.
הסיבה לחורבן הייתה מפני "שלא ברכו בתורה תחלה". 
תמיד,  בתורה  עוסקין  שהיו  "שאף   – א)  פ"א,  (נדרים  היינו 
הקב"ה שהוא יודע מעמקי הלב פירש שלא היתה התורה 
חשובה בעיניהם, שלא היו עוסקין בה לשמה, והיינו 'לא 
הלכו בה' (שאמר הנביא), כלומר, בכוונתה ולשמה. ועל 

זה אבדה הארץ חרב ביהמ"ק".
צריכים  שלמה  לגאולה  ישראל  שיזכו  בכדי  ולכן, 
לקיים שני תנאים: א) שיברכו בתורה, כלומר, שהתורה 
תהיה חשובה בעיניהם, ב) אחדות ישראל, שהיא ההיפך 
מתקיימים  אלו  תנאים  שני  לגלות.  שגרמה  חנם  משנאת 

בלימוד המשנה.
איזה חלק בתורה מייצג חידוש בעניין האחדות?

בחלק המקרא אין חידוש באחדות, שכן מלכתחילה אין 
עוסק  אינו  בו  שהלימוד  כיוון  לפירוד,  כל-כך  מקום  בו 
 – כשלעצמה  בהבנה  גם  למעשה.  הלכה  דינים  בפסיקת 
בתורה-שבכתב,  הלימוד  עיקר  איננה  היא  כנ"ל,  הרי, 
וגם אם אינו מבין דבר מלימודו, מברך האדם את ברכת 

התורה. 
שבכתב  בתורה  האחדות  שמוטיב  להוסיף,  יש  עוד 
כפי  העולם,  אומות  על  גם  מקובל  בהיותו  מתקיים 
שנאמר במדרש (שמות רבה ריש פרק מ"ז) "וגם הצדוקים מודים 
המבדילה  היא  שבעל-פה  בתורה  האמונה  ואילו  בו". 
מייצגת  אינה  כללי  ובאופן  העולם,  לאומות  ישראל  בין 

אחדות.
כן אין חידוש בכך שמברכים ונזכרים בקב"ה בלימוד 
אזכורים  ישנם  הלימוד  שבמהלך  מכיוון  המקרא, 
שמים  ושם  גו'";  ה'  "וידבר  ה'";  "ויאמר  לכך:  מפורשים 

שגור על פיו של הלומד כל הזמן.
והבנת  המשנה  בדברי  הפלפול  שהיא  הגמרא,  בחלק 

ומחווה  שכלו  כפי  ומבין  בה  מעמיק  אחד  שכל  טעמיה, 
בהשקפה  האחדות  בה  ניכרת  לא  והשגתו,  דעתו  את 
ראשונה, לא בין הלומדים והחולקים. אדרבה, "מתחלה 
דווקא"  בסּוָפה'  הוא  וֵהב  'ואת  לזה,  זה  כאויבים  נעשו 

(קידושין ל, ב).

[אף שפסק הדין להלכה למעשה שהוא בהסכמת כולם 
הזקן  לרבינו  בשו"ע  כמ"ש  המשנה  בכלל  הוא  הרי  יחד, 

הל' ת"ת רפ"ב]
גם דרך לימוד הגמרא היא הבנתה בשכל אנושי, ולא 

רק מפני שקבלה היא.
הלכות  בפסקי  העוסקת  המשנה,  היא  מאלו  שונה 
למעשה, ואף שצריך להבינּה, בכל זה הכול מודים בכל 
הטועה  כל  שלכן   – דעות  חילוקי  בזה  ואין  בה,  האמור 

בדבר משנה חוזר (סנהדרין לג א). 
ועל-ידי-זה גופא שהכול מסכימים לדין אחד אף שאין 
דעותיהם שוות, מראים הם אשר ה' הוא שנתן לנו תורתו, 
המשנה  שחכמי  ובפרט  אחד.  גוי  לישראל  אחת  ותורה 
"עיקר פסקי הלכות שלהם לא היה על-פי הכרעת ׂשכלם, 
תו"א  הזקן  (רבינו  משה"  עד  איש  מפי  איש  שקיבלו  ממה  רק 

ד"ה ואלה שמות סס"ו).

צדקנו  משיח  ביאת  את  ומקרבים  מזרזים  זה  על-ידי 
בגאולה האמיתית והשלמה, שבה ישרור אוויר טהור וזך, 
נאמר: "ונחה עליו רוח גו', רוח גו', והריחו ביראת ד' גו', 

דמורח ודאין (סנהדרין צג, ב).

לסיכום הדברים
מכל האמור יוצא, שהדרך המתאימה ביותר לטהר את 
אוויר הרחוב, היא על-ידי חזרת משניות בעל-פה. חזרת 
פסוקים מתורה שבכתב אינה אפשרית על-פי דין "דברים 
המשניות  ואילו  וכו',  לאומרם"  רשאי  אתה  אי  שבכתב 
ולכן  בלשונה,  ומדקדקים  רבים,  דינים  בעצמן  כוללות 
מאשר  יותר  מתאימה  האוויר  טהרת  לשם  עליהן  חזרה 

גמרא, שעיקרּה הבנת הסברות והעיון בה.
נוסף לכל זה, חזרת המשניות מזרזת את בוא הגאולה. 
בזכות  אלא  מתכנסות  האלו  הגלויות  כל  "אין  נאמר: 
המשניות", והסיבה לכך (על-פי נגלה) היא מפני שלימוד 
המשניות מתקן את הסיבות שגרמו לגלּות. הגלות נגרמה 

מפני שנאת חינם, ומפני שלא ברכו בתורה.
בלימוד המשניות ניכרת האחדות בלימוד משום שהיא 
פוסקת דינים למעשה, והכל מודים בה, כנ"ל באריכות. 
בנותן  ההכרה  את  מחזקת  בה,  מודים  שהכול  והעובדה 
הגלות  סיבות  את  מבטלים  בלימודה  וכך  התורה, 

ומקרבים ומזרזים את בוא הגאולה.
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יום פטירת הרבנית נחמה דינה,
אשת כ"ק אדמו"ר הריי"צ

נחמה  הרבנית  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  פטירת  יום 
בן  (מקישינוב),  שניאורסאהן  אברהם  הרה"ק   בת  דינה, 
הרה"ק ר' ישראל נח, בן הצ"צ. נפטרה בגיל שמונים ותשע, 

ומנוחתה כבוד בניו יורק.

בימי חייה היה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נוהג לערוך בימי 
חג ומועד את סעודותיו בביתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. 

הדבר נמשך עד לשנת תשל"א שאז נפטרה הרבנית.
(ימי חב"ד ע' 91)

כ"ק אדמו"ר הזקן מגיע לכפר פייענא

וארבעים  ומאה  ק"מ  מאות  ושש  כאלף  לאחר 
אדמו"ר  כ"ק  הגיעו  דרכים,  טלטולי  של  יום 
הזקן וכל הפמליא שאיתו, לכפר פייענא פלך 

קורסק, שם מצאו מרגוע לנפשם. 

שם גם נתבשרו שדבריו של רבנו הזקן נתקיימו 
וצבא נפוליאון החל לנחול מפלות.

(קיצור תולדות חב"ד ע' 55)

כ"ק אדמו"ר מחדש את המנהג
לומר "דברי כיבושים" בתעניות

"דברי  לומר  המנהג  מחדש  אדמו"ר  כ"ק 
כבושים" ביום התענית בעת תפלת מנחה. 

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. לקו"ש ח"כ ע' 352. וע' 360)

כ"ק אדמור מבקש כהכנה ליום י' שבט
שכל אחד יוסף בלימוד התורה

ובנתינת צדקה

כ"ק אדמו"ר הציע וביקש שבמשך השלושים יום של 
הכנה ליו"ד שבט, יוסיף כל אחד ואחת, כולל קטנים 

בלימוד התורה ובנתינת צדקה.

כאו"א  ייבחן  יום  השלושים  שבמשך  ונכון  ...וכדאי 
אצל ה"רב" שלו, ובזה גופא – ג' בחינות, כל עשרה 

ימים. 
(סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 244-246)

תקע"גתשל"א

תשמ"זתשל"ח

י' 
טבת

י"ב 
טבת
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"זָאל שוין זיין די גאולה!"
יום שישי, ו' טבת

את  בעודדו  ל'זאל',  הרבי  נכנס  בערך   15:10 בשעה 
שירת 'דידן נצח'.

אחרי התפילה פנה לעבר הקהל, ואיחל בתנועות ראש 
'גוט שבת' כמה פעמים, ויצא כשמעודד את השירה.

ש׳׳ק פרשת ויגש, ז' טבת
תפילת שחרית החלה עם היכנסו של הרבי לבית המדרש 
ב-10:20. ניגנו 'יהי רצון... שיבנה ביהמ׳׳ק' לקצב עידוד 

ידו של הרבי.
בתחילת התפילה הכין הרבי את דפי ההפטרה, הוציאם 

מהחומש והכניסם בין דפי הסידור.
נצח'.  'דידן  הקהל  שירת  לקול  להתוועדות  נכנס  הרבי 

מיד כשהתיישב במקומו השתרר שקט באולם.
שהכין  עד  מתוכו,  ואמר  הסידור  את  פתח  כרגיל, 
המשב"ק את הגביע. כשסיים הרים את הכוס, נתנו ביד 
ימינו ובירך. הקהל החל לנגן 'זאל שוין זיין די גאולה'. 

הרבי ענה 'לחיים' לנוכחים.
שעל  מהמזונות  עוגה  פרוסת  הרבי  נתן  שארף  לילד 

השולחן - כמידי שבת.
הניגון  את  הרבי  קישר  הראשונה  השיחה  בתחילת 
הרבי  ביאר  בהמשך  השבוע.  לפרשת  לגאולה  העוסק 
במעלת  כפרעה"  כמוך  מ"כי  הנלמדת  ההוראה  את 
מצב  לשלימות  המשיך  ומזה  יהודי,  של  הבחירה  כוח 
"שהעולם  הרבי:  של  ובלשונו  הגאולה,  לקראת  העולם 
כולו מוכן, עד כדי כך - העולם עצמו תובע מכל יהודי 

שיתעלה למצב של גאולה...".
כל  גם  יבואו  שבגאולה  הרבי  הזכיר  השיחה  בסיום 
עם  זאת,  בעקבות  בטבת...  בחמישי  כמדובר  הספרים, 
בשירה  נצח"  "דידן  בניגון  הקהל  כל  פצח  השיחה  תום 

רמה.
ובלתי  גלוי  ביחס  רצופה  כולה  הייתה  השנייה  השיחה 
את  הספרים.  ולעניין  בטבת"  ה׳׳חמישי  ליום  רגיל 
בואנו  שלמרות  על  הכאב,  בהבעת  הרבי  פתח  השיחה 
מ"חמישי בטבת" בו היה פדיון שבויים דהספרים בסיוע 
לא  שעדיין  יד  וכתבי  ספרים  נשארו  הרי  כו',  אוה"ע 
הוחזרו למקומם! וכאן האריך הרבי בפרטות באפשרות 
של כל אחד ואחד לסייע בהחזרתם, על-ידי שכל אחד 

קונה ורוכש עוד ועוד ספרים לספרייתו הפרטית.
אחרי השיחה לגם הרבי מהיין שבגביעו.

הקהל ניגן "שובה ה' עד מתי" והרבי עודד את השירה, 
הק'  ידיו  בשני  עודד   - מילים  בלי   - החוזרת  ובתנועה 

יחד, ואח"כ שוב בידו האחת.
והרבי  ביהמ"ק"  שיבנה  "יה"ר...  הש"ץ  ניגן  לאחמ"כ 

עודד משך זמן עד לשיחה השלישית.
בשיחה זו הזכיר הרבי על דבר חלוקת המשקה. לאחריה 
מזג  והרבי  השולחן  על  בקבוקים   11 המזכיר  העלה 

לכוסו וחילק לכל אחד כסדר בכל פעם.
ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  התחיל  החלוקה  בסיום 

לאביו הרלוי"צ ז"ל.
מזכיר  כשהרבי  ההתוועדות  הסתיימה  לערך  ב-15:05 

ע"ד ברכה אחרונה.
לעבר  ידו  הנפת  כדי  תוך  מנחה  לתפילת  נעמד  הרבי 

הילדים.
ואחר  הסטענדער  על  בידו  תחילה  עודד  שלום'  ב'שים 

כך בשתי ידיו, ובו בזמן הביט על הקהל.
שדובר  מה  שבעקבות  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום 
לכל  בלילה  פתוחה  קה"ת  חנות  תהיה  בהתוועדות, 

המעוניין.
 .17:15 בשעה  למעלה  בזאל  התקיימה  מעריב  תפילת 
לעבר   - מוצ"ש  כבכל   - הרבי  פנה  התפילה  בסיום 
כשבדרך  לחדרו  נכנס  אז  הבדלה,  אחר  עד  המבדיל 

מברך נוסע.
לבנה'.  ל'קידוש  הרבי  יצא  מכן  לאחר  אחדות  דקות 
כשניגש  הרכב.  חניית  מקום  בסוף  עמד  הסטענדער 
הרבי לסטענדער פתח את הסידור ואח"כ הביט בלבנה 
שעדיין לא הייתה ברורה דיה. הרבי התחיל "הללוי-ה...", 
את  שמוציא  כדי  תוך  דקות,  כמה  והמתין  הפסיק 
ציציותיו ומסדרן ובודקן מעל גבי הסטענער. שוב הביט 
באמירת  והתחיל  לגמרי,  גלויה  הייתה  והפעם  בלבנה, 
הר'  עמד  שם  לימינו,  פנה  עליכם"  ב"שלום  הברכה. 
יהודה  מיכאל  הר'  עמדו  שם  ולשמאלו  הארליג,  מאיר 

זירקינד והגבאי הר' יהושע פינסון.
לשמאלו  הסתובב  בציציות,  פעמים  כמה  נענע  בסיום 
הדרך  צידי  משני  העומד  לקהל  חודש"  גוט  "ַא  ואמר 

עד לחדרו. 
יום ראשון, ח' טבת

לשחרית נכנס הרבי  ב-10:30. ניגנו 'דידן נצח', והרבי  

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב
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מאסר כ"ק אמו"ר 
הריי"צ

בפעם הג'

אדמו"ר  כ"ק  נאסר  בו  יום 

מוהריי"צ בפעם השלישית. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' צד ואילך)

יום פטירת הרבנית חיה מושקא -
אשת כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק

יום פטירת הרבנית חי' מושקא, בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, ואשת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, באור ליום 
ו' עש"ק פ' ויגש. נפטרה בגיל שבעים ואחת ומנוחתה כבוד באוהל הרבניות (הרבנית סטערנא – אשת כ"ק 

אדמו"ר הזקן; הרבנית שיינא – אשת כ"ק אדמו"ר האמצעי) בליובאוויטש. 

בהסתלקותה אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: "עולמי חשך בעדי", והיה במרירות גדולה. 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 95)

לאחר הסתלקותה אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לבניו: "עד עכשיו היתה לכם אמא פה, בעולם הזה, ומעכשיו 
תהיה לכם אמא בגן עדן. אבל לי היא חסרה...". 

(לשמע אוזן ע' סז)

אחרי הסתלקותה הפסיק הצמח צדק לקבל אנשים ליחידות, באמרו: "אני שרוי עתה בלא עצה כו'". מעט 
מזעיר היו שהכניסם לחדרו על יחידות. רובם ככולם היו מגישים שאלותיהם בצעטליך [=פתקאות] על ידי 
קשה  היה  אלו  בשנים  אומר  שהיה  הדא"ח  גם  בכתב.  או  פה  בעל  בקצרה  משיב  היה  ידם  ועל  המשרתים, 
לשמוע ולהבין מחמת חלישותו כו', ועל כן לאורחים הבאים היה נותן הכתב של הדא"ח בערב שבת קודש 

שיעיינו מתחלה בלילה, ולמחר היה אומר הדרוש והיה בנקל להם להבין כו'. 
(בית רבי ע' 238)

יום פטירת הרה"ק 
ר' צבי,

בן הבעל-שם-טוב

יום פטירתו של הרה"ק 
של  יחידו  בנו  צבי  ר' 
רבנו ישראל הבעל שם 
כבוד  ומנוחתו  טוב, 

בעיר פינסק.

יום פטירת הרבנית שפרה אשת 
הרה"ק ר' משה, בן כ"ק אדמו"ר הזקן

יום פטירתה של הרבנית שפרה אשת הרה"ק 
ר' משה בן כ"ק אדמו"ר הזקן, בתו של הרה"ח 
של  תלמידיו  מגדולי  מאולע,  הירש  צבי  ר' 

רבנו הזקן.

 לאחר שבעלה הרה"ק רבי משה הלך לגלּות, 
עלתה עם משפחתה לארץ הקודש, ומנוחתה 

כבוד בהר הזיתים בירושלים.

תרס"ו

תרכ"א

תר"טתק"מ

עתלדעת

ו' 
טבת

ז' 
טבת

ח' 
טבת

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט


