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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת בהעלותך1

י"ד בסיוון
סוף זמן קידוש לבנה לכתחילה – כל ליל ש"ק.

בקריאת התורה מנמיכים מעט את הקול מ"ויהי העם 
בכלל  עד  ולא  הוא"  גד  כזרע  ”והמן  עד  כמתאוננים" 

(יא,א-ו)2.

ההפסקות  שעבר,  לשבוע  השבוע'  ב'לוח  (וראה  נשא   – בחו"ל   (1
לעולים לתורה כמנהגנו).

שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח  חיינו,  בבית  הבעל-קורא  נהג  כן   (2
ע"ה, ומקורו מפר"ח סי' תכח, כדי ”להראות שהם מתחרטים". ומ"מ 
הזהיר שם שיקרא בקול כזה שישמע כל הציבור גם את הפסוקים 

הפטרה: רני ושמחי בת ציון.. חן חן לה.
פרקי אבות – פרק ב3.

הללו, כמובן. ומציינים ללקוטי מהרי"ח (ח"ב סא,א) ולפירוש ’שערי 
רחמים' על שערי אפרים (ג,ג).

3) בחו"ל – פרק א.
בסידורים  (שמתפללים  אלה  שגם  כדי  זה,  מנהג  לפרסם  וכדאי 
פרקי- ללמוד  עתה  עד  שנהגו  לספרדים])  הכוונה  [כנראה  אחרים 
בכל  זאת  וילמדו  יוסיפו  בלבד,  לעצרת  פסח  שבין  בשבתות  אבות 
 – נפש  לכל  השווה  בסידורו  אדמוה"ז  מש"כ  ע"פ  הקיץ,  שבתות 
 – (’תורת-מנחם  הקיץ"  שבתות  בכל  כך  נוהגין  ש"יש   – עבורם  גם 
ומנהג'  הלכה  ’שערי  בס'  וראה   .(297 עמ'  ח"ג  תש"נ  התוועדויות' 
בבתי- מנהגינו  הפצת  באופן  כלליות  הוראות  מז,  סו"ס  ח"א  או"ח 

כנסת שבנוסח אחר.

לוח השבוע

לזכות
אנשי החסד הדגולים
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ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
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יתככן אצל חחחחססיד הנההגההה כזו – להנניח אתת רבוו לנססוע לבבדדדוו?! חסידד -- ללכל ללראאש 
– ננוסע הואאאא יחד עם ררבבו, ולאאחרר מכן, כשששבב למקומו,, הההנה אם תתתתעעורר אאאצללו 
שאאלה בדבבבבר, אזי יללךך לשאולל אצצל רבב, ואםם הררב יאמררר ששיש חשששש בבדבר,, אזזי 

יבבקקש תתיקון ווככו'"".
(תו"מ מנחם ציון עמוד 354)

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה***

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
3.004.084.355.429.0512.391.157.43.98.12ו' י"ג בסיוון

2.594.084.355.429.0512.391.157.44.48.12ש"ק, י"ד בסיוון
2.594.084.355.429.0512.401.157.44.98.13א', ט"ו בסיוון
2.584.074.355.429.0512.401.157.45.48.13ב', ט"ז בסיוון
2.584.074.345.429.0512.401.157.45.88.14ג', י"ז בסיוון

2.574.074.345.429.0512.401.167.46.28.14ד', י"ח בסיוון
2.574.074.345.429.0512.401.167.46.78.14ה' י"ט בסיוון

2.574.074.345.429.0512.411.167.47.08.15ו' כ' בסיוון

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
19:0720:2519:2220:2819:1520:2919:2320:26בהעלותך

19:1020:2819:2520:3119:1820:3219:2620:29שלח



כבוד התורה

ַא חסידישע פרשה

מענה לאשה שביקשה ברכה לרפואה שלימה:

ודיני  כשר]  מטבח   =] קיך  (באמת)  כשר'ה  ַא 
יתבייש  ואל  יירא  [אל  המשפחה]  טהרת   =] טהמש"פ 
 =) וסו"ס  ובשמי.  אחריותי  על  זהו  כי   – זה  לה  לומר 
וסוף סוף) יצליח] ויסבירה שהעיקר הקיום בפועל, אף 
שאין מבינים (וכמו ברפואות גשמיות), ואף שאומרים
שאין מאמינים כו' – אין זה משנה המציאות (שבאמת 

כן מאמינים).

לקיים בלי להביןהכתב והמכתב 

פרשת בהעלותך | להדליק את הנשמה
”בהעלותך את הנרות". ”נרות" – קאי כל הנשמה, ”נר ה' נשמת אדם", והמנורה כולה שיש בה שבעה 
נרות, קאי על כללות בנ"י שנחלקים לשבעה נרות, שבעה סוגים בעובדי ה'. יש עובד ה' מאהבה ויש 

עובד ה' מיראה, וכן בכל שבע המדות (כמובאר בלקוטי-תורה בפרשתנו).

מצוה  ב"נר  שיאיר  אדם"  נשמת  ה'  ה"נר  את  להדליק  שצריך   – הנרות"  את  ד"בהעלותך  והפירוש 
ותורה אור", הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע להזולת – כל אחד ואחת מישראל, האנשים והנשים והטף, כל 
מי שיש לו נשמה שהיא ”חלק אלקה ממעל ממש" – שצריך לנצל כל הזדמנות וכל אפשרות לעזור 

ולסייע להדליק נשמתו שתאיר ב"נר מצוה ותורה אור".

ופעולה זו דהדלקת הנרות צריכה להיות באופן ד"בהעלותך את הנרות", ”עד שתהא שלהבת עולה 
מאליה", היינו, שההשפעה על הזולת היא באופן שדולק ומאיר מעצמו, ונעשה ”נר להאיר"... שמאיר 

ומדליק אחרים, ועד שגם אצלם הם נעשית ”שלהבת עולה מאליה", ”נרות להאיר".

(תורת מנחם תשמ"ט ח"ג ע' 362)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ג בסיון ה'תש"פ – כ' בסיון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע רמו.הל' עדות פרק כא.הל' טוען ונטען פרק ד-ו.י"ג בסיווןו'

מ"ע רמו.פרק כב.פרק ז-ט.י"ד בסיווןש"ק

הל' ממרים.. בפרקים אלו. פרק י-יב.ט"ו בסיווןא'
מ"ע רמו.פרק א.

מ"ע רמו.פרק ב.פרק יג-טו.ט"ז בסיווןב'

פרק טז. הל' נחלות.. בפרקים י"ז בסיווןג'
מ"ע רמו. רמח.פרק ג.אלו. פרק א-ב.

מ"ע רמח.פרק ד.פרק ג-ה.י"ח בסיווןד'
מ"ע רמח.פרק ה.פרק ו-ח.י"ט בסיווןה'
מ"ע רמח.פרק ו.פרק ט-יא.כ' בסיווןו'
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דברמלכות

4

לפעול עלייה בנרות
כאשר מביאים דבר למילוי ייעודו ותכליתו, פועלים בו עלייה • כאשר 
הנשמה ממלאת ייעודה ומזככת את הגוף והנפש הבהמית – נפעלת בה 
עלייה, ”בהעלותך" • יש להשתדל להאיר נשמות יהודיות נוספות ובאופן 

כזה שאף הן יאירו עוד נשמות

א
ובה  הנרות",  את  ”בהעלותך  היא:  הפרשה  התחלת 
באופן  להיות  שצריך  המנורה,  הדלקת  אודות  מדובר 
עד  להדליק  ”שצריך  רש"י  כפירוש  ”בהעלותך",  של 

שתהא שלהבת עולה מאליה".
בליקוטי  כמבואר   – העניינים  בפנימיות  הוא  וכן 
תורה1 בארוכה ש"נרות" קאי על נשמות, כמו שכתוב2
שהם   – הכוהנים  עבודת  וזוהי  אדם",  נשמת  ה'  ”נר 
”שלוחי דרחמנא" ו"שלחן דידן", כשתי הדעות שבזה3, 
ולהאיר  להדליק   – חיים"4  אלוקים  דברי  ואלו  ש"אלו 
עולה  שלהבת  ”שתהא  באופן  ישראל  נשמות  כל  את 

מאליה".
”בהעלותך",  הלשון  דיוק  להבין  צריך  עדיין  אך 
הלשון  דיוק  גודל  כידוע  כו'" –  עולה  שלהבת  ”שתהא 
בתורה שבעל פה ומכל שכן בתורה שבכתב – דלכאורה 
הדלקת  הרי   – העלייה  עניין  כאן  נוגע  מה  מובן:  אינו 
הנרות היא באופן שהנר נשאר במקומו, ורק מדליקים 
אותו ועל ידי זה הוא מאיר, ואם כן, היה הכתוב צריך 
זה  בלשון  ולרמז  ”בהאירך",  או  ”בהדליקך"  לומר 
שצריך להיות שהנרות דולקים ומאירים מאליהם; אבל 

מה נוגע כאן עניין העלייה?!

ב
ולהבין זה צריך להקדים:

1) ריש פרשתנו.
2) משלי כ, כז.

3) יומא יט, סע"א.
4) עירובין יג, ב.

אף על פי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, 
ו"שם שמיים שגור בפי כל", וכפי שמפרש כ"ק אדמו"ר5

הוא  ברוך  לקדוש  קורין  תינוקות  שאפילו  מה  שזהו 
או ”בורא" (”באשעפער"),  עליון)  ”אויבערשטער" ( = 
באופן  זה  אין  מקום,  מכל  כולה,  הבריאה  את  שברא 
שהכל כבר נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין לאדם 
מלכתחילה  הייתה  הבריאה  אלא  בבריאה,  לפעול  מה 
קרויין  (”אתם  האדם  בעבודת  צורך  שיהיה  באופן 
לעשות",  אלוקים  ברא  אשר  שכתוב7  כמו   – אדם"6) 
שהאדם  זה  ידי  על  הוא  והתיקון  ”לתקן"8,  שפירושו 

מגלה את העניינים שברא הקדוש ברוך הוא בעולם.
בלבד,  הבורא  בחיק  אמנם  היא  מאין  יש  בריאת   –
ואין זה שייך לעבודת האדם, שהרי אפילו אם יתכנשון 
כל באי עולם לא יוכלו לברוא אפילו יתוש קטן9; אבל 
עבודת האדם היא לגלות את העניינים שישנם בבריאה, 

שמצד עצמם הם בהעלם, וצריך להביאם לידי גילוי.
ולא עוד אלא שפעולת האדם היא בדוגמת פעולתו 
של הקדוש ברוך הוא – שהרי איתא בגמרא10 שיהודי 
על ידי עבודתו ”נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה 
באופן   – כפשוטו   – הוא  השותפות  ועניין  בראשית", 
שיש לשניהם חלק שווה מה שאין כן כשיש לאחד חלק 
גדול ולשני חלק קטן, אין זה אמיתית עניין השותפות.

5) ראה ספר המאמרים תרפ"ט סוף עמ' 19 ואילך, ובנסמן שם.
6) יבמות סא, רע"א.

7) בראשית ב, ג.
8) ראה בראשית רבה פי"א, ו ובפירוש רש"י.

ו,ה.  ואתחנן  ספרי  יג.  הלכה  ז  פרק  סנהדרין  ירושלמי  ראה   (9
תנחומא לך לך יב. בראשית רבה פל"ט, יד. פפ"ד, ד. ויקרא רבה 

פי"ט, ב. שיר השירים רבה פ"א, ג (ג). פסיקתא רבה פמ"ג, ה.
10) שבת י, א. וש"נ.
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ג
של  שחלקו  לומר  אפשר  איך  מובן  אינו  לכאורה  אך 
איש ישראל הוא בשווה לחלקו של הקדוש ברוך הוא – 
הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין ליש, ואילו 
ההעלם,  גילוי  בעניין  אלא  אינה  ישראל  של  עבודתם 

שאינו בערך לבריאת יש מאין?!
בריאת  חשיבות  וערך  מעלת  ביותר  שגדלה  ובפרט 
במסכת  הגמרא  מסיפור  כמובן   – הוא  ברוך  הקדוש 
אחד  לאדם  לו  ש"נזדמן  התנאים  אחד  אודות  תענית11 

שהיה מכוער ביותר אמר לו... כמה מכוער אותו האיש... 
אמר לו... לך ואמור לאומן שעשאני וכו'", והיינו, שאף 
על פי שלא היה זה דבר שקר חס ושלום, היה אסור לו 
החיסרון  על  להסתכל  צריך  היה  שלא  כיון  זאת,  לומר 
הקדוש  ידי  על  שנברא   – שבו  המעלה  על  אלא  שבו, 

ברוך הוא (ולכן הוצרך לעניין של תשובה כו'12). 
חז"ל14 לשון  בדיוק  בתניא13  מהמבואר  גם  וכמובן 
”אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" – שגם אלו נקראים 
בשם בריות בעלמא", היינו, שכל מעלתם היא שנבראו 
על ידי הקדוש ברוך הוא, ”צריך למשכן בחלי עבותות 
אהבה כו'", היינו, שגם ביחס אליהם צריך להיות העניין 

דאהבת ישראל, ועד לאופן ד"ואהבת לרעך כמוך"15.
וכיון שכל כך גדלה מעלת הבריאה שעל ידי הקדוש 
ברוך הוא, איך ייתכן שכאשר יהודי פועל בעולם עניין 
של גילוי ההעלם, אזי נעשה ”שותף לקדוש ברוך הוא" 

במידה שווה?!

11) כ, ריש ע"ב.
12) ראה גם ליקוטי שיחות חלק טו עמ' 125.

13) פרק לב.
14) אבות פרק א משנה יב.

15) קדושים יט, יח.

ד
והביאור בזה:

(בכח)  בהעלם  שהוא  בבריאה  עניין  ישנו  כאשר 
השלימות,  חיסרון  רק  ולא  בהעניין,  חסר  אזי  בלבד, 
זה  שעניין  אף  כי   – ביראתו  תכלית  נשלמה  שלא  אלא 
בריאת  קודם  גם  זה  עניין  היה  בכוח  הרי  בכוח,  קיים 
בגילוי  הוא  העולם  שבבריאת  החידוש  ואילו  העולם, 
על  שלמעלה  הכוחות  מגילוי  החל  הפועל,  אל  מהכוח 
ידי הבריאה עצמה, שזוהי תכלית כוונת הבריאה – ”בגין 

דישתמודעון ליה"16, היינו, שתתגלה גדלות הבורא.
(”לעשות",  האדם  עבודת  ידי  על  שדווקא  וכיון 
(גילוי  הגילוי,  בעניין  הבריאה  כוונת  נשלמת  ”לתקן") 
היא  האדם  שעבדת  בלבד  זו  לא  הרי  בעולם),  אלוקות 
באופן של שותפות (”שותף לקדוש ברוך הוא במעשה 
גם  משלים  שהוא   – מזה  יתירה  אלא  שווה,  בראשית") 

את חלקו של הקדוש ברוך הוא17.  

ה
ויובן כל זה במשל הנר: 

בשכל  מובן  הרי   – ומאיר  דולק  אינו  שהנר  זמן  כל 
לא  מקום,  מכל  הנר,  מציאות  שישנה  שאף  הפשוט 
ומאיר  דולק  כאשר  ורק  כוונתו;  תכלית  עדיין  נשלמה 
אזי נשלמת כוונתו – הן בנוגע למקום שנעשה מואר על 
ידו, והן בנוגע לעצמו, שעל ידי שדולק ומאיר נעשית בו 
עלייה, שהרי קודם שדולק ומאיר, הרי הוא בדרגא הכי 
תחתונה – דומם בעלמא, וכאשר דולק ומאיר אזי מגיע 

לדרגא הנעלית שלו, כיון שהשלים תכלית בריאתו. 

16) זוהר חלק ב מב, ב.
17) ראה גם ליקוטי שיחות חלק כ עמ' 283 ואילך.

כל זמן שהנר אינו דולק ומאיר – הרי מובן בשכל הפשוט שאף 
שישנה מציאות הנר, מכל מקום, לא נשלמה עדיין תכלית כוונתו; 
ורק כאשר דולק ומאיר אזי נשלמת כוונתו, הרי קודם שדולק 
ומאיר, הרי הוא בדרגא הכי תחתונה – דומם בעלמא, וכאשר 

דולק ומאיר אזי מגיע לדרגא הנעלית שלו

2828
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וכן הוא – ובמכל שכן – בנמשל ברוחניות, בנוגע ל"נר 
ה' נשמת אדם", שכל זמן שאינו דולק ומאיר, הנה אף 
עיקר  עדיין  חסר  והפתילה,  השמן  (הכלי)  הנר  שישנו 
להיות  שיכולה  טוב18,  שם  הבעל  שאמר  (וכפי  עניינו 
צורך  יש  ולכן  כו').  מאירים  שאינם  נרות  עם  תיבה 

להדליק את הנרות שיהיו מאירים.
שלהבת  שתהא  עד  להדליק  ש"צריך  אלא  עוד  ולא 
עולה מאליה" – לפעול עליו שיגיע למעמד ומצב שאינו 
זקוק לעזר וסיוע של מישהו אחר, אפילו לא ל"הקדוש 

ידיך  ש"למעשה  כיון  כביכול,  עוזרו"19  הוא  ברוך 
חלל  ש"ליבי  ומצב  למעמד  שמגיע  והיינו,  תכסוף"20, 
בקרבי"21, ש"אין לו יצר הרע כי הרגו בתענית"22, כמו 
”ומצאת  ביה23  דכתיב  אברהם  כמו  מזה:  ויתירה  דוד, 
כלל,  לסיוע  זקוק  אינו  שלכן  לפניך",  נאמן  לבבו  את 
דרגא  שזוהי  אביו,  שלחן  על  סמוך  שאינו  בן  ובדוגמת 

הכי נעלית.
אזי   – כו'  מאירים  והם  הנרות  את  מדליקים  וכאשר 
באים הנרות לתכלית השלימות והעילוי שלהם, והיינו, 
שנוסף לכך שנשלמת הכוונה להאיר את העולם, הנה על 

ידי זה נעשית שלימות ועלייה בנרות (נשמות) עצמם. 
ובהקדים:

מבואר בתניא24 ש"הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון 
רק...  וכו'  הזה  בעולם  להתלבש  הוצרכה  ולא  כו'  כלל 
לתקן נפש החיונית והגוף כו'". ולכאורה אינו מובן: איך 

18) ראה ספר בעל שם טוב על התורה ריש פרשת תשא בהערה 
43 עמ'  נו  חלק   .110 עמ'  ריש  מ'  חלק  מנחם  תורת  גם  וראה  א. 

הערה 88.
19) סוכה נב, ריש ע"ב.

20) איוב יד, טו.
21) תהילים קט, כב.

22) תניא פרק א (ה, ב).
23) נחמיה ט, ח.

24) פרק לז (מח, ב). פרק לח (נ, א).

בנוגע  בדא"ח  מקומות  בכמה  המבואר  עם  זה  יתאים 
לירידת הנשמה שהיא ירידה לצורך עלייה? 

היא  מלכתחילה  הירידה  שכוונת   – הוא25  העניין  אך 
בשביל בירור הגוף והנפש הבהמית, שגם בשביל זה לבד 
שהנשמה  לאחרי  אבל  הנשמה;  את  להוריד  שווה  היה 
ממלאת את תפקידה ועבודתה, הרי כיון ש"אין הקדוש 
ברוך הוא מקפח שכר כל בריה"26, מגיע לה ”שכר טוב 
לאין  ונפלאה  גדולה  ”עליה  לה  גם  יש  ולכן  קץ",  לאין 

קץ"27.

ולא עוד אלא שהעלייה שנעשית אצל הנשמה על ידי 
מילוי תפקידה היא גדולה יותר מהעלייה שנעשית אצל 
לעילוי  מגיעה  הנשמה  שהרי   – הבהמית  והנפש  הגוף 
קיים  שאינו  עניין  שזהו  דמלכא",  בגופא  ד"לאשתאבא 

בעולם.

ו
ועל פי זה יש לבאר דיוק הלשון ”בהעלותך", שלהבת 
עולה כו'", עלייה דייקא – כיון שעל ידי ההדלקה נעשית 

עלייה בנר.
בשם  כולה  הפרשה  נקראת  זו  עליה  שם  ועל 
כמו  העניינים,  כל  של  שהתכלית  כיון   – ”בהעלותך" 
העניינים  שאר  וכל  הארון"28,  בנסוע  ד"והיה  העניין 
שבפרשה הרי זה עניין של ”בהעלותך" – עניין העלייה, 

שזוהי תכלית הכוונה.
את  מדליק  שכאשר  למדליק,  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
אזי  מאליה",  עולה  שלהבת  ”שתהא  לאופן  ועד  הנר, 
עילוי  שנעשה  שכשם  והיינו,  אצלו,  גם  עלייה  נעשית 

25) ראה גם תורת מנחם חלק כח עמ' 258. 
26) בבא קמא לח, ב.

27) ליקוטי תורה פרשת ראה כט, א.
28) פרשתנו י, לה.

כוונת הירידה מלכתחילה היא בשביל בירור הגוף והנפש הבהמית, 
שגם בשביל זה לבד היה שווה להוריד את הנשמה; אבל לאחרי 
שהנשמה ממלאת את תפקידה ועבודתה, הרי כיון ש"אין הקדוש 

ברוך הוא מקפח שכר כל בריה", מגיע לה ”שכר טוב לאין קץ"
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בנר שעל ידי הדלקתו מגיע הנר לשלימותו (כנ"ל), כמו 
שלימות  שפעל  כיון  הנר,  מדליק  אצל  עילוי  נעשה  כן 

בהבריאה.

ז
 ההוראה מזה:

לפעול  להאיר"29 –  להיות ”נרות  צריכים  ישראל  בני 
”ואהבת  להיות  שצריך  וכיון  כו'.  נוספים  יהודים  על 
יהיה  הוא  שגם  חברו  על  לפעול  צריך  כמוך"30,  לרעך 
”נר להאיר" כמותו, והיינו, שהפעולה על הזולת צריכה 

להיות באופן של ”טופח על מנת להטפיח"31.
ולכן צריכה להיות הפעולה עם הזולת באופן ד"אלה 
הערוך  ”כשולחן  לפניהם"32,  תשים  אשר  המשפטים 
להסתפק  שלא  והיינו,  האדם"33,  לפני  לאכול  ומוכן 
שכבר  באומרו,  וכו',  אחת  פעם  עמו  שילמד  בכך 
שידע  עד  עמו  ללמוד  צריך  אלא  שליחותו,  את  מילא 
בעצמו כל פרטי העניינים, ובאופן ד"לפניהם", שיחדור 
בפנימיותו להיות עניין שלו (”ַאן אייגענע זַאך") – שזהו 
של  באופן  שיהיה  תורה,  מתן  לאחר  מיד  שנאמר  עניין 

29) ראה גם תורת מנחם חלק ד ריש עמ' 228. 
30) קדושים יט, יח.

31) לשון חז"ל – ברכות כה, ריש ע"ב. ועוד.
32) ריש פרשת משפטים.

33) פירוש רש"י על הפסוק.

האדם,  עבודת  מתחילה  זה  ולאחרי  מלמעלה,  גילוי 
היא  העניינים  כל  התחלת  התורה (שהרי  מלימוד  החל 
מהתורה), שצריך להיות באופן ד"אלה המשפטים אשר 
שאר  בכל  זה  עניין  נמשך  ומהתורה  לפניהם",  תשים 

העניינים.
ומובן שהפעולה בזה צריכה להיות באופן של זריזות 
(כמבואר באיגרת הקודש סימן א"ך טוב לישראל גודל 
 – יפות  פנים  וסבר  שמחה  ומתוך  הזריזות),  מעלת 
וכיון  ותלמידו"34,  מבנו  חוץ  מתקנא  אדם  ”בכל  שהרי 
שמחשיבו לתלמידו, הרי ירצה להשפיע לו יותר ויותר, 
זקוק  פלוני  יהיה  לא  זה  שלאחרי  לו  איכפת  יהיה  ולא 

אליו.
החל מעניין  כל הברכות,  והנהגה זו פועלת המשכת 
בהקדמת  (כמובא  ה'"35  שניהם  עיני  ש"מאיר   – האור 
בדוגמת  העולם,  כל  את  שמאירים  ועד  התניא), 
המנורה שהאירה לא רק את בית המקדש, אלא באופן 
גוים  ש"הלכו  ועד  העולם"36,  לכל  יוצאה  אורה  שממנו 

לאורך"37.  
(משיחת ש"פ בהעלותך, כ"א סיון, ה'תשכ"ט. חלק נו עמ' 325
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

34) סנהדרין קה, ב.
35) משלי כט, יג. וראה תמורה טז, א.

36) ראה ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ה.
37) ישעיה ס, ג.

צריכה  המנורה  נרות  הדלקת  כי  נאמר  הפרשה  בתחילת 
שתהא  עד  להדליק  ”שצריך   – ”בהעלותך"  של  באופן  להיות 

שלהבת עולה מאליה" (רש"י).

נשמות  על  רומזים  המנורה  נרות  כי  בחסידות  מבואר 
”שתהא  באופן  תדלק  שהנשמה  אפוא,  לפעול,  יש  ישראל. 

שלהבת עולה מאליה".

הנרות  את  'בהדליקך'  לומר  יותר  מדויק  לכאורה,  שאלה: 
ובכך לרמז שתהא השלהבת דולקת מאליה, מדוע משתמשת 

התורה בלשון עלייה – ”בהעלותך", ”שתהא שלהבת עולה"?

המיוחד  התוכן  את  מבטאת  עלייה  לשון  דווקא  תשובה: 
למצב  והעלאתו  הנר  של  ייעודו  מילוי   – הנרות  שבהדלקת 

הטוב ביותר עבורו.

ביאור הדברים:

כל זמן שהנר אינו דולק ומאיר, אף שמציאותו קיימת, הוא 
אינו ממלא את ייעודו. רק כאשר הוא דולק ומפיץ אור, ממלא 

הנר את ייעודו ותפקידו ומתרומם למעמדו הראוי.  

האלוקית  הנשמה  אדם":  נשמת  ה'  ב"נר  כן,  גם  הדבר  כך 
”ואלמלא  הבהמית,  הנפש  תאוות  עם  להתמודד  נאלצת 

הקדוש ברוך הוא עוזרו כו'".

ולתקן  לברר  בכדי  היא  למטה  הנשמה  ירידת  מטרת  ברם, 
שוב  בהמיותו  את  שזיכך  אדם  הבהמית.  והנפש  הגוף  את 
אינו נזקק ל"הקדוש ברוך הוא עוזרו" והנשמה היא ”שלהבת 
הנשמה  ממלאת  זה,  במצב  עצמה.  בכוחות  מאליה"  העולה 
את מטרת ירידתה והיא מתעלה ומתרוממת למעמדה הראוי.

זו הסיבה שהתורה משתמשת בלשון עלייה – ”בהעלותך", 
למילוי  אותו  מביאה  הנר  הדלקת  כי  ולהודיע  לבטא  בכדי 

ייעודו, מעלה ומרוממת אותו.

מכך יש ללמוד הוראה: 

לסייע  יש  להאיר",  ”נרות  להיות  צריכים  ישראל  בני  כל 
ליהודים נוספים להיות נר מאיר. ”ואהבת לרעך כמוך"; לסייע 
ליהודי הנוסף להיות מאיר כמוהו – כשם שהוא פועל להאיר 
כך  על  שבנוסף  אחרים  על  להשפיע  עליו  כך  נוספים,  יהודים 

שיהיו מאירים בעצמם, יאירו אף הם יהודים נוספים.

סיכום

26
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ה'אשל אברהם' 
מבוטשאטש

הרבי ציין לספריו בהדרת כבוד • ביקש להדפיס את כתביו • ולפעמים גם 
האיר על דבריו • הרב שהפך לתלמיד מו"ה לוי יצחק מבארדיטשוב וקיבל 
הדרכה מהרה"צ ר' משה לייב מסאסוב • הספרים ”אשל אברהם" ”דעת 

קדושים" ”כסף הקדשים" ו"עזר מקודש" הובאו בתורתו של הרבי

הצדיק  ”הגאון  מבוטשאטש";  וכו'  הצדיק  ”הרב 
מבוטשאטש"; ”הרב הגאון הקדוש" – אלו שלל ביטויים 
’אגרות-קודש'),  שיחות;  (מנהגים;  הרבי  מכתבי 
המלמדים על נימת כבוד מיוחדת שרחש לרב אברהם 
אדר  בו'  (נולד  (בוצ'אץ')  מבוטשאטש  וואהרמן  דוד 

תקל"א ונפטר בער"ח מרחשון תר"א).
צעיר  בגיל  כשנישא  בנדבורנה,  נולד  אברהם  רבי 
עם בתו של רבי צבי הירש ב"ר יעקב קרא (בעל ’נטע 
לגור  עבר  (’ּבּוַצ'ץ')  בוטשאטש  של  רבה  שעשועים') 
מחבר  טירר,  חיים  רבי  עם  התיידד  שם  חותנו,  בבית 
של  לרבה  בהמשך  שנתמנה  חיים"  מים  ”באר  הספר 

צ'רנוביץ.
כרבה  התמנה  תקנ"א)  (בשנת  עשרים  לגיל  בהגיעו 
לוי  רבי  להרה"צ  התקרב  תקופה  באותה  יזלוביץ.  של 
תרע"ד,  בשנת  חותנו,  פטירת  עם  מברדיטשוב.  יצחק 
התמנה כממלא-מקומו עד לפטירתו בכ"ט תשרי תר"א.
את פרסומו קיבל בעיקר בשל חיבוריו ’אשל אברהם' 
(לשו"ע או"ח, לבוב תרמ"ו) ’עזר מקודש' (לשו"ע אבן 
העזר, בילגוריי תרצ"ג), שנדפסו במהדורות רבות של 
דיונים  ובהם  לשולחן-ערוך),  (כנספח  השולחן-ערוך 

הלכתיים בדברי השולחן-ערוך.
כדי להבדיל בין ’אשל אברהם', המהווה חלק מן הספר 
אברהם  ”אשל  דוד  אברהם  רבי  מכונה  מגדים',  ’פרי 
של  להתייחסויות  שזכו  מחיבוריו  עוד  בוטשאטש".   –
תרנ"ז)  לבוב  תורה  ספר  (הלכות  קדושים'  ’דעת  הרבי 

ו'כסף הקדשים' (על שולחן-ערוך חושן משפט).

תשובה בשביל אנשי עירו
ביום שמחת-תורה תרפ"ט דיבר כבוד קדושת אדמו"ר 
והשוחטים,  הרבנים  של  אחריותם  על  נ"ע  מוהריי"צ 
ב'ספר  (נדפס  בעירם  והקדושה  התורה  עניני  כל  על 

השיחות-תרפ"ט' עמ' 44) וסיים:
”וכידוע שבעל המחבר ספר דעת קדושים, שהי' רב, 
עושה  הוא  הי'  טוב,  לא  דבר  עושה  מי  הי'  אם  ובעירו 

תשובה על זה, דהעיר נוגע להרב, וגם להשו"ב".
תוכן דברים אלו שמע כנראה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
בכ"ה  ולימים  נ"ע,  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מאביו 
מרחשון תרצ"ו כתב להרה"ג ר' רפאל כהן הי"ד מריגא 
איגרת מיוחדת אותה תמצת הרבי נשיא-דורנו במפתח 
אדמו"ר  כ"ק  ב'אגרות-קודש'  (ונעתק  שערך  האיגרות 

מוהריי"צ כרך ג' עמ' תסה בשולי-הגליון):
שיחת  הרב,  חובת  צ"ו,  מ"ח  כ"ה  ריגא,  רפאל,  ”כהן 
המ[חבר]  (בע[ל]  בזה  ע[דן]  נ[שמתו]  אד[מו"ר] 
הגיעה  לא  עצמה  האיגרת  אך  קדושים)".  דעת  ס[פר] 

לידי מערכת ’אגרות-קודש'.
עוד התייחסות של רבותינו ל'אשל אברהם' – ואולי 

היה זה באותה הזדמנות:
במהלך התוועדות שמחת-תורה תרע"ו התבטא כב' 
קדושת אדמו"ר מוהרש"ב נשמתו-עדן: ”כשמגיע ענין 
אינני   – להשולחן-ערוך  ’סתירה'  להוות  שיכול  פנימי 
שאני  כי-אם  זה  אין  השולחן-ערוך.  על  לעבור  יכול 
ב'רשימות  (מובא  פוסק"  שהיה  אברהם',  ה'אשל  נכד 
דברים' מהרב יהודה (ז"ל) חיטריק עמ' 179 (אות נט) 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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ומצויין שם גם לאהלי ליובאוויטש' חוברת ב' עמ' 62 – 
מרשימת הרב מרדכי זאב גרינגלאס מפי רי"ח).

הוא כנראה הראשון שציין בספרו ההלכתי את נוסחת 
אדמו"ר-הזקן בסידורו, עוד בימי חייו של אדמו"ר הזקן 
שליט"א  אבערלנדר  ברוך  רבי  החסיד  הגאון  (רשימת 
[ניסן   10 גליון  חב"ד'  ב'פרדס   – בודאפעסט  ראב"ד 

תשס"ג] עמ' 197).

קובץ יגדיל תורה
לאור  יצא  תשמ"ג  מרחשון  כ"ף  קודש  שבת  בערב 
במה  נ.י.  תורה'  ’יגדיל  של  החמישים  התורני  הקובץ 
תורנית איכותית (מטעם כולל האברכים שליד מזכירות 
הרבי) בעריכת הרב שלום דובער לוין, שהכילה כ-62

עמודים.
תורתו  לדברי  החוברת  מחצית  הוקדשה  לראשונה 
הלוא  לראשונים",  זכרון  ב"מדור  חב"די,  לא  גאון  של 
הוא מוהר"ר אברהם דוד וואהרמאן אבד"ק בוטשאטש, 
בן 10 העורך  של  מבוא  בתוספת  מתורתו  עמודים   25

עמודים, שפותח בשורות הבאות:
’זכרון  חדש,  מדור  אנו  פותחים  זו  ”בחוברת 
ישראל,  מגדולי  תורה  חדושי  שיכלול  לראשונים', 
אדמו"ר  כ"ק  שבספריית  כתבי-היד  באוסף  הנמצאים 

שליט"א.
”הראשון בסדרה זו הוא קובץ ”אשל אברהם מהדורא 
תליתאה" – חידושי והערות הרב הגאון הקדוש מוהר"ר 
אברהם דוד וואהרמאן מבוטשאטש, השייכים לאורח-
נאמר:  בשולי-הגליון  בהערה  א-ריג".  סימנים  חיים 
 – בשלימותו  הזמן  במשך  לאור  להוציאו  ”תקותינו 

בספר בפני-עצמו".
בהמשך (עמ' כ) ממשיך העורך:

באוסף  כיום  נמצאות  מחידושיו  חוברות  ”שלוש 
שלושתן  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  שבספריית  כתבי-היד 
עדיין  אופן  ובכל  ונכדו...  נינו   – המעתיק  בכתב-יד 
קטעים  רק  מתוכן  הדפיס  מדוע  הטעם,  לנו  ידוע  לא 
אחדים, ואת השאר השאיר לדורות הבאים, עד שזיכנו 

השי"ת לפרסמם בקובץ זה...".
ההערה שצוטטה לעיל נוספה עפ"י הוראה מפורשת 
של הרבי נשיא-דורינו אודותיה מספר רשד"ל ב'עבודת 
עלי  את  ”כשהכנסתי  עה):  ע'  תשנ"ה  (נ.י.  הקודש' 

ההגהה העיר הרבי הכ"מ":
באם כפשטות כתבו – יש מחד[ושי] ת[ורה] דבוטשאטש 

כדי ספר, יש להו[ציאו] ל[אור] בס[פר] בפ[ני] ע[צמו].

תורה']  [=ל'יגדיל  נסדר  שכבר  כיון  ב[זה]  המצו[רף] 
שיו[ציאו]  הערה  שיוסיף  אלא  ידפיסו]  יוציאו [=אלא  לא 

ל[אור] הכל בפ[ני] ע[צמו].
בחודש תמוז תשד"מ הורה הרבי לרשד"ל: לדבר עם 
הרב בלויא שליט"א – ע[ל] ד[בר] ההו[צאה] ל[אור] 

של הכת[בי] י[ד] (דלא בחסידות).
לרבי  רשד"ל  דיווח  תמוז  בכ"ד  לאחר-מכן  יום 
מהדיר  בלוי,  יהודה  משה  להרב  (הכוונה  שהמדובר 
ה'ראשונים' (שהיה גיסו של הרב ח.מ.א. חדקוב)) השיב 
’ראשונים  של  בהוצאה-לאור  וטרוד  מתעסק  שהוא 

(שאין בספריה) ולא של ’אחרונים'.
חדושי  את  להו"ל  ”התוכנית  לוין:  הרב  ומסיים 
לא  מעולם   – בפני-עצמו  בספר  הבוטשאטשער 

התגשמה".
בשנת תשנ"ד יצא לאור בהוצאת מפעל שלחן ערוך 
שלחן  פריעדמאן)  (מהדורת  ירושלים  מכון  של  השלם 

ערוך השלם.
ב"מבוא-אשל אברהם" (עמ' 126) נאמר שם:

בכל  ידו  כתבי  את  המכילים  נוספים  ”קונטרסים 
ומצויים  טיפול,  ללא  נותרו  התורה..  מקצועות 
האדמו"ר  כ"ק  של  בספרייתו  והם  יד,  בכתב  עדיין 
מליובאוויטש שליט"א, מכתב יד זה הועתקו חידושים 
לאשל אברהם תנינא כפי שמסומן בגוף כתב היד, ולא 

ברור מדוע לא נדפסו גם הם כחלק ממהד"ת...".
בספריית  אשר  הגנזים  הגנזים' (”מבית  ’מבית  בספר 
אגודת חסידי חב"ד – אהל יוסף יצחק – ליובאוויטש") 
אשל  כת"י  נדפסו  רלו-ז  עמודים  תש"ע  בשנת  שנדפס 

אברהם מבוטשאטש.
ומספר שם הרש"ד לוין:

כ-50 פרסמנו  כג-מח  ע'  נ.י.  תורה  יגדיל  ”בקובץ 
לאורח-חיים  השייכים  אלו,  יד  כתבי  מתוך  קטנים 

סימנים א-ריד.
”אחר-כך פנה אלי הרב יוסף בוקסבוים ע"ה, בבקשה 
שיוכלו  כדי  האלו,  כתבי-היד  תצלום  להם  שניתן 
מכון  שבהוצאת  השלם"  ערוך  ב"שלחן  להדפיסם 

ירושלים.
ומתפרסמות  הולכות  ומאז  ומסרתי,  ”צילמתי 
במהדורה זו חדושי אשל אברהם, במהדורה קמא (לבוב 
תרמ"ו), מהדורא תנינא (בוטשאטש תרס"ו) ומהדורא 

תליתאה (מתוך כתבי היד שלפנינו)".
שהיא  כפי  המחבר  של  תורתו  אחר  אפוא,  נעקוב, 

משתקפת במשנת הרבי:

24
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מצוות תלמוד תורה
כך קובע הרבי ב'לקוטי שיחות' כרך יד עמ' 22:

והשגה,  בהבנה  הקשור  ענין  הרי-הוא  תלמוד-תורה 
כי מחובת המצוה להבין דבר הנלמד – ואם לא ידע מאי 
קאמר בתורה-שבעל-פה לא קיים מצות תלמוד-תורה.
הרבי  שורת מקורות (בהערה 9) – ממשיך  אחרי 

וכותב:
מבוטשאטש)  וכו'  (להרה"צ  אברהם  מאשל  ולהעיר 

סימן מז סעיף א'.

איסור אכילה קודם
 עלות השחר

מהדורה   – מבוטשאטש  להרה"צ   – אברהם  באשל 
עלות- קודם  לאכול  דאסור  סובר,  פ"ט  סימן  תנינא 
השחר, רק אם יהיה ניעור עד זמן תפלה, מה-שאין-כן 

אם ילך לישון עוד-הפעם קודם עלות-השחר.
תש"ט  שבט  כ"ב  מיום  במכתבו  הרבי  הביא  כך 
(’אגרות-קודש' כרך ג' עמ' עו) והדברים נדפסו גם 
ב'לקוטי-שיחות' (כרך כ"ב עמ' 313; כרך ט"ל עמ' 

.(224

”ובנו בחרת"
שפילמן  מרדכי  רבי  הרה"ג  ע"י  הרבי  כשנשאל 
הנוסח  בענין  הזהר)  ספר  על  צבי'  ’תפארת  (מח"ס 
תשט"ז  בשנת  השיב  בחרת"  בנו  ”כי  בקידוש 

(’אגרות-קודש' כרך יג עמ' רכו):
או  ויום  יום  בכל  שנוהגים  כאלו  בענינים  ובכללות – 
פתאום.  לפתע  דישתנה  לומר  קשה  לשבוע  משבוע 
וכיון שכותב כן רבנו הזקן בסידורו ונהגו כן דור אחר 
דור בלי הפסק בינתים – בודאי שראה כן אצל רבו וכו'. 

ומעשה רב.
 – לרשד"ל  תשל"ח  בשנת  הרבי  יכתוב  זה  מעין 
’עבודת הקודש' עמ' צו (ומשם ל'אגרות-קודש' כרך 

לג):
כזה  לחדש  יכול  האחרונים  בדורות  לדעתו  ”מי 
בחב"ד – באם הרבנית דאדמו"ר הזקן נהגה אחרת?!".

לפני כן ציין הרבי לשורות מקורות וביניהם:
אשל אברהם (להרה"צ מבוטשאטש) לשולחן-ערוך 

אורח-חיים סימן רע"א (באריכות).

ברכת הגומל במקומו
(’תורת  תשכ"ג  שבט  יו"ד  התוועדות  במהלך 
מנחם' כרך לו עמ' 134 ואילך) השמיע הרבי שיחה 
’הגומל'  לברך  ההנהגה  שלילת  שתוכנהּ  מיוחדת, 
מי  הקדיש:  אחרי  שאומרים  העלייה  לאחר  דווקא 
שאינו עולה – אין לו להידחק דווקא לאחר העלייה 
לא  משתדלים  כאשר  קדיש,  אומרים  שאחריה 
להפסיק בין הקדיש על הקריאה והברכה שלאחריה 
(שלכן דוחים אמירת ”מי שברך" וכל שאר העניינים 
לאחרי אמירת הקדיש). כמקור צוין (ע"י המהדירים 
(בוטשאטש)  אברהם  אשל  ”ראה   :(203 בהע' 

מהדורה תניינא אורח-חיים סימן ריט סעיף ג'".

כרמלית – עפ"י ה'אשל 
אברהם'

סימן  מבוטשאטש  להר"א  אשל-אברהם  ”לעיין 
שמה", כך ציין הרבי בין שורת הערות שכתב בט"ו 
עירובין"  לתיקון  ”הצעה  לקונטרס  תשי"ד  אייר 
שכתב בשעתו הרב מ"צ אייזנשטט (ופורסם אחר-כך 
בספרו ’מנחת יצחק' סימן ד) בשנת תשי"ד (’אגרות-
להנאמר  הדברים  כוונת  מא).  עמ'  ט'  כרך  קודש' 
היא  מחיצותיה  אלמלא  ש"מנהטן  חוברת  באותה 

אליבא דכולי-עלמא רשות הרבים דאורייתא". 
הרבי הגיב:

כולם  הרחובות  דכמדומה  ובירור  ”...צריך-עיון 
על- הסתומות  ומנהרות  בגשרים  סוף-סוף  מסתיימות, 
ידי צורת הפתח או גם מחיצה ו"שראנקען" [=שערים/

מחסומים [בורגנין]] כדי לגבות מס וכיוצא בזה".
ואכן, ב'אשל אברהם' שם העיר שבמקום שאותם 
זה  ובגין  מקורה,  רשות-הרבים   – מצויים  בורגנים 
כל שבפנים נחשב ככרמלית ולא רשות-הרבים, גם 
אם היו ס' ריבוא בוקעים בו בכל יום (ראה בכל זה 

בפיענוחים ב'שולחן מנחם' כרך ב' עמ' קפד).

רשות-הרבים עם 
אינם-יהודים

ובהמשך לזה כתב הרבי בג' תמוז תשי"ד (’אגרות-
קודש' שם עמ' קסה):

ומה שהעיר במה שכתב הרב אברהם מבוטשאטש, 
[=ששים]  ס'  במס[פר]  נכנסים  אין  דעכו"ם  ראי'  דאין 
זה,  על  ראיות  ומחפש  רשות-הרבים]  [=לענין  רבוא 
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ס'  דבמס[פר]  משמע  מהאחרונים  מקומות  בכמה  הנה 
רבוא נכללים גם עכו"ם. והיסוד על זה יש-לומר כי [על 
שמירת] שבת נצטוו במרה (ראה תוספות דיבור-המתחיל 
(אתחומין] שבת [פז, ב] ואז עדיין דין בני נח להם (וכידוע 
במתן-תורה  לאחרי-כן  וגם  בזה),  הראשונים  רוב  דעת 

נגדרו עניני שבת כאשר צוך (במרה).

ברכת המפיל
בד' מנחם-אב תש"כ כותב הרבי להרה"ג ר' שמואל 
(’אגרות-קודש'  ארצות-הברית  רבני  מחשובי  יאלאוו 

כרך יט עמ' שפט):
זה-עתה ראיתי מאמר [=שכתב] כת"ר [=כבוד-תורתו] 
בזה  ויעוין   – המפיל  ברכת  לענין  דמנחם-אב  ב'הפרדס' 
מבוטשאטש)  [=להרב-הצדיק]  (להרה"צ  אברהם  אשל 
בקיצור  הובא  שהאריך.  ורלט  רלא  סימן  לאורח-חיים 

בארחות חיים החדש סימן רלט.

הוצאת השומעים ידי-חובת 
’לחם משנה'

מנחם  (תורת  תשי"ז  תורה  שמחת  יום  בהתוועדות 
כרך יח עמ' 95 ואילך) דיבר הרבי בענין ”פורס מפה 
הציבור  את  יוציא  לא  הפורס  כי  ואמר   – ומקדש" 
שנהג  כפי  הפסק,  מחשש  הגפן"  פרי  ”בורא  בברכת 
בכוס-של-ברכה,  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כב' 
והשתתפות הציבור היא בעצם העובדה שברכת המזון 
הייתה על הכוס, אף שאין יוצאים בברכת בורא-פרי-

הגפן.
והרבי המשיך:

וגדולה מזו מצינו בנוגע ל"לחם משנה", שיכול הבוצע 
להוציא את המסובים ידי חובת לחם משנה, אף אם אינו 
מי  מיבעיא  ולא  המוציא.  בברכת  חובתם  ידי  מוציאם 
ידיו  שנטל  קודם  אפילו  אלא  לסעודה,  ידיו  נטל  שכבר 
לסעודה, שאז אין עליו עדיין החיוב כלל, מכל מקום, יכול 
לצאת ידי חובתו בלחם משנה, אף שאינו יוצא ידי חובתו 

בברכת המוציא.
כמקור לדברים אלו צויין (שם הע' 14): ראה אשל 
(הועתק  רעד  סימן  אורח-חיים  (בוטשאטש)  אברהם 

גם כן בארחות חיים שם).
לומד  ליטאי  ליהודי  הרבי  כתב  ממש  ענין  ובאותו 

תורה (’אגרות-קודש' כרך יד ע' ל):
מבוטשאטש  להגה"צ  אברהם  באשל  כתוב  בפירוש 
אף  משנה  לחם  חובת  ידי  שיוצא   – [קע"ד]  הנ"ל  לסימן 
שמברך ברכת המוציא לעצמו. ולא עוד אלא – אפילו אם 

השומע לא נטל ידיו עדיין. הועתק ג"כ בארחות חיים שם.

ריקודים וסיפוק כף ביום טוב 
אפילו בשבת

נאמר:   67 עמ'  מנהגי-חב"ד'   – המנהגים  ב'ספר 
ואפילו  ביום-טוב  גם  ולרקד  לספוק  לשורר  ”נוהגים 
אם חל בשבת". בין המקורות שצויינו שם בהערה 21: 
”ראה שולחן-ערוך אורח-חיים ריש סימן שלט ונושאי-

כליו. באשל אברהם (להרה"צ מבוטשאטש)...".

אכילת כפליים בערב יום כיפור
יומא  (מסכת  חז"ל  קביעת  לעניין  בקבלה  מוסבר 
פא, ב): ”כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב 
ושולחן-ערוך  (טור  ועשירי"  תשיעי  התענה  כאילו 
”כפי  שזהו  הכיפורים)  יום  הלכות  ריש  הזקן  אדמו"ר 

שיעור ב' ימים ערב יום-הכיפורים ויום-הכיפורים".
בשיחות- צויינו  (והדברים  כמקורות  מציין  הרבי 

תש"נ  תשמ"ח;  תשמ"ז;  כיפורים  יום  ערב  של  ברכות 
עמ'  (שם  תנש"א  הע' 45  עמ' 363)  ט"ו  כרך  (לקו"ש 
385) הע' 78; ש"פ דברים תנש"א (סה"ש תנש"א ח"ב 
פ"א.  יוהכ"פ  שער  חיים  עץ  ”פרי   (70 הע'   726 עמ' 
סידור אדמו"ר הזקן לאחרי סדר כפרות. אשל אברהם 
סימן  ריש  או"ח  לשו"ע  מבוטשאטש)  וכו'  (להרה"צ 

תרד".

”בטלו השמדות ולא יהיו עוד"
כך קובע הרבי ב'לקוטי שיחות' כרך ל עמ' 183:

רחמנא- ”רוגז"  עניני  כל  עברו  כבר  הרי  אנו,  בזמננו 
עד  לא-עלינו,  והשמדות  הגזירות  ישראל,  בני  על  ליצלן 

להשמדות האחרונות רחמנא-ליצלן בדורנו אנו.
ראה שערי תשובה לאדמו"ר האמצעי (ה, ב. וראה גם 
אשל אברהם (בוטשטאש) אורח-חיים סימן ס"ח) שכבר 

יבטלו השמדות ולא יהי' עוד.

ביאורים בשם הבעש"ט –
”ויש לתווך"

”מחרת יום הכיפורים נקרא ’בשם השם'". ב"הוספה 
ללקוטי מנהגים" (וב'ספר המנהגים – חב"ד' ע' 60-59
הערה *12) מצטט הרבי ביאור בשם הבעש"ט שנדפס 
בספר ”גנזי נסתרות' (ירושלים ת"ו תרפ"ד) ח"א ס"ק 

22
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קט ובין השאר נאמר שם:
...למחרת יוהכ"פ אין לו שום שם פרטי לא ה' ולא אד' 

רק בשם השם ודי-למבין.
ובהערה 4 מוסיף:

 – מבוטשאטש  וכו'  להרה"צ   – אברהם  אשל  בספר 
וגם-כן  השם..  על  ביאור  הובא  תרכ"ד,  סימן  אורח-חיים 

בשם הבעש"ט. ויש לתווך, ואין-כאן-מקומו.

ה'דעת קדושים' במצוות 
כתיבת ספר תורה

קדושים  וש"פ  אחרון-של-פסח  בהתוועדויות 
תשמ"א האריך הרבי בעניין מצוות כתיבת ספר תורה. 
אחד  כל  אין  מדוע  לשאלה:  הרבי  התייחס  השאר  בין 
משתדל לכתוב ספר תורה בעצמו (ב-12) או באמצעות 
סופר שמינה כשליחו, ואפילו לא לכתוב ספרי-קודש 
שעל ידם מקיימים בזמן הזה (”האידנא") את המצווה.
כבר  לאור  ונדפסו  הרבי  על-ידי  הוגהו  הדברים 
לקראת ”חג השבועות" של אותה שנה (’לקוטי שיחות' 

כרך כג עמודים 26-17).
כבר בהערה 8 [שמשמשת מעין ”הקדמה"] נאמר:

שקלו-וטרו  השיחה]  [בפנים  דלקמן  ענינים  בכמה 
[נשאו ונתנו] בכמה פוסקים ומפרשים, ובמפרשי הרמב"ם 
ו[ה]שולחן-ערוך. וראה ספר דעת קדושים בתחלתו סעיף 

א' וב'. ובמפרשים שם. ובספרים שנסמנו שם...
ושוב צויין: ”דעת קדושים שם ס"ק ד" (הערה 16) 

”וראה גם דעת קדושים שם סוסק"ז" (הערה 63).
י"ט  בהתוועדויות  שוב  הרבי  האריך  נושא  ובאותו 
הוגהו  והדברים   – תשמ"ב  בשנת  ושלאחרי-זה  כסלו 
35 בהערה  תשמ"ב  וילך  לש"פ  עולם  לאור  ויצאו 

(בעמ' 210) שם נאמר:
במנחת-חינוך מצוה תריג... שהמצוה היא כתיבה לחוד 
עד  מצות-עשה  ביטול  נקרא  ולא  בה),  ללמוד   – (ולא 
שימות ולא יכתוב ספר תורה (וראה דעת קדושים לסימן 
ער ס"ק ד). אבל.. גם לדידי' לא קיים המצוה עד שיכתוב.

בעל ”כסף הקדשים" – באיסור 
מכירת בית יהודי לאינו-יהודי

איסור  בעניין  הרבי  של  המפורסמת  בתשובתו 
מכירת בתים בשכונה יהודית לנוכרי (תמצית משיחתו 

באחרון של פסח תשכ"ט) הביא בהערה 6:
שעשועים  הנטע  בעל  מתשובת  אחד  חכם  העירני 

(המועתקת ב"כסף הקדשים" לחושן משפט שם) שאסר 
שבה  (בעובדא  הנכרי  שכוונת  לפי  לעכו"ם,  מכירה  בה 
דנה התשובה) היתה לגרש בעלי השטיבליך כו'. עיין שם.

שהרבה  איך  הקדשים",  ”כסף  מבעל  בתשובה  ושם 
נתחבט להתיר מכירת בית לנכרי, אפילו באופן שלא היה 
נמצא ישראל שיקנה בשויו וגם המוכר היה נחוץ למעות – 
ובכל זאת לא התיר אלא רק משום שלא היה שם לישראל 

שום דררא דהיזקא על-ידי מכירה זו.

עזר מקודש
מקודש'  ’עזר  הספר  בבילגוריי  נדפס  תרצ"ג  בשנת 

על שולחן ערוך אבן העזר.
כשדן הרבי בשיחתו (’לקוטי שיחות' כרך ל עמ' 164

ואילך) בענין טעמי תענית חתנים-וכלות ביום חופתו 
– הוא קובע:

יום  (דהוא  הא'  לטעם  שגם  את"ל  שאפילו  ויש-לומר 
שגם  כיון   – התענית  להשלים  צריך  אין  שלהם)  סליחה 

תענית שעות נחשב לתענית.
כמקור מציין הרבי:

עזר מקודש לאבן-העזר שם" [סימן סב] ומוסיף: ”וכן 
משמע ב'פרי מגדים' (א"א) אורח-חיים ריש סימן תתעג. 

וראה אגרת-התשובה פ"ג... (וראה עוד שם הע' 54).
 (194 עמ'  כ'  כרך  שיחות'  (’לקוטי  נוסף  ובמקום 
שוב מציין הרבי (בהע' 38), ל"עזר מקודש לשו"ע אבן 

העזר סימן כה סעיף וא"ו".

בסידור דעת קדושים
(’אגרות-קודש'  תש"כ  תשרי  מי"ג  מעניין  במכתב 

כרך יט עמ' טז) כותב הרבי:
קדושים,  דעת  בסידור  שמצא  כתבו  על  ...תשואת-חן 
שחל  ביום-הכיפורים  נעילה  בתפילת  לומר  הוראה, 
ל[מה]  בהמשך  בא  ובודאי  בם",  ”וינוחו  בשבת-קודש, 

שאומרים שבתות. 
הרב  הערת   – תשנ"ז  בשנת  מחדש  נדפס  (הסידור 

אבערלנדר שליט"א).
”תורה היא וללמוד אני צריך": לא תמיד קיבל הרבי 

את דעתו של ה'אשל אברהם', ופעמים חלק עליו:
באחרון-של-פסח תשי"ג (’תורת מנחם' כרך ח עמ' 
ברכת  לאירוע  בפרוטרוט  הרבי  התייחס  ואילך)   99
החמה, שהתקיים למחרת (יום רביעי); שיחה שלימה 
– שלישית – גדושה בשפע של ביאורים נפלאים בנגלה 
דתורה ופנימיותה. דעת הרמב"ם ע"פ תקופת שמואל 



13

(ועוד).
לגבי נוסח הברכה – אמר הרבי – יש ב' דעות: ”עושה 

מעשה בראשית", או ”עושה בראשית":
וטעם  בראשית",  מעשה  ”עושה  בנוסח  לברך  ויש 
הדבר: מפני שכן פוסק רבינו הזקן (בסדר ברכת הנהנין 

פי"ג סט"ו) בנוגע לברכת הברק".
אמנם יש אומרים (אשל אברהם (להרה"צ מבוטשאטש) 
בראשית"  מעשה  ”עושה  שבנוסח  רכט)  סימן  סוף  או"ח 
נכלל גם הנוסח ”עושה בראשית" – אבל באמת אינו כן, 

שכן, עפ"י המבואר בחסידות הם שני ענינים שונים!
תשמ"ה  בשנת  יום-הכיפורים  בערב  ברכתו,  בדברי 
בבית הכנסת אחר תפילת מנחה, אמר הרבי (הדברים 
313 עמ'  כט  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  ונדפסו  הוגהו 

מובאים כאן מתוך ’התוועדויות תשמ"ה' כרך א' עמ' 
:(158

ב'פרי עץ חיים' איתא שהתענית של יום-הכיפורים הוא 
דבינה")  הפנימית  (”מסוד  פנימית"  ושתיה  אכילה  ”סוד 
”אכילה  הקדמת  דרושה  פנימית"  ל"אכילה  לבוא  וכדי 
המאפשרת  בשלימות   – כפשוטה  אכילה   – חיצונית" 
ומביאה ל"אכילה פנימית" שעל-פי-זה יומתק לשון חז"ל 

שאכילה זו הרי היא [=נחשבת] כאילו התענה!
שם  חיים'  עץ  ב'פרי  המבואר  עפ"י  יותר  עוד  ומודגש 
יום-הכיפורים  שבערב  נגלה)  עפ"י  בפוסקים  גם  (ומובא 
צריכים לאכול ”כפי שיעור ב' ימים, ערב יום-כיפור ויום-
הכיפורים", דלכאורה, מה שייך אכילה ביום-הכיפורים? 
והביאור – שהאכילה (חיצונית) דערב יום-הכיפורים היא 
אכילה  (במקום)  וגם  יום-הכיפורים  ערב  של  אכילה  גם 
ה"אכילה"  ע"י   – ועוד  יום-הכיפורים.  של  (כפשוטה) 
דערב יום-הכיפורים (בשלימות) נפעל התענית (”אכילה 

פנימית") דיום-הכיפורים.
על המילה ”בשלימות" כתב הרבי (בהערה 10):

לשון  כמפורש  דיום-הכיפורים.  אכילה  שיעור  גם 
הזקן  ואדמו"ר  חיים)  עץ  ופרי  אשר  ר'  האריז"ל (בסידור 

שם)
(והוסיף:)

שהוא  כל  שיאכל  רק  ש"הכוונה  שם  אברהם  באשל 
יותר מאכילתו ביום אחד ועל-ידי-זה, הרי-זה כאילו אוכל 

כב' ימים". – וצריך-עיון-גדול שהרי מפורש ”שיעור"...

ודלא כהמנהג...
בסליחות אין אומרים וידוי (אשמנו בגדנו כו') רק פעם 

אחת.
חודש  (מנהגי  מנהגים"  ב"לקוטי  הרבי  קובע  כך 

אלול, ר"ה, עשי"ת ויוהכ"פ שיש בהם חידוש").
ומציין בהערה 3: 

על-פי האריז"ל (’פרי עץ חיים' שער הסליחות סוף פרק 
ולבוש  ברוקח  (הובא  פעמים  ג'  לומר  כהמנהג  ודלא  ח), 
סימן תקפ"א. וראה אשל אברהם להרה"צ מבוטשאטש). 

וכן כתב ב'דרכי חיים ושלום' סימן תש"ג.
ומזה יש ללמוד, דכשאומרים סליחות בסדר התפלה – 
אמרוהו  שכבר  כיון  הוידוי,  מדלגין   – וכו'  בתענית-ציבור 

בסדר התפלה.
 (תודתי נתונה לבני הרה"ת וכו' משה לוי יצחק שי' 
וחתני הרה"ת וכו' לוי יצחק שי' שפרינגר על העזרה 

בהכנת רשימה זו).

20

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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/ יומן» תשמ"ב

הרש"ג ניגש עם בקבוק משקה והרבי מזג מהבקבוק 
וערבב,  הפקק  את  סגר  לבקבוק,  ומכוסו  לכוסו 
ונתן לרש"ג לומר 'לחיים'. אח"כ נתן בקבוק משקה 
ההתוועדות  בסיום  ה'פגישה'.  עבור  חנוכה  לפרופ' 
הדינר  [על  ההכרזות  כל  את  שיכריזו  הרבי  הורה 
אח"כ  'באפאלו']  של  הס"ת  סיום  על  הישיבה,  של 
הסתובב הרבי אל המכריז ובחיוך רחב מאוד אמר לו 
שיכריז שמשיח מגיע נאו. אח"כ הכריז הרבי בדבר 

ברכה אחרונה.
כשהלך לתפילת מנחה שרו "שיבנה ביהמ"ק", והורה 
אבות,  פרקי  לומר  התיישב  התפילה  אחרי  להגביר. 
הורה  בדרכו  ביהמ"ק".  "שיבנה  התחיל  ובסיומם 
לספרייה.  הלך  מה  זמן  כעבור  השירה.  להגברת 
"שיבנה  שרו  לביתו  וכשנסע  ב-21:15  למעריב  יצא 

ביהמ"ק", והורה להגברת השירה.
יום ראשון, ט"ו סיון 

קטנה  לילדה  'שלום'  ועשה  ב-22:10  מביתו  הגיע 
בפתח 770. בירך נוסעים "פָארט געזונטרהייט זָאל 
זיין בשו"ט" [=סעו לשלום ושיהיו בשורות טובות]. 
נסע למקווה ב-10:50 וחילק צדקה. חזר מהמקווה 

ב-11:35 וחילק צדקה. נסע לאוהל ב-14:50.
בראשו  נענע  ב-21:00.  למנחה  ויצא  מהאוהל  חזר 
הילד  עם  וכן  גליצנשטיין,  הילד  עם  אמן  וענה  הק' 

אופן שעמד לידו.
ב-21:30 נכנס הרב חדקוב אל הרבי וב-21:40 יצא. 
המשפחה  בני  את  בירך  מעריב  לתפילת  כשיצא 
אחרי  'מזל-טוב'.  בברכת  הכט]  [המחותנים 
התפילה בירך את החתן וכלה שעמדו בפתח גן עדן 
סיהרא  קיימא  מזל-טוב,  "מזל-טוב  ואמר:  התחתון 
ביהמ"ק',  'שיבנה  שרו  לביתו  כשנסע  באשלמותא". 

ובדרכו הורה להגברת השירה.
יום שני, ט"ז סיון 

תורה  בספר  קראו  ב-10:10.  התורה  לקריאת  יצא 
בצד  עמד  כשהרבי  באפאלו].  [של  אתמול  שסיימו 
הבימה הוא הזיז את מעיל הס"ת שהיה מונח גם על 
העץ חיים והסתכל מה כתוב או מצויר שם. לאחרי 
אמירת 'יהללו' התחילו לשיר 'שישו ושמחו', והרבי 
הורה להגברת השירה כשהכה בידו הק' על השולחן. 
כך  אחר  בספר-תהילים,  להסתכל  המשיך  בתחילה 
על  הסתכל  ואח"כ  הילדים,  ועל  הס"ת  על  הסתכל 

אחרי  ג"כ  בחיוך  המשיך  ושוב  וחייך  יפה  זלמן  ר' 
השירה,  להגברת  והורה  להיכל  הס"ת  את  שהכניסו 
הפסיק  לומר  וכשגמר  למלמל,  ממשיכות  שפתיו 
להורות לשיר ומיד פסקו לשיר, והרבי נכנס לחדרו.
לקבל  חתן  נכנס  לכן  קודם  ב-15:15.  למנחה  יצא 
סידור. אחרי התפילה נכנס ר' זלמן יפה עם רעייתו 
לגן עדן התחתון ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. הרבי 
כשיגיעו  לצדקה  לתת  ממדינתם  מטבעות  להם  נתן 
נוסעים  בירך  אח"כ  ב-21:35,  למעריב  יצא  לשם. 
חייך  [הרבי  בשו"ט"  זייל  זָאל  געזונטרהייט  "פָארט 

אליהם מעט].
יום שלישי, י"ז סיון

שהיום  לילד  צדקה  נתן  ב-10:15.  מביתו  הגיע 
בר-מצווה  גיל  לאחר  לילד  וכן  שלו  האופשערניש 
שעמד עם תפילין. אח"כ הסתובב לילד ואמר לו "ַא 
דַאנק". יצא למנחה ב-15:15. יצא למעריב ב-21:30
ונסע לביתו ב-22:35. עשה בידו הק' שלום לצ'ארלי. 
אח"כ התחיל סיום ס"ת של מ. ליפסקר והרבי מסר 

ע"י הריל"ג משקה ומזונות לסיום הס"ת. 
יום רביעי, י"ח סיון 

הרבי הגיע מביתו ב-10:40. אורחת מאה"ק שהגיעה 
וגם נוסעת חזרה היום מסרה לרבי מכתב. הרבי לקח 
אל  ניגש  ביציאתו  ב-22:10.  לביתו  נסע  המכתב. 
המעקה ודפדף בסידור שהיה מונח שם, לראות האם 

הוא הפוך [לקחתי את הסידור].
יום חמישי, י"ט סיון 

יצא לקרה"ת ב-10:10. קראו בס"ת של מ. ליפסקר. 
אחרי 'יהללו' שרו "שישו ושמחו", והרבי הורה בידו 
הק' להגברת השירה. כן היה אחרי שהכניסו להיכל, 
תהילים,  (כנראה)  לומר  ממשיכות  הרבי  כששפתי 

וכשגמר יצא אל חדרו הק'. 
אמן  שענה  קטן  ילד  היה  ב-15:15.  יצא  למנחה 
בקול. הרבי הסתכל עליו וענה אתו לאט אמן ובקול 
יותר ובהדגשה. לפני התפילה נתן סידור לחתן [עם 
החתן נכנס הסב ר' ז. בוטמן. הרבי אמר לו: "רפואה 
שלימה!", נתן לו כסף ואמר "לאריכות ימים ושנים 

טובות" – כך שמעתי].
אחרי התפילה בירך נוסעים. יצא למעריב ב-21:30

הייתה  המזכירות  של  [הדלת   23:10 לביתו  ונסע 
פתוחה כבר מ-21:50.
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קול ללא 'בת קול'
מהי אותה 'בת קול' שנעדרה מקולו של הקב"ה במתן תורה • משה רבינו 
תיווך את דברי ה' אל בני ישראל • יכולת הדיבור שתהיה לצומח ולדומם 
לעתיד לבוא קשורה עם יכולת הקשב שקיימת בהם כבר היום • בבואנו 
מחג השבועות - סוגיה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 

'התקשרות'

על הפסוק (דברים ה, יח): ”ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה' ֶאל 
ָּכל ְקַהְלֶכם, קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף", אומר המדרש (שמות רבה 
סוף פרשה כט): ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש: ַמהּו ”ְוא ָיָסף"? 

ְוַהּקֹול  קֹול.  ַּבת  ְלקֹולֹו  ֵיׁש  ַלֲחֵברֹו  קֹוֵרא  ְּכֶׁשָאָדם  ֶאָּלא, 
ֶׁשָהָיה יֹוֵצא ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, א ָהָיה ְלקֹולֹו ַּבת 

קֹול.
מפרשים רבים התחבטו בשאלה מהי אותה ’בת קול' 

שנעדרה מקולו של הקב"ה במתן תורה.
הגאון הרב צבי הירש וולק היה רבה של העיר פינסק 
אחריו  הותיר  הוא  בלבד).   51 (בגיל  לפטירתו  עד 
הגדול  חיבורו  את  תורה.  חידושי  של  רבים  כתבים 
”כתר כהונה" – פירוש מקיף ויסודי על ה'ספרי' - כתב 
את  להביא  הספיק  בטרם  נפטר  אך  כהונתו,  במהלך 
פירושו  את  בניו  הדפיסו  תשי"ד  בשנת  לדפוס.  הספר 

לפרשת נשא.
ככל הנראה, בנו הגיע ל'יחידות' אצל הרבי בתחילת 
שנת תשט"ו, ובמהלכה העניק לרבי את ספרו הראשון 
של אביו. בהמשך לאותה יחידות הרבי שלח מכתב לו 

ולאחיו, בו הוא מודה על מתן הספר ומברך אותם.
כמה  הרבי  הוסיף  המכתב  בסיום  בקודש,  כדרכו 
דמילתא...  ”לחביבותא  לו  שהוענק  הספר  על  הערות 

על כל פנים בראש הספר ובסופו...". 
של  בהערותיו  המוזכרים  הנושאים  אחד  יובא  להלן 
למכון  מסורה  (תודתנו  קל  בעיבוד  הספר,  על  הרבי 

'אנכ"י' על העזרה בפיענוח הדברים).

ללא מתווכים
בעל ה'כתר כהונה' (ס"ק קס. דף עח, א) מפרש את דברי 

המדרש באופן מקורי: 
באופן שגרתי, בני ישראל שמעו את כל דברי התורה 

ממשה רבינו, ששמע אותם בקול ה' באוהל מועד. חז"ל 
על-ידי  הקב"ה  מפי  התורה  מסירת  את  לכנות  בחרו 
שאת  המדרש,  מחדש  קול'.  ’בת  המושאל  בשם  משה 
עשרת הדברות שמעו בני ישראל מקולו של ה' באופן 

בלתי אמצעי, ללא ’בת קול'.
[ישנה מחלוקת בין ’ראשונים' האם בני ישראל שמעו 
את כל עשרת הדברות מפי הגבורה, או רק את חלקם. 
שבני ישראל שמעו  היא  לג)  ג,  (מורה נבוכים  דעת הרמב"ם
הראשונים,  הדיברות  בשני  רק  הקב"ה  של  קולו  את 
משה  מפי  שמעו  הנותרים  הדיברות  שמונת  את  ואילו 
בלבד. דעת הרמב"ן (שמות כ, ו) היא שבני ישראל שמעו 

את כל עשרת הדברות מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו.
מפורשת  מחלוקת  שזו  א)  כ,  (יתרו  מעיר  האברבנאל 
שמעו  לוי  בן  יהושע  רבי  לדעת  ג):  (ד,  ָחִזיָת'  ב'מדרש 
ישראל את שני הדיברות הראשונים בלבד מפי הקב"ה 
עשרת  כל  את  שמעו  רבנן  ולדעת  הרמב"ם)  (כדעת 

הדיברות מפי הקב"ה (כדעת הרמב"ן)]
במתן  הקב"ה  של  שלקולו  המדרש  דברי  פירוש  זה 
שמעו  התורה  מצוות  כל  את  קול':  ’בת  היה  לא  תורה 
בני ישראל מפי משה, ששמען מפי הגבורה, ולכן מכנה 
זאת המדרש בשם המושאל ’בת קול'. שונים היו עשרת 
הדיברות, שאותם שמעו ישראל (כדעת רבנן) ישירות 
מפי הגבורה, ללא בת קול, כלומר: לא דרך משה. עד 

כאן הסברו של בעל ה'כתר כהונה' בדברי המדרש.

התאנה תצווח
מובנים  אין  כהונה'  ה'כתר  שלפירוש  מעיר,  הרבי 
יש  לחברו  קורא  שכשאדם  בתחילתם  המדרש  דברי 
לקולו 'בת קול', אם ה'בת-קול' נסובה על דיבורו של 

משה בשעה שחזר על דברי הקב"ה אליו.

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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קול)  בת  (ד"ה  יוסף'  ה'עץ  של  כפירוש  הרבי  נוקט  לכן 
הקב"ה  של  להד, שלקולו  קול' הכוונה  ש'בת  שפירש, 

במתן תורה לא נוצר הד.
דברי המדרש טומנים בחובם רעיון עמוק.

אומר המדרש בתחילתו: ”כשנתן הקב"ה את התורה 
צפור לא צווח... הים לא נזדעזע... אלא העולם שותק 
המדרש  בדברי  הרעיון  אנכי...".  הקול  ויצא  ומחריש 

הוא שכל פרט ופרט מהבריאה 
את  בעצמו  וקלט  הבין  שמע, 
מתן  בעת  הקב"ה  של  קולו 

תורה – ”אנכי הוי' אלוקיך"!
ומדגיש  המדרש  מוסיף 
לא  בעולם  ה'  דבר  שקליטת 
של  הרוחני  ברובד  רק  נותרה 
הבריאה ובנשמתה, אלא דיבורו 
גם  ונקלט  חדר  הקב"ה  של 
פרטי  כל  של  ובחומר  בגשמיות 
והבינו  קלטו  אלו  גם  הבריאה. 
את קול ה' ”אנכי הוי' אלוקיך". 
בכך  התבטא?  זה  דבר  היכן 

שלא היה לקול ה' הד.
פירוש  דרך  על  [והוא 
ד"ה  א)  יז,  זרה  (עבודה  התוספות 
’עד', במעשה של ר' אלעזר בן 
דורדיא שאמר להרים ולגבעות 
ענו  והם  רחמים",  עלי  ”בקשו 
עליך  מבקשים  שאנו  ”עד  לו: 

– נבקש על עצמנו", ומפרשים שם התוספות (ההסבר 
השני) שהשר של ההרים היה זה שהשיב לו.

אין לתמוה על רעיון זה, שכן כך יהיה לעתיד לבוא, 
שנאמר (חבקוק ב, יא) ”אבן מקיר תזעק", ומפרש במדרש 
תהילים (עג בסופו): ”לעתיד לבוא אם אדם הולך ללקוט 
תאנה בשבת היא צווחת ואומרת שבת היום", וכדברי 
הגמרא (תענית יא, א): ”לעתיד לבוא אבני ביתו של אדם 
וקורות ביתו מעידים בו שנאמר ’כי אבן מקיר תזעק'".]

לא נס; תוצאה
בעצם  נתקל  באוויר  הנישא  שהקול  לאחר  נוצר  הד 
אותם,  קולט  ואינו  הקול  גלי  התפשטות  את  שמעכב 

והקול נזרק בחזרה לאחור. 
דיבורו של ה' – ”אנכי ה' אלוקיך" – לא הופנה לבני 
שמסיים  וכפי  הבריאה.  פרטי  לכל  אלא  בלבד,  ישראל 
המדרש, שבזמן מתן תורה הקב"ה ”השתיק כל העולם, 

כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו". לא רק מין המדֵּבר 
והחי, אלא אף הדומם דמם, כמו שאומר שם שהים לא 

הזדעזע. בכל מקום בעולם נקלט דבר ה'.
למקום  שמגיע  הד  יוצר  קול  כאשר  כך,  על  נוסף 
ישיר  באופן  לא  שבא  ההד  את  מקבל  השומע  מסוים, 
כי אם כ'כלי שני'. אך במתן תורה לא היה לקול ה' הד, 

ודיבורו הגיע לכל מקום בעולם באופן ישיר.
שלקול  המדרש  חידוש  וזהו 
קול:  בת  היה  לא  תורה  במתן  ה' 
עשרת הדיברות חדרו בכל פרטי 
הבריאה ובכל מקום באופן ישיר 
מאת ה', כי לקולו של ה' לא היה 
הד, בשונה מאדם הקורא לחברו 

שלקולו יש הד.
ההקשר  מובן  זה  הסבר  פי  על 
המדרש.  דברי  כל  של  הכללי 
בדממת  עוסק  הראשון  המאמר 
(”ציפור  תורה  מתן  בעת  העולם 
נזדעזע"),  לא  הים  צווח...  לא 
שקולו  מחדש  השני  המאמר 
פרטי  בכל  ונקלט  חדר  ה'  של 
חוזר  השלישי  והמאמר  הבריאה, 
גם  שכך  ומספר  הראשון,  לעניין 
עשה הקב"ה לאליהו בהר הכרמל 
והשתיק  העולם  כל  ”הדמים   –

עליונים ותחתונים...".
עמוד  ד'  (חלק  שיחות  ובליקוטי 
1092 ואילך) מבאר הרבי על יסוד דברי אדמו"ר הזקן (תניא 

פרק לו) שההתגלות האלוקית שהייתה במתן תורה היא 

מעין הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. אז יאיר אור ה' בכל 
הגשמי  הבשר  ואף  המסתיר,  לבוש  שום  ללא  העולם 
יראה אלוקות. מעין זה היה בשעת מתן תורה, כאשר 
אלוקות,  היא  מציאותו  שכל  העולם  בכל  בגלוי  נרגש 

ודבר ה' הוא שמחייה את העולם.
טבעי,  באופן  קול  בת  הייתה  לא  ה'  לקול  ממילא, 
משום שקולו של ה' בעשרת הדיברות חדר בכל פרטי 
הבריאה ונספג בתוכם. לכן, על פי טבע לא נוצר לקולו 
הד. על פי זה מתרץ מדוע עשה ה' נס שלקול לא יהיה 
בת קול, והרי ידוע הכלל (ראה דרשות הר"ן ד"ח הקדמה הא', שבת 
נג, ב) ”לא עביד קב"ה נסא למגנא" [=אין הקב"ה מחולל 

הוא  ההד  העדר  נס;  זה  היה  שלא  אלא   – לחינם]  נס 
וחומר  בגשם  חדר  שהקול  מהעובדה  טבעית  תוצאה 

העולם.

אשר קול יוצר הד 
שמגיע למקום מסוים, 
השומע מקבל את ההד 
שבא לא באופן ישיר 
כי אם כ'כלי שני'. אך 
במתן תורה לא היה 
לקול ה' הד, ודיבורו 

הגיע לכל מקום 
בעולם באופן ישיר
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כ"ק אדמו"ר הריי"צ עובר
מוורשה לעיר אוטווצק

וורשה  את  עזב  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
אטוואצק  הסמוכה  בעיר  לגור  ועבר 
תרצ"ט.  אלול  כ"א  עד  גר  ובה  שבפולין, 
מגוריו  מקום  את  העתיק  כשהרבי 
תומכי  ישיבת  גם  עברה  לאטוואצק, 

תמימים עמו מוורשה לאטוואצק.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:

תרצ"ה  בשנת  סיון  לחודש  עשר  בחמשה 
מקום  העתקתי  הרופאים  עצת  פי  על 

מגורנו מווארשא לאטוואצק. 
(אג"ק שלו חי"ג ע' רפב)

יום פטירת הרבנית פריידא,
בת כ"ק אדמו"ר הזקן

אדמו"ר  כ"ק  של  הבכירה  בתו  פריידא,  הרבנית  של  פטירתה  יום 
הזקן, בהיותה בגיל ארבעים ותשע (נולדה בשנת תקכ"ד). היה זה 
חצי שנה אחרי הסתלקות אביה. ומנוחתה כבוד – על פי בקשתה – 

בעיר האדיטש, סמוך ממש לציונו של אביה. 

לפני הסתלקותה ביקשה לקרוא לחסידים לביתה. היא ביקשה מהם 
בי  שנתת  נשמה  "אלקי,  לומר  והתחילה  למיטתה,  מסביב  לעמוד 
טהורה היא, אתה בראת, אתה יצרתה, אתה נפחת בי ואתה משמרה 
בקרבי...". כאשר הגיעה למילים "ואתה עתיד ליטלה ממני" – זקפה 
בקול:  וצעקה  מעלה  כלפי  אצבעותיה  עשר  הושיטה  ידיה,  את 

"אבא, חכה! הנה, כבר!", ומיד פרחה נשמתה.

הרבנית פריידא היתה אישה גדולה וחשובה מאוד. הייתה חביבה 
כשרצה  חסידות.  בפניה  אומר  שהיה  הזקן,  רבנו  אביה,  על  מאוד 
מרבנו,  בחסידות  ענין  איזה  לברר  האמצעי,  אדמו"ר  כ"ק  אחיה, 
היה מבקש מהרבנית פריידא לשאול מרבנו, והוא בעצמו הסתתר 

והאזין לדברי אביו ממקום מחבואו. 
(בית רבי ע' 114)

כ"ק אדמו"ר הריי"צ נאסר בבית הסוהר שפאלערקי

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, נאסר בבית הסוהר שפאלערקי, באור ליום ד' פ' 
שלח, בשעה שתיים ורבע לאחר חצות הלילה.

(ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תריא)

על  וחרדה,  פחד  אימה,  מטיל  היה  הסוהר "שפאלערקי"  בית  של  השם 
כולם. כשנלקח אדם ל"שפאלערקי", הרי אחת מהשתיים, או שדינו כבר 

נגזר, או שעדיין צריכים לחקור את האסיר לפני שיבוצע גזר הדין.

כ"ק אדמו"ר אומר:

...ויש לקשר זה עם ט"ו בסיון שבו החל המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
– שלאחר הגאולה די"ב תמוז נתגלה שבמאסר היתה זריעה, בכדי שעל 

ידי זה תהיה הצמיחה בריבוי והוספה בהפצת המעיינות. 
(ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' קפח)

הרבי והרבנית
עוזבים את אירופה

את  עזבו  והרבנית  אדמו"ר  כ"ק 
שבמדינת  ליסבון  דרך  אירופה, 
"סורפא  ספינה  על  ועלו  פורטוגל 

פינטא" לכיוון ניו יורק.

תש"אתרפ"ז

תקע"גתרצ"ה

ט"ז 
סיון

י"ז 
סיון
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יום שישי, י"ג סיון 
לילד  צדקה  נתן  ב-10:20.  מביתו  הרבי  הגיע  היום 
שלום בער גליצנשטיין ואמר לו 'תודה'. הלך לספריה 
כעבור  חזר  עיתון.  היה  ובידו  צדקה  חילק  ב-19:45. 
מאיר  ר'  של  הקטן  בנו  צדקה.  וחילק  דקות  שתי 
הארליג אמר לרבי כשקיבל את המטבע 'ַא דַאנק' [= 
תודה] והרבי ענה לו 'צוגעזונט' [= לבריאות]. אח"כ 

אמר הרבי לכולם 'ַא דַאנק'.
דודי"  "לכה  שר  הש"ץ  ב-20:50.  שבת  לקבלת  ירד 
הרבי  ששרו  הזמן  ובכל  חסיתי",  ה'  "בך  של  בניגון 
על  הק'  בידו  שהכה  ידי  על  השירה  להגברת  הורה 
אחר  ניגון  הש"ץ  התחיל  תבושי"  ב"לא  הסטענדר. 
קטע  עוד  היה  הסטענדר.  על  להכות  הפסיק  והרבי 
רק  והרבי  אדונינו'  'חיילי  של  ניגון  הש"ץ  שהתחיל 
אחרי  אחת.  פעם  הק'  ואצבעו  הבוהן  את  וסגר  פתח 
וואנט  "ווי  הניגון  את  יפה  זלמן  ר'  התחיל  התפילה 
משיח נאו", ובדרכו הורה הרבי להגברת השירה. הלך 

לספריה לערך ב-21:45.
שבת-קודש פרשת נשא (קביעות חו"ל)

 - י"ד סיון 
ירד לתפילת שחרית ב-10:00. במוסף הורה לנגן "הוא 

אלוקינו". 
"שיבנה  שרו  ב-13:30.  הרבי  ירד  להתוועדות 
ביהמ"ק", ובדרכו, עד שסיים לעלות במדרגות, הורה 

להגברת השירה.
הרגילות  השיחות  בהן  שיחות,  שש  נאמרו  במהלכה   
הסיום  והמשך  אבות,  פרקי  לוי"צ,  ליקוטי  רש"י,  על 
ד"ה  שיחה)  (כעין  מאמר  אמר  כן  סוטה.  מסכת  על 

צאינה וראינה.
של  העניין  בביאור  אבות  פרקי  על  השיחה  בסיום 
סיום  עד  עיניו  את  עצם  הרבה",  תלמידים  "והעמידו 
השיחה ואמר שצריך להיות העמדת תלמידים שיהיו 
ראויים  יהיו  שהתלמידים  ובאופן  תשובה  בעלי 
להשפיע על אחרים, שזהו הפירוש "והעמידו", וזה על 

דרך הנאמר "כל מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, ומי 
שיש לו מאתים רוצה ארבע מאות" - שיהיה באופן של 
בהפצת  שיעסקו  ועי"ז  עתה,  עד  שהיה  ממה  כפליים 

המעיינות נזכה לגאולה השלימה.
אמרו  שבנ"י  לכתוב  בנוגע  הזוהר  דברי  את  כשביאר 
שהקב"ה  שלמרות  אמר,  אהבתנו",  "במה  להקב"ה 
היינו  אהבתנו",  "במה  אמרו  ישראל  לארץ  הכניסם 
שבגלוי אהבת הקב"ה לישראל לא נראתה, ולכן צריך 

הקב"ה לומר "אהבתי אתכם אמר ה'".
במעמד  נמצא  המלך  שבן  הרבי,  שואל  ייתכן,  כיצד 
ומצב ד"טוחן אחר הריחים"... ואם לעבד חייב האדון 
לתת את כל המצטרך לו, כל שכן מי שהתורה אומרת 
עליהם "מלכים הם"! כבר עברו 1900 שנה ועדיין לא 
בגלות  שנים  הרבה  כך  כל  שעברו  ולאחר  נושענו!! 
הגיע הזמן שאהבת הקב"ה לבני ישראל תהיה באופן 

גלוי!
להרעיש  צריכים  בגלות  שנמצאים  זמן  כל  ולכן, 
ולבקש  ולהכריז  וועלטן")  ("אויפשטורעמען  עולמות 

"ווי ּווָאנט משיח ַנאו"!!!
שמיים  יראת  של  באיצטלא  שמתלבשים  כאלו  ישנם 
וטוענים שלא זו הדרך לבא בטענות להקב"ה. אבל כך 
כתוב ברמב"ם, שכשחסר ליהודי משהו הרי הוא צריך 
רק  לא  אם-כן,  עשה!  מצוות  וזהו  לקב"ה  להתפלל 
ליהודי  שכשחסר  עשה  מצוות  זוהי  אלא  חסרון  שזה 
הגאולה הרי צריך לבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה, 
בשובך  עינינו  "ותחזינה   - בשבת  גם  שאומרים  וכפי 

לציון ברחמים". 
ַנאו",  משיח  ּווָאנט  "ווי  הרבי  התחיל  זו  שיחה  אחרי 
התחיל  האחרונה  השיחה  אחרי  מעט.  כפיים  ומחא 
פעם  מדי  נענע  הק'  בראשו  ביהמ"ק",  "שיבנה  הרבי 
להגברת השירה. שרו "כי אנו עמך". בידו הק' הראה 
הרבי  התחיל  אח"כ  שתקו.  ומיד  זה  שיר  על  תמיהה 

"הנה מה טוב", ובראשו הק' הורה להגברת השירה. 

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

«

"להרעיש עולמות!"
אחרי 1900 שנה, עדיין בן המלך נמצא במעמד ומצב ד"טוחן אחר 

הריחיים", במצב גרוע יותר משל עבד!
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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יום חתונת הרב מנחם מענדל בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום חתונת הרה"ח ר' מנחם מענדל, בנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר המהר"ש, עם מרת שרה בת הרה"ג ר' עקיבא 
קארניצער מקרקוב, נכדת ה'חתם סופר'.

החתונה התקיימה בליובאוויטש, ובמהלכה כ"ק אדמו"ר מהר"ש אמר כמה מאמרי חסידות.

בהזמנה לחתונה כותב כ"ק אדמו"ר מהר"ש:

...כאשר זיכני השי"ת נשואי בני הצעיר שי' עם ב"ג תי' בת ונכדת הרה"ג מקראקא והחת"ס, אשר הוגבל זמן 
יום החופה למז"ט יום ה' י"ד סיון הבע"ל, לזאת באתי עם הספר לקרוא למאהבי נפשי לבוא ליום המוגבל 
שי',  ובניכם  בנינו  ובשמחת  בעושיו  וישראל  במעשיו  ה'  בשמחת  לשמוח  יזכנו  והשי"ת  באהבי',  להתעלס 

ויעזור לכם בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר בכל מאווי נפשכם ונפש ידידם מלונ"ח.
(אג"ק אדמו"ר מהר"ש ע' כו)

בזיווג שני נשא לאשה את הרבנית בתיה, בתו של הרה"ק ר' נחום דובער מאוורוטש (בנו של כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ מאוורוטש), אחיה של גיסתו הרבנית שטערנא שרה אשת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב. 

יום חתונת הורי כ"ק אדמו"ר

יום חתונת הורי כ"ק אדמו"ר: כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן 
(בגיל עשרים ושתים) עם הרבנית חנה (בגיל עשרים) בת הרה"ג הרה"ח 
של  רבה  פושניץ,  יצחק  ר'  הרה"ג  של  (בתו  רחל  והרבנית  שלמה  מאיר 

העיירה דוברינקה). כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב היה השדכן.

לאחר שנקבע זמן החתונה לערב שבת שלאחר חג השבועות, חלתה הכלה 
(הרבנית חנה) ואביה הרה"ח ר' מאיר שלמה ביקש לדחות את החתונה. 
הוא שלח שליח מיוחד לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב לקבל את הסכמתו לדחיה, 
אך הרבי לא הסכים, ונתן את ברכתו שהכל יהיה על צד היותר טוב ואין 
נגיד  של  (בביתו  שנקבע  במועד  התקיימה  החתונה  ואמנם  לחשוש.  מה 

העיירה מר ברישקובסקי).

רבי לוי יצחק היה סמוך על שולחן חותנו כעשר שנים, עד לשנת תרס"ט, 
וישב ועסק בתורה יומם ולילה. בשנת תרס"ט עלה לכהן פאר כרבה של 

יקטרינוסלב, בהיותו בן שלושים ואחד. 
(ימי חב"ד ע' 187)

יום פטירת הרה"ח הרשב"ץ

שמואל  ר'  הרה"ח  פטירת  יום 
בצלאל שעפטיל – הרשב"ץ – מורו 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  ורבו 
כ"ק  אצל  החסידים  מחשובי 
אדמו"ר  כ"ק  צדק,  הצמח  אדמו"ר 

מהר"ש וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.

בקשתו,  כפי  לקבורה,  הובא  הוא 
בתוך חמישים אמה של אהלי כ"ק 
אדמו"ר  וכ"ק  צדק  הצמח  אדמו"ר 

מהר"ש. 
(ליובאוויטש וחייליה ע' 141)

תרס"התר"ס

תרמ"ב

עתלדעת

י"ג 
סיון

י"ד 
סיון

ט"ו 
סיון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט


