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ממדברי מששהה, באו לטטטעותת כששינננו המה"", ובאםם הםם עלל המרגליםםםם נאמר "ראאשששי בני יששראלל
ההתתנאי העעעיקררי  אחת כמה ווכככממה... ולכן כערככנו עלל עד שאמרו ”””ללא נוכל לעלללות" – אנשיםם

עעול  השכל, ממתתווך קבללתת במילוי השליחחחות הוא – ששמירת דבברי ההרב, לללא שייננוי, וללא עייררוובב
דווקא.

 – ידי ענין ההההששתטחותתת על זה, בבפררט עכששיו ללאאחרי הההסתללקותת, היא, עעעלל כככחחח וההנתינת
ידיעה ””אז  קברו מתתוךך עעלל קברי אבבותתת". ...ענייין ההההשתטטחות ההווא הההליכה ”ננשתטח עעעלל

כח ועעעוז  פנניו... ועלל-ידי-זה ניתתוססףף דָא איז עעעררר"... [= כאאן הההוא נמצצא] ומצייריים צוררתת
בההתקששרררות, ובקיום ששליחותתו ללאא שינויים וחששבבונות כלל.

ממממשה, מששהה שבדורננו, צצייווי והווראה פפפעם אחת, ההררריי, במשך ההזממן יכול לללהיות  כשששומעים
לללחזק את ההההתתקשרותתת עלל חללישות וקרררריירות, עירווב חשבון ששכלליי, וכיו""ב, ולככןן העעצה היאא

יידדי ההששתטחחות.

(שבת פרשת שלח, תורת מנחם תש"י ח"א ע' 105-8)
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כבוד התורה

ַא חסידישע פרשה

בחודש שבט תשל"ח הגיע ר' ראובן דונין לרבי. עם בואו, הכניס לרבי 
פתק, בו הביע את רצונו להשאר ב-770 עד שהרבי יהיה בריא לגמרי, 
וביקש את הסכמת הרבי לכך. במענה על כך השיב לו הרבי, שבאם רצונו 
להועיל לבריאותו, עליו לנסוע חזרה לארץ הקודש כי שם היא שליחותו. 

מכ' [מכתבו] זה והקודמו נתקבלו.
ב...     - (ובפרט  בארה"ק  היהדות  הפצת  שליחותו   – מאז  כמענתי 
מסודר  באופן  שיתנהג   – [תלויה]  תלוי'  בזה  ההצלחה  אבל  וסביבותיה), 
דעתה) –  משרה קבועה (זו  ע"י  שי'  ביתו]  ב"ב [בני  פרנסת  לראש –  ולכל 

וה"ז [והרי זה] ציווי התורה.
אדר  מברכים  ש"ק  ולאחרי  לבב,  וטוב  בשמחה  שנתראינו  לאחר   – ולכן 

ראשון – יחזור למילוי שליחותו באה"ק, וה"ז גם לטובת בריאותי.
המצו"ב לצדקה בארה"ק.

אזכיר אעה"צ.

הפצה מתוך סדרהכתב והמכתב 

פרשת שלח | למקום אחר
”וישלח"  (ָשַלח",  סיפור  של  בלשון  לא   – גופא  ובזה  שליחות,  מלשון   – פירושה  ”שלח"  תיבת 

וכיו"ב), כי אם בלשון של ציווי, כלומר, ציווי על ענין השליחות – ”ְשַלח".
והענין בזה – בעבודת האדם לקונו:

המושג של ”שליחות" אינו שייך ביחס למקומו – שהרי במקומו אינו זקוק ל"שליח", מכיון שנמצא 
בעצמו במקום זה; ה"שליחות" היא, איפוא, לשלוח למקום אחר, מחוץ למקומו.

שנמצא  העובדה  מלבד  כלומר,  אחר,  למקום  לשלוח  צריך  שיהודי   – ”שלח"  בציווי  ההוראה  וזוהי 
ופועל במקומו, עליו לשלוח ולברר אודות המצב במקום אחר, ולראות מה יכול לפעול או לקבל כו'.

...גם מי שמקומו ומצבו הוא כדבעי, עד לתכלית השלימות, ועד שהוא שבע-רצון ממעמדו ומצבו... 
אין לו להסתפק בכך, אלא עליו להוסיף בעבודתו עי"ז ששולח למקום אחר לראות מה יכול לפעול 
שם, או מה יכול לקבל משם כדי להוסיף בעבודתו ביתר שאת וביתר עוז. ולאידך, גם מי שמקומו הוא 
בשפל המצב – אין לו ליפול ברוחו, אלא עליו לשלוח למקום אחר, ועי"ז יגיע בעצמו למקום אחר – 

מקום ודרגא נעלים יותר.
(ש"פ שלח תשמ"ה ח"ד עמוד 2328; וראה מדור 'דבר מלכות' בגיליון זה)

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע רמח.הל' ממרים פרק ו.הל' נחלות פרק ט-יא.כ' בסיווןו'

כ"א בסיווןש"ק
פתח פיך וגו'. ספר שופטים והוא 
ספר ארבעה עשר.. הל' סנהדרין.. 

בפרקים אלו. פרק א-ג.
מ"ע קעו. מל"ת רפד. מ"ע פרק ז.

קעה.

הל' אבל.. בפרקים פרק ד-ו.כ"ב בסיווןא'
אלו. פרק א.

מל"ת רפב. רפג. מ"ע רכט. 
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מ"ע רכו. רכז. רל. רלא. מל"ת פרק ב.פרק ז-ט.כ"ג בסיווןב'
סו.

מל"ת שי. מ"ע רכד. מל"ת ש.פרק ג.פרק י-יב.כ"ד בסיווןג'
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3030



29

דברמלכות

4

כל אחד חייב ”לשלוח"
בכדי לפעול במקום בו הוא נמצא, אין לאדם צורך בשליחים, הצורך 

בשליחות מתחיל כאשר האדם נזקק לצאת ממקומו ולהגיע למקום אחר 
• על כל אחד ”לשלוח שליחים" – לתור ולחפש מקום טוב יותר מהמקום 

בו הוא נמצא בעבודת ה' • על תלמידי חכמים נאמר כי ”אין להם 
מנוחה", ברם, בשבת פרשת שלח תובעים זאת מכל אחד ואחד • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בפרשת שלח ישנם ריבוי עניינים, ובמילא, מתעוררת 
שאלה באיזה עניין להתחיל כו'. אמנם, ישנו עניין כללי 
הפרשה:  של  שמה   – שבפרשה  הפרטים  לכל  השייך 

”שלח".
ובזה גופא – ישנם אמנם כמה וכמה פירושים ורמזים 
את  לבאר  יש  לראש  לכל  אמנם,  וכו',  תיבות  ראשי 
ההוראה מהפירוש הפשוט ד"שלח", דבר השייך אפילו 
תוכן  את  יודע  שאינו  אף  שכן,  שבפשוטים,  לפשוט 
הפרשה, ”לא ידע מאי קאמר" – הרי גם הוא בא לבית 
ואפילו  פרשה ”שלח",  בתורה  שקורין  ושומע  הכנסת, 
אם אינו יודע את הפירוש של תיבת ”שלח" – הרי מכיון 
לשאול  בנקל  יכול  בלבד,  אחת  תיבה  אודות  שמדובר 

ולברר את הפירוש הפשוט של תיבה זו.
ולכן לכל לראש יש להתעכב על ההוראה שלמדים 

משמה של הפרשה – ”שלח", כדלקמן.

ב 
תיבת ”שלח" פירושה – מלשון שליחות, ובזה גופא – 
לא בלשון של סיפור (”ָשַלח", וישלח" וכיוצא בזה), כי 
אם בלשון של ציווי, כלומר, ציווי על עניין השליחות 

– ”שלח".
והעניין בזה – בעבודת האדם לקונו:

 – למקומו  ביחס  שייך  אינו  ”שליחות"  של  המושג 
שנמצא  מכיון  ל"שליח",  זקוק  אינו  במקומו  שהרי 
לשלוח  איפוא,  היא,  ה"שליחות"  זה;  במקום  בעצמו 

למקום אחר, ממחוץ למקומו.
וזוהי ההוראה בציווי ”שלח" – שיהודי צריך לשלוח 
ופועל  שנמצא  העובדה  מלבד  כלומר,  אחר,  למקום 
במקום  המצב  אודות  ולברר  לשלוח  עליו  במקומו, 

אחר, ולראות מה יכול לפעול או לקבל כו'.
ובפרטיות יותר:

לתכלית  עד  כדבעי,  הוא  ומצבו  שמקומו  מי  גם 
השלימות, ועד שהוא שבע רצון ממעמדו ומצבו באופן 
של שביעה, כמו ”ואכלת ושבעת") – אין לו להסתפק 
ששולח  זה  ידי  על  בעבודתו  להוסיף  עליו  אלא  בכך, 
למקום אחר לראות מה יכול לפעול שם, או מה יכול 
וביתר  שאת  ביתר  בעבודתו  להוסיף  כדי  משם  לקבל 

עוז.
ולאידך, גם מי שמקומו הוא בשפל המצב – אין לו 
ליפול ברוחו, אלא עליו לשלוח למקום אחר, ועל ידי 
זה יגיע בעצמו למקום אחר – מקום ודרגא נעלים יותר.

ונקודת העניין – שאין לעמוד ולהישאר במקום אחד, 
כי אם להלך ממקום למקום בעילוי אחר עילוי, ובלשון 
ש"אין  אלא  עוד,  ולא  חיל",  אל  מחיל  ”ילכו  הכתוב1: 
היינו,  חיל"2,  אל  מחיל  ילכו  שנאמר  כו'  מנוחה  להם 
שההליכה ”מחיל אל חיל" היא באופן תמידי, עד כדי 

כך, שאינו יכול לנוח אפילו לרגע אחד!
אמנם, עניין זה נאמר ל"תלמידי חכמים" – ”תלמידי 
מכל  לדרוש  אפשר  ואי  כו'",  מנוחה  להם  אין  חכמים 

1) תהילים פד, ח.
הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן  וראה  בסופן.  קטן  ומועד  ברכות   (2

אורח חיים ריש סימן קנה.
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באופן  תמידית,  הליכה  של  בתנועה  שיהיה  ואחד  אחד 
זמנים  ישנם  כן,  פי  על  אף  אבל  מנוחה",  להם  ד"אין 
 – דידן  בנידון  וכן  זו,  עבודה  תובעים  שבהם  מיוחדים 

בשבת שקורין בתורה פרשת שלח.

ג
האורחים  קבוצת  עם  במיוחד  קשור  לעיל  האמור 
שהגיעו ממקום רחוק, מעבר לגבול המדינה – על מנת 
להיות יחדיו במשך השבת, להתפלל בבית הכנסת ובית 

דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  של  אמותיו  בארבע  המדרש 
האחרונות  שנותיו  עשר  במשך  ולמד  התפלל  בו  אשר 
בחיים חיותו בעלמא דין, וכמו כן להשתתף בהתוועדות 

חסידית. 
מובן  במלוא  ד"שלח"  העניין  את  קיימו  אלו  יהודים 
המילה – שכן, לא זו בלבד ששלחו שליח כו', אלא עוד 

זאת, ששלחו את עצמם מהמקום שלהם למקום זה.
ומעלה מיחדת בדבר – שלא התחשבו בקושי שבדבר, 
כאמור,  רחוק,  ממקום  טלטול  של  הכללי  הקושי  הן 
חז"ל3:  כדברי  אנשים,  אצל  ובפרט  לגבול,  מעבר 
המיוחד  הקשי  והן  מדאיתתא",  קשין  דגברא  ”טלטולי 
שאז  השבת,  ביום  לבית  מחוץ  להיות  שצריכים  בכך 
אין להם את כל הנוחיות שרגילים בה בהיותם בביתם, 
להיות  שיוכלו  כדי  כו'",  מוצעת  ומטה  ערוך  ”שולחן 
במצב של מנוחה בתכלית השלימות, באופן הראוי ליום 

השבת, שעניינו – ”יום המנוחה".
 – ברמב"ם4  שבת  של  התפילה  מנוסח  [ולהעיר 
אומרים:  שלנו)  (בנוסחאות  השבת"  ”יום  שבמקום 
”יום המנוח". וגם בזה רואים עד כמה יש לדייק בדברי 

3) כתובות כח, א. וש"נ.
4) ”סדר תפילות כל השנה" – נוסח ברכות אמצעיות.

הרמב"ם  את  לומדים  כאשר  גם   – וזאת  הרמב"ם, 
בפשטות, ללא עיון במראי המקומות וכו', גם אז ישנם 
ריבוי עניינים שיכולים וצריכים לעיין בהם, עד שימצאו 
את הביאור בפשטות, ועל כל פנים – התחלת הביאור].

כלומר,  ומצאתי",  ”יגעתי  בהם  שיקויים  רצון  ויהי 
שעל ידי היגיעה והטרחה כו' יצליחו למצוא ולקבל את 
כל העניינים שבשבילם באו לכאן, והרי פשוט שמטרת 
בואם אינה בשביל עניינים גשמיים – לא זה מה שחסר 
להם, ובוודאי שאינם מחפשים זאת כאן... כי אם בשביל 

עניינים רוחניים, ענייני יהדות, תורה ומצוותיה.

ומצאתי",  ”יגעתי  של  באופן  יהיה  זה  עניין  וכאמור, 
באופן של מציאה דווקא, כלומר, לא רק ”לפום צערא 
אם  כי  והיגיעה,  הצער  ערך  לפי  הוא  שהשכר  אגרא", 
באופן שבאין ערוך כלל לגבי היגיעה, על דרך ובדוגמת 
את  ולהגביה  להתכופף  היגיעה  אשר  המציאה,  עניין 
שוויה  לגבי  וכלל  כלל  בערך  אינה  בה,  לזכות  המציאה 

של המציאה!

ד
שהגיעו  לנשים  בנוגע  גם  אמורים  הדברים   [...]  

בקבוצה הנ"ל, ובהקדמה:
לך  ”שלח  הוא:   – השבוע  בפרשת   – הכתוב  לשון 
בנוגע   – זה  כל  אבל:  נשים,  ולא  אנשים  אנשים", 
[שזוהי  ל"משלחים"  בנוגע  כן  שאין  מה  ל"שלוחים", 
שליחותם  הרי   – ”משלח"]  להיות  ד"שלח",  ההוראה 

הייתה עבור כל בני ישראל, אנשים נשים וטף.
עבור  השליחות  לתוצאת  בנוגע   – ואדרבה 
לגבי  יתירה  מעלה  הנשים  אצל  מצינו  ה"משלחים", 

האנשים:
כו',  רצוי  בלתי  באופן  תוצאה  הייתה  לאנשים  בנוגע 
הרי   – לנשים  בנוע  כן  שאין  מה  בפרשתנו;  כמסופר 
היו  שהן  לפי  המרגלים  גזירת  נגזרה  לא  הנשים  ”על 

לשון הכתוב הוא: ”שלח לך אנשים", אנשים ולא נשים, אבל: כל 
זה בנוגע ל"שלוחים", מה שאין כן בנוגע ל"משלחים" - שזוהי 
ההוראה ד"שלח", להיות ”משלח" – הרי שליחותם הייתה עבור 

כל בני ישראל, אנשים נשים וטף

2828
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מחבבות הארץ"5, היינו, שלא הושפעו מהדברים הבלתי 
רצויים שאמרו המרגלים, ולאידך, הצד החיובי שבדברי 
המרגלים – ”באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב 
ודבש היא וזה פריה"6, ועל אחת כמה וכמה דברי יהושע 
הוספה אצלן  פעל   – מאוד"7  מאוד  הארץ  ”טובה  וכלב 
הקדוש  הבטחת  אודות  שידעו  אף  שכן,  הארץ,  בחיבת 
ברוך הוא שיביא את בני ישראל ”אל ארץ טובה ורחבה 
עדות  שמיעת  מקום,  מכל  ודבש"8,  חלב  זבת  ארץ  אל 
מהאנשים שראו את הארץ, ועל אחת כמה וכמה כאשר 

יותר,  עוד  מוסיפה   – כו'  הארץ  פר  את  בעצמם  רואים 
כפשוט.

גם  שייך  ד"שלח"  שהעניין  בלבד  זו  שלא  ונמצא, 
לגבי  יתירה  מעלה  יש  שאצלן  זאת,  עוד  אלא  לנשים, 

האנשים.
לנשים  גם  לעיל  האמור  כל  שייך   – לענייננו  ובנוגע 
שבאו בקבוצה הנ"ל, אשר גם אצלן היה העניין ד"שלח", 
ש"טלטולי  אף  שכן,  שבדבר,  והטרחה  הקושי  כל  עם 
דגברא קשין מדאיתתא", מכל מקום, כשמדובר אודות 
הטלטול ממקום למקום מחוץ לבית ביום השבת, רואים 
במוחש שעיקר הקושי שבדבר הוא אצל הנשים, מכיון 
שעיקר ההתעסקות בהכנות הבית לשבת נעשית על ידי 
הנשים (וכן הבנות שעוזרות לאמותיהן בהכנות לשבת), 
ובפרט שעליהן מוטלת המצווה של הדלקת נרות שבת 
ביותר  נוגע  אצלן  הרי   – כולו  הבית  את  להאיר  קודש, 
וביותר להיות ביום השבת בביתן, אף שמדליקות נרות 
בביתן  שגם  ויודעות  שנמצאות,  במקום  קודש  שבת 

הדליקו נרות שבת – אם אפשר בכך.

5) פירוש רש"י פנחס כו, סד. וראה תנחומא פנחס ז. במדבר רבה 
פכ"א, י.

6) פרשתנו יג, כז.
7) שם יד, ז.

8) שמות ג, ח.

”יגעתי  יקויים  אצלן  שגם  בוודאי  הרי  שכן,  ומכיון 
להוסיף  כדי   – בואן  למטרת  הקשור  בכל  ומצאתי", 

בענייני יהדות, תורה ומצוותיה.

ה
ממקום  לכאן  שהגיעו  שהאורחים   – בזה  עניין  ועוד 

רחוק, מהווים ”דוגמא חיה" עבור אלה שמקומם כאן:
אורחים אלו – טלטלו את עצמם ממקום רחוק, תוך 

כדי וויתור על הנוחיות ושלימות המנוחה ביום השבת 
כדי  כאמור,  זה,  וכל  בבתיהם,  בהיותם  לה  שרגילים 
ולהשתתף  דורנו,  נשיא  של  אמות  בארבע  להתפלל 
עד  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  זאת  ועושים  בהתוועדות, 

שהשמחה ניכרת על פניהם.
ולעומתם, אלו שמקומם כאן – אשר לא הוצרכו לעזוב 
את בתיהם ליום השבת, הסבו לסעודת השבת ביחד עם 
הנוחיות  כל  עם  מיטתם,  על  וישנו  משפחתם,  בני  כל 
מתביישים  ולא  בהתוועדות  יושבים   – בה  שהורגלו 
לישון... בנוכחותם של אורחים אלו!... הנהגה כזו היא 

היפך האנושיות!...
אמנם, במשך כל השבוע עבד והתייגע כו', אבל אף 
מקום  מה  כן,  ואם  צרכו,  די  וישן  נח  כבר  כן,  פי  על 

לעייפות?!...
או  ”דאגה"  פניהם  על  שניכר  כאלו  ישנם  כן  וכמו 
מכיון  לו,  חסר  לא  ”גשמיות",   – בזה  וכיוצא  ”רוגז" 
שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל צרכיו מידו המלאה 
עדיין  כן,  פי  על  אף  אבל  והרחבה;  הקדושה  הפתוחה 
גם...  עצמו  על  להוסיף  שרוצה  מכיון  ומתאונן,  דואג 
 – היצר  את  ומגרה  עצמו  על  מושך  הוא  ”חומריות"... 
”על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע"9 – שירצה לא רק 
מה שצריך בשביל גשמיות הגוף, כי אם גם למלא את 

9) ראה של"ה שער האותיות אות י (סח, רע"ב).

וויתור  כדי  תוך  רחוק,  ממקום  עצמם  את  טלטלו  אלו  אורחים 
על הנוחיות ושלימות המנוחה ביום השבת שרגילים לה בהיותם 
בבתיהם, כדי להתפלל בארבע אמות של נשיא דורנו ולהשתתף 

בהתוועדות, ועושים זאת מתוך שמחה וטוב לבב
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הצורך של חומריות הגוף!...

ו
הוראה  תהיה  האורחים  של  שהנהגתם  רצון  ויהי 
ולימוד ו"דוגמא חיה" – בדרכי נועם ודרכי שלום – עבור 
בשמחה  להיות  יחדיו  כולם  שיתאחדו  המקום,  תושבי 
בו"10,  עצב  ”אין  אשר  השבת,  ביום  ובפרט  לבב,  וטוב 

”וביום שמחתכם אלו השבתות"11.
פניהם  על  שרואים  אלו  גם  הרי  דבר,  של  ולאמיתו 
רוגז או דאגה כו' – הרי מצד פנימיות נפשם נמצאים גם 
שרצונו  הרמב"ם12  דין  כפסק  שמחה,  של  בתנועה  הם 
”לעשות   – הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  האמיתי 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  רצונו  את  למלא  המצוות",  כל 
כך שמצד העצם והפנימיות – נמצאים כבר באופן של 

10) ירושלמי ברכות פרק ב סוף הלכה ז. תוספות ד"ה מאן דאמר 
– מועד קטן כג, ב.

11) ספרי בהעלותך י, י.
12) הלכות גירושין סוף פרק ב.

אחדות.
ממש  בקרוב  נזכה  זו,  מאחדות  אשר   – והעיקר 
יקויים  כאשר   – האחדות  בעניין  השלימות  לתכלית 
(ולא  גדול"  ”קהל  הנה",  ישובו  גדול  ”קהל  הייעוד13 

”קהילות גדולות") – לשון יחיד דווקא.
להיותו  אשר  צדקנו –  משיח  ידי  על  נפעל  זה  ועניין 
ידו  על  נפעל  שבישראל14,  הכללית  היחידה  בחינת 
”קהל   – ישראל  של  האחדות  עניין  ושלימות  אמיתת 

גדול ישובו הנה".
ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה   – ובפשטות 

משיח צדקנו, בעגלא דידן, תיכף ומיד ממש. 

(משיחת שבת פרשת שלח, מברכים החודש תמוז, תשמ"ה. תורת 
מנחם התוועדויות תשמ"ה חלק ד' עמ' 2328 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה)

13) ירמיה לא, ז.
14) ספר המאמרים תרכ"ז עמ' טז. תרצ"ט עמ' 207. ובכ"מ.

יש ללמוד הוראה משמה של הפרשה: ”שלח".

לשלוח  ציווי   – היא  ”שלח"  המילה  משמעות 
שליחים.

שליחות נדרשת כאשר יש צורך לבצע דבר במקום 
אחר, שכן, בכדי לפעול במקום בו האדם נמצא בעצמו 

אין צורך בשליח.

מכך נלמדת ההוראה: 

נמצאים,  בו  ומצב)  (מעמד  ב'מקום'  להסתפק  אין 
יש ”לשלוח שליחים" ל'מקום' אחר טוב יותר וללמוד 

ולקבל ממעלותיו.

ליתר פירוט:

כאשר נמצאים ב'מקום' לא טוב בעבודת ה' – אסור 
שליחים  שלח  ”שלח!",  מצווה:  התורה  לייאוש,  ליפול 

ותור אחר מקום טוב יותר.

ה'  בעבודת  טוב  ב'מקום'  כשנמצאים  גם  כן,  כמו 
הנמצא  בטוב  להסתפק  אין   – ”שלח!"  הציווי:  ישנו 
מקום  אל  שליחים  לשלוח  יש  הנוכחי,  ומצב  במעמד 

טוב יותר ולהוסיף להתעלות בעבודת ה'.

האדם  להשפעת  גם  הוראה  מלמדנו  הפרשה  שם 
על סביבתו:

עליו  במקומו,  שעושה  בפעילות  להסתפק  אין 
”לשלוח שליחים" ולחפש מקומות חדשים בהם ניתן 

לפעול ולהשפיע.

”שלח":  התורה  בהוראת  מעלה  קיימת  נשים  אצל 
בלתי  עניין  האנשים  אצל  פעלה  המרגלים  שליחות 
הן  הארץ",  את  ”מחבבות  היו  הנשים  לעומתם  רצוי, 
קיבלו מהמרגלים רק את הדברים הטובים שאמרו על 
ארץ ישראל – ”באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת 
חלב ודבש היא וזה פריה". הרי לנשות ישראל מעלה 

מיוחדת בהוראת התורה ”שלח".

בשבת זו הגיעה קבוצה של אורחים מעבר לגבול, 
הם  ”שלח":  התורה  הוראת  את  קיימו  אלה  אורחים 
השהייה  על  ויתרו  הטבעי,  ממקומם  עצמם  ”שלחו" 
בדרכים,  והיטלטלו  הפרטי  בביתם  והנוחה  הנעימה 
וכל זאת בכדי להתפלל בבית הכנסת של נשיא הדור 

ולהשתתף בהתוועדות חסידית.

סיכום

26
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תיכף ומיד 
נכנסים לארץ

לא מסתפקים בגאולה רוחנית
...ישנו גם התוכן דפשטות הכתובים – ”והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש", 

כניסה לארץ-ישראל בפשטות ובפועל, בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
אמנם העבודה הקשורה עם ארץ-ישראל הרוחנית – עבודה נעלית היא, אבל אף-על-פי-כן, אין להסתפק בכך ח"ו, 
יש לדעת שהעבודה הקשורה עם ארץ-ישראל הרוחנית היא הכנה לקראת הכניסה לארץ-ישראל כפשוטה, בפועל 

ממש.
האמיתית  גאולה   – הוא  העיקר  אלא  בלבד,  רוחנית  בגאולה  להסתפק  שאין   – הגאולה  לעניין  בנוגע  כן  וכמו 

והשלימה בפועל ממש.
וכידוע הסיפור שכאשר אדמו"ר הצמח צדק אמר בקשר להדפסת ה"ליקוטי-תורה" שזהו עניין של גאולה – השיב 

בנו וממלא מקומו, נשיא ישראל שצריכים ורוצים את הגאולה כפשוטה!
הדפסת ה"ליקוטי-תורה" היא אמנם עניין נעלה ביותר, עד לתכלית העילוי – ”ידעתיו הייתיו", אבל אף-על-פי-כן, 

תכלית הכוונה היא – ”טובה הארץ מאד מאד", ”ארץ זבת חלב ודבש" כפשוטה.
 [...] אלא שבני-ישראל עצמם לא יצטרכו להתייגע בכל עניינים אלו, כמו שכתוב ”ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני 

נכר איכריכם גו'", ואילו בני-ישראל יקבלו את הכל מן המוכן.
[...] בכניסה לארץ שתהיה בגאולה האמיתית והשלימה – יקוים היעוד ”ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר איכריכם 

גו'", היינו, שכל העניינים יהיו מן המוכן, ללא צורך ביגיעה כלל, בדוגמת העניין ד"זבת חלב ודבש".

(התוועדויות תשד"מ כרך ג, עמ' 1974 והלאה)

קרובים אנו ביותר וביותר!
כאשר חושבים אודות אריכות הגלות יותר מאלף ותשע מאות שנה (מאז חורבן בית שני, מלבד שנות הגלות שלפני 
זה כו'), אשר לאחרי כל אריכות הגלות וקושי הגלות, ולאחרי הבקשה והצעקה ”עד מתי", עדיין לא בא – עלול יהודי 

ליפול ברוחו, חס ושלום.
הנה על זה אומרים לו:

דבר ברור הוא שתיכף ומיד נכנסים לארץ – בכל שכן וקל וחומר מההדגשה שבפרשתנו בסמיכת פרשת נסכים 
לפרשת מרגלים, שתיכף ומיד לאחרי גזירת המרגלים, כשראה הקב"ה את נפילת הרוח כו' דבני-ישראל, ”בישר להם 
שיכנסו לארץ", ועל אחת כמה וכמה בימינו אלו, שקרובים אנו ביותר וביותר לכניסה לארץ (לא רק כבזמן יהושע, 

אלא) בתכלית השלימות.

(שיחת ש"פ שלח תשמ"ז, 
התוועדויות תשמ"ז כרך ג, עמ' 544)

משיחוגאולה
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הוראה דחופה ערב 
מלחמת יום הכיפורים

הרבי תבע לחדש בתורה ולפרסם קובצי תורה בדחיפות! • סירב לגזור 
תענית עקב מלחמת ”יום הכיפורים" • הקביעה: אפשר לסמוך על רופא 
גוי ואין לקשור רפואה ביראת שמיים • הרבי קרא: בואו להעיד - אל 

תחששו לפרנסתכם! • ”ישור" זקן באמצעות מסרק • פרק נוסף בסדרת 
יסודתו בהררי קודש - מקור להנהגות הרבי בדברי הפוסקים מדורות 

קודמים

פרסום קובצי חידושי תורה 
ערב המלחמה

בתקופה  הרבי  שהורה  הנדירות  ההוראות  אחת 
שקדמה למלחמת יום הכיפורים נאמרה בש"פ מטות-
:(273 עמ'  יג  כרך  שיחות'  (’לקוטי  תשל"ג  מסעי 

דבר נכון וטוב הוא שבכל מקום יש ”כולל" (לאו דווקא 
שם  שיש  בעולם  מקום  כל  אלא  לחב"ד,  השייך  כולל 
ובהקדם   .. תורה  חידושי  קובץ  לאור  יוציאו  ”כולל") 
הכי אפשרי בכדי שיוכלו ללמוד בהם מיד. ונעשה על-

ידי-זה תלמוד תורה דרבים.
דכתות  שהאברכים   - לישיבות  בנוגע  זה  דרך  ועל 
הגבוהות בודאי שייכים להוציא לאור קובצי חידושי תורה, 
להקשות  על-כל-פנים  ביכולתם  הקטנות  כתות  ואפילו 

ולשאול בפלפולא דאורייתא ולהוציא לאור ענינים אלה. 
ואף תלמידים הקטנים ביותר.. עליהם לדרוש ממוריהם 

.. שיוסיפו בשעורים הנלמדים אתם.
ר"ח  קודם  לאור  יצאו  שהקובצים  הוא  וטוב  נכון  ודבר 
אלול (ועכ"פ - לאמצע חודש אלול) בכדי לסיים בזה שנת 

השמיטה.
במכתב  שמפורש  כמו   - הנ"ל  ביצוע  את  זירז  הרבי 
המזכירות מיום ט"ו אלול תשל"ג (ראה ’אגרות-קודש' 
כרך כח עמ' שטו): ”...ובבקשה לאשר תומ"י [=תיכף ומיד] 
קבלת מכתבנו ולהודיע מהנעשה בהנ"ל, ות"ח למפרע".

פרסום   (1 בדבר  ברבים  הראשונה  ההוראה  זו  הייתה 
קובצי תורה ברבים. 2) הופנתה גם לכלל הציבור (לאו 

דווקא לחב"ד). 3. הוגהה בידי הרבי.
אין אתנו יודע עד מה, אך שמא הדבר קשור בהוראה 
מבארדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  הרה"צ  בשם  המובאת 
מז'יטאמיר  אהרן  ר'  להרה"צ  אהרן'  ’תולדות  בספר 
[=מורי  מ"ו  מאדוני  ששמעתי  ”כמו  ויקהל):  (פרשת 
אב"ד  יצחק  לוי  מו"ה  המפורסם  החסיד  הגאון  ורבי] 
דק"ק ברדיטשוב, כשרואים שמתעורר מלחמה בעולם 
צריכים לומר חילוק בגמרא, כי כל מה שיש בעולם הכל 
כשרואים  ולכך  העולמות,  כל  חיות  שהיא  בתורה  הוא 
בתורה,  צירופים  נעשה  כבר  בודאי  בעולם  מלחמה 
כל  ולהפך  בגמרא  ולפלפל  חילוק  לומר  צריך  ולכך 
זאת, וזה הכח נתן לנו משה רבינו, שכמו שאנו לומדים 
הפירוש בגמרא כך צריכים כל העולמות להתנהג א"ע 
התחתון". עולם  הן  עליונים  עולמות  הן   - עצמן]  [את 
עם פרוץ המלחמה התבטא הרבי (’לקוטי שיחות' כרך 
(כולל  הקיץ  כל  במשך  הוראתו  בדבר   (404 עמ'  יד 
באותה התוועדות - ’ליקוטי שיחות' כרך יג - שם עמ' 
273-271) לעסוק בחינוך ילדי ישראל ”להשבית אויב 
ומתנקם" שהיה זה בבחינת ”[ניבא] ולא ידע [מה ניבא]".
חידושי- הדפסת  של  זו  הוראה  לצרף  שאפשר  ויתכן 

על  ישראל  עם  של  הניצחון  ולזרז  לגרום  כדי  תורה 
אויביו.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

24
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הרבי סירב לגזור תענית
תשל"ד,  הכיפורים  ביום  המלחמה,  פרוץ  לאחר 
ציבור.  תענית  על  להכריז  רבניים  גורמים  ביקשו 
כתב  ואף  תשל"ד  מרחשוון  בחודש  זאת  שלל  הרבי 
רכד  גליון  בהתקשרות  (פורסמה  מיוחדת  תשובה 
ר'  הרה"ח  דאז  הרבנים  אגודת  למזכיר   (14 עמ' 
אברהם שמואל הכהן שי' לוין (כיום בתל-אביב ת"ו).

גם  כנראה  הוא   - תצב  לסימן  בציון  הרבי  כוונת 
י"ז  עד  בחשוון  בה"ב  להתענות  הט"ז ”שאין  לדברי 
ימים בחדש שהיא זמן רביעה ראשונה שהיו נוהגים 

להתענות...".
ב'דרכי  גם  מצינו  תענית  שלילת  הנהגת  והנה, 
[אשר  ממונקאטש  וכו'  להרה"צ  ושלום'  חיים 
ב  כרך  במסיבו'  ’המלך  ראה   - מאד  חיבבו  הרבי 
תרע"ד- המלחמה  ”בשעת  תרנד:  סימן  צט]  עמ' 
לכל  ציבור  תענית  לגזור  הגאונים  רצו  תרע"ח 
המדינה ורבינו לא הסכים לזה..." ראה שם בארוכה.

סימן  רבינוביץ  תשובות'  (’פסקי  שפירש  מי  והיה 
שמדובר  היא  לכך  שהסיבה   (4 הע'  קפ  עמ'  תקעו 
(”ומיירי  עצמן  העולם  אומות  שבין  במלחמות 
לבני  סבל  ונגרם  באלו  אלו  מתגרות  שהאומות 
”אבל  הא'").  העולם  במלחמת  שהי'  כמו  ישראל 
ישראל  ערי  על  מלחמה  ועורכים  צרים  כשהגויים 
כביכול  כזה  ובמקרה   – כלל"  [מדובר]  איירי  לא 
ברור  היה  הרבי  מדברי  אבל,  לתענית.  מקום  יש 
שמחה  של  קו  באמצעות  דווקא  שרצונו לפעול 
שב'לקוטי  ובשיחה  שם  התקשרות  (ראה  והתעלות 

שיחות' כרך יד שצויינה לעיל).

סמכות רופא גוי ואין לקשור 
רפואה ביראת-שמים!

כרך  (’אגרות-קודש'  אליו  לפונה  הרבי  השיב  כך 
יא עמ' קכז):

במה שכותב אודות רופא מומחה אינו יהודי שיש לו 
שם טוב גם בין בני ישראל, ושואל חוות דעתי - לא הבנתי 
מה הספק בזה, כי בענייני רפואה אין מבדילים בזה"...
תריח  סימן  יום-הכפורים  בדיני  זה  דין  מקור  בפשטות 
בקי  רופא  שם  יש  אם  לאכול,  שצריך  ’חולה  א:  סעיף 
פיו..  על  אותו  מאכילין  כוכבים..  עובד  הוא  אפילו 

שומעים לרופא'.
וא"ו: סעיף  שם  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע 
שבישראל  ככשר  הוא  הרי  נכרי  הוא..  הרופא  ”אם 

להכחיש  ונאמן  להחמיר  בין  להקל  בין  זה  לענין 
רופא הכשר שבישראל".

הרבי מדייק בדברי 
הרב מבריסק

תשל"ז  (שיחות-קודש  תשל"ז  כסלו  כ"ף  בשיחת 
כרך א' עמ' 340 ומשם ל'שולחן מנחם' כרך ד' עמ' 
פח) האריך הרבי בענייני סמכות רפואית וסיפר על 
הגר"ז מבריסק, שכאשר סיפרו לו על כך שיש שני 
ירא-שמים  יותר  מהם  שאחד  אלא  רופאים מומחים 
מחבירו - הקפיד הגרי"ז ונזף על כך שמזכירים ענין 
שהיראת- ואמר  לרופא,  בקשר  שמים  יראת  של 

שמים של הרופא ”לא מעלה ולא מוסיף".
היה  מבריסק  שהרב  (בהקדמה  רבינו  והקשה 
במאמרו  הדיוק  גודל  מובן  ובמילא  בלשונו,  מדייק 
איכפת  מה  הם,  מומחים  הרופאים  ששני  כיוון  זה): 

לנו אם יעדיפו את זה שהינו יותר ירא-שמים?
ותוכן הביאור (עיין שם באורך), שאף אם בנידון-
מידה,  באותה  הם  מומחים  הרופאים  שני  דידן  
גדול  הוראה,  שמורה  יראו  השומעים  כאשר  הרי 
בישראל, מתעניין במידת היראת שמים של הרופא, 
עלולה להתגלגל תקלה במקרים אחרים שבהם אין 
את  להעדיף  ויבואו  במומחיותם,  שווים  הרופאים 
הירא-שמים שאינו מומחה כל-כך, והרי זה ענין של 

ספק פיקוח נפש שמחמירים בו יותר כו'.
כלומר:

רפואה  שבעניני  היסוד  את  ולהשריש  לחזק  כדי 
כפשוטה הרפואה  בחכמת  המומחיות  הוא  הקובע 
במדת  ההתעניינות  את  בתכלית  הגרי"ז  שלל   -
היראת-שמים של הרופא (אף שבאותו מקרה פרטי 
בלאו -הכי היו שני הרופאים מומחים בשווה) - עד 

כאן.
יובן  הרבי,  ע"י  שהוסברו  הגרי"ז  בדברי  החידוש 
יום- לענין  ברורה'  ה'משנה  שכותב  הדברים  אחרי 

שם  א  ס"ק  תרי"ח  סימן  הלכה'  ב'ביאור  הכיפורים 
הביא:

כו)  אות  (יכין  ישראל  תפארת  בספר  ”כתב 
היטב],  בדבר[=לשקול  להתישב  יש  דהאידנא 
שבעיני ראיתי דשבקי להמנותייהו [=עזבו (רופאים 
גויים) את נאמנותם], דלכל חלי קל אומרים תמיד 
שכשיתענה יסתכן... גם לענין רופאי ישראל שהרבה 
שבת  ולחלל  תורה  דברי  על  לעבור  חשודים  מהם 
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רב  עיון  צריך  אפקירותא  מצד  מתענים  אינם  הם  וגם 
תלוי  הדבר  ובאמת  שם.  עיין  עליהם,  לסמוך  יש  אם 
בספר  שכתב  וכמו  הענין  את  המורה  עיני  ראות  לפי 
והדבר  לשונו,  וזה  ב'  אות  תרי"ח  סימן  אפרים  מטה 
בענין  בעיונם  ובבקיאותו  המורה  עיני  בראות  תלוי 

הזה, עיין שם".
עצמו  על  העיד  (שהרבי  ישראל'  ה'תפארת  מדברי 
עמ'  ב'  כרך  במסיבו'  ’המלך  השווה:  לומדו -  הוא  כי 
רצד) וה'מטה אפרים (ראה אודותיו לאחרונה בגליון 
א'שמב) נמצא שנאמנות רופא גוי או כזה שאינו שומר 
אמנם  מוחלטת.  אינה  יוהכ"פ  תענית  לענין  תומ"צ 
לפועל, הנה הפוסקים בדורות האחרונים (ראה ’פסקי 
יש  שלכתחילה  הסיקו  רפג)  עמ'  רבינוביץ  תשובות' 
לא  הדבר  באם  אך  תורה,  שומר  רופא  עם  להתייעץ 
נעשה ורופא נוכרי או יהודי שאינו שומר תומ"צ חיוו 

דעתם בשלילת הצום חייבים לשמוע בקולם.

”ובפרט שהוא דתי"
גוי  ע"י  רפואה  לענין  הרבי  בתשובת  ומעניין: 

(’אגרות-קודש' כרך יא עמ' קכד) מסיים הרבי:
קנה  סימן  יו"ד  שו"ע  ראה   =] אומנתו  מרע  לא  ואומן 
אפילו  בפועל  במעשה  שראינו  וכמו  סק"ג],  ובש"ך  ס"א 
וב'שולחן  דתי".  שהוא  שכותב  ובפרט  הק',  מנשיאינו 
לגוי  תיקון  יש  ש"יותר  הבעש"ט  לתורת  ציינו  שם  מנחם' 

עובד עבודה זרה מן האפיקורסים שכופרים בה' לגמרי.
הוראה דומה ניתנה מהרה"צ ר' אהרן זצוק"ל מבעלז 
אמר:  ”מרן  פד):  עמ'  תשמ"ג,  אה"ק  בעלז',  (’מנהג 
לו  ושיש  מומחה,  לרופא  רק  ילכו  לרופא  זקוקים  אם 
מעלות דלהלן: א) שיהיה מאמין" [אלא ששם מדובר  

ביהודי!].

בואו להעיד - אל תחששו 
לפרנסתכם!

הכאת  של  תשמ"ג  בקיץ  סוערים  אירועים  אחרי 
ברבים  דעתו  הרבי  הביע   - חסידיים  יהודים  ופציעת 
’ליקוטי  ראה   - תשמ"ג  בתמוז  עשר  שבעה  בשיחת 

שיחות' כרך כג עמ' 303 ואילך.
חידוש גדול חידש אז הרבי בענין חיוב הגדת עדות 
- ראה בארוכה בסעיף יו"ד (עמ' 307) שם ובהערה 60

(שם צויינו מראי-מקומות).
וממשיך בסעיף יא (עמ' 308):

ואין כל צורך בהשתדלות מיוחדת להכריחם לבוא [של 

אב ובן להעיד] כו'  - כי כאשר ידעו שהזמנה זו שמזמינים 
אותם לבוא לבית דין .. היא הזמנה אמיתית, בודאי יבואו 

הם מעצמם!
ובקשר לטענה שהגדת העדות יכולה לפגוע בפרנסתם 
- הנה יהודי המאמין בה' ובתורתו בודאי מאמין שהפרנסה 
ועל-  .. היחידי  ומפרנס  הזן  שהוא  הקב"ה  על-ידי  ניתנת 

פי-זה, כאשר יהודי מתנהג על-פי ציווי השו"ע, הנה לא זו 
בלבד שלא יתכן שמעשה זה יביא לידי חיסרון בהמשכת 
ברכתו של הקב"ה בענין הפרנסה, אלא אדרבה .. יוסיף
לו הקב"ה המשכת הברכה בנוגע לפרנסה ובכל המצטרך 

לו.
החידוש בדבר כי בבית דינו של הב"י פסקו במפורש 
הפסד  לגרום  עלול  הוא  כאשר   – פוקע  עדות  שחיוב 
אבקת  בשו"ת  מפורשים  הדברים   – לאומרה  מוכח 

רוכל סימן קצה:
”הטענה השמינית, שאפי' לא היה בדבר סכנת גוף 
אלא סכנת ממון בלבד, היה מותר לכבוש עדותו, אפי' 
אם היה ראוי להעיד... ואין אומרים לזה הפסד ממונך 
כדי שיזכה חברך בממון... וכדאשכחן במשיב אבדה".

א)  לג,  (ב"מ  בגמרא  נאמר  אבדה  במשיב  ואמנם, 
ו"שלו  אביו")  ואבדת  (ב"אבדתו  קודמת"  ש"אבדתו 
שלמדים  משום  רבו")  ואבדת  (ב"אבדתו   ” קודם 
מהפסוק ”אפס כי לא יהי' בך אביון - שלך קודם לשל 

כל אדם" כדברי רב יהודה אמר רב.
אבל באמת אין בכך סתירה לדברי הרבי, כי תשובת 

הדברים בצידם:
א) בגמ' שם ממשיך:

ופירש  כך"  לידי  בא  סוף  כך  בעצמו  המקיים  ”כל 
רש"י: ”אף-על-פי שלא הטילו עליו הכתוב, יש לאדם 
ליכנס לפנים משורת הדין ולא לדקדק שלי קודם, אם 
לא בהפסד מוכח. ואם תמיד מדקדק, פורק מעליו עול 

גמילות חסדים וצדקה, וסוף שיצטרך לבריות".
היא  בה'  האמונה  שבאמת  הרבי  דברי  כי  נמצא 
תבטיח ותגרום שסוף-סוף לא יהיה כאן ”הפסד מוכח" 
טוב  חשוב  רבותינו:  וכמאמר  פרנסתו,  תיפגע  ולא   -

(יביא לכך ש) יהיה טוב!
ב) יתר על כן: הרבי ממשיך בהערתו שם:

של  ממונו  להציל  בכדי  הוא  שם  שבסמ"ע  הדין  והרי 
הנגזל .. ומכל-שכן בנידון-דידן שהמדובר הוא בנזקי גוף.
ועל אחת-כמה-וכמה כשיש לחשוש שימשיכו לעשות 
כן גם להבא , ואפשר למנוע זאת על-ידי שיעידו - הרי יש 

בזה גם משום ”לא תעמוד על דם רעך"...
והנה על זה קבעו חז"ל (סנהדרין עג,א): מנין לרואה 
ליסטים  או  גוררתו  חיה  או  בנהר  שטובע  חבירו  את 
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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פרשת שלח
וימצאו איש מקושש עצים ביום 

השבת (טו,לב)

לשם שמים נתכוון, שהיו אומרים ישראל: 
כיוון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ 
ממעשה מרגלים שוב אין מחוייבין 
במצוות, עמד וחילל שבת כדי שייהרג 
ויראו אחרים (מדרש, הובא בתוספות 
בבא-בתרא קיט)

שאי  הדעת  על  יעלה  למה  וכי  מובן:  לא  לכאורה 
מחובת  להפקיע  כדי  בה  די  לארץ-ישראל  הכניסה 

קיום המצוות?
הייתה  במדבר  העיקרית  העבודה  הוא:  ההסבר 
לימוד התורה, שהיא עבודה רוחנית הנעשית במחשבה 
ובדיבור, כמאמר (מכילתא בשלח טז) ”לא ניתנה תורה 
נעשתה  לארץ  הכניסה  לאחר  רק  המן".  לאוכלי  אלא 
העבודה העיקרית במעשה – קיום המצוות בגשמיות. 
מכיוון  לארץ,  להיכנס  רצו  לא  בחטאם,  המרגלים, 

שהעדיפו להישאר במדבר ולעסוק בעבודה רוחנית.
נמצא, אפוא, כי יש נתינת-מקום לסברה לפיה, כיוון 
שלבסוף נגזר על ישראל ”שלא ליכנס לארץ ממעשה 
לקיום  כלל  שייכים  הם  אין  ששוב  הרי  מרגלים",

המצוות במעשה, וכל עבודתם היא בלימוד התורה.
(ליקוטי-שיחות כרך כח עמ' 93)

פרשת ציצית
בעת מאסרו של הרבי הריי"צ בשנת תרפ"ז, נכנסו 
פקידי בית הסוהר לתאו כדי לצלמו. הרבי, שהיה אז 
באמצע תפילתו, רמז להם בידו שלא להפריע לו, והם 
עזבו את החדר. כעבור זמן מה חזרו הפקידים, והרבי, 
כשהכיפה  התיישב  התפילה,  את  סיים  שבינתיים 
כל  את  שייראו  כך  קטן  הטלית  את  ופרש  לראשו, 
מכך,  רצון  שבעי  היו  לא  הפקידים  הכנפות.  ארבע 
השיב  הרבי  אולם  הציצית.  את  שיצניע  לרבי  ואמרו 
צלמו  אותי?  לצלם  רצונכם  ובנחישות:  בהחלטיות 

אותי כפי שאני נראה...! וכך עשו...

(שיחת י"ב תמוז תשכ"א. תורת מנחם תשכ"א (לא) חלק ג, 
עמ' 120)

וזכרתם את כל מצוות ה' (טו,לט)

שמנין גימטרייה של ציצית שש מאות, 
ושמונה חוטים, וחמישה קשרים – הרי 
תרי"ג (רש"י)

למרות שכל תרי"ג המצוות נרמזות בציצית, בכל-
לבוש  היא  הטלית  שכן  בטלית.  גם  צורך  יש  זאת 
על- לבחינה  רמז  מבחוץ,  האדם  את  וסובב  המקיף 
יש  והגיונית.  שכלית  לתפיסה  ניתנת  שלא  שכלית, 
לדעת ולזכור תמיד שתרי"ג המצוות יוצאות ונמשכות 

מדרגה שהיא למעלה מהשכל.

(לקוטי שיחות כרך ב עמ' 324)

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (טו,לט)
הרי  ל"עיניכם",  ”לבבכם"  הכתוב  הקדים  מדוע 

הסדר הוא שהעין רואה ואחר-כך הלב חומד?
נעלמה'  ’המשכה  בליבו  אדם  מרגיש  לפעמים  אלא 
וזוהי  פנימית,  שמים  מלכות  עול  פריקת  היינו  לרע, 
לראות,  צריכים  שאין  במקום  העין  לראיית  סיבה 

וראייה זו מביאה לאחר מכן לידי חמדת הלב בגלוי.

(ספר המאמרים תשי"א עמ' 338)

ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים 
שנה (יד,לג)

חטא המרגלים גרם לעונש של ל"ט שנה, שכן החטא 
היה בשנה השנית ליציאת מצרים.

בטעמו של מספר זה – ל"ט – יש לומר:
חז"ל דימו את הוצאת הדיבה של המרגלים להוצאת 
עונשו  והרי  טו),  ישראל" (ערכין  על ”בתולת  רע  שם 
של מוציא שם רע הוא ”וִיְסרו אותו" (תצא כב), היינו 

ל"ט מלקות.

(תורת לוי-יצחק עמ' רסה)

ממעייני החסידות
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באים עליו, שהוא חייב להצילו בנפשו ? שנאמר ”לא 
תעמוד על דם רעך".

ומפורש גם בשאילתות דרב אחאי גאון שאילתא פג: 
למיזל  מיחייב  דחברי',  בסהודתא  דידע  מאן  ”דאילו 
 .. באיסורא  קאים   , לי'  מסהיד  לא  ואי  לי'.  ואסהודי 
ותניא:  מנין שאם אתה יודע לו עדות שאין אתה רשאי 

לשתוק עליו? ת"ל לא תעמוד על דם רעך".
והחיוב הוא גם אם קיומה יגרום לו נזק  ,שהרי כן 
הוא בכל מצוות לא תעשה שבתורה שהחיוב להוציא 

כל הונו על-מנת שלא לעבור עליה!

יישור זקן באמצעות מסרק
ב'אגרות-קודש' כרך כ' עמ' קפד כותב הרבי:

סגולה  יחידי  שישנם  (אף  מסרק  ע"י  הזקן-  ליישר- 
נגעו  לא   - המובא  ובלשון  זה.  על  ומקפידים  שמהדרים 
ויכול   , סגולה  יחידי  רק  בזה  נהגו  כנ"ל  זקנם),  בשערות 

לישר הזקן במסרק.
על אותם יחידי סגולה - בדרכו של האריז"ל - נמנה 
 - ב'תורת-מנחם  כמובא  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
רשימות היומן' עמ' ריג ש"לא הי' סורק זקנו במסרק, 

כי אם שורהו במים".
בדיקנא  נגע  שלא  מלובלין'  ה'חוזה  על  מובא  כן 

קדישא מעולם ולא סרק את זקנו.
יד  שו"ת  (שבסוף  חנוך  עין  בהגהות  מובא  מאידך 
חנוך על שו"ע יו"ד סימן קפא סעיף ט): ”שמעתי מפי 
חמי הרב הקדוש בעל ספר ’קדושת יו"ט' ז"ל שסריקת 
אתנאה  ואנוהו',  א-לי  ’זה  בכלל  היא  והפיאות  הזקן 

לפניו במצות, שיהיו מצוות מהודרות". 
בספר ’הדרת פנים-זקן' מהדורה שלישית (תשס"ו) 
בדעת  הן   - הסירוק  לענין  רבות  התייחסויות  ישנן 

תלמידי האריז"ל והן בדעת שאר גדולי-ישראל. 

זה א-לי - בהוצאת וכריכת 
ספרים

בחורף תשכ"ח כתב הרבי - בנוגע להידור בהוצאת 
ספרים (’ליקוטי-שיחות' כרך יא עמ 241):

...והרי פסק רבינו הזקן בשלחנו הל' ציצית (סכ"ד ס"ג) 
מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה והוא הדין כל המצות 
א-לי  זה  שנאמר  דאפשר  מה  בכל  בהידור  לעשות  צריך 
ואנוהו התנאה לפניו במצות. [בנוגע לספר התורה מפורט 
בשיראין  וכורכן  נאה  וקלמוס  נאה  בדיו  קלג,ב)  (שבת 

נאין] ומסתימת לשונו (וכן ממה שכתב בסימן תרנא סעיף 
לרבינו  ליה  דסבירא  משמע  כו')  המובחר  מן  ומצוה  ב: 

דהתנאה לפניו במצות הוא מן התורה...
(’ספר- תשנ"ב  בשנת  אלו  דברים  והדגיש  וחזר 
השיחות - תשנ"ב' כרך ב' עמ' 377 ואילך; ’התוועדויות 

תשנ"ב' כרך ב' עמ' 283): 
בנוגע  זה  דרך  ועל  ומצוות...  תורה  עניני  בכל  הציווי 
להדפסת ספר של דברי תורה , ספר נאה, נייר נאה ודפוס 

נאה וכריכה נאה.
לדוגמא  (ראה  הזדמנויות  במספר  ציין  אף  הרבי 

’אגרות-קודש' כרך כה עמ' כה):
על אחת כמה וכמה בדורנו.. שזקוק הוא לזירוז מיוחד... 
על  כנ"ל  האפשריים  האופנים  בכל  ולחבבה  ולהמשיכה 

ידי דפוס נאה וכו' וכו'.
ספרים  הוצאת  על  התריע  אחדות  ובהזדמנויות 

בכריכות הניזוקות מכתמים וכו'. 
ראוי לציין למה שכתב בספר ’קב הישר' פרק נד:

ספרים  לו  שיהיו  לדקדק  צריך  התורה  ”מאהבת 
ואנוהו- א-לי  ”זה  מצוות  בכלל  והוא   , נאים  כרוכים 
התנאה לפניו במצוות" .. ”-ומביא שם מעשה מבהיל 
שהיו  ”על  שנענש  מישהו  על  חסידים)  ספר  (בשם 
ולתקנם"  אותן  לכרוך  לאומן  נתן  ולא  קרועים  ספריו 
כבוד  בחובה ”לנהוג  מאריך  לזה  ובהמשך  וכו' -  וכו' 

בספרים"!

כפר חב"ד מיועד 
ליהודים חיים!

החיים'  ל'בית  שטח  להכין  תוכנית  לרבי  כשהציעו 
לתושבי כפר חב"ד, התבטא הרבי (על-פי השמועה):

לדברים  ולא  בריאים  חיים  ליהודים  מיועד  המקום 
אחרים!..

דברי  משקל  על  נאמרו  הרבי  של  שדבריו  דומה 
הרמב"ם הל' רוצח ושמירת נפש פרק שביעי הלכה ד: 
”שאר הלווים השוכנים בערי מקלט כשימות אחד מהן 
- אינו נקבר בעיר .. שנאמר: ’ומגרשיהם יהיו לבהמתם 

ולרכושם ולכל חיתם - לחיים ניתנו ולא לקבורה'!".

חיות למעלה מדרך הטבע 
ב'ליקוטי שיחות' כרך ה עמ' 137 מבאר הרבי:

שאין  בעיר  לדור  לו  אסור  שתלמיד-חכם  הוא  הדין 
בה ”אומן" (מקיז דם), שכן מצד הטבע שהטביע הקב"ה 
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בגוף האדם בהכרח להיזקק להקזת דם. ומכיון שרב יוסף 
הוכחה  לו  היה  ל"אומן",  שנה   (22) כב  במשך  נזקק  לא 

שחיותו הוא למעלה מדרך הטבע; יעויין שם.
במסכת  מהנאמר  זו  הוכחה  לחזק  ניתן  ולכאורה 
שש  לרות  שנתן  בועז  של  במעשהו  (צג,ב)  סנהדרין 
ממנה  לצאת  בנים  ששה  שעתידין  לה  ”רמז   - סאין 
שמתברכין בשש ברכות" - חנני' מישאל ועזרי' דכתיב 
בהו (דניאל א,ד) ”אשר אין בהם כל מאום .. אמר רבי 
הוה  לא  דכוסילתא  כריבדא  אפילו  חנניא)  חמא (בר 

בהו" וברש"י שם: ”שלא היו צריכין להקזה כו'".
כלומר: זהו חידוש - שלא על פי טבע - ש"אפילו... 

לא הוה בהו".

הבאת הטף בראש 
השנה לביהכנ"ס

תשמ"ו  סליחות  מג'  הרבי  של  הכללי  במכתבו 
(’לקוטי שיחות' כרך כ"ט עמ' 536) נאמר:

גדולים  מאמצים  לעשות  היא  תורה  ישראל  מנהג 
ביותר, שכל ילד יהודי יהיה בימי ר"ה משך זמן בביהכנ"ס, 
ישמע  ובברכות,  בתפילה   - לגילו  בהתאם   - וישתתף 

תקיעת שופר יענה אמן ואיש"ר.
במכתב לא צויין על-כך שום מראה מקום. ולכאורה 
יש להעיר ממ"ש המגן-אברהם בס' תקפט: ”במהרי"ל 
קורא תגר על המביאים קטנים לביהכנ"ס שמבלבלים 
דהם  אצלם  אותם  יקחו  שהנשים  אך  השומעים  דעת 
יחסו  למרות  הזקן  אדמו"ר  באמת  אבל  פטורים" 
17 גליון  חב"ד  פרדס  [ראה  להמגן-אברהם  המיוחד 

עמ' 161] - השמיט דין זה.
צח  בסימן  מכבר  מש"כ  על  אדה"ז  סמך  [ואולי 
אין  בתפלה  אבותיהם  המבלבלים  ”וילדים  א:  סעיף 
יו"ד  סעיף  קכד  ובסימן  הכנסת",  לבית  כלל  להביאם 
”ואותן שרצים ושבים בבית הכנסת בשחוק מוטב שלא 

להביאם כלל לבית הכנסת"].
תקצב,ח),  (תקפט,ד  אפרים  המטה  דברי  לאור 
”בהתאם  הרבי  דברי  יובנו   - ועוד  ברורה  המשנה 
לגילו" - שנותן מקום לחלק בין קטנים המפריעים וכו'.
 - שונה  פירוש  המג"א  לדברי  העניק  החת"ס  והנה 
שלא  דאמרינן  הא  או): ”נ"ל  ד"ה   - (ב,ב  חג  בדרשות 
יבלבלו  שלא  הכנסת  לבית  טף  בראש-השנה  להביא 
באי בית הכנסת (עיין מג"א רס"י תקפט), אין הכוונה 
בלבול  אלא  רעש),  (של  והגופני  הגשמי  בלבול  על 
המחשבה, כי עיקר תפילתנו וכוונת נפשנו מיד היצה"ר 

השטן לזכות להדבק באור החיים, אבל לא יהיה עיקר 
עוללינו  על  ולחמול  הגוף  פרנסת  על  מחשבותינו 
הכנסת,  בבית  הטף  להביא  שלא  טוב  על-כן  וטפנו, 
ונשית לבנו  עליהם,  רחמנו  וכמרו  לפנינו  בעצמם  כי 
להתפלל עליהם בייחוד, ויתבלבל המחשבה מהכוונה 
הנרצית, ומצינו כן גם בעסק התורה דאחז"ל (עירובין 
כב,א) על שחורות כעורב, במי דברי תורה מתקיימים 
ז"ל  והראשונים   , כעורב  בניו  על  אכזרי  שנעשה  במי 
היו נוסעים מביתם והניחו בניהם שלא יבלבלו דעתם". 
[וראה גם בספר נחל קדומים עה"ת מהחיד"א פרשת 
משפטים עה"פ אך אם יום או יומים יעמוד לא יקם כי 
כספו הוא הביא: ”פירש הרב מהר"י מפוזנן כי יוה"כ 
ור"ה עומדים ישראל בתשובה ולא סגי כי זהו מיראות 
העניות שלא יגזרו עליו ודעתיה אפרוטה ליכתב בספר 
יומם  או  הכפורים  יום  אם  אך  רמז  וזה  טובה.  פרנסה 
ר"ה יעמוד בתשובה ותפלה לא יוקם אין לו קיום כי 
כספו הוא כי העיקר בעבור הכסף שיהיה לו פרנסה". 
(ועיין עוד בספר ’פרדס יוסף' עה"ת מה שהביא מעוד 

ספרים)]
עמ'  יט  כרך  שיחות'  (’ליקוטי  הרבי  ביאר  כבר  הרי 
הגשמיות  ענייני  על  יהודי  של  שתפילתו  ואילך)   291
כדי  אלא  לעצמו,  שלו  הגוף  ענייני  לצורך  לא  נועדו 
ענייניו  גם  שבאמת  כך  בעולם,  הקב"ה  את  להמליך 

הגשמיים שלו הוי צורך גבוה, עיי"ש בארוכה.
וראה מעין זה גם בדרשות החת"ס עצמו במאמרים 
אין  כי  משכיל  לכל  ידוע  ”דבר  כד):  דף  (ח"ג  לר"ה 
ועל  המחיה  על  להתפלל  האלו  בימים  כוונתינו 
לתיקון  כוונתנו  תכלית  אך  הגוף...  כלכלת  הכלכלה 
אל,  בית  העולה  במסילה  תמיד  נר  להעלות   נפשנו 
עובד  אדם  ואין  הגוף  סיוע  בלי  אי-אפשר  זה  וביען 
את ה' והוא רעב וצמא עייף ויגע.. על כן שאנו לבנו 
ליה  ואהני  שיבתו  לכלכל  אכסניא  הדין  על  להתפלל 

שטותיה"
והכל על מקומו בא בשלום;

נבואת המגיד להבית יוסף 
והשינויים בהם

מבאר   (176-177 (עמ'  כא  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
התורה"  ב"אור  הנאמר  יסוד  על  בעיקר  (מיוסד 
מישרים'  ’מגיד  בספר  דאיתא  הא  צדק)   – להצמח 
קידוש  על  נפש  למסירות  לזכות  אמור  שהיה  להב"י 
ה' , אלא שבגין סיבה מסוימת הענישוהו, ולפועל לא 
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/ יומן» תשמ"ב

ועל-כל-פנים, כעת כנ"ל יש סיבה מוצדקת לגמור 
פוסקת  כך  כי  הסוף  עד  במחבלים  הטיפול  את 
שהיו  שמה  גלויים  ניסים  ראינו  וכבר  הק',  תורתנו 
ושלא  אחד.  ביום  עשו  ביומיים  לעשות  צריכים 
יאמרו "כחי ועוצם ידי", אלא להזכיר בכל הזדמנות 
בארץ  שלום  יהיה  וכך  ה''  ב'עזר  נעשה  עניין  שעל 
ואפילו חרב של שלום גם לא תעבור שזה ה"או"ם", 
ושלא יחזירו להם את השטחים כמו שעשו בהסכם 

האומלל 'קעמפ דייויד'.
ושכל  לצדקה,  דולר  אחת  לכל  שיחלק  אמר  אח"כ 
אחת תוסיף כסף משלה גם כן, וכן כל אלו ששומעים 
יתנו צדקה עבור היהודים הנמצאים באה"ק ובפרט 
עבור החיילים בצה"ל שיש להם הזכות להגן בגופם 
אותם  לרשום  שיראו  וכן,  באה"ק.  היהודים  על 
מהם,  יפחד  שכנגד  הצד  הרי  שעי"ז  תורה  לספר 
וכפי שהתרחש בכמה מקומות שרק ראו חייל יהודי 
וברחו מיד... שזה קשור עם תפילין ש"שם ה' נקרא 

עליך ויראו ממך". 
הס"ת  כתיבת  ידי  על  הנפעל  מיוחד  עניין  יש  ובזה 
יהודים,   304,804 עם  נצחי  קשר  יש  חייל  שלכל 
וכשכל חייל הולך ביחד עם 304,804 הרי זה מטיל 
על האויב אימה ופחד, ולא זו בלבד שאינו מתחיל 

במלחמה, אלא הוא בורח על עוד נפשו בו!
ביהמ"ק"  "שיבנה  שרו  מהמעלית  הרבי  כשיצא 
הרבי  נסע  אח"כ  השירה.  להגברת  הורה  והרבי 
למכונית.  שנכנס  עד  בדרכו  צדקה  חילק  לביתו. 
להגברת  הורה  ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו 
השירה וכן מהמכונית. חזר מביתו לערך ב-19:30. 
יצא למעריב ב-21:30. נסע לביתו לערך ב-23:45.

שמעתי שהרב חדקוב אמר לפני שבוע לרב אשכנזי 
ש'אם היו עוסקים ברישום לס"ת כראוי ובפרט בין 
חיילים לא היו צריכים להגיע לכל זה'. ולר"י לייבוב 
יצא פתק ובין היתר כתוב "אילו היו כל עסקני חב"ד 
שיחיו מאוחדים הי' משיח בא מכבר ולכן היצה"ר 
לגמרי  השכל  היפך  ובפיתויים  באופן  משתולל 
ולע"ע הצליח ר"ל במלחמת אחים וכו' וה' ירחם". 

יום שני כ"ג סיון
ההגבהה  לאחרי  ב-10:10.  התורה  לקריאת  יצא 
עשה תנועה בידו הק' שיסדרו את העץ חיים שיהיה 
שמאל  צד  על  ימין  צד  של  העליון  העיגול  מונח 

[ולא כמו שעשה המגביה צד שמאל על ימין]. אח"כ 
ניגש למקומו.

לילד  לצדקה  מטבע  נתן  ב-7:55  מביתו  כשחזר   
קטן והילד שלשל את המטבע בנקב העליון בקופה. 
הרבי שם בה מטבע לצדקה, ואח"כ נתן לו הרבי עוד 
בנקב  אותה  שישים  הק'  באצבעו  לו  והראה  מטבע 
ב-23:50 לביתו,  נסע  כשהרבי  שבקופה.  התחתון 

לערך, החווה בידו הק' לשלום לכמה שעמדו בצד 
הדרך.

יום שלישי כ"ד סיון
המשפחה]  בני  [עם  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 
נוסעים.  בירך  התפילה  אחרי  מהרבי.  סידור  לקבל 
לפני תפילת מעריב עמדו החתן וכלה ליד פתח גן 
ואמר  חזק  אליהם  וחייך  יצא  הרבי  התחתון.  עדן 

'מזל טוב'.
יום רביעי כ"ה סיון 

הגיע מביתו ב-10:15 לערך. נתן צדקה. יצא למנחה 
בגן  ליווי  בערל  ר'  עמד  התפילה  אחרי  ב-15:15. 

עדן התחתון ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. 
(בחוץ)  המכונית  וליד  לערך  ב-18:45  לביתו  נסע 
כ-5 (שטיינזלץ)  אבן-ישראל  עדין  הרב  עם  דיבר 

דקות. 
בברכת  וכלה  חתן  בירך  ב-21:30.  למעריב  יצא 
אחד  בירך  התפילה  אחרי  אליהם.  וחייך  טוב,  מזל 
לאמו]  שלום  דרישת  [ושימסור  טובות  ב'בשורות 
[אח"כ יצא הריל"ג וקרא לו למזכירות] אח"כ שאל 

הריל"ג האם הייתה תזמורת בחתונה.
יום חמישי כ"ו סיון 

הקריאה  אחרי  ב-10:05.  התורה  לקריאת  יצא 
כשניגש למקומו כמה ניגשו ונתנו לרבי יד לשלום 
והרבי השיב להם. יצא למנחה ב-15:15. אישה אחת 
בסידור.   אותם  תחב  והרבי  מכתבים  לרבי  נתנה 
למנחה  הרבי  וכשנכנס  קטן,  דף  נתנה  היא  אתמול 

הכניס את הפתק לכיסו בסרטוק. 
אחרי התפילה בירך נוסעים. נסע לביתו ב-19:05. 
חזר מביתו ב-19:55. עשה 'שלום' לאנשים שעמדו 
החופה  מקום  על  הסתכל  אח"כ  הדרך.  צידי  בשני 
החופה.  לקראת  מוכנים  העומדים  התזמורת  ועל 

יצא למעריב ב-21:30. ב-11:45 נסע לביתו.
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יום שישי, כ' סיון 
לאות  הק'  בידו  והחווה  ב-10:15  מביתו  הגיע  הרבי 
שלום לעומדים בצד המדרכה, חילק ונתן צדקה ואמר 
'ַא דאנק' [=תודה]. הלך לספרייה לערך ב-19:50. ירד 
"שיבנה  שרו  התפילה  אחרי  ב-21:00.  שבת  לקבלת 

ביהמ"ק", ובאמצע דרכו הורה להגברת השירה.
שבת קודש פרשת בהעלותך כ"א סיון 

ב-10:00.  לשחרית  ירד   .9:00 בשעה  מביתו  הגיע 
קראו בס"ת של באפאלו ובאמצע הקריאה היה פסול 
את  בירך  לתורה  העולה  הספר.  את  והחליפו  בס"ת, 
השני,  בספר  לתורה  'שני'  עלה  ואח"כ  בסוף,  הברכה 
השנייה  הקריאה  סיום  אחרי  עד  אחד  בהמשך  וקראו 

בלי להפסיק במקום שהיו צריכים להפסיק. 
כל זמן זה שהחליפו וכו' הרבי המשיך לשבת ולהסתכל 
הלך  ביהמ"ק".  "שיבנה  שרו  התפילה  אחרי  בחומש. 
עמדו  ב-15:55.  מהספרייה  וחזר  ב-14:50  לספרייה 
הורה  ובדרכו  ביהמ"ק"  "שיבנה  ושרו  ילדים  הרבה 
והורה  שרו  לבפנים  כשנכנס  כן  השירה.  להגברת 

להגביר את השירה. ירד למנחה ב-20:00.
אחרי התפילה שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובאמצע דרכו 
הורה להגברת השירה. יצא למעריב ב-21:25. כשנסע 
לביתו שרו "שיבנה ביהמ"ק" והורה להגברת השירה.

יום ראשון כ"ב סיון 
הגיע מביתו ב-10:20. בירך הנוסעים לאה"ק "פָארט 
געזונטערהייט זָאל זיין בשורות טובות [=סעו לשום, 
שיהיו בשורות טובות] ושלום על ישראל". אח"כ קראו 
לנוסעים להיכנס לגן עדן התחתון. הרבי יצא אליהם, 
לראשונה  ואמר  לצדקה  שקל  ואחת  אחד  לכל  ונתן 
לכולם  שנתן  אחרי  הגאולה".  לקירוב  שם,  "לצדקה 

אמר "נסיעה כשרה ובשורות טובות ובהצלחה". 
יצא למנחה ב-15:15. בזמן שחילק צדקה אישה אמרה 
'שנשמע  הרבי  וענה  וכו',  בית  שלום  לה  שאין  לרבי 
בשורות טובות'. האישה החזיקה את בנה לקבל צדקה 
הרבי:  ענה  הבן'.  'פדיון  לו  יש  שהיום  לרבי  ואמרה 
אחרי  טובים".  ומעשים  לחופה  לתורה  לגדלו  "שיזכו 

התפילה בירך נוסעים. 
של  לכינוס  וירד  צדקה,  חילק  ב-17:10,  יצא  הרבי 
מסיימות הסמינר. הרבי אמר בפניהם שיחה עד לשעה 

18:20 לערך.
ובפרט  טובה  החלטה  שכשמחליטים  אמר,  בתחילה 
בקיום התורה ומצוות הרי זה עוזר לקיים את ההחלטה 
'סיום'  של  מושג  שאין  הוסיף  כך  אחר  וכו'.  בפועל 
אלא עליה מעלה מעלה, ואפילו שנמצאים בכיתה הכי 
הגבוהה הרי העלייה היא לבית ספר האמיתי - לחנך 
את עצמו ולחנך אחרים ע"פ מה שכתוב בתורה שזהו 

"דברי התורה הזאת כתובים בספר הזה". 
שחושבים  כאלו  שיש  זכויות',  'שוויון  על  דיבר  כן 
שאדרבה;  הרבי  ואמר  בערך,  פחיתות  יש  שלנשים 
הרי במתן תורה היה במיוחד קודם לנשים כמ"ש "כה 

תאמר לבית יעקב" ורק אח"כ "תגיד לבני ישראל".
והסביר, שלכל אדם יש את העבודה המיוחדת לו ואז 
הוא בשלימות, מה שאין כן כשאחד עושה את התפקיד 
"לא  התורה  לאיסור  הטעמים  אחד  וזהו  השני.  של 
לחקות  לנסות  לגבר  שאין  אישה",  שמלת  גבר  ילבש 
את האשה, אלא כל אחד צריך למלא את תפקידו שלו. 
להגיע  הצליחו  שכבר  בלבנון,  המצב  על  דיבר  אח"כ 
לשלב האחרון, ואז מתחילים להכניס ענייני פוליטיקה 
ומתחילים לפחד, וכבר רוצים להחזיר מה שכבשו אף 
לא  שכעת  יעזור  ושה'  פעמים,   3 כבר  בזה  שנכשלו 
יעשו טעות זאת, ובפרט שכבר נפלו הרבה חיילים אזי 
צריכים לגמור עד הסוף כי אחרת יכול לקרות ר"ל מה 

שהיה בפעמים הקודמות. 
ולכאורה, לאחרי שכבר הפסיקו על ענייני ויתור מה 
שייך לדבר על כך? אלא היות והצד שכנגד הפר את 
ההסכמים הרי כעת צריך לנצל הזדמנות זאת לגמור 
את התוכנית עד הסוף ולא לעשות ישיבות וכל מיני 
נסע  ארה"ב  שנשיא  שראינו  ובפרט  בדבר,  ספקות 
את  לעשות  שיוכלו  בכדי  מהמדינה  ימים   10 למשך 
הפעולה בלי בעיות פוליטיות, אך הם לא ניצלו זאת 

ועשו כל מיני ישיבות וכו'.

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

«

לסיים את מה שהתחילו
"ובפרט שכבר נפלו הרבה חיילים אזי צריכים לגמור עד הסוף כי 

אחרת יכול לקרות רחמנא ליצלן מה שהיה בפעמים הקודמות"
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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זכה לכך - ”והרי אם היה מתעלה בקידוש ה' לא הייתה 
באפשרותו לחבר את השולחן ערך שלו כולו, שממנו 
הרי-זה  זה  עם  ויחד  ישראל.  לכל  והוראה  תורה  תצא 
עניין של עונש, משום שכל שגדלה מעלת התורה אין 
זה מגיע למעלת מסירות נפש על קידוש ה',  מס"נ מצד 

עצם היהדות, אשר יהודי חד הוא עם השי"ת".
השנים  שבמשך  ”פשוט  ביאור:  מוסיף   35 ובהערה 
היו כמה-וכמה שינויים בדרגות ובמצבו של הרב בית 
ממנו  שניטלה   - זה  בנידון  העיקרי  לשינוי  (ועד  יוסף 
דרגות  ה')...כמה-וכמה  קדושת  על  להישרף  הזכות 
במסירות-נפש ובמסירות-נפש על קידוש ה'...  ולאידך 
ולפעמים  הב"י,  ובמצב  בתורת  דרגות  כמה-וכמה   –
תורתו  על  נעלית  וקדה"ש  במסנ"פ  עבודתו  הייתה 

ולפעמים להיפך".
בדבריו אלו של הרבי – מתורצת התמיהה המפורסמת 

לה נדרשו כו"כ מגדולי ישראל:
כיצד יתכן ש"בספר כמעט בכל דף ודף מבשר טוב 
שמו  קדושת  על  להישרף  שיזכה  הב"י  למרן  המגיד 
נפטר  אלא  היה  כן  לא  כי  יודעים  אנחנו  והרי  ית"ש, 
בביתו נאוה קודש" (הגר"ש דבליצקי (ז"ל) בהקדמתו 

לספר מגיד מישרים אה"ק תש"נ)?
הרד"ל, בספרו קדמות ספר הזוהר (ענף חמישי אות 

ד') הרגיש בקושיא זו וכתב:
כי  בפועל]  [=להתממש  הדבר  הוצרך  שלא  ”ונראה 
על  הרב"י,  ויקבל  זה,  על  המגיד  תמיד  שיזכירנו  אם 
ובזה  בקרוב,  לידו  כשיבוא  נפשו  למסור  הדבר  עצמו 
טעם  בזה  שהיה  או  המגיד  של  הכוונה  חובת  ידי  יצא 

אחר שלא נתקיים".
קדם לו בספר ’מעבר יבק' (שפתי צדק פרק ג) ”וכל 
אדם הגם שמת על מטתו יכול לקיים בעצמו כך למות 
אם כיוון בתפילותיו  ובפרט  קוב"ה ושכינתי'  יחוד  על 
ומצוותיו.. וכן הוגד למהרר"י קארו הרבה פעמים ”את 
כוונת  לו  שנרמז  שמי"  קדושת  על  לאתקודא  עתיד 
יעלזו  מיתתו,  על  טוב  בשם  שנפטר  [ה]גם  מיתתו 

חסידים בכבוד"
כנסתר  זה  עניין  להשאיר  שהעדיפו  היו  לעומתו, 

ונעלם – וע"ד מש"כ בספר נמוקי אורח חיים (לבעהמ"ס 
לי  נראה  סק"א:  תכו  סימן  ממונקאטש)  אלעזר  מנחת 
דכל  מישרים,  מגיד  הקדוש  בספר  שם  להרואה  פשוט 
אלו הדברים רק להב"י לבדו נאמרו הדברים ולא לכל 
הנראים  דברים  מכמה  תתפלאו  אל  ועל-כן  העולם.. 
לו  שנאמרו  כיון  בצדק  הקורא  לעיני  ופלאים  תמוהים 

למרן הב"י אליו לבדו.
הכיפורים  יום  מערבי  באחד  חיים  החפץ  אמר  וכך 
בשחרית במענה לשאלת הרב הגאון הרב אלחנן וסרמן 
הי"ד איך יתכן הדבר? והשיב (הובא בהקדמת הרש"ד 

הנ"ל): 
שאינו  ולמי  קושיא,  זו  אין   – האמת  שמחפש  ”למי 

מחפש האמת – לא קיים תירוץ".
פשוטים  הדברים  הנה  הרבי  דברי  עפ"י  והנה 
צד,א)  (סנהדרין  חז"ל  לדברי  בדומה   – ומחוורים 

”ביקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח כו'" וכיוצא-בזה.
היה רצון דלמעלה להעניק לו מתנה שיזכה לקידוש 
של  התגברות  היתה  כלשהן  סיבות  מצד  ואח"כ   – ה' 
שלו,  וקידוש-השם  המסירות-נפש  עבודת  על  תורתו 
ובעניין הזה של קידוש ה' בפועל – היה זה כאילו עונש, 

וכמ"ש בתורת מנחם כרך ט' עמוד 104:
הצטער  לכך  זכה  לא  ועדיין  זמן  משך  שעבר  ולאחרי 
לכך,  עדיין  זכה  לא  מדוע  המלאך  את  ושאל  יוסף  הבית 
עניינים  אצלו  שהיו  על  עונש  שזהו  המלאך,  לו  והשיב 

כאלה שלפי ערכו וגודל מעלתו, לא היו צריכים להיות.
טעם  בזה  שהיה  ”או  הרד"ל  כוונת  גם  זוהי  (ואולי 

אחר שלא נתקיים").
והרמב"ם  רש"י  כהנים,  התורת  דעת  בביאור  וראה 
בעניין קידוש ה' – ב'לקוטי שיחות' כרך כ"ז עמוד 167

ואילך, ולפי מה שנתבאר שם שרק לפי דעת הרמב"ם 
ועפ"י  ורש"י  כהנים  התורת  שלדעת  בעוד  עונש  ה"ז 
איש  שהריגת  לומר  כלל  מקום  אין  מקרא  של  פשוטו 

ישראל בגלל אמונתו בה' הוא עניין של קידוש ה'.

אדמו"ר  כי  נכתב  א'ש"נ  בגיליון  זה  במדור  המערכת:  הערת   *
הרש"ב הינו נכדו של בעל 'אשל אברהם' מבוטשאטש, והעירונו שהיה 
ימי  דברי  בספר  כמסופר  מפפד"מ  אברהם'  ה'אשל  בעל  של  צאצאו 

הרבנית רבקה ע"ה.
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אמירת תהילים בלילה
."ַעל, ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום, ְלהֹודֹות ָל"

                   (קי"ט, סב)
מפני  החורף  בימי  הקצרים  בימים  אשר  "בשאלתו 
השיעור  ללמוד  יספיק  אם  בידו  ספק  במשרתו,  טרדתו 
זה  ילמד  אם  ושואל  היום,  במשך  לישראל  וחק  חומש 

בלילה.
לי  והנראה  בזה,  שמעתי  לא  מפורשת  הוראה  "והנה 
אשר בהנוגע לשיעור תהלים... יש לאומרם לאחרי חצות 

הכוכבים,  צאת  קודם  או  לילה 
ועד  הכוכבים  מצאת  לא  אבל 

לחצות הלילה".
(אגרות קודש חלק י"ח עמוד לא)

מתוך  דברים  רשימת  להלן 
הראשיים  הרבנים  ביקור 
בארה"ק הרה"ג ר' אברהם הכהן 
שפירא, והרה"ג ר' מרדכי אליהו 

אצל הרבי.
על  שליט"א:  אליהו  הרב 
הפסוק (בראשית כח, יא) ”וישכב 
במדרש  איתא  ההוא"  במקום 
(ב"ר פס"ח, יא.) ”כאן שכב, אבל 
כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן 
כל  אומר?  היה  ומה  שכב.  לא 
זה:  על  ושואלים  תהלים".  ספר 
אין  (ועוד)  האריז"ל  לדעת  הרי 
ואיתא   – בלילה?  תהלים  לומר 
יעקב  למד  שבלילה  בספרים 

אבינו קבלה.
מותר   – הלילה  חצות  לאחרי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
לומר תהלים לכל הדעות. ואם-כן, יתכן שהתחיל לומד 
מתן  לפני  ועיקר:  ועוד  הלילה.  חצות  לאחרי  תהלים 
בלילה  תהלים  לומר  שלא  זו  הגבלה  הייתה  לא  תורה 
תורה  מתן  בזמן  רבינו,  משה  של  בזמנו  (מה-שאין-כן 
שהיה  ש"שבשעה  למשה  בנוגע  במדרש  שמצינו  כפי   –

הקב"ה מלמדו מקרא היה יודע שהוא יום").
שיעקב  המדרש  לפירוש  בנוגע  שליט"א:  אליהו  הרב 
אבינו היה אומר ”כל ספר תהלים" בלילה – שמעתי פעם 

פירוש, שזהו על דרך אמירת תהלים בלילה על ידי דוד 
של  בגדר  זה  היה  לא  המלך  דוד  שאצל  מכיוון  המלך, 
”תהלים" (חלק מתנ"ך – מקרא), כי אם בגדר של שירות 

ותשבחות, וכמו כן אפשר לומר בנוגע ליעקב אבינו.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: אבל גם אצל דוד המלך נאמר 
”חצות לילה אקום להודות לך" – לאחרי חצות הלילה 

דוקא. 

(תו"מ תשמ"ה ח"ה עמוד 3102)

מעלת חצות 
הלילה

קם  היה  המלך  שדוד  מסופר 
שירות  לומר  הלילה  בחצות 

ותשבחות לקב"ה.
מספרת  ב)  ג,  (ברכות  הגמרא 
תלוי  היה  דוד  של  מיטתו  שמעל 
כינור, וכשהגיע זמן חצות הלילה 
צפונית  רוח  מנשבת  הייתה 
מאליו.  מנגן  היה  והוא  בכינור 

מיד היה דוד קם ועוסק בתורה.
(ח"א  בזוהר  מוצאים  אנו  עוד 
ריש  קלו,  א.  צב,  ב.  פב,  א.  עב, 
ועוד)  ב.  רלא,  ב.  קעח,  ע"ב. 
הוא  בגן-עדן  העיקרי  שהזמן 
מגיע  אז  דווקא,  הלילה  בחצות 
הצדיקים  עם  להשתעשע  הקב"ה 

בגן-עדן.
ויש להבין: מהי מעלת הקימה בחצות הלילה?

באופן כללי ביום מאירה מידת החסד ובלילה שולטת 
אלקים  ”ויקרא  ה):  א,  (בראשית  נאמר  הגבורה.  מידת 
לאור יום, ולחושך קרא לילה". ’חושך' הוא מידת הדין, 
היום",  כל  א-ל  ”חסד  שנאמר  החסד,  מידת  הוא  ו'אור' 
”יומם יצוה ה' חסדו" (תהלים נב, ג. מב, ט). לכן מסופר 
מידת  הייתה  שמידתו  משום  בבוקר,  השכים  שאברהם 

חסד.

ישמיע כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

עיקר עניין המלוכה 
מזוג משני המידות 

– חסד וגבורה, 
שנמשכות על ידי 

הנהגת הדין והחסד. 
לאלו הנוהגים 
בדרכים טובות 
הקב"ה משלם 

את שכרם, ולאלו 
החוטאים, חלילה, 
הקב"ה מעניש אותם
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כ"ק אדמו"ר ואמו הרבנית 
חנה עוזבים את פריז באוניה 

לכיוון ארצות הברית

חנה  הרבנית  ואמו  אדמו"ר  כ"ק 
לכיוון  באנייה  פאריז  את  עוזבים 

ארצות הברית. 

הרבי הגיע במיוחד מניו יורק לפאריז 
כדי להביא את אמו לניו יורק. 

חודשים  שלושה  של  שהות  לאחר 
נסע יצא מפריז יחד עם אמו בדרכם 
בכ"ח  הגיעו  לשם  הברית,  לארצות 

סיון.

ישיבת 'תומכי תמימים' בליובאוויטש
נסגרה לזמן קצר בעקבות הלשנת ה'משכילים'

שהחלו  החדשות  הרוחות  כנגד  להלחם  שקמה  ליובאוויטש,  בעיר  תמימים"  "תומכי  ישיבת 
מנשבות בעם ישראל, עמדה פעמים רבות כנגד מסירות והלשנות מקרב המשכילים שניסו בכל 
תומכי  של המשכילים, וישיבת  הלשנתם  הצליחה  תרס"ב  סיון  בכ'  הישיבה.  את  לסגור  כוחם 

תמימים נסגרה, אך רק לזמן קצר ביותר.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שהיה אז מנהל הישיבה, לא התרשם מהם והורה לפרוץ כניסה חדשה 
לישיבה דרך החלון.

למחרת הגיע מברק ממפקד המשטרה, שנותן הוא רשות לפתוח את הישיבה מחדש. 
(ימי חב"ד ע' 195)

תרס"ב

תש"ז

עתלדעת

כ'
סיון

כ"ב 
סיון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

תמונה 
מההתוועדות 

הראשונה 
של הרבי עם 

החסידים שעות 
ספורות לאחר 
הגעתו לפריז. 

לצדו יושבת 
אמו הרבנית 

חנה ע"ה
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כל שיראת חטאו 
קודמת לחכמתו

רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו 
מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת 

(פרק ג, משנה ט)

והנה... צריך להיות לימוד האדם בהקדמת עניין היראה וקבלת-עול...
ובזה גופא ישנם שני אופנים – לימוד נגלה דתורה, ולימוד פנימיות התורה:

בלימוד נגלה דתורה – יראתו רק קודמת לחכמתו, ואילו בשעת הלימוד עצמו, היראה היא בהעלם.
בשעת  הקדימה,  לאחרי  גם  אלא  לחכמתו,  קודמת  שיראתו  בלבד  זו  לא  התורה –  פנימיות  בלימוד  אבל 
הלימוד עצמו, הרי כיוון שהלימוד אינו אודות ”שניים אוחזין בטלית" וכיוצא-בזה, אלא אודות ענייני אלקות, 

עניין הספירות, השתלשלות העולמות וכו', אזי גם בשעת הלימוד ישנו עניין היראה.
וזוהי המעלה שבפנימיות התורה על נגלה דתורה... שבנגלה דתורה, הנה בשעת הלימוד חושבים אודות 
וההבנה  הלימוד  בשעת  הנה  התורה,  בפנימיות  ואילו  בהעלם,  הוא  האלקות  עניין  ובמילא  העולם,  עניני 

וההשגה גופא מונחים בענייני אלקות.
ועל זה אמרו חז"ל ”המאור שבה מחזירו למוטב" – כיוון שגם הלימוד עצמו (נוסף על ההקדמה ללימוד) 

הוא עניין של יראת שמים. וזהו שיראה עילאה היא באותו מקום כמו חכמה עילאה.

(תורת מנחם כרך כא, עמ' 225-226, בלתי מוגה)

הכול  שכל.  של  מעניין  למעלה  היא  שבכתב  תורה  הוא:  שבעל-פה  לתורה  שבכתב  תורה  בין  החילוק 
יודעים, שאת התורה שבכתב נתן הקב"ה למשה רבינו בהר סיני, ומובן מאליו שהגישה לתורה שבכתב היא 

לא מתוך חקירות ופלפולים של שכל אלא מתוך אמונה.
בתורה  בקיצור  שנאמרו  העניינים  את  שכל  של  בסברות  לבאר  ענינה  שבעל-פה  התורה  זאת,  לעומת 

שבכתב, וכן ללמוד ממנה דינים שלא נאמרו בתורה שבכתב בפירוש, על-ידי השוואות וראיות שכליות.
[...] יכולים לטעון: 

הייתכן? אילו היה מדובר בעניין של תורה שבכתב, לא ניתן הדבר לשכל; אבל מכיוון שבתורה שבכתב לא 
נאמר דין זה בפירוש, אלא זהו עניין של תורה שבעל-פה, שניתנה לשכל, והרי הפוסקים שפסקו דין זה בדור 
שלפניו פסקו כך, לכאורה, רק משום שהיו להם ראיות שכליות על כך, וכיוון שאצלו, בשכל שלו, מתקבל 

באופן אחר – מדוע עליו להתחשב עם הְּפַסק שלהם?
רז"ל: ”כל  כמאמר  שמים,  ויראת  אמונה  היא –  שבעל-פה  לתורה  גם  ישראל  של  שגישתם  לזה,  והמענה 
שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת". ודאי שצריכה ומוכרחת להיות ”חכמתו", שהרי זהו ענינה 
בשעה   – קיום  לחכמה  להיות  יכול  מתי  מתקיימת",  מתי ”חכמתו  אבל  ושכל;  חכמה  שבעל-פה,  תורה  של 

ש"יראת חטאו קודמת לחכמתו", כאשר יראת-החטא היא אצלו לפני והקדמה להחכמה.
...מה שאין כן כאשר מתחילים מעניין החכמה, ואחר כך בא עניין היראה, אזי אין קיום להחכמה, ועל-דרך 

המשל ”לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו כו'".

(תורת מנחם כרך כה, עמ' 103-104, בלתי מוגה)

פרקי אבות
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החלוקה האמורה עומדת באופן כללי. באופן פרטי, 
חצות  קודם  בחינות:  לשתי  מחולק  עצמו  הלילה 
מבחינת  הוא  הלילה  שורר,  שהחושך  בזמן  הלילה, 
הלילה  שאז  הלילה,  חצות  לאחר  הדין.  מידת  גבורה, 
נוטה להתבהר באור היום (שהיום כולו הוא מבחינת 

החסד) הוא בחינת חסד.
החלוקה בין שני חלקי הלילה נובעת מהיות הלילה 
מכל  מקבלת  המלכות  מידת  אמנם  מלכות.  מבחינת 
מספירות  מקבלת  היא  בכללות  אבל  הספירות,  עשר 

חסד וגבורה. משום כך, בלילה ישנן שתי הבחינות.
ארץ".  יעמיד  במשפט  ”מלך  ד)  כט,  (משלי  נאמר 
ולולי  בה,  העובד  האדם  הוא  הארץ  את  שמקיים  מי 
עבודת האדם הארץ תהיה תהו ובוהו. כדי שבני האדם 
יוכלו לחיות בשלום זה עם זה, חייב המלך לכונן חוק 

ומשפט ומי שיעבור על חוקי המלך ייענש. דווקא על 
ידי אימת המלך ישרור השלום בין בני האדם, והארץ 

תוכל להתקיים.
הנוהגים  לאלו  דרקיע'.  ב'מלכותא  הדבר  הוא  כן 
ולאלו  שכרם,  את  משלם  הקב"ה  טובות  בדרכים 

החוטאים, חלילה, הקב"ה מעניש אותם.
נמצא, שעיקר עניין המלוכה מזוג משני המידות – 

חסד וגבורה, שנמשכות על ידי הנהגת הדין והחסד.
וזהו מה שחציו הראשון של הלילה רומז על מידת 
(כאמור,  המלכות  בניין  עיקר  שאז  מפני  הגבורה, 
הגבורה,  ממידת  הוא  המלכות)  מבחינת  הוא  הלילה 
החסדים,  בחינות  מתעוררות  הלילה  חצות  ולאחר 

מפני שאז מקבלת ספירת המלכות מבחינת החסד.
(סה"מ תרנ"ח עמוד צח, סה"מ תש"ח עמוד 140)

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שלח1

כ"א בסיוון
מפנינו  הארץ  כל-ישבי  יהושע...  וישלח  הפטרה: 

(יהושע ב).
פרקי אבות – פרק ג2.

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

2) בחו"ל – פרק ב.
וכדאי לפרסם מנהג זה, כדי שגם אלה (שמתפללים בסידורים 

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

הפצת מנהגינו בבתי-כנסת שבנוסח אחר.

לוח השבוע


