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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת חוקת1
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1) בחו"ל – קורח.
2) בחו"ל – פרק ד.
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ויההי רצון ששששללא ימתיננו לללהוראהה באאאופן ששל ”גזיררה גגזרתי חחווקקקה חקקתתי"", אאלא יצצציעעו 
עצצמם (”ממ'זזאל זיך אַאליייין אנשללָאגגןן") שררוצים ככל טטוב גשממיי ורוחני, ובמיילא רווציםם 
ללנסוע לממקקקום פלוני, עעעם היותתו במממרחק של ככממה וכמה קקייללומטר – ככיוון שזהו בבד' 

אמותתיו של רבבייננו נשיאאינו, אאתו בבמחיצצתתו, בבחיים חחחייוותו בעלממאא דדין!

ואז יהיההה טטוב לו וללבננני ביתו, הן בברוחנניות וההןן בגגשמיות, כככפשוטו ממממשש, למטטה 
ממעשרהה טפחחיים.

....ויחד עםםםם הרבי, הממשששלח, רבבינו ננשיאננו, יכללו כלל השלוחחחייםם בראש – וללאחריההם 
יגגררו (”וועעעעללן זיך נאָאכשששלעפן"") כללל אלו ששיטטתתם היא ”ששבב ואל תעששהה"" – בקררובב 

ממשש לקקקבל פני מששיח צצדקנו.
(שמחת בית השואבה תורת מנחם תשכ"א חכ"ט ע' 90) 
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כבוד התורה

ַא חסידישע פרשה

לפנינו מענה הרבי לאחד  שהתלונן על כך שבגיליון ”שמועסן מיט קינדער" ('שיחות לנוער') לא 
הוזכר אודות פטירתו של "גדול בישראל":

אם קורא הוא בשימת לב הראוי' את ירחונינו בטח כבר הי' יכול לראות שבאופן פרינציפי אין הוא 
זה,  דזמננו  המאורעות  ע"ד  ולא העבר  דזמן  ומאורעות  ומצוות]  תורה  דבר  [=על  תומ"צ  ע"ד  אלא  דן 
(וע"ז יש די מכ"ע [= ועל זה יש די מכתבי עת]) 
המתבונן  לכל  מובנים  והטעמים  יומיים).  יום 
יחידי  הכלל  מן  (יוצא   – ההוה  דזמן  בהמצב 
 =] המל"ח  נשיא  הסתלקות  ע"ד  המאמר  הי' 
הרבי  עתוננו –  ומיסד  חינוך']  לענייני  ה'מרכז 
מליובאוויטש זצוקללה"ה). [אדמו"ר מוהריי"צ 

נ"ע בגליון אדר תש"י.]

היכן האקטואליה?הכתב והמכתב 

פרשת חוקת | פרה והיפוכה
במצוות פרה אדומה אנו מוצאים דבר והיפוכו: מחד גיסא – צריך לשרוף את הפרה כולה – את 
עורה ואת בשרה וכו', בשונה מעור קורבן העולה ששייך לכוהנים, שזה מורה על קדושה יתירה, 
שלכן אסור לאף אחד ליהנות ממנה; אבל לאידך גיסא – מעשיה בחוץ דווקא, ”מחוץ למחנה", 

שזה מורה על פחיתות הקדושה, שהרי בירושלים יש קדושת המקום, משא"כ בחוץ.

כמו  בשכל,  מובן  שאינו  דבר  שזה  החוקה,  עניין  היא  אדומה  פרה  מצוות  כללות  בזה:  והעניין 
את  מונין  העולם  ש"אומות  ועד  הטהורים,  את  ומטמאת  הטמאים  את  מטמאת  היא  שבעשייתה 
ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה", וגם בני-ישראל מודים שאין על זה טעם בשכל, 
בנוגע  הוא  וכן  ה'.  ציווה  שכך  בגלל  רק  לקיימו  וצריך  בשכל,  טעם  לו  שאין  עניין  בפירוש  זה  כי 
של  עניין  שזה   – דווקא  בחוץ  ומעשיה  כולה,  הפרה  את  לשרוף  שצריך  הנזכרים,  ההפכים  לשני 

חוקה, דבר שאינו מובן בשכל.

(ש"פ צו, תורת מנחם תש"ל חלק ב' ע' 424)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ד' בתמוז ה'תש"פ – י"א בתמוז ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת רפז.הל' אבל פרק יג.הל' עדות פרק יד-טז.ד' בתמוזו'

מל"ת רפה.פרק יד.פרק יז-יט.ה' בתמוזש"ק

הל' מלכים ומלחמותיהם.. פרק כ-כב.ו' בתמוזא'
מ"ע קפ.בפרקים אלו. פרק א.

הל' ממרים.. בפרקים אלו. פרק ז' בתמוזב'
מ"ע קעד. מל"ת שיב. פרק ב.א-ג.

שיג. שיד.

מל"ת שיח. שיט. מ"ע פרק ג.פרק ד-ו.ח' בתמוזג'
רי. ריא.

פרק ז. הל' אבל.. בפרקים אלו. ט' בתמוזד'
מל"ת קצה. מ"ע לז.פרק ד.פרק א-ב.

מל"ת קסח.פרק ה.פרק ג-ה.י' בתמוזה'
מל"ת קסז.פרק ו.פרק ו-ח.י"א בתמוזו'
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דברמלכות

4

קבלת עול מתוך שמחה
 יהודי, מטבעו, אינו מהרהר אחר החוקים והגזירות של הקדוש ברוך 
הוא • גם עבודה מתוך קבלת עול והתמסרות שלמעלה מהבנה והשגה 
נעשית מתוך שמחה וטוב לבב • זוהי הוראה לכל ישראל, הן למשכילים 

הן לפשוטים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
לכל  אמנם,  עניינים,  ריבוי  ישנם   – חוקת  בפרשת   
כללות  מתוכן  שלמדים  ההוראה  את  לבאר  יש  לראש 
הפרשה, כפי שבא לידי ביטוי בשם הפרשה – ”חוקת".

שלמעלה  עניין   – הוא  ”חוקת"  המילה  של  הפירוש 
מטעם ודעת, ”חוקה חקקתי גזירה גזרתי"1, ”גזירה היא 

מלפני אין לך רשות להרהר אחריה"2.
של  עניינים  באו  שאצלם  סגולה  יחידי  אמנם  מצינו 
”חוקה" באופן של הבנה והשגה – כדברי חז"ל3: ”אמר 
אדומה  פרה  של  ופרשה  עמדתי  אלה  כל  על  שלמה 
והיא  אחכמה  אמרתי4 ופשפשתי,  ושאלתי  חקרתי 
רחוקה ממני", מזה מובן, ששאר ענייני ”חוקים" (מלבד 
פרה אדומה) באו אצלו באופן של הבנה והשגה. ולא 
ליה  ”אמר  אדומה –  בנוגע לפרה  אפילו  אלא  עוד, 
הקדוש ברוך הוא למשה לך אני מגלה טעם פרה, אבל 
לאחר חוקה"5; אבל אף-על-פי-כן, אצל רוב בני ישראל 
הרי זה עניין שלמעלה מהשכל, ”גזירה היא מלפני, אין 

לך רשות להרהר אחריה".

ב
 ביאור העניין וההוראה בעבודת האדם:

עניין ”חוקת" בעבודה האדם הוא – עבודה שלמעלה 

1) תנחומא פרשתנו ג. שם ח. במדבר רבה פרשתנו פי"ט, א. שם ח.
מעילה  הלכות  רמב"ם  ב.  סז,  יומא  וראה  פרשתנו.  ריש  רש"י  פירוש   (2

בסופן.
3) תנחומא ו. במדבר רבה שם ג (בסופו).

4) קהלת ז, כג.
5) תנחומא שם ח. במדבר רבה שם ו.

כלומר,  ומסירות-נפש,  קבלת-עול  ודעת,  מטעם 
”חוקה   – הוא  ברוך  הקדוש  ציווי  מפני  זאת  שעושה 

חקקתי גזירה גזרתי", ”גזירה היא מלפני".
כלומר,  בעל-כורחו,  זאת  שעושה  הכוונה  ואין 
לפועל  שבנוגע  אלא  כו',  שאלות  לו  יש  השכל  שמצד 
מקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא – כי אם באופן שאין 
אחריה",  להרהר  רשות  לך  ”אין  בדבר,  שאלות  שום 
”גזירה  גזרתי",  גזירה  חקקתי  ש"חוקה  ביודעו  שכן, 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  וגזירה  חוקה  היא מלפני", 
אינו מהרהר כלל, שהרי לא שייך שיבין את שכלו של 
הקדוש ברוך הוא, ובמילא, אין בכך כל סתירה שיעבוד 

עבודתו מתוך חיות, שמחה וטוב לבב.
ויש להוסיף בזה עניין שלא שמים לב אודותיו:

הפירוש הפשוט של ”אין לך רשות להרהר אחריה" 
ש"גזירה  שמכיוון  כלומר,  איסור,  של  עניין   – הוא 

היא מלפני", לכן, אסור ליהודי להרהר אחריה.
נתונה  אדם  "רשות לכל  הרמב"ם6 מלשון  אמנם, 
צדיק,  ולהיות  טובה  לדרך  עצמו  להטות  רצה  אם 
(להיפך) הרשות בידו",  כו'  רצה  ואם  הרשות בידו, 
היינו, שמשתמש בלשון ”רשות" ביחס לעניין הבחירה 
– נמצא, שהפירוש של ”אין לך רשות להרהר אחריה" 
הדבר  שאין  אם)  כי  להרהר,  לו  שאסור  רק  (לא  הוא, 
תלוי ברצונו ובבחירתו, מכיוון שאין זה ביכולתו כלל, 

אפילו אם ירצה בכך.
שהקדוש  שומע  שכאשר  יהודי  כלומר: מטבעו של 
ברוך הוא ציווה כך וכך, ”חוקה חקקתי גזירה גזרתי" 
– לא ייתכן כלל שיהרהר על זה, וכאמור, אין זה עניין 

6) הלכות תשובה ריש פרק ה.
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התלוי בבחירתו, שכן, לא ניתנה לו אפשרות ויכולת על 
כך.

במחשבתו  הרהורים  שעולים  זאת  בכל  רואה  ואם 
ולא  מצד מציאותו,  זה  שאין  לומר  בהכרח  הרי   – כו' 
אם  כי  הבהמית,  נפשו  מצד  אפילו  זה  שאין  אלא  עוד, 
ובלשון  הבהמית,  בנפשו  שנתלבש  מצד היצר-הרע7

הרמב"ם8: ”יצרו הוא שתקפו", כלומר, עניין של אונס!
שקורין  השבוע  מפרשת  שלמדים  ההוראה  וזוהי 
שכללות   – תמוז  י"ג  י"ב  הגאולה  ימי  שלפני  בשבת 
התורה  בהרבצת  הגאולה  ימי  עם  הקשורה  העבודה 
”חוקת",  של  באופן  להיות  צריכה  היהדות  וחיזוק 
ומסירות-נפש,  קבלת-עול  מתוך  עבודה  כלומר, 
שיכולים  ועיכובים  מניעות  ענייני  שאז מתבטלים כל 
ביודעו  שכן,  שכל,  של  והגבלות  המדידות  מצד  להיות 
הוא,  ברוך  של הקדוש  וגזירה  חוקה  הוא  זה  שעניין 
היא מלפני",  ”גזירה  ”חוקה חקקתי גזירה גזרתי", 
להרהר  ויכולת)  (בחירה  רשות  לך  ש"אין  בוודאי  הרי 
חיות,  מתוך  העבודה  נעשית  זה,  עם  וביחד  אחריה", 

שמחה וטוב לבב.

ג
 והנה, הוראה זו שייכת לכל אחד ואחד מישראל – גם 

לפשוט שבפשוטים ”אשר בשם ישראל יכונה":
שמכיוון  שבפשוטים  פשוט  ליהודי  אומרים  כאשר 
עליו  לכן,  וכך,  כך  לעשות  ציווה  הוא  ברוך  שהקדוש 
היא  ”גזירה  בשכלו,  מובן  הדבר  אין  אם  גם  כן  לעשות 
קושי  כל  אין   – אחריה"  להרהר  רשות  לך  אין  מלפני 
מיוחד לפועל אצלו עניין זה, שהרי יודע ומבין בפשטות 
שאין ביכולתו להבין ולהשיג את שכלו של הקדוש ברוך 
להבין  יכול  שאינו  מזה  וקל-וחומר  במכל-שכן  הוא, 

ולהשיג את שכלו של חכם גדול, בשר ודם.
אמנם הוא יהודי פשוט שבפשוטים ”אשר בשם ישראל 
יכונה", ואינו שייך עדיין ל"לשון-הקודש", כי אם ללשון 
אידיש, לשון הקשור עם לשונות דשבעים אומות העולם9, 
שמדבר באידיש –  מכיוון  הנותנת:  היא   – לאידך  אבל 
שנקרא  כפי  (לא  אויבערשטער"  ”דער באומרו  הרי 
באידיש:  שנקרא  כפי  אם  ”המקום"10 כי  בלשון-הקודש: 

7) ראה ליקוטי תורה פרשתנו נו, סע"ג ואילך.
8) הלכות גירושין סוף פרק ב.

לשבעים  לשון-הקודש  שבין  החילוק  את  הזקן  אדמו"ר  שמבאר  כפי   (9
לשון דאומות העולם – בתורה-אור פרשת משפטים (עז, ד). ובהדגשה – 

"משפטים", ולא "חוקת", כלומר, עניין המובן בשכל.
10) ראה בראשית רבה פס"ח, ט. וש"נ.

"אויבערשטער"), מדגיש בכך את עליונותו של הקדוש 
לך  ש"אין  בכך  פלא  כל  אין  שכן,  ומכיוון  הוא,  ברוך 
של  ששכלו  ייתכן  לא  שהרי   – אחריה"  להרהר  רשות 
בשר ודם יבין את שכלו של הקדוש ברוך הוא! אדרבה: 
ברוך  הקדוש  של  שכלו  את  להבין  ביכולתו  היה  אילו 

הוא – היה זה דבר פלא!...
שאלה  להתעורר  יכולה  השכל  מצד  כאשר  גם  ולכן, 
ומכופל  כפול  בחושך  שנמצאים  ביודעו  ולדוגמה:  כו', 
והוכחה  לראיה  זקוק  שאינו  ובפרט  הגלות,  זמן  של 
בדבר, שהרי יודע זאת ממעמדו ומצבו האישי שנמצא 
בדרגה של ”שם ישראל יכונה", עלולה להתעורר שאלה: 
כיצד יוכל לעבוד את עבודתו במצב כזה?! – הרי מכיוון 
שעבודתו היא באופן של ”חוקת", ”חוקה חקקתי גזירה 
גזרתי", עבודה באופן של קבלת-עול ומסירת נפש, אזי 
מתבטלים כל המניעות והעיכובים שיכולים להיות מצד 

עניין השכל, ”אין לך רשות להרהר אחריה".

ד
של  שההוראה  בלבד  זו  שלא   – בזה  להוסיף  ויש   
”חוקת" שייכת גם ליהודי פשוט שבפשוטים ”אשר בשם 
ישראל יכונה", אלא עוד זאת, שאצלו נקל יותר לפעול 
את ההוראה של ”חוקת" מאשר אצל ”משכיל" שעוסק 

בהבנה והשגה בתורת החסידות:
 – כו'  והשגה  הבנה  של  באופן  היא  שעבודתו  יהודי 
קבלת-עול  מתוך  שיעסוק  אצלו  לפעול  יותר  קשה 
זו!  בעבודה  לו ”געשמאק"  שיש  מכיוון  ומסירות-נפש, 
בעל-שכל אינו זקוק לעניין של קבלת-עול כדי לעסוק 

בעניין שכלי, אדרבה: זהו כל חפצו ורצונו!
של  עניין  אודות  מדובר  כאשר  גם  אלא  עוד,  ולא 
הרי  שבפרשתנו,  אדומה"  ד"פרה  הציווי  כמו:  ”חוקה", 
הוא  טוען  המשך תער"ב –  שלמד  ”משכיל"  בהיותו 
בה  "חוקה",  בשם  זה  עניין  נקרא  מדוע  מבין  שאינו 
בשעה שבנוגע לכל פרטי העניינים דמצווה זו – לקיחת 
פרה אדומה דווקא, עץ ארז ואזוב כו', מים חיים, וכן מה 
– ישנו  הטהורים  את  ומטמאת  הטמאים  את  שמטהרת 
גם השכל  הוא,  טוען  ובמילא,  שכלי,  והסבר  ביאור 
אחר,  באופן  יהיה  זה  שעניין  אפשרות  כל  מחייב שאין 
אלא  האלוקית,  הנפש  של  לשכל  בנוגע  רק  לא  וזאת – 
של  לשכל  עד  האנושי,  בשכל  גם  זאת  להסביר  יכולים 

הנפש הבהמית!
ישראל  בשם  ”אשר  שבפשוטים,  פשוט  מה-שאין-כן 
יכונה" – אין לו בעיה כזו! אצלו – מצוות פרה אדומה 
טעם  עליהם  שאין  ”חוקים"  של  המצוות  מסוג  היא 

28
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והסבר שכלי, ”גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר 
אחריה", כפשוטם של כתובים.

ובכלל, בהיותו פשוט שבפשוטים שאינו שייך כל-כך 
להבנה והשגה בשכל – נקל יותר לפעול אצלו שעבודתו 
קבלת-עול  מתוך  עבודה  ”חוקת",  של  באופן  תהיה 

ומסירות-נפש.
אודות אחד מחסידי אדמו"ר הצמח- וכידוע הסיפור11
ללמוד,  חפץ  אינו  כי  התאונן  ביחידות  שבהיותו  צדק 
”עס ווילט זיך ניט לערנען", והשיב לו אדמו"ר הצמח-

צדק, כאשר אין חפצים ללמוד הרי זה טוב, מכיוון שאז 
שייכת העבודה דאתכפיא, שכופה את עצמו ללמוד; מה 
אעשה אני – המשיך הצמח-צדק – שרצוני ללמוד, שכן, 
אין זה בדרך עבודה, כי אם בדרך תענוג, ועל-דרך זה 
לפעול  יותר  נקל  שבפשוטים  פשוט  שאצל   – בענייננו 
ומסירות-נפש  קבלת-עול  של  באופן  תהיה  שעבודתו 

(”חוקה").
פשוט  שאצל   – בשמחה  לעבודה  בנוגע  כן  וכמו 

11) ליקוטי דיבורים חלק ד תשעה, א.

קבלת- בדרך  שהעבודה  לפעול  יותר  נקל  שבפשוטים 
עול ומסירות-נפש (”חוקת") לא תהיה בסתירה לעבודה 

בשמחה וטוב לבב, מאשר אצל ”משכיל גדול":
רשות  לך  ”אין  של  העניין   – גדול"  ”משכיל  אצל 
כל  שהרי  ”חוקה",  בבחינת  הוא  אחריה"  להרהר 
צורך  יש  שכן,  ומכיוון  והשגה,  הבנה  שכל,  הוא  עניינו 
יהיה  לא  זה  שעניין  לפעול  כדי  מיוחדת  בהשתדלות 

בסתירה לעבודה בשמחה:
בדרך  זה  אין   – שבפשוטים  פשוט  אצל  מה-שאין-כן 
”חוקה", שהרי מבין בשכלו שלא ייתכן שיבין את שכלו 
(יכולת)  רשות  לך  ש"אין  כך  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
לעבודה  סתירה  כל  זה  אין  ובמילא,  אחריה",  להרהר 

בשמחה וטוב לבב.

(משיחת ש"פ חוקת ה'תשמ"ה. ’תורת-מנחם – התוועדויות' 
ה'תשמ"ה, ח"ד, עמ' 2400-2405. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

שם הפרשה: ”חוקת".

של  באופן  ה'  עבודת  על  מורה  ”חוקת"  המילה 
”חוק", עבודה שאינה נובעת מהבנה אלא מקבלת 

עול שלמעלה ממנה.

אין הכוונה שבמחשבתו תוהה על העבודה והיא 
אלא  ברירה,  ומחוסר  מאולצת  בצורה  נעשית 
מה  שכן,  ובשמחה:  בחיות  נעשית  זו  עבודה 
הפלא שנברא אינו מבין את טעם מצוות הבורא? 
אין כל מניעה שקיום המצוות בקבלת עול ייעשה 

בשמחה.

יש להוסיף בזה: 

היות ומדובר בגזירות הבורא, הנה ”אין לך רשות 
להרהר  אפשרות  אין  כלומר,  אחריה",  להרהר 
גזירות  את  מקבל  היהודי  של  טבעו  אחריה. 
באם  ותהיה.  הרהור  כל  ללא  הוא  ברוך  הקדוש 

משום  זה  הרי  ותהיות,  הרהורים  ישנם  זאת  בכל 
ש"יצרו הוא שתקפו", היפך טבעו.

מתוך  ה'  את  לעבוד  לנו  מורה  הפרשה  שם 
מטעם  שלמעלה  עול  קבלת  מלאה,  התמסרות 

ודעת.

אף  מישראל,  ואחת  אחד  לכל  שייכת  זו  הוראה 
לו  לבאר  ניתן  בנקל  שכן,  שבפשוטים,  לפשוט 

שאין ביכולתנו להבין את שכלו של הבורא.

את  ליישם  יותר  קל  פשוט  לאדם  מזו,  יתירה 
בלימוד  העוסק  משכיל,  לאדם  מאשר  ההוראה 
מהבנתו  להתעלות  ומתקשה  המצוות  טעמי 

ולקיים את הדברים מתוך קבלת עול פשוטה.

מצוות  את  לקיים  קושי  כל  אין  פשוט  לאדם  אך 
מהבנה  שלמעלה  מוחלטת  התמסרות  מתוך  ה' 

והשגה.

סיכום
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ירידת הגלות עצמה
היא תחילת העלייה

מגאולת נשיא הדור באים לגאולה האמיתית והשלימה
כל ענייני גאולה קשורים ושייכים לגאולה האמיתית והשלימה – "כיוון דשם גאולה עלה", ועל-אחת-כמה-וכמה 
בגאולה של נשיא הדור, "שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכול", ונשיא של דור זה, דור האחרון של 
הגלות, שהוא דור הראשון של הגאולה, ובפרט על-פי דברי נשיא הדור, בעל הגאולה, במכתבו הידוע לחגיגת י"ב 

תמוז הראשונה:
"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר 
בשם ישראל יכונה", גאולה דכל ודכלל ישראל – הרי בוודאי שגאולה זו קשורה ושייכת ביותר לגאולה האמיתית 

והשלימה על-ידי משיח צדקנו.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת חוקת, ז' בתמוז ה'תש"נ. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תש"נ, כרך ג, עמ' 408-407)

גילוי הקשר העצמי בין ישראל לקב"ה
בשעה שהגיעה בשורת הגאולה בי"ב תמוז, היה חסיד ששר ניגון ברוסית שתוכנו היה "אין עוד מלבדו" ("ניעט 

ניעט ניקאווא קראמע יעווא אדנאווא"), וזה נתפרסם...
ויש לומר הביאור בזה:

ריבוי  על-ידי  שנברא  העולם,  דבריאת  העניין  כללות  שזהו   – הראשון  (העלם)  מה"גלות"  משתלשל  גלות  כל 
השתלשלות מדרגה לדרגה וריבוי צמצומים והעלמות כו', עד שנברא עולם מלשון העלם והסתר, ועד יתירה מזה 
– עולם הזה הגשמי ה"מלא קליפות וסטרא אחרא", ו"כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו", אשר 

בהם נמצא האור האלוקי בגלות...
וגאולה פירושה, שבהעולם [ובפרטיות – בגוף ונפש החיונית] מתגלה האמת, שמציאותו האמיתית הוא רק כלי 

להאור אלוקי [ולהנשמה] שמחיה אותו, כך שבכל פרט ופרט מהבריאה ניכר "אמיתת המצאו".
וזהו התוכן ד"אין עוד מלבדו", שאין שום מציאות בעולם ("אין עוד") "מלבדו", זאת אומרת שבמציאות העולם 
כפי   – אלוקות  היא  גופא  העולם  שמציאות  המצאו",  מ)אמיתת  אלא  נמצאו  "(לא  היא  מציאותו  שכל  איך  נרגש 

שיתגלה בשלימות לעתיד לבוא...
היא  הדת "מותרת  וחיזוק  תורה  בהרבצת  שהעבודה  כל"  לעין  גלוי  נעשה "נודע  הגאולה  שעל-ידי  ובפשטות – 
על-פי חוקי המדינה", שגם העולם מכיר את האמת דאלוקות ותורה. ועל-דרך זה גם לאחרי הגאולה – נפתחה דרך 
חדשה בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה בכל קצווי תבל, כולל גם הפצת שבע מצוות בני נח, כהכנה 

להגאולה האמיתית והשלימה, שאז יהיה שלימות הגילוי בעולם ד"אין עוד מלבדו".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת חוקת ה'תשמ"ח. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח, כרך ג, עמודים 563-562)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ויורנו מדרכיו
הוראה לשליח: לציית... • פ"נ מיוחד לרבי של ר' חיים יהודה פלדי (ז"ל) •
מכתב מאלמוני לצא"ח בירושלים • כשהרבי שיגר מטבע לירושלים • תשובה 
בנושא גירושין • אופן הטיפול בקשיי מוסד • חשיבות פרסום תורתי של רבינו 
הזקן בין יהודי רומניה • שליחות מיוחדת לשז"ר בתשרי-חשון תשכ"ו • אוסף 
מיוחד של ’יחידויות, מענות, מכתבים וסיפורים רובם בפרסום-ראשון בבואנו 

מיום ההילולא ג' תמוז

הוראה לשליח: לציית...
פעם מסר הרב חודקוב בטלפון לאחד השלוחים מענה 
מהרבי: ”אויב דו פאָלגסט – גוט, און אויב ניט – יהי לך 
לך  יהי   – לאו  ואם  טוב,   – מציית  הנך  לך"... [=אם  אשר 
אשר לך] (נרשם מפיו ע"י הרה"ת ר' משה לוי יצחק שי' 

לאופר).

פ"נ מיוחד לרבי
בכ"ג תמוז תש"ל שיגר הרב יהודה פלדי את הפ"נ הבא 

לרבי:
”כ"ק אדמו"ר שליט"א

”שלום וברכה!
ככל  כי  מודיע,  הריני  הקודם,  למכתבי  ”בהמשך 
שהתפתחות הענינים דורשת יותר ויותר הסברה והפצת 
מעינות, מתגבר בי הרצון העז לקחת חלק בעבודת קודש 
מצב  אך  בעומר...  ל"ג  ממחרת  אלי  כ"ק  מכתב  ברוח  זו 
אינו  רחל)  בת  עדה  זוגתי  אצל  כן  (וכמו  אצלי  הבריאות 

משתפר – ההפך מזה, וכוחי תש והולך ח"ו.
”אנא, אדוני מורי ורבי – עשה נא למענך אם לא למעני, 
הרי הטלת עלי להיות שלוחך, עזור נא למלא שליחות זו 

במלואה – ואנכי אעשה בע"ה ככל יכלתי.
רשות  לבקש  נהוג  אנ"ש  אצל  כי  לי,  נודע  עכשיו  ”רק 
לכך, ואני התחלתי להניח גם תפילין דר"ת [דרבינו-תם] 
מיום כ"א סיון, יום היארצייט של הוריי הי"ד, לכן אבקש 

את הסכמת כ"ק למפרע ואת ברכתו הקדושה.

”מצפה לבשר בשורות טובות בכל הענינים
”חיים יהודה בן גיטל".

כשהרבי שיגר מטבע לירושלים
התוועדות  עבור  מטבע  הרבי  מסר  תשכ"ז  בחורף 

בירושלים.
שנתלתה  במודעה  על-כך  בישר  ירושלים  סניף  צא"ח 

בבתי הכנסת החב"דיים בעיר:
צעירי אגודת חב"ד באה"ק

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
סניף ירושלים

ב"ה, אדר ב' תשכ"ז
הודעה חשובה

בהתועדות המלוה-מלכה שהתקיים במוצש"ק פ' 
תזריע (פ' הח[ו]דש), שמה"ח [=שבת מברכין החודש] 

ניסן תתקיים אי"ה
הגרלה על מטבע קדש של כ"ק אדמו"ר שליט"א

שהובא במיוחד ע"י שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א עבור 
התועדות אנ"ש בירושלים ת"ו.

המלוה-מלכה תתקיים, כרגיל בשעה 8.00 בבית-
הכנסת שכון חב"ד.

בברכה.
ההנהלה

***
הימים",  ”ששת  מלחמת  פרצה  אחר-כך  חודשים  כמה 
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מידי  השטחים  ושאר  הכותל-המערבי  שוחרר  בה 
הערבים לטובת ארץ-הקודש ויושביו.

תשובה בנושא גירושין
 – לגירושין  בדרך   – רציני  סכסוך  נוצר  אחת  שנה 

במשפחה רבנית מקורבת לחב"ד.
הרבי כתב לבעל:

ובטח  עתה,  במקומו  ברבנותו  להמשיך  שצריך  מובן 
ממנו  שיחשכו  [=מהבעלי-בתים]  מהבעה"ב  כמה  ימצא 

(פארשפארען עם) כמה עגמ"נ [=עגמת-נפש] וכו'". 
והוסיף: 

גם השמות שלה ואזכיר עה"צ [=על הציון].
האישה הסכימה לקבל גט אך התנתה זאת בתנאים 
הבאים: רוצה להישאר במקום ושהילדות הקטנות יהיו 
בחזקתה; הגירושים יחולו אחרי חמישה עשר חדשים, 

עד שהילדה השנייה תהיה בת ארבע עשרה כו'.
הרב הנ"ל שיגר למזכירות הרבי מברק שלא נתקבל 
את  ל'מזכירות'  בטלפון  הקריא  ואז  כלשהי,  מסיבה 

תוכן המברק – הרבי רשם:
התנאים  ששני  מובן   (2) חודשים"  עשר  ”חמשה   (1)
אינם מתאימים – ולשני הצדדים – לא ע"פ דין ולא ע"פ 

שכל. אלא שצריך בירור מה בידו אויספירן [=להשיג].

אופן הטיפול בקשיי מוסד
במענה להודעת הנהלת מוסדות מסויימים על-דבר 
אי תשלום החוב למס-הכנסה, הגורר צעדים משפטיים 
עד כדי עיקול מקורות הכנסה ופירוק מוסדות הנ"ל – 
ת"ו  באה"ק  חב"ד  עסקני  מחשובי  לשניים  הרבי  כתב 

את המענה הבא:
[ט"ז טבת תשל"ד]

לכאן  להודיע  רק  פעולתם  הנ"ל  הג'  כל  שכנראה  כיון 
וימסרו  טובה  יעשו  מכאן,  הכסף  ישלחו  ובאם  החובות 
עמהם  אסיפה  לעשות  וכן  המתאימים,  למוסדות  הכסף 
ולצרף גם את הרה"ח ר"מ פוטרפס לברר המצב האמיתי 

(שכנראה ג"ז אינם יודעים ג' הנ"ל)
ובהתייעצות כולם להודיע לכאן תכנית מפורטת, ובאם 
א"א אחרת, תכנית של סגירת המוסדות באופן של כבוד 
ובמיעוט היזק עד כמה שאפשר, וכל זה בהקדם האפשרי.

חשיבות תורתו של רבינו הזקן
ע"י  הבא (כנראה  המכתב  שוגר  תשל"ה  אייר  בכ"ד 

מזכירו של הרבי):
”לכבוד עורך כתב-עת של היהדות הדתית הרומנית 

בוקרשט
”עורך נכבד!

[=מספר]  מ'  אייר,  (ד'  הדו-שבועון  לידי  ”הגיע 
זלמן  שניאור  רבי  ספרי  ע"ד  קצרה  הערכה  ובו   (343
לך  מודה  והנני  חב"ד.  שיטת  מחולל  תולדות  מלאדי, 

על תשומת לב לפרסם כתבה זו.
בעל  של  תורתו  על  השני –  החלק  נזכר  שלא  ”כיון 
בפ"ע  לך  לשולחו  אתכבד  חב"ד,  שיטת  היא  התניא, 
[=בפני עצמו], והתקוה שתמצא בו ענין רב ותזכהו...".

’יחידות' מיוחדת הקשורה 
לביקור אנשי כפר חב"ד אצל 

שז"ר
בכ"ח תשרי תשכ"ו, יום א' לפרשת נח, נכנסו לחדרו 
של הרבי ל'יחידות' תושבי כפר חב"ד, והרבי אמר להם 

את הדברים הבאים (כאן בתרגום-חופשי מאידיש):
כניסתכם קשורה ב"משקה" שנמסר לכם אתמול [שבת 

בראשית] במהלך ההתוועדות.
בקשתי מכם שבשובכם חזרה למקומכם – תבקרו אצל 
ממני  שלום  פרישת  תמסרו  שי',  שזר  מר  ה"פרעזידענט" 
ומההתוועדויות, ותמסרו עוד-הפעם ברכת השנים, שהוא 

יהיה בריא ויזכה לאריכות ימים ושנים טובות.
כבר  [הענין]  עתה,  הזמן  אין  טובה"  חתימה  ל"גמר 
משמחת-תורה  באנו  זה  שעתה   – אלא  [נפעל],  נעשה 
תמסרו   – ומצוה  תורה  של  שמחה  שמחה,  אודות  ודובר 

אודות נקודות האמורות בפרט.
ומכיוון שהייתם השלוחים של כפר חב"ד כשביקרתם 

אצלי טרם נסיעתכם לכאן, תהיו עתה השלוחים ממני.
את ה"משקה" תמזגו לבקבוק אחד – אך מוטב לשניים. 
השני  הבקבוק  ואת  שם ”לחיים",  תאמרו  הביקור  בשעת 

תמסרו לו שיהיה לשימושו כפי שימצא לנכון.
לו,  מתאים  בו  ליום  פגישה  תזמינו  לאה"ק  בשובכם 
יתכן והוא טרוד עתה בעניינים ש"רועשים" שם [=בחירות 
המדובר  במסירת  תסתפקו  אז  השישית],  ל"כנסת" 

(פרישת שלום).
כ"ק  כרצון  כדבעי,  להתנהל  צריך  חב"ד  שכפר  מכיון 
בתוך  יהיה  דאתרא,  המרא  שהרב  כולל  אדמו"ר,  מו"ח 
בראש  יעמוד  שהוא  אפוא,  וטוב,  נכון   – הכפר  עניני 

המשלחת
(יתכן והוא ירצה לשגר את חתנו [הרב נחום טרבניק]? 
יושב- בהשתתפות  וגם  ישתתף),  בעצמו  בוודאי   – ברם 

24
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ראש הועד ר' שלמה [מיידנצ'יק].
תארגנו הסדר – מי יהיה ראש המדברים, מי יהיה השני 
להמדברים וכו', למסור נקודות מהשיחות ששמעתם כאן 

(מה שנקלט אצלכם יותר טוב),
ושתהיה שנה טובה.

שיקויים בי ”דברים היוצאים מן הלב" (שאז) ”ונכנסים 
אל הלב", וגם אצלכם יהיו אלה ”דברים היוצאים מן הלב" 

– כך תתבצע הכוונה.
וחזקה שליח עושה שליחותו.

סעו לשלום.

”ברכת השנים"
ביום  הרבי  שהשמיע  דברים  קדמו  זו  ל'יחידות' 
שמחת-תורה תשכ"ו (תורת מנחם כרך מה עמ' 150) 
על השמחה שנוטלים משמחת-תורה, וציין, כי מי שיש 
שעבודתו  יותר  נוגע  יותר  גדול  חוג  על  השפעה  לו 
מתבטלים  וממילא  גדר,  הפורצת  שמחה  מתוך  תהיה 
כל המניעות ועיכובים הגדרות והגבלות כך שהעבודה 

מתבצעות באופן של מרחב.
בתחילה דיבר הרבי ברמז:

ולכן, יש לברכו שתומשך שמחה בכל עניניו, וינצל זאת 
לפעולות של הפצת תורת אמת.. נגלה ופנימיות התורה... 
בסוף  שיתברר  כך  ועיכובים  במניעות  כלל  יתחשב  ולא 

שלא היו אלא דמיון בעלמא.
וכאן דיבר הרבי באופן גלוי:

[=רובשוב  שרה  בן  זלמן  לשניאור  השם-יתברך  יתן 
(שזר)] את הכח להתגבר על כל המניעות, וימשיך ויוסיף 
והפצת  היהדות  החזקת  לטובת  בעבודתו  וכהנה  כהנה 
מתוך  זאת  ויעשה  החסידות,  והפצת  התורה-ומצוות 
ימים  לאורך  לבב,  וטוב  שמחה  ומתוך  נכונה,  בריאות 

ושנים טובות.

”סכום מכוון"
בשנת תשל"ב, לרגל יום הולדתו של מר שז"ר, יזמה 
ספר  כתיבת  מבצע  ההסתדרות  של  הדתית  המחלקה 
של  דעתו  בגולה.  ישראל  ילדי  ידי  על  לזכותו  תורה 
בגורמים  מכריכתו  נוחה  הייתה  לא  מלכתחילה  הרבי 

פוליטיים וכתב:
למרות

ובמיוחד  בכלל,  תורה  ספר  כתיבת  של  הענין  חשיבות 
על ידי ילדי ישראל... ומובן גם כן שזוהי מתנה הכי נעלית 
בקשר ליום ההולדת וכו' אבל ביחד עם זה מובן וגם פשוט 

של  ענין  [ב]  האמור...  מבצע  לקשר  כלל  מקום  שאין 
מפלגה וכדומה.

ענין  להיות  צריך  היה  הרבי –  קבע  המבצע –  עצם 
שיהיה..."  ענין  איזה  עם  קישור  מבלי  בהחלט,  עצמי 

(אגרות-קודש כרך ז"ך עמ' שנח-ט).
ש"באה  המחאה  שז"ר  למר  הרבי  שיגר  לפועל  אך 
בתי   – שיחיו   – ותלמידות  תלמידי  השתתפות  בתור 
שם  (’אגרות-קודש  מכוון"  ובסכום  החב"דיים,  ספר 

עמ' שנ-שנא).
ב'אגרות-קודש'  צוין  לא  מכוון"?  ”סכום  אותו  מהו 

שם.
תשל"ג  בשנת  חב"ד  הר  בנחלת  שז"ר  כשביקש  אך 
(ברשימתו  תיאר  וכך  המדובר.  במה  חשף  הוא 
תשל"ג)  ב'שערים'  הפורש"  הנשיא  של  ”במחיצתו 

הרה"ת ר' יוסף שי' הרטמן:
ספר-תורה  כתיבת  סיום  על  שמענו  רבה  ”בשמחה 
כ"ק  גם  ישראל.  מילדי  אלף  מאתיים  ע"י  לזכותו 
בספר,  אותיות  ברכישת  השתתף  שליט"א  אדמו"ר 
השם  כמנין  והסכום  זלמן)".  שניאור  של  (בגימטריה 

”שניאור זלמן" – $631.

לעשות גדולות,= ובמזומן
בעיצומם של עשרת ימי תשובה תשל"ז כתב הרבי 

להרה"ח ר' חיים זוסיא בן מריישא וילימובסקי:
’אגרות- הדברים (שנשמטו כנראה בטעות מסדרת 
קודש') נכתבו במענה לשאלת ר' זושא שביקש להישאר 
מספר חודשים בארצות-הברית, לאסוף כספים למען 
”רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" ובמיוחד שהשנה 
הוכרזה כ"שנת החינוך" – הרבי שלל את הרעיון וקבע 
(בסמיכות  מראש  המתוכננת  חזרתו  מועד  עד  גם  כי 
לשבת בראשית) יש בידו זמן לעשות גדולות ובמזומן, 
ב'כפר  נדפס  המכתב   – בפועל.  בכך  שיעסוק  ובתנאי 

חב"ד גיליון 700 (י' שבט תשנ"ו) ע' 43-42:
נת' ות"ח. היישאר כאן לגייס כספים – באם מסוגל לזה 
גדולות  לעשות  בראשית  ש"ק  דעד  הזמן  יספיק  באמת 

ובמזומן. וק"ל.
א"צ לשאול עוה"פ בזה – כי תלוי במעשה שלו בפועל

ובעניני  לא.  ותו  הזמן  ביטול  ה"ז   – בזה  עוה"פ  ושאלות 
ספק כעת עסקנים בעלי מרץ שבכאן. אזכיר עה"צ.
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פאה ללא תוספת
ר'  (הרה"ח  מאנ"ש  אחד  שאל  תשל"ב  בשנת  פעם 
ותוכנה  באנגלית –  ב'יחידות' (שהתקיימה  ק.)  יהודה 
פורסם בתשורה כ"ה אלול תשנ"ו) האם יש איזה ענין 

בלבישת כובע על השייטל [=פאה]?
והרבי השיב:

נשים  הנה  שלה,  השייטל  על  כובע  לובשת  כשאשה 
והראי'  [=פאה],  שייטל  שזה  דעתן  על  יעלו  לא  אחרות 
– לדעתן – שהיא לובשת כובע (ותרתי למה לי [=שניים 
הוא  הכובע  שתחת  שהשיער  יחשבו  ולכן  מה]?),  לשם 
הנהגה  שזו  יסיקו  וממילא  השייטל,  של  ולא  שערה 
עד  השיער!  על  בלבד  בכובע  להסתפק  שניתן  מתאימה 

כאן תוכן הדברים.

’יחידות' מיוחדת סביב 
'המשך תרס"ו'

בי"ט מרחשון תשל"א כתב הרה"ח ר' שלום דובער 
ע"ה  צייטלין  אליעזר  אהרן  ר'  לעמיתו  (ע"ה)  שור 
יהיו   – ת"ו  לאה"ק  הרבי  שלוחי  על  נמנו  (שניהם 

הדברים לעילוי-נשמתם): 
ר' שמואל לעויטין סיפר – בשיעור תניא שלו בשבוע 
יום  לרגל   – ל"יחידות"  נכנס  בערב  ד'  שביום  העבר 
אד"ש  כ"ק   – לאורך-ימים-ושנים-טובות  שלו  הולדת 
שאל אותו אם יודע הוא שמשפיעים ה"המשך-תרס"ו" 
ואם הי' [נוכח] בליובאוויטש בשעת אמירת ה"המשך" 
אמירת]  ב[זמן  [נוכח]  הי'  שהוא  ענה  שמואל  ר' 
תחילת ה"המשך", ובאמצעותו התחתן ואז עזב [את] 
הי'  לא  על-כן  לימים-טובים.  בא  והי'  ליובאוויטש 

ב[זמן אמירת] סיומו.
סיפור  איזה  יודיע  הוא  אם  אותו  שאל  אד"ש  כ"ק 

אודות ה"המשך", רש"ל השיב שאינו יודע.
סיפר  הריי"ץ  אדמו"ר  שכ"ק  לו  סיפר  אד"ש  וכ"ק 
ה"המשך"  את  המהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הוד  שכשגמר 
אדמו"ר  לבנו  קרא  אז  ”המשך-וככה"  שלו  הידוע 
[מוהרש"ב] נשמתו-עדן לחדרו הוציא בקבוק יין ומזג 

לו ולבנו ”לחיים" לרגל ה"סיום" וכו'.
שהיו  אד"ש  כ"ק  לפני  הזכיר  כי  רש"ל  סיפר  גם 
ביאורים מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ על חלק של המאמר 
הראשון, והרב אלי' סימפסאהן השיגם ונתנם במתנה 
לו  אמר  אד"ש  כ"ק  אד"ש.  לכ"ק  נתנם  וחתנו  לחתנו 
 – סימפסאהן  להר"א   – לו  הי'  אך  מזה,  יודע  שאינו 

העתקה מזה וכ"ק אד"ש הורה להכינו לדפוס גם-כן.

”כבר די ישבתם"...
כ"ף  ליום  אור  שבת-קודש  ממוצאי  נוסף  במכתב 
לרא"א  ומדווח  שור  רש"ד  ממשיך  הוא  תשל"א  טבת 

צייטלין:
אצל  למעלה  בהסדר  מיוחד  דבר  שום  הי'  ”לא 
טבת  בי'  דינה  נחמה  הרבנית  פטירת  [אחר  הרבניות 
תשל"א] כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל למעלה מנחה 
ומעריב – חוץ מיום ט"ו בחודש שהי' אז באוהל הק' 
שחרית  לתפילת  עלה  ה"שבעה"  של  האחרון  וביום   –
תפילת  באמצע  נכנס  טלית-ותפילין]  בלי  [כמובן 
שמונה-עשרה בלחש ושהה שם עד אחר התפילה ואז 
שיכנסו  עד  חיכה  רחמנא-ליצלן  האבלים  לחדר  נכנס 
אמר  וכשגמר  וכו'"  ינחם  ”המקום  ואמר  הקהל  כל 
ישבתם]  די  [=כבר  געזעצען"  גענוג  ’שוין  להאבלים: 

כו''.
”הרבנית [חיה מושקא] שתליט"א ראתה שח.ג. לא 
הבחינה-שמעה ואמרה לה: ’אומרים שצריכים לעמוד' 

– ואז נעמדו.
ברצפה  יתד  שיקבעו  הורה  שליט"א  אדמו"ר  ”כ"ק 
וקבעו. אז הורה שיקבעו עוד אחד. ואז יצא כ"ק וכל 

הקהל אחריו.
כ"ק  בבית-המדרש  שי'  הרש"ג  התפלל  ”במעריב 
אדמו"ר שליט"א ועשה סיום על משניות. כ"ק אדמו"ר 
דמאימתי  ממאמר  חלק  גם-כן  שיאמר  הורה  שליט"א 

תרכ"ט.
”אפיזודה קטנה: להרה"ח ר' פינחס שי' קארף נולדה 
[נחמה  הרבנית  שם  על  שמה  ונקראת  למזל-טוב  בת 
דינה] ע"ה. כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה-תיקן שיקראו 

’הרב פינחס קארף' בעת עריכת ה"מי שבירך".

ההתוועדות הפתאומית בט"ו 
בשבט תשל"א

במכתב נוסף שכתב רש"ד שור:
התעוררות  פה  הייתה  תשל"א:  משפטים  ”בעש"ק 
להתוועד  יצא  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  כששמעו  חמה 

בעוד איזה רגעים. וכך הי':
בשעה  ה"אוהל"  מן  הגיע  שליט"א  אדמו"ר  ”כ"ק 
דקות  חמש   – השקיעה  אחרי  דקות  שלושים   –  5:45
אחר סיום התפילה נכנס הרבי לבית-המדרש. הספיקו 
רק  כמעט  נכחו  ההתוועדות  ובעת  ויין  מזוזות  להכין 
שהגיעו  בעלי-בתים  מאנ"ש,  אחדים  מלבד  בחורים. 
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לאחר מכן הוסיף ואמר, שיתנו צדקה עוד לפני 
שהולכים לאכול, שזה יהיה המעשה טוב שיעשו 
עוד ביום צום ורצון זה. וכן שיוסיפו ויתחזקו בכל 

המבצעים. מתחיל מרישום יהודים לס"ת וכו'. 
שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו הורה הרבי בידו 
להגביר השירה [הרבי לא נסע לביתו אחה"צ כי 

משלים התענית. כן הוא בדרך כלל].
בשעה  התחתון  עדן  בגן  מעריב  לתפילת  יצא 
"שיבנה  שרו  ב-21:20.  לביתו  ונסע   ,21:00
ביהמ"ק" ובדרכו הורה בידו הק' להגביר השירה.

יום שלישי ח' תמוז 
הגיע מביתו בשעה 10:30. 

נענע לשלום בראשו הק' לרח"ל שעמד בפתח 
770. יצא למנחה ב-15:15. 

לפני כן נתן סידור לחתן אחרי התפילה ובירך 
בירך  ואח"כ  ב-21:30  למעריב  יצא  נוסעים. 
ביהמ"ק",  "שיבנה  ושרו  לביתו  נסע  נוסעים. 

ובדרכו וכן מהמכונית הורה להגברת השירה.

יום רביעי ט' תמוז 
כשנסע לביתו אחה"צ ב-18:45. נתן לילד אחד 
מאה"ק צדקה ואמר לו 'לך שים בצדקה', ואתמול 
לי].  אמר  [כך  למצוות'  'תזכה  הרבי  לו  אמר 

וה'ספר'  מהרבי,  ה'ספר'  בני  יצאו   21:10 בשעה 
עצמו יצא ב-21:20 עם התיק וכלי עבודתו. הרבי 

יצא למעריב ב-21:35.
שמעתי היום [ממ' טיפלבוים] שבשנה שעברה 
ובקש  לאכול,  והלך  שישי,  ביום  ל-770  הגיע 
בנו  אך  אחרונה.  ברכה  לברך  לו  שיזכיר  מבנו 
למקווה  בדרכו  לברך.  ושכח  לו,  להזכיר  שכח 
אך  יברך.  המקווה  שאחרי  לעצמו  ואמר  נזכר, 
אז ג"כ שכח. כשהרבי הלך לביתו, הנ"ל פתח את 
'ַא  לו  אמר  הרבי  הגיע.  בדיוק  והרבי   770 דלת 
לאכול  היכן  לך  יש  "האם  שאלו:  אח"כ  דַאנק'". 
איפה  אמר  [הוא  ב"ה  לו  שיש  וענה  ולשתות?", 
יש  "האם  לשאול:  הרבי  והוסיף  בש"ק],  שנמצא 
כן  "אם  הרבי:  שאלו  "ב"ה!".  וענה  פרנסה?"  לך 

מה עם ברכה אחרונה...?".

יום חמישי י' תמוז 
 .12:53 למקווה  נסע  ב-10:10.  לקרה"ת  יצא 

חזר מהמקווה 13:30.
ויצא  מהאוהל  חזר  ב-18:00.  לאוהל  נסע 
נסע  ב-21:35.  למעריב  יצא  ב-21:05.  למנחה 
והורה  ביהמ"ק"  "שיבנה  שרו  ב-22:30,  לביתו 

להגברת השירה.

הרבי אמר לו 'ַא דַאנק'". אח"כ שאלו: "האם יש לך היכן לאכול 
ולשתות?", וענה שיש לו ב"ה [הוא אמר איפה שנמצא בש"ק], 
והוסיף הרבי לשאול: "האם יש לך פרנסה?" וענה "ב"ה!". שאלו 

הרבי: "אם כן מה עם ברכה אחרונה...?"
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קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא,
בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

בת  מושקא,  חי'  הרבנית  של  התנאים  קישורי  יום 
הכהן  משה  ר'  הרה"ח  עם  המהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 

הורנשטיין.

אדמו"ר  כ"ק  מאביה  נתייתמה  מושקא  חי'  הרבנית 
כ"ק  אחיה  שנים.  עשרה  אחת  בת  בהיותה  מהר"ש 
לשידוך  דאגו  הרז"א  והרה"ק  מוהרש"ב  אדמו"ר 

עבורה.
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' שפט. ימי חב"ד ע' 205)

שריפה בליובאוויטש

פרצה שריפה בליובאוויטש, שבה עלו 
ביניהם  בתים,  ושלושה  ששים  באש 

בתים של משפחת בית רבי.
(אוצר סיפורי חב"ד ח"ח ע' 37)

תרנ"ח

תרנ"א

עתלדעת

ח' 
תמוז

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
אל  מפניהם  לברוח  צריך  היה  שמשה  עד  ירוד, 
אוהל מועד. עם כל זה, נעשה להם נס כזה שיצאו 
הגזירות  כל  לאחרי  כיום,  שכן  וכל  הסלע.  מן  מים 
והשמדות ר"ל שהיו על עם ישראל, ובכל זאת עדיין 
יעשה  שהקב"ה  בוודאי  הרי  בקב"ה,  מאמינים  הם 

להם ניסים. 
ובימים  האחרונים  בשבועות  שראינו  וכמו 
יכול  שנס  שחושבים  אלו  כדעת  ולא  האחרונים, 
כמו  אלא  בישראל,  גדול  שהוא  מי  דווקא  לעשות 
יכולים  שניסים  חז"ל  ואגדות  בסיפורים  שכתוב 
שהנס  כאן  שכן  כל  חיים.  בעלי  ע"י  גם  להתבצע 
נעשה על-ידי אדם, ולא רק אדם אלא יהודים, שזכו 

להגן על העם הדרים באה"ק.
מכאן  נסע  זו  מדינה  שנשיא  מכך  התחיל  זה 
נסע  דשם  הממשלה  ראש  כך  ואחר  ימים,  לעשרה 
משם, ואחר כך קרה הנס שלאחרי שהיה כאן, הבינו 

את המצב באה"ק, למרות שקודם היו רוב נגד.
ועוד נס שאין ידוע מה גדול ממה, והוא, שכעת 
הוראה  שזוהי  ארה"ב],  [שגריר  גברא  חילופי  היו 
יושבי  שכל  הפעולה,  את  לגמור  שיוכלו  ברורה 
לא  שלום  של  חרב  ואפילו  בשלום,  ישבו  אה"ק 
וויי"  און  ש"אוך  האו"ם  כולל  שזה  בארץ,  תעבור 

לשלום שלהם... 

עד כמה שבני ישראל היו 
במצב ירוד, עד שמשה 

היה צריך לברוח מפניהם 
אל אוהל מועד. עם כל 
זה, נעשה להם נס כזה 
שיצאו מים מן הסלע, 

כל שכן כיום, לאחרי כל 
הגזירות והשמדות ר"ל 

שהיו על עם ישראל, ובכל 
זאת עדיין הם מאמינים 

בקב"ה, הרי בוודאי 
שהקב"ה יעשה להם ניסים
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מדובר  אם  התלבטו  הראשון  ברגע  מעריב.  לתפילת 
יושב  [שהרבי  ממש  פועל  של  בדבר  או  בחלום 

ומתוועד ביום לא שיגרתי].
”בבוקר לאחר ההתוועדות [=בה דיבר הרבי על-כך 
הי'  התורה"]  לימוד  ע"י  העולם  את  ”לכבוש  שצריך 
האולם עמוס בתלמידים, והסדרים נראים כמו באמצע 

חודש מרחשון וגם הלהט (ה"קאך") הוא נעלה".

צדקה מאישה – בידיעת הבעל
שקועה  שהיתה  ילדים  מרובת  במשפחה  מעשה 
כסף  סכום  נטלה  המשפחה  אם  כלכליים.  בחובות 
ושיגרה אותו לרבי. הרבי נטל מתוך הכסף סכום סמלי 

מאד בלבד ושיגר את הכסף בחזרה
עמ'  כט  כרך  (’אגרות-קודש'  לתורמת  כתב  וכך 

רסא):
יהודה  רבינו  [=של  חסידים'  ב'ספר  על-פי-מה-שכתב 
החסיד] סימן תנד [”מי שחייב לאחרים לא ירב בצדקות 
עד שיפרע"] – לאחרי שיפרעו כל החובות ויהי[ה] כסף 
הדרוש להוצאות הבית וכו' – תתרום לצדקה כפי היכולת.
 [18=] ח"י  לפעמים   [18=] ח"י  מהמצורף-בזה  נלקח 
כל-אחד-ואחת ממשפחתה [=והכסף נמסר]  בעד  סענט 
שקלים  במסכת  לנאמר  [=בדומה  חשאין  ל[=לשכת] 
פ"ה משנה וא"ו: לשכת חשאין יראי חטא נותנים לתוכה 
 – בחשאי  ממנה  מתפרנסים  טובים  בני  ועניים  בחשאי 

שעל-ידי אירגון ’מחנה ישראל']
(היא בעלה ויוצאי חלציהם שי') והשאר תקח בחזרה.

ועוד בנושא:
לרבי  להכניס  אישה  רגילה  היתה  נישואיה  לפני 
נישואיה  אחרי  גם  הרבי.  של  על-דעתו  לצדקה 
המשיכה במנהג זה. אך בתקופה הראשונה הרבי שאל 
חב"ד'  (’כפר  מזה?"  יודע  בעלך  ”האם  פעמים  כמה 

גליון 700 (יו"ד שבט תשנ"ו) עמ' 46.
ר'  (מהרה"ג  שמעתי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ”ובשם 
אברהם שי' סופר) שכל שו"ת החתם-סופר מכוונות גם 
במאמרו  (ז"ל)  מונדשיין  הר"י  מביא  כך  קבלה"  עפ"י 
עיני  למראה  להדפסתו,  עובר  שהי'  חב"ד'  ב'בטאון 

הרבי – בתוככי כל החומר ששוגר לרבי.

להרבות גבולם בתלמידים
בתלמידים  גבולם  להרבות  ולהצלחה  החג  בברכת 

ומתוך הרחבה.
ברכה זו שצוטטה כאן שיגר הרבי בר"ח סיון תשל"ד 
בוכרי']  כתב:  [הרבי  בוכרה  עולי  ישיבת  ל"הנהלת 

אשר בכפר חב"ד ה' עליהם יחיו".
בתחילת המכתב [שהוא נוסח כללי-פרטי] נאמר:

המכתבים וכו' נתקבלו.

מכתב מאלמוני לצא"ח
ירושלים  סניף  בצא"ח  נתקבל  תשל"ה  בחורף 

המכתב הבא:
”ב"ה י"ב בשבט תשל"ד

”לכבוד העוסק בצרכי צבור באמונה,
”נאמן ביתו של הוד כ"ק מרן הרבי שליט"א

”ירושלים
”השלום והברכה, למר.

עבור  לירות  ועשרים  מאה  של  סך  בזה  ”מצורף 
קנית זוג תפילין לחייל וכו' וזיכוי הרבים וזאת לחיים 
סלה]  טוב  [וכל  וכט"ס  טובות  ושנים  ימים  ואריכות 
שניאורסאהן  מנדיל  מנחם  ר'  הרבי  מרן  כ"ק  להוד 

שליט"א.
”ונזכה לקבל את פני משיח צדקנו בקרוב אמן.
”ונא להתפלל לשלום השלוח ומשפחתו שיחי'.

”בהוקרה, הערצה והערצה
”אלמוני".
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"עשרה ניסים נעשו 
לאבותינו"

עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים; עשר מכות הביא 
הקדוש-ברוך-הוא על המצריים במצרים ועשר על הים; עשרה ניסיונות 
זה  אותי  וינסו  שנאמר,  במדבר  הקדוש-ברוך-הוא  את  אבותינו  ניסו 

עשר פעמים ולא שמעו בקולי (פרק ה, משנה ד)

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
עשרה ניסים  נעשו לאבותינו במצרים – שניצולו מעשר מכות, וכולם היו במצרים ולא בישראל.

פירוש כ"ק אדמו"ר:
צריך ביאור: הניסים במצרים היו בזה שניצלו בני-ישראל מעשר המכות. נמצא שהניסים היו רק לאחר 
שבאו המכות, ומדוע מקדים התנא את עשרת הניסים לעשר המכות? וביותר יוקשה מה שהתנא מקדים גם 

את הניסים שעל הים למכות שבמצרים.
והביאור בזה:

העובדה שבה-בשעה שהמצרים לקו לא הזיקו המכות לישראל (אף שגם הם היו אז עובדי עבודה-זרה) 
היתה אפשרית רק על-ידי גילוי אור נעלה, שלמעלה מהשתלשלות. מצד סדר ההשתלשלות לא היה אפשר 
הקב"ה   – במצרים"  לאבותינו  נעשו  ניסים  "עשרה  וזהו  בבת-אחת.  לישראל"  ורפוא  למצרים  "נגוף  להיות 

העלה את ישראל לדרגה שלמעלה מהשתלשלות ("נס" מלשון הרמה).
תפקידן,  את  ימלאו  שהמכות  כדי  המכות.  לעשר  במצרים  הניסים  עשרת  את  התנא  הקדים  זה  ומשום 
וישמשו הכנה ליציאת מצרים (היינו לא זו בלבד שלא יפגעו בישראל, אלא אדרבה – יבטלו כליל את קליפת 
לדרגה  ישראל  העלאת   – ה"ניסים"  הקדמת  להיות  צריכה  היתה  מצרים),  ושיעבוד  גלות  את  ועמה  מצרים 

שלמעלה מהשתלשלות.
הביאור בטעם קדימת הניסים שעל הים למכות שבמצרים:

העלאת ישראל על-ידי הניסים במצרים היתה התחלת העלייה בלבד, כנראה מזה שגם לאחר יציאת מצרים 
רצה חלק מבני-ישראל לשוב למצרים. רק על-ידי הניסים שעל הים הגיעו לשלימות העלייה – הם נתעלו 
למדרגה כזו ששם אין מקום כלל לקליפת מצרים. וכן ביטול קליפת מצרים על-ידי המכות שבמצרים לא 
היתה בשלימות, כנראה מזה שגם אחר יציאת מצרים רדפו המצרים אחר בני-ישראל. רק על-ידי המכות שעל 

הים נתבטלה קליפת מצרים לגמרי.
אמנם, אף שהניסים והמכות שבמצרים היו תחילת העלייה והביטול בלבד, היתה טמונה בהם בכוח תכלית 
העלייה ושלימות הביטול. כי כך היא המידה: תחילת העילוי צריכה להיות באופן כזה שתביא לתכליתה – 
המכות  יכלו  ה"ניסים"  הקדמת  אחרי  שרק  ומאחר  בהתחלתה.  ובהעלם  בכוח  להיות  צרכה  העילוי  תכלית 
שבמצרים להיות כדבעי (כנ"ל), לכן, כדי שמכות אלו יביאו למכות שעל הים, היה מוכרח שבניסים שבצרים 

יהיו כלולים הניסים שעל הים. ולכן הקדים התנא גם את הניסים של הים למכות מצרים.

(ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1220. 'ביאורים לפרקי-אבות' א' (א-ה) – עמ' 258) 

פרקי אבות
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יום שישי, ד' תמוז 
לספרייה  הלך  ב-10:20.  מביתו  הגיע  הרבי 
ירד  דקות.  כמה  כעבור  וחזר  לערך,  ב-20:00 

לקבלת שבת ב-21:05. 
ובאמצע  ביהמ"ק",  שרו "שיבנה  התפילה  אחרי 
לספרייה  הלך  השירה.  להגביר  בידו  הורה  דרכו 

ב-22:05 לערך.
שבת-קודש פרשת קרח ה' תמוז 

הגיע מהספרייה ב-9:35. ירד לשחרית ב-10:00. 
הורה לנגן ב"הוא אלוקינו". 

שם  שכתב  מה  והביט  התהילים  את  לקח  הרבי 
החתן שהניח שם את ספר התהילים. הנ"ל כתב את 
שם כלתו ואת שמו ושמבקשים 'שיבנו א חסידישע 
היים וכל טוב בגו"ר... והעיקר משיח נאו', והרבי 
סיפר  החתן  מכן  [לאחר  ממושך  זמן  בזה  הביט 

שטעה בשני השמות של כלתו...] 
אחר כך קרא בתהילים פרקים פ, פא, פב. אח"כ 
דפדף לאחור לערך בפרק ס"ט והסתכל שם (אולי 
דפדף קצת קודם לתהילים דיום י"א שבו הוא יום 

חתונתם כמו שכתב). 
הרבי]  הוראת  [ע"פ  הכריזו  התפילה  אחרי 
ביום  היום,  שעות  בחצי  שעות  לתענית  שיצטרפו 
שני ז' תמוז, עליו הכריזו 'אגודת הרבנים' שנחתמה 
ע"י הרב משה פיינשטיין, לאור המצב באה"ק, ועל 

עם ישראל בכלל.
ובאמצע  ביהמ"ק"  "שיבנה  שרו  התפילה  אחרי 
לספרייה  הלך  השירה.  להגביר  הורה  דרכו 
ילד  עמד   770 בפתח  ב-15:55.  חזר  ב-14:45. 

והרבי אמר לו 'גוט שבת'. 
לאחר מכן התחילו לשיר במסדרון, והרבי הורה 
ב-20:00.  למנחה  יצא  השירה.  להגברת  פעמיים 
קראו בס"ת דמשיח, ועלה לתורה. אחרי התפילה 
בידו  הורה  ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  התחיל 

אח"כ  ב-21:25.  למעריב  יצא  השירה.  להגביר 
הורה  ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  לביתו.  נסע 

להגברת השירה.

יום ראשון, ו' תמוז 
לפני מנחה כשחילק צדקה נתן לר' זלמן בוטמן 
כמה מטבעות [כך שמעתי] ולאחרי מנחה אמר לו 
'פארט געזונטערהייט ואריכות ימים ושנים טובות'.

יום שני ז' תמוז  [תענית שעות] 
מנחה  לתפילת  ב-10:05.  התורה  לקריאת  יצא 
ירד ב-13:30, וחילק צדקה. נכנס עם ספר תהילים 
הש"ץ  לחזרת  מקופלים].  היו  בקצה  דפים  [כמה 
סיום  על  והסתכל  התהלים,  את  והוריד  התיישב, 

החת"ת של יום זה בפרק מג. 
אחר כל השאיר את ספר התהלים פתוח, והניח 
בחזרת  (עיין)  והקשיב  פתוח,  הסידור  את  עליו 
הסידור  את  הרים  ל'מודים'  כשנעמד  הש"ץ. 
בתפילת  הסטענדר.  על  והניחם  יחד  והתהלים 
אמר  הש"ץ  'עננו'.  קולנו'  ב'שמע  אמרו  הלחש 

'ברכת כהנים', והרבי הסתכל עליו (כרגיל). 
השיחה  בפתח  שיחה.  נאמרה  התפילה  אחרי 
לא  לכן  בצום,  עדיין  ונמצאים  שהיות  הרבי  אמר 
הגוף,  בצער  להרבות  שלא  כדי  הקהל  את  יעכב 
היהודי,  הגוף  את  לענות  עניין  שאין  ידוע  שהרי 

ולכן כל רגע הוא יקר וצריך לנצל אותו. 
כן אמר שצריכים ללמוד הוראה מפרשת השבוע 
כן  שאין  (מה  בחו"ל  ובלק  חוקת  שהיא  זה,  דיום 
בארץ ישראל פ' בלק) ששם נמצאים רוב מנין בנ"י, 
וקוראים זאת בשבוע זה וביום זה, שבה כתוב על 
היה  שמשה  השם  לקידוש  בנוגע  הגדול  החילוק 
זה  לבין  מים,  שיצא  בכדי  הסלע  אל  לדבר  יכול 

שהכה בסלע, ויצאו מים. 
במצב  היו  ישראל  שבני  כמה  שעד  רואים  מזה 

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

תענית שעות
לאחרי כל הגזירות שהיו על עם ישראל... הרי בוודאי

שהקב"ה יעשה להם ניסים
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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לימוד משתלם יותר 
מכסף וזהב

"טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפי ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף".
(תהילים קיט, עב)

קודם שירדה הנשמה למטה היא עומדת בבחינת 
שעומדים  שהמלאכים  כמו  ויראה,  באהבה  ביטול 
תמיד בבחינת ביטול. ואילו בירידתה למטה הגוף 
מוסתרת  והאהבה  לגמרי,  עליה  ומסתיר  מעלים 
יגיעה  נדרשת  יראה  לבחינת  לבוא  כדי  לגמרי. 
עצומה, ונשאלת השאלה,  מה טעם ירידת הנשמה 
שמעלימים  הבהמית  ונפש  בגוף  להתלבש  למטה 
ומסתירים על אור האהבה והיראה שהיה בה קודם 

לכן?
וגם כשהנשמה בעודה מלובשת בגוף מתעוררת 
לבחינת  בערך  לא  זה  והיראה,  האהבה  באור 
האהבה והיראה שהיו בה קודם שהתלבשה בגוף. 
נמצא, שירידת הנשמה לעולם היא ירידה עצומה 

במעמדה.
נאמר: ”טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". 

טוב לי תורת פיך - היא בחינת לימוד התורה כפי 
שהנשמה מלובשת בגוף ולומדת תורה.

והיראה  האהבה  בחינת  זו   - וכסף  זהב  מאלפי 
שהיו לה קודם שהתלבשה בגוף. אלפי זהב וכסף 
קודם  לנשמה  שהיו  ויראה  אהבה  בחינת  הם 
”מצפון  שנאמר  יראה  הוא  זהב  בגוף.  שהתלבשה 
שנאמר  אהבה  הוא  וכסף  יאתה",  זהב  (משמאל) 

"נכסוף נכספת".

ואלפי הוא מלשון אולפנא, לימוד. היינו בחינת 
אהבה  לבחינת  לבוא  איך  וההתבוננות  הלימוד 
ויראה, לימוד בבחינת ההשגה וההבנה שעל-ידה 

יבוא לבחינת האהבה ויראה.
אומר דוד המלך שגם ביחס לבחינה זו "טוב לי 
תורת פיך", יש עדיפות ללימוד התורה של הנשמה 
שמוביל  לימוד  על  בגוף,  מלובשת  שהיא  כפי 
התלבשותה  קודם  בנשמה  שהיו  ויראה  לאהבה 

בגוף.
סוף  אין  אור  מלובש  שבתורה  מפני  מדוע? 
את  ’לקחת'  והדרך  יתברך,  ומהותו  עצמותו 
המצוות  וקיום  התורה  עסק  ידי  על  היא  אוא"ס 
”אותי  תרומה",  לי  ”ויקחו  שאומר  כמו  בגשמיות, 
אתם לוקחים", אותי – אור אין סוף עצמות ומהות 

לוקחים על ידי מעשה המצוות.
שכמו  הוא",  אוכלה  אש  אלוקיך  ה'  ”כי  נאמר 
שאי אפשר לאחוז אש כי אם על ידי דבר שנאחז 
בו כמו שמן ופתילה, כמו כן "ה' אלוקיך" אי אפשר 
העבודה  והוא  אחר,  דבר  ידי  על  אלא  להמשיכו 
וקיום  התורה  בלימוד  העולם  וזיכוך  בבירור 
רצונו  עצמות  בבחינת  התלבש  שבהם  המצוות, 
וחוכמתו, ובהם ועל ידם נמשכת המשכה עצמית.

(ספר המאמרים תרכ"ט ע' רלה. 
סה"מ תרצ"ז ע' 190 ואילך) 

ישמיע כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

סוגיות בתורת רבנו
 האם מותר להיעזר בנבואה כדי לברר הלכה? • כיצד פסקו התנאים 

והאמוראים לפי השורש למעלה? • מדוע רבינו הזקן אינו מביא 
דברים ”בשם אומרם" – ה'מגיד' והבעל-שם-טוב • ה'צמח צדק' רצה 
לימוד מתוך יגיעה עצמית • כוחם של ”בני נביאים" • סוגיה מרתקת 
על לימוד התורה מתורת רבינו – מעובדת בידי מערכת ’התקשרות'

זו  הלכה  רבנן  ”תנו  א):  סו,  (פסחים  בגמרא  נאמר 
פעם  בתירא:  מבני  נתעלמה  שבת)  דוחה  (שפסח 
אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת. שכחו ולא ידעו 
יש  כלום  אמרו,  לאו.  אם  השבת  את  דוחה  פסח  אם 
שעלה  יש  אחד  אדם  להם:  אמרו  שיודע?...  אדם 
שמעיה  הדור,  גדולי  שני  ששימש  שמו,  והלל  מבבל 

ואבטליון, ויודע...
שלחו וקראו לו... אמר להם: נאמר ”מועדו" בפסח 
בתמיד  האמור  מועדו  מה  בתמיד,  ”מועדו"  ונאמר 
דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את 
הושיבוהו  מיד  וכו'...  הוא  וחומר,  קל  ועוד,  השבת, 
היום  על  דורש  והיה  עליהם,  נשיא  ומינוהו  בראש 

כולו בהלכות הפסח... 
שבת  מערב  סכין  הביא  ולא  שכח  רבי,  לו:  אמרו 
מהו? אמר להן: הלכה זו שמעתי ושכחתי. אלא הנח 

להן לישראל, אם אין נביאים הן בני נביאים הן.
שפסחו  ומי  בצמרו  תוחבו  טלה  שפסחו  מי  למחר, 
גדי תוחבו בין קרניו. ראה מעשה ונזכר הלכה ואמר: 

כך מוקבלני מפי שמעיה ואבטליון".
ויש להבין: מה עניינה של נבואה לבירור הלכה 
בתורה, הלוא תורה ונבואה הם שני תחומים שונים, 
ובנוגע לפסיקת הלכה הרי ”אין הנביא רשאי לחדש 
דבר" (שבת קד, א), ו"אין משגיחין בבת קול" (ברכות נב 
א). ומכיוון שתורה ”לא בשמים היא" (נצבים ל, יב. 
בהקדמתו,  המשניות  בפירוש  הרמב"ם  וכביאור 
ובקיצור - בהלכות יסודי התורה פרק ט) הרי שאין 
להכריע  יכול  הוא  ואין  הנביא,  דברי  על  לסמוך 
שניתן  הגמרא  הסיקה  כיצד  כן,  אם  ספק.  בצדדי 
מצד  ספק)  של  ישראל (במקום  הנהגת  על  לסמוך 

כוח הנבואה שבהם?
אין  ”אם  הגמרא  לשון  משמעות  להבין  יש  כן 
נביאים הן, בני נביאים הן" – מהי המעלה של ”בני

נביאים"?

 לחתור למקור
ויובן בהקדים:

האמצעי,  (לאדמו"ר  הזהר  בביאורי  שכתוב  מה  ידוע 
וישלח כ, ב) ש"כל התנאים והאמוראים היה פסק דין 

שבתורה  החכמה  בשרש  הבטה  פי  על  רק  שלהם 
כמו שהוא למעלה". 

לכאורה, כיצד פסקו התנאים הלכות בתורה לפי 
התורה  הרי  למעלה?  העניינים  בשורש  שראו  מה 

”לא בשמים היא" ועליהם לפסוק רק כפי הבנתם!
הבנת  לפי  פסקו  אכן  התנאים  בזה:  ההסבר 
ראו  לכן  שקודם  אלא  הגשמי,  בשכלם  העניינים 
את העניינים בשורשם, והתבוננו בהם עד שהדבר 
הונח בשכלם, ולאחר שהדבר הונח בשכל זה נחשב 
כללי  על-פי  וטריא  שקלא  ידי  על  שבא  דין  לפסק 

התורה.
בשורש  והאמוראים  התנאים  של  ראייתם 
לפלפל  הצורך  את  מהם  חסכה  למעלה,  העניינים 
את  מיד  שראו  כיוון  וכו'  שונות  סברות  ולדחות 
היו  יכולים  ואז  לאמיתתו,  שהוא  כפי  העניין 
להתבונן ולהתעמק בלימוד העניין לאשורו, באופן 
זה  פי  על  ורק  גמורה,  בהבנה  בשכלם  שנתעצם 

פסקו ההלכה בפועל.
על יסוד זה יתבאר דבר תמוה בהנהגת רבותינו 
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אף שרבנו הזקן 
שמע תורה מהמגיד 
והבעש"ט, הנה אחר-
כך הוא למד והתייגע 

להבין את העניין 
בשכלו עד שהתעצם 
עם העניין, ובאופן 
כזה נחשב שהוא 
ה"אומרו" וזה אכן 

"בשם אומרו"

לא  כלל  בדרך  ספורים,  ממקומות  מלבד  נשיאנו: 
”בשם  דבר  שיאמר  הזקן  רבינו  של  בתורתו  מצאנו 
מוצאים  אנו  דומה  דבר  והבעש"ט.  המגיד   – אומרו" 

בכל תורת רבותינו נשיאנו.
דבר  האומר  ו): ”כל  ו,  (אבות  חז"ל  אמרו  הרי  ותמוה: 

בשם אומרו מביא גאולה לעולם"?
”דבר  באמירת  [ובנוסף, 
עניין  שוללים  אומרו"  בשם 
אברהם  המגן  שמביא  הפכי 
”כל  ק"ב)  סעיף  קנ"ו  סימן  (אורח-חיים 

אומרו  בשם  דבר  אומר  שאינו 
דל,  תגזול  דאל  בלאו"  עובר 
וידוע כמה התחשב רבינו הזקן 

עם פסקי המגן אברהם.]
דרך  על  שזה  לומר  ואין 
ב) צו,  (יבמות  הגמרא  דברי 
בתורה  דורש  היה  שיהושע 
מבלי להזכיר ששמע זאת מפי 
שדבריו  ידעו  הכול  כי  משה 
מצאנו  שהרי  משה,  תורת  הם 
כמה פעמים שרבנו הזקן מביא 
עניינים מתלמידי המגיד, ולכן, 
או  מהמגיד  תורה  כשאומר 
לומר  צריך  היה  מהבעש"ט 

”בשם אומרם".
לעיל:  כאמור  והביאור, 

הנה  והבעש"ט,  מהמגיד  תורה  שמע  הזקן  שרבנו  אף 
בשכלו  העניין  את  להבין  והתייגע  למד  הוא  אחר-כך 
שהוא  נחשב  כזה  ובאופן  העניין,  עם  שהתעצם  עד 
לומר  צריך  ואינו  אומרו",  ”בשם  אכן  וזה  ה"אומרו", 
זאת בשם רבו, כיון שגם לולי השמיעה מרבו היה מגיע 

לזה על ידי יגיעתו.
סוכה  לדוגמא -  בגמרא (ראה  גם  מצאנו  זה  [עניין 
לו, א), שמביאה שיטה של תנא פלוני ואחר כך אומרת 
דלכאורה:  אחר.  פלוני  תנא  של  שיטתו  גם  שזוהי 
את  מחשיבים  ומדוע  מרבו,  זאת  שמע  התלמיד  הרי 
דברי התלמיד כדעה בפני עצמה? אלא שכנ"ל, לאחר 
זה  על  והתייגע  מרבו  העניין  את  קיבל  שהתלמיד 

בשכלו, התורה התעצמה עמו והיא נעשתה תורתו].
הצ"צ  הרבי  הנהגת  את  להבין  יש  זה  הסבר  לפי 
שברובם ככולן של המובאות שמביא מספרים קודמים 
והעמוד,  הדף  הספר  את  ואף  אומרם  שם  את  מציין 
ולכאורה, בשעה שהעניין מתעצם עמו אין צורך לומר 

”בשם אומרו"! 

יגיעה עצמית
א) תשעה,  ח"ד  (לקו"ד  הידוע  הסיפור  פי  על  לבאר  ויש 

שפעם קרא רבינו הזקן להצ"צ שיבוא אליו כדי לקבל 
במתנה,  תורה  ענייני  ממנו 
באמרו,  סירב  צדק  והצמח 
להיות  צריכים  התורה  שענייני 
באופן של יגיעה דווקא. לאחר 
בנימוק,  כך  על  התחרט  זמן 
שכיוון שהתורה היא בלי גבול, 
היה מוטב לו לקבל ענייני תורה 
היה  ואז  יגיעה,  ללא  במתנה, 
בתורה  היגיעה  את  לנצל  יכול 
ועמוקים  נעלים  לענייניים 

יותר.
ולכן הצ"צ לא השתדל תמיד 
להתייגע על עניין שכבר נאמר 
שקדמו  ישראל  גדולי  על-ידי 
ויהיה  עמו  שיתעצם  עד  לו, 
שלו, אלא העדיף לאמרו ”בשם 
הצורך  את  לחסוך  כדי  אמרו", 
ותמורה  זה,  בעניין  להתייגע 
את  ינצל  הזה  בעניין  היגיעה 
עניינים  עבור  היגיעה  כוח 

אחרים להבינם בעומק יותר.
[עניין נוסף באמירת דבר בשם אומרו:

הראשון  המאמר  בעל  אצל  מיוחדת  מעלה  ישנה 
בעולם  לגלות  הדרך  פתיחת  את  ש'פתח'  זה  שהוא 
אומרו  בשם  דבר  אומרים  וכאשר  בתורה.  חדש  עניין 
הפתיחה,  עניין  את  הפעם  עוד  וממשיכים  חוזרים 
בבחינת  המאמר,  בעל  אצל  גם פועלים עילוי  ובנוסף 
”כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז 

שפתותיו דובבות כו'" (יבמות צז א). 
ה'בית  אודות  סרנ"ו)  שם-טוב  כתר  (ראה  הסיפור  כידוע 
עד  ביותר  קשה  עניין  על  רבות  התייגע  שפעם  יוסף' 
וראה  לביהמ"ד  נכנס  זמן  ולאחר  להבינו,  שהצליח 
מזה  ברוחו  ונפל  בפשטות,  זה  עניין  שלומד  יהודי 
יהודי,  אותו  ואילו  כל-כך  להתייגע  הצטרך  שהוא 
שהיה למדן קטן לפי ערכו של הבית יוסף, למד זאת 
השמים,  מן  לו  וגילו  ביגיעה.  צורך  ללא  בפשטות 
שהסיבה שהיהודי השיג את העניין היא מפני שהבית 
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דרך האתרים (כא,א)

דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם (רש"י)

כאשר יהודי עומד "להיכנס לארץ-ישראל", כלומר – להפוך מקום שהוא בבחינת "חוץ-לארץ", מקום הרחוק 
מיהדות, ל"ארץ-ישראל", מקום של תורה, אין לו לפחד מפני העבודה הקשה הצפויה לו, שכן "התייר הגדול נוסע 

לפניו"; רבותינו נשיאנו משגיחים ומגוננים על כל מי שעוסק בעבודה זו.
ועבודה זו הופכת את "דרך האתרים" לשון רבים, היינו הריבוי והפירוד של עולם הזה החומרי, ל"דרך התייר 

הגדול" – לשון יחיד – אחדות והתכללות דקדושה.
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת מסעי תשכ"ז)

וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים (כא,ו)

ששורפים את האדם בארס שיניהם (רש"י)

לי "היתה  (בחינת  פרנסה  או  כבוד  לשם  אלא  שמים,  לשם  שלא  מלאכתם  את  העושים  ומוכיחים  מגידים  יש 
דמעתי, לחם"). תוכחתם של מגידים כאלו מעוררת ח"ו את קטרוגו של הנחש הקדמוני וגורמת מדנים בין ישראל 

לאביהם שבשמים. עליהם אומר הכתוב, "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים", ששורפים בארס פיהם.

(כתר-שם-טוב, עמ' יז)

עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי (כא,ח)
הייסורים והדינים הבאים על אדם (ל"ע) הם בעצם "טוב", שכן "אין רע יורד מלמעלה" והכול הוא לטובה. אלא 
שכאשר טוב זה יורד ומשתלשל לעולם הזה הוא נראה כייסורים וכרע ואין הטוב מושג לנו. זהו "ושים אותו על 

נס": כשמתבוננים ב"נחש" כפי שהוא למעלה, בשורשו ומקורו, באים לידי הכרה שגם הייסורים הם "טוב". 
(ליקוטי-תורה – במדבר, עמ' סב)

* * *
בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים היו 
מתרפאים (רש"י)

הביאה  זו  ו"אתהפכא"  לטוב.  היצר-הרע,  כולל  כולו,  הלב  כל  את  ששיעבדו  כלומר   – ליבם"  את  "ומשעבדין 
ל"אתהפכא" נוספת: הנחש עצמו, שהמית עם רב מישראל, גרם לרפואתם של הנשוכים.

(ליקוטי-שיחות, כרך יג, עמ' 75)

כי אש יצאה מחשבון, להבה מקרית סיחון (כא,כח)
של  האש  אמיתי.  חשבון  אינו  אש  ללא  וחשבון  אלוקית,  אש  אינה  חשבון  ללא  אש   – מחשבון"  יצאה  אש  "כי 

החשבון היא המרירות של 'תיקון חצות' או ההתבוננות שקודם התפילה.
"להבה מקרית סיחון" – "אש" זו מציתה רשפי שלהבת האהבה לה' מקירות הלב בתפילה, הנקראת "שיחה".

(ספר-השיחות ת"ש, עמ' 151)
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פרשת חוקת
זאת חוקת התורה (יט,ב)

גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה (רש"י)

רש"י מדייק בלשונו – "אין לך רשות להרהר", ואינו כותב "ולא תהרהר". שכן, בדרך-כלל הותר לאדם לנצל 
את שכלו כדי לנסות להבין את טעמי המצוות. אך בקשר ל'חוקה' אין לנו רשות להשתמש בשכל ועלינו לקבל 

את הגזירה מבלי להרהר אחריה.

(ליקוטי-שיחות, כרך כב, עמ' 164)

* * *

מי יתן טהור מטמא... לא יחידו של עולם (במדב"ר)
מבואר בחסידות ש"יחידו של עולם" היינו ספירת ה'כתר', וכדי להפוך את הטמא (טמא-מת) לטהור, יש צורך 

בגילוי והמשכה מבחינה נעלית זו דווקא.
עצמו  המתעסק  ועוד –  בהמה;  עם  והתעסקות  למחנה  מחוץ  אל  יציאה  מחייבת  הפרה  עבודת  להוסיף:  ויש 
נטמא כתוצאה מעבודה זו, וכל זה כדי לטהר יהודי שני מטומאתו. דווקא עבודה זו, המבטאת ביטול על-שכלי, 

שמקורו ב'יחידה' שבנפש, ממשיכה את בחינת "יחידו של עולם".
(ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1056)

והיתה לעדת בני-ישראל למשמרת (יט,ט)
אדם שעוסק ב"עשיית הפרה", דהיינו בטהרת הזולת וקירובו לאבינו שבשמים, זקוק ל"משמרת", המזכירה לו 

שאסור לו לשכוח את עצמו, שכן גם הוא עלול ח"ו להיטמא ולהזדקק ל"אפר פרה".
(ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1060)

זאת  התורה אדם (יט,יד)
"אדם" – א' דם.

"זאת התורה אדם" – התורה נמשלה לדם. כשם שהדם הוא חיות האיברים, כן התורה, המלמדת את פירוש 
המצוות ופרטי הלכותיהן, מכניסה חיות בקיום המצוות.

(ליקוטי-תורה – במדבר עמ' יג)

* * *
התורה ערוכה בציור של גוף האדם – רמ"ח מצוות עשה שבה הן כנגד רמ"ח איברים, ושס"ה מצוות לא-תעשה 

– כנגד שס"ה גידים.

(ליקוטי-תורה – דברים, עמ' עה)

ממעייני החסידות
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יוסף כבר פתח והמשיך עניין זה בעולם על ידי יגיעתו, 
ולאחר מכן כבר יכולים גם אלו שאינם בערך לדרגתו 

של הבית יוסף להבין זאת ללא צורך ביגיעה.
ס"ט   – קודש  (אמרי  שערים'  ב'מאה  מצאנו  זה  דרך  ועל 
המגיד  לרב  בנוגע  וש"נ.)  תסד.  ע'  הקצרים  אדה"ז  במאמרי  ולאח"ז 

ש"היה נוהג כשנפלה לו איזה השגה במוחו היה אומרה 
בפה אף שלא יבינו השומעים כ"כ, שהיה מדברה רק 
את  להמשיך  בכדי  הוא,  לזה  והטעם  עצמו  בפני  כמו 
ההשגה שנפלה לו בזה העולם... ואזי... יוכל אחר, אך 

שהוא בסוף העולם, להשיגה ע"י יגיעתו".] 

 הכוח לכוון אל האמת
לימוד  אופן  שיש  לעיל,  האמור  על  ולהוסיף 
ואחר  בשורשו,  שהוא  כפי  מהעניין  היא  שהתחלתו 
כך בא גם בהשגת האדם, שזהו הסדר בכללות נתינת 

התורה:
גיסא  מחד  הפכיות:  דרגות  כמה  ישנן  בתורה 
פח,  (שבת  לך"  שגנוזה  גנוזה  ”חמודה  היא  התורה   –
א)  לח,  (נדרים  מתנה  של  באופן  לבנ"י  נתנה  והקב"ה  ב), 
תורה  ללמוד  עצמך  ”התקן  חז"ל  אמרו  גיסא  ולאידך 
שאינה ירושה לך" (אבות ב, יב), ועד שמוכרח להיות עניין 
היגיעה בתורה ”לא יגעת ומצאת אל תאמין" (מגילה ו, ב), 

שזה הפך עניין המתנה שאין בה יגיעה.
ניתנה  שהתורה  שלאחר  הוא,  הדברים  ופירוש 
להתייגע  יהודי  כל  של  בכוחו  יש  במתנה,  לישראל 
למטה  שכלו  פי  על  הלכות  לפסוק  שיכול  עד  בתורה 

דווקא.

ויש לומר, שזהו יסוד גודל העניין של מנהג ישראל, 
שלכן אומרים ”פוק חזי מאי עמא דבר":

להם  נתן  במתנה,  ישראלי  לבני  התורה  בנתינת 
הקב"ה את הכוח לכוון אל האמת, כך שגם כאשר חסר 
ניתן  המסורה,  את  זוכרים  ולא  והשגה,  בהבנה  עניין 
בפועל,  ישראל  בני  בהנהגת  שרואים  מה  על  לסמוך 
למשה  שנאמר  כפי  המסורה  פי  על  בוודאי  שהיא 

מסיני.
ולכן, כאשר הלל אומר ”הלכה זו שמעתי ושכחתי", 
שבוודאי  בפועל  ישראל  בני  הנהגת  על  לסמוך  יש 

יכוונו אל האמת.
ועניין זה, שבכוחם של בני ישראל לכוון אל האמת, 
הוא מעין התנוצצות של נבואה, כלשון הגמרא ”הנח 

להם לישראל... נביאים".
לחדש  רשאי  לא  שהנביא  לכלל  בסתירה  זה  ואין 
דבר, כי התנוצצות הנבואה בהנהגת עמא דבר היא רק 
הוכחה שהנהגה זו היא על פי המסורה, אך הכלל שאין 
בכוח  הלכה  פוסק  כאשר  רק  זה  לחדש  רשאי  הנביא 
בירור  רק  היא  הנבואה  כאשר  מה-שאין-כן  נבואתו, 

המציאות אזי יכולים לסמוך על כך בהחלט.
וזה גם הדיוק ”בני נביאים הן", כיוון שלא נוגע כאן 
שמיעת נבואה בעת אמירתה, אלא די בכך ששומעים 
זאת מ"בן נביא", בדגש על עניין המסורה, ועל-ידי-זה 
מתברר שזהו עניין שנאמר למשה מסיני. וכפי שאכן 
”נזכר  אזי  מעשה",  ”ראה  הלל  שכאשר  בפועל,  היה 

הלכה ואמר כך מקובלני כו'".

(משיחת ש"פ בראשית (התוועדות ב) תשכ"ח - תו"מ חנ"א 
ע' 230 ואילך, ומשיחת ש"פ אחרי תשל"ג)


