
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת שמות · כ"ד בטבת ה'תשפ"א

א'שפ"א

מצורף גם 

לשבועון 

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

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

...מה שכתב שהיה חולה ברגליו זה איזה פעמים (ותקותי 
שכבר נתרפא כליל לעת הזאת) אולי צריך היה לקיים 
דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר (שליט"א) בפשיטות מבלי 

להכנס בחשבונות ואריכות ההתבוננות ושאילת עצה לזה. 
והוא על-פי מה-שכתוב באגרת הקודש ס"א ובלקוטי 

תורה דיבור המתחיל יחיינו מיומים ריש פרק ג' דהאמונה 
הוא בחינת רגליו

(ממכתב בתאריך ז' אדר ראשון תש"ח, לקו"ש חי"ד עמוד 246)

4 > דבר מלכות • 8  > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > סוגיות בתורת רבינו • 16 > עת לדעת • 18 > 
יומן מבית חיינו • 21 > לוח השבוע • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
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כבוד התורה

בתמהון הכי גדול (מהול בצער) קראתי מכתבו-פ"נ ממוצש"ק [= ממוצאי שבת קודש]
וסיבת התימהון הרי פשוטה היא: הנוהג הוא לקרות פ"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"ם זי"ע.

ובנדו"ז [= ובנדון דידן זה] מה אבוא להודיע עה"צ [= על הציון], אשר באהקת"ו [=בארץ הקודש תיבנה ותכונן] 
נמצא פ' יר"ש וכו' [=פלוני ירא שמים] וזוג' תי' ג"כ [= וזוגתו תחיה גם-כן] ממשפחה חב"דית וכו' ודרים בסביבה 

חב"דית וחנכו יו"ח שי' [=יוצאי חלצם] במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר – 
החליט  אשר  ממנו  מכתב  עתה]  זה   =] ז"ע  ונתקבל 
להוציא בתו הבכירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר (וכמובן 
הסברת אומן הידוע - שמוכרח הוא בזה) ולכן מוציא גם 
את בתו הצעירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר ו(לכן) מעתיק 
משכונה  שי'  ביתו]  בני  כל   =] כב"ב  ודירת  דירתו  את 

החב"דית - ככתבו "בשעה טובה" -
מה   =] איך  וויל  וואס  איז  הציון]:  [=על  עה"צ  בבואי 
 =] "בשו"ט"  עם  בקשר  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  לתבוע]  לי 

בשורות טובות] הנ"ל?
ָּבֵׁשם לחתום (- הוראה למזכירות לחתום בשם הרבי)

חינוך חב"דהכתב והמכתב 

פרשת שמות | שיעבוד בתורה
עניינה של הגלות האחרונה הוא בתור הכנה לגילוי 
תורתו של משיח... ולכן, כשם שבגלות מצרים היו כל 
להיות  צריך  כן  כמו  פרך...  דעבודת  השעבוד  פרטי 
עניין זה גם בגלות האחרון, אלא שבגלות האחרון – כל 
העניינים הם בתורה: "וימררו את חייהם היא התורה... 
בעבודה קשה דא קושיא, בחומר דא קל-וחומר, ובכל 
עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא ליבון הלכתא", 
לעתיד- התורה  פנימיות  "לגילוי  זוכים  שעל-ידי-זה 

לבוא" (תורה אור פ' שמות).
וכל זה צריך להיות באופן של "עבודת פרך", כלומר, 
לימוד התורה מתוך יגיעה רבה. וצורך היגיעה הוא לא 

רק מצד סיבות צדדיות... אלא זהו תנאי עיקרי בכללות 
על-ידי-זה  שדווקא  מכיוון  התורה,  דלימוד  העניין 

נפעל בירור הניצוצות ושבירת הקליפות.
וכידוע מה שאמר הרב חיים וויטאל ז"ל אודות אופן 
עד  כל-כך  שהתייגע  האריז"ל...  של  התורה  לימוד 

שהזיעה הייתה ניגרת ממנו!
וטעם הדבר ביאר האריז"ל – כדי לשבר הקליפות... 
ומזה מובן במכל-שכן וקל-וחומר עד כמה נוגע ונחוץ 

עניין היגיעה בתורה אצל כל אחד ואחד מישראל.

(פרשת בא תשמ"ג, תורת מנחם תשמ"ג, ב', 869)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ד בטבת ה'תשפ"א – ב' בשבט ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות חגיגה פרק ב-ג. הלכות כ"ד בטבתו'
בכורות.. בפרקים אלו. פרק א.

הל' קדוש החדש פרק 
ה.

מ"ע נד. מל"ת קנו. רכט. 
מ"ע טז. עט.

מל"ת קמד. קח.פרק ו.פרק ב-ד.כ"ה בטבתש"ק

מ"ע עח.פרק ז.פרק ה-ז.כ"ו בטבתא'

פרק ח. הלכות שגגות.. בפרקים כ"ז בטבתב'
מל"ת קט. מ"ע סט.פרק ח.אלו. פרק א-ב.

מ"ע ע.פרק ט.פרק ג-ה.כ"ח בטבתג'

מ"ע ע.פרק י.פרק ו-ח.כ"ט בטבתד'

מ"ע עא.פרק יא.פרק ט-יא.א' בשבטה'

מ"ע עב.פרק יב.פרק יב-יד.ב' בשבטו' 30
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דברמלכות

4

להגיע לדרגה של "נס"
היות ויום ההילולא של רבינו הזקן היה ב"ערב שבת" מובן כי 

ענייני השבת – מה ש"יאכל בשבת" – קשור עם הטרחה והעבודה 
של יום ההילולא • בקריאת תהלים פועלים זיכוך בעולם, כדוגמת 

הזיכוך הנפעל בעולם על ידי עיסוק בענייני נגעים ואוהלות •
מצד מעלת יום ההילולא, בכוחו של כל יהדי להגיע לדרגת נס! •

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
שבט  חודש  מברכים  בשבת  נוסף  עניין  ישנו 

בשנה זו: 
טבת,  בכ"ה  היא  החודש  בימי  קביעותה 
מברכים  קודש  דשבת  שבת"  ש"ערב  ונמצא, 
הזקן.  אדמו"ר  של  ההילולא  יום  טבת,  כ"ד  הוא 
ומכיוון ש"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"1, 
הטירחא  היא –  השבת  יום  של  שהאכילה  היינו, 
של ערב שבת, הרי מובן, שה"אכילה" (והתענוג) 
של  והעבודה  הטירחא  עם  קשורה  זו  שבת  של 

יום ההילולא כ"ד טבת (ערב שבת).
דהנה, אף על פי שהמושג ד"טרח בערב שבת", 
היינו,  השבוע,  ימי  לכל  מתייחס  הרחב,  במובן 
הטירחא  עניין  ישנו  בשבוע  ראשון  ביום  שכבר 
וההכנה ליום השבת – מכל מקום, עיקר העניין 
ד"ערב שבת", במובן המצומצם, הוא – כפשוטו, 

יום השישי בשבוע.
בשבוע  ראשון  שיום  לכך  הטעם  ואדרבה: 
 – הוא  לשבת,  והכנה  כ"ערב"  להיחשב  יכול 
במובן  שבת",  ד"ערב  העניין  בו  שכלול  מפני 

המצומצם, הוא – כפשוטו, יום השישי בשבוע.
שבכל  מקומות  בכמה  מבואר  לדבר:  [דוגמא 
עניין  שזהו  השבת,  עניין  ישנו  השבוע  ימי 

1. עבודה זרה ג, א.

התפילה2, ועל דרך זה מובן בנוגע ל"ערב שבת" 
– שזוהי ההכנה לשבת שישנה בכל ימי השבוע].

בערב  היא  לשבת  ההכנה  (שעיקר  זה  ועניין 
ב"שולחן  גם  מודגש  שישי)  ביום  כפשוטו,  שבת 
ערוך" בנוגע למעשה בפועל – בעניין רץ ברשות 
הרבים בערב שבת בין השמשות, ש"רץ ברשות", 

מפני היותו טרוד בצרכי שבת3.
דלכאורה, מכיוון שמותר לרוץ לצרכי השבת, 
לצרכי  הייתה  ראשון  ביום  שריצתו  יתכן  הרי 
ברשות"  ד"רץ  העניין  מדוע  כן,  ואם  השבת, 
דווקא?!  השמשות  בין  שבת  ערב  אודות  נאמר 
השמשות  בין  שבת  שבערב   – בזה  הביאור  אלא 
כל סתם ריצה היא לצורך שבת: כאשר רץ בשאר 
לצורך  רץ  אכן  אם  לברר  צריכים   – השבוע  ימי 
ימיו  ש"כל  שמאי  כבית  שהנהגתו  מפני  השבת, 
אומר  נאה  בהמה  מצא  שבת,  לכבוד  אוכל  היה 
לשבת כו'"4, או שבעצם הנהגתו היא כבית הלל 
שתזדמן  "בוטח  שמיים",  לשם  מעשיו  ש"כל 
 – ראשון  ביום  רץ  שהינו  ומה  לשבת"5,  נאה  לו 
הנה ריצה זו אינה לצורך השבת, אלא לצורך... 
דולר,  כמה  פרוטות,  כמה  להרוויח  כדי  עסקיו! 
או כמה... מיליונים! וכל זה בשאר ימי השבוע; 
אבל בערב שבת – הרי סתם ריצה אצל כל אחד 

2. ראה תורה אור נח ט, רע"ב. ליקוטי תורה בהר מא, א. ובכ"מ.
3. שולחן ערוך חושן משפט סימן שע"ח סעיף ח.

4. ביצה טז, א.
5. פירוש רש"י שם.
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היא  כשרות"6)  "בחזקת  (שכולם  מישראל  ואחד 
לצורך השבת.

וטעם הדבר שעיקר ההכנה לשבת ביום שישי 
שהוא  בדבר  מיוחד  עילוי  שישנו  מפני   – דווקא 
נעשה  היה  גדול  ש"נס  שמצינו  כפי  וטרי,  חם 
בלחם הפנים – סילוקו כסידורו, שנאמר "לשום 
הלקחו  שביום  היינו,  הלקחו"7,  ביום  חם  לחם 
וכל  סידורו,  כיום  וטרי  חם  היה  השולחן  מעל 
עד  וטרי,  חם  שבדבר  העילוי  גודל  מפני   – זה 

שלצורך זה נעשה נס מיוחד8.

אפשרות  ישנה  כאשר  אלו,  בימינו  גם  ולכן, 
להכין את מאכלי השבת כבר בהתחלת השבוע, 
כלומר,  בדרך"9,  קרך  "אשר  ל...  ולהכניסם 
סתם,  ל"מקרר"  ולא  "מקרר",  לתוך  להכניסם 
אלא ל"תא הקפאה" (או "מקפיא"), כך שהמאכל 
יקפא, ואחר כך יפשירו ויחממו אותו לפני השבת 
והחשיבות  העילוי  גודל  מפני  כן,  פי  על  אף   –
בערב  השבת  מאכלי  את  מכינים  טרי,  שבדבר 

שבת ממש.
ובנוגע לענייננו: מכיוון שעיקר העניין ד"יאכל 
ד"ערב  וההכנה  הטירחא  ידי  על  הוא  בשבת" 
זו  דשבת  שה"אכילה"  מובן,  כפשוטו,  שבת" 
(שבת קודש מברכים שבט שחל בכ"ה טבת) היא 
בקביעות  שחל  טבת,  כ"ד  של  ההכנה  עבודת   –

שנה זו בערב שבת.
הנלמדת  הוראה  על  נתעכב   – לכך  בהתאם 
משיעור התהלים של כ"ד טבת, בהתאם לתקנה 
(שהייתה עוד בימי אדמו"ר הזקן – בעל ההילולא, 
מו"ח  כ"ק  ידי  על  ונתפרסמה  שנתגלתה  אלא) 

6. רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ב הלכה ב.
7. יומא כא, א. וש"נ.

8. ראה גם שיחת ליל א' דחג הסוכות שנה זו (תשד"מ) סעיף ז.
9. כי תצא כה, יח.

לימי  שנחלק  כפי  תהלים  שיעור  לומר  אדמו"ר, 
החודש, כדלקמן.

ב
שיעור תהלים של כ"ד טבת הוא – הלל שלם.

יום  עם  הקישור  מודגש  "הלל"  בעניין  והנה, 
הם  ו"הילולא"  "הלל"  התיבות   – כי  ההילולא, 

משורש אחד.
ואף שתיבת "הילולא" היא בלשון ארמי – הרי 

ידוע שלשון ארמי (לשון תרגום) ולשון הקודש 
היינו,  דמי"10,  אחד  וכלשון  בלשון  "קרובים 
היה  אבינו  שיעקב  מפני  אינה  זה  לשון  שמעלת 
בארם עשרים שנה... אלא מפני שלשון זה מצד 

עצמו קרוב ללשון הקודש.
ולכן, אף שמצד תוכן העניינים הרי "הילולא" 
והודאה  שבח  עניינו  ו"הלל"  חתונה,  עניינה 
ששורש  מכיוון  מקום,  מכל  הוא,  ברוך  לקדוש 
התיבות שווה, בהכרח לומר שישנו קשר ביניהם.

ג
אמירת  של  מהעניין  ההוראה  ביאור   [...]

"הלל" – שיעור תהלים של כ"ד טבת:
 – כו'"  יום  בכל  הלל  "הקורא  בגמרא11  איתא 
בזה  הביאורים  ואחד  רצוי.  בלתי  עניין  זה  הרי 
"נס",  של  עניין  עם  קשור  ש"הלל"  מכיוון   –
מכיר  שאינו  נמצא,  יום,  בכל  "הלל"  ובאומרו 

בגודל העילוי של עניין הניסים.
ועל פי זה – מכיוון שבכ"ד טבת ישנה הוראה 
לומר "הלל" (בשיעור תהלים), ולא זו בלבד אלא 

10. רמ"א אבן העזר ריש סימן קכו.
11. שבת קיח, ב.

ימי  באמצע  שגם  לדרגה  להגיע  יהודי  של  בכחו 
החול... יהיה אצלו עניין ודרגה של "נס" וזאת - 
מצד העילוי של יום ההילולא של אדמו"ר הזקן
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"הלל שלם", נמצא, שאכן ישנו אז (מעין ודוגמא 
ל)עניין של נס.

ואף שאמירת "הלל" בשיעור תהלים היא ללא 
שלאחרי  רצון"  ה"יהי  אמירת  א)  הרי:   – ברכה 
רצון"  "יהי   – השבת  (וביום  תהלים  אמירת 

שאין  אלו  (אצל  כו'  וכוונה  המחשבה  או  הקצר), 
ובדוגמת  דרך  על   – היא  בדיבור),  זאת  אומרים 
עניין הברכה, ב) ועיקר: אי אמירת הברכה מורה 
שאי  עד  ביותר  נעלה  ממקום  המשכה  שזוהי 
על  ברכה,  אמירת  ידי  על  זאת  להמשיך  אפשר 
מברכים  שאין  חב"ד  למנהג  בנוגע  המבואר  דרך 
בין  הפסק  היה  לא  ראש12 (כאשר  של  על תפילין 
הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש), וכן בנוגע 
לתפילין של רבינו תם – שזהו מפני גודל העילוי 

כו'.
להגיע  יהודי  של  שבכוחו   – מזה  וההוראה 
לדרגא שגם באמצע ימי החול [לא רק בערב שבת 
– כקביעות שנה זו, אלא אפילו באמצע ימי החול 
– כבשאר שנים] יהיה אצלו עניין ודרגא של "נס", 
וזאת – מצד העילוי של יום ההילולא של אדמו"ר 

הזקן.

ד
ביאור הדברים – בעומק יותר:

איתא במדרש תהלים (בתחילתו) שדוד המלך 
פי  אמרי  לרצון  "יהיו  הוא  ברוך  מהקדוש  ביקש 
כנגעים  עליהם  שכר  ונוטלין  בהן  קורין  יהיו   –

ואוהלות".

עמ'  סוף  ב  חלק  קודש  אגרות  סע"ב.  נב,  שמות  אור  תורה  ראה   .12
נה ואילך.

"נגעים  שנקט  במה  הפשוט  הפירוש  והנה 
ואוהלות" הוא – להיותם עניינים עמוקים בתורה.

"דיני  להדגיש  יכולים   – הא  משום  אי  אמנם, 
רז"ל13 למאמר  בהתאם  משפט),  (חושן  ממונות" 

"הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות".

ולכן, יש לומר שההדגשה בזה היא – שבעניינים 
אלו רואים את פעולת התורה בענייני העולם כפי 
טומאת  של  לעניין  עד  ביותר,  מטה  למטה  שהם 
עץ  חטא  לאחרי  אלא  שייכים  שאינם   – נגעים 
הדעת, ועד לטומאה חמורה ביותר – טומאת אוהל 
(אוהלות), שאודותיה "נתכרכמו פניו של משה"14, 
זקוקים   – זו  טומאה  לטהר  שכדי  כך  כדי  ועד 
המלך15 שלמה  אמר  עליו  נעלה,  הכי  לעניין 

"אמרתי אחכמה היא רחוקה ממני". ונמצא, שעל 
בירור  פועלים   – בתורה  אלו  עניינים  לימוד  ידי 
בענייני העולם הנמוכים ביותר, מטה מטה ביותר.

ונוטלין  בהן  קורין  ד"יהיו  העניין  תוכן  וזהו 
שכר עליהם כנגעים ואוהלות" – שעל ידי אמירת 
ובדוגמת  דרך  על  העולם  בירור  נפעל  תהלים 

הבירור שנפעל על ידי לימוד נגעים ואוהלות.
[ואף שעניין זה ("יהיו קורין בהן ונוטלין שכר 
תפילה  בתור  נאמר  ואוהלות")  כנגעים  עליהם 
של  גם לשון  הוא  זה  מובן, שלשון  הרי  ובקשה – 
בפירוש  הזקן  אדמו"ר  תורת  דרך  [על  הבטחה 
ציווי,  לשון  שזהו   – אלוקיך"  ה'  את  "ואהבת 
אכן  תהלים  שאמירת  היינו,  הבטחה],  לשון  וגם 

נחשבת כלימוד "נגעים ואוהלות"].
נפעל  אמירת "הלל"  ידי  שעל  מובן  זה  פי  ועל 

13. בבא בתרא קעה, ב.
14. במדבר רבה פרשה יט, ד.

15. קהלת ז, כג.

על ידי אמירת "הלל" נפעל בירור העולם באופן 
כזה - שאכן מתגלה ונפעל בעולם עניין של נס, 

שעליו אומרים "הלל"
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בירור העולם באופן כזה – שאכן מתגלה ונפעל 
בעולם עניין של נס, שעליו אומרים "הלל".

ה
והנה, מכיוון שעניין אמירת תהלים שייך לכל 

אחד ואחת מישראל, גם לאנשים פשוטים,
פשוטים  דאנשים  תהלים  באמירת   – ואדרבה 
("נגעים  התורה  לימוד  לגבי  עילוי  ישנו 

ואוהלות"):
ידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר שהבעל שם טוב 
הראה לתלמידיו את גודל מעלת אמירת תהלים 
של אנשים פשוטים, ועד כדי כך שתלמידי הבעל 
יתברך  שהשם  והתברכו  בהם  התקנאו  טוב  שם 
שכבר  (כפי  כזה  באופן  לעובדו  להם  יעזור 

נדפס16 ונתפרסם בכל המקומות).
שם  הבעל  תלמידי  שאצל  ופשוט  מובן  והנה, 
 – השלימות  בתכלית  התורה  לימוד  היה  טוב 
לשמה,  התורה  לימוד  תחילה"17,  בתורה  "ברכו 
עם כל העילויים שבדבר. ואף על פי כן, התקנאו 
הם באמירת תהלים של אנשים פשוטים, מכיוון 
שבזה ישנו עילוי גדול יותר לגבי לימוד התורה.

מהשיעור  הנלמדת  שההוראה  מובן,  הרי 
תהלים של כ"ד טבת (שבכוחו של יהודי לפעול 
עניין של נס כו') – שייכת גם לאנשים פשוטים, 

ואדרבה: אצלם מודגש הדבר ביותר, כנ"ל.

(משיחת שבת פרשת וארא, מברכים החודש שבט, תשד"מ. 
תורת מנחם חלק ב עמ' 783 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 

16. קובץ מכתבים לתהלים עמ' 194 ואילך. 
17. בבא מציעא פה, ב.

סיכום
אמרו חז"ל: "מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת". לפי זה, בשבת זו, ש"ערב 
שבת" הוא כ"ד בטבת, יום ההילולא של רבינו הזקן, מובן, שה"אכילה" והתוכן 

של השבת קשורים עם עבודת יום ההילולא.
שיעור התהלים של כ"ד טבת הוא – הלל שלם.

אמרו חז"ל: "האומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף" – הלל נאמר על נסים 
מיוחדים, ולכן, האומר הלל בכל יום ויום מביע אי-הערכה לניסים.

נוטלין  "יהיו  תהלים  מזמורי  קריאת  שעל  ביקש  המלך  שדוד  חז"ל,  אמרו  עוד 
שכר כנגעים ואוהלות". בענייני נגעים ואוהלות ניכר כי התורה פועלת ומזככת 
ועד  בעולם  זיכוך  פועלת  תהלים  קריאת  גם  טומאה.  ענייני  ירודים,  עניינים  גם 

לעניינים ירודים ונמוכים.
על פי האמור, יש ללמוד הוראה משיעור התהלים של כ"ד בטבת:

ידי  על  של "נס",  לדרגה  להגיע  יהודי  כל  של  בכוחו  ההילולא,  יום  מעלת  מצד 
קריאת מזמורי ההלל פועלים זיכוך בעולם עד שמתגלה בו עניין של נס.
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עבודה בתוקף עם 
ציפייה לגאולה

הגלות איננה מצב 'טבעי' לבני-ישראל
אינם שייכים למצרים, והיותם במצרים (לא במקומם  כיוון שמצד מציאותם האמיתית ("בני-ישראל")
יום"  ו"באותו  למצרים",  נכנסו  יום  אותו  "כאילו  הווה,  לשון  מצרימה",  ד"הבאים  באופן  הוא  האמיתי) 
גופא ברגע זה (רגע ההווה) ממש – מודגשת יותר אצלם כוונת ותכלית בואם מצרימה, שברגע זה ("רגע 
כמימריה", שיש בו שיעור זמן דאמירת ג' אותיות "רגע") ימלאו שליחותו של הקב"ה לעשות לו יתברך 

דירה בתחתונים.
ועל-דרך זה בכל רגע ורגע ש"באים מצרימה" מחדש, ועד לרגע האחרון דזמן הגלות – שגם לאחרי 
כל אריכות וקושי הגלות, אינם שייכים לגלות, ואין זה מקומם, כך שהיותם בגלות ברגע זה, רגע האחרון 
"כאילו אותו יום (ואותו רגע) נכנסו  של הגלות, אינו המשך טבעי לגלות ארוכה וקשה, אלא מצב חדש,
למצרים". ולכן נעשית העבודה כל משך זמן הגלות עד לרגע האחרון דזמן הגלות בכל התוקף, ומתוך 

תוקף האמונה בביאת המשיח, ציפייה ותקווה חזקה לביאתו תיכף ומיד ממש.

(משיחת שבת-קודש פרשת שמות, י"ט בטבת ה'תנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ב, עמ' 138-137)

בזמננו זה סיימו הכול
על-פי זה אפשר להבין השייכות דפ' שמות לכ"ף טבת, יום ההילולא דהרמב"ם, שחל לעולם בסמיכות 

לפרשת שמות, וקביעותו בשנה זו – בערב שבת פרשת שמות.
...אצל הרמב"ם רואים בגלוי איך שבהיותו במצב ד"הבאים מצרימה" פעל שם (באופן השייך בזמנו) 
את העניין ד"גאולת ישראל", הן גאולה רוחנית בערך לחושך הגלות שהיה אז (בדוגמת יציאת מצרים 
גם במצב ד"לילות"), והן כוח והכנה לגאולה שלימה כפשוטה ("להביא לימות המשיח"), וכמרומז גם 

בשם "רמב"ם" ראשי תיבות "רבות מופתי בארץ מצרים"...
 – כולל  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו  דמעשינו  הריבוי  כבר  שישנו  לאחרי  וכמה  כמה  אחת  ...ועל 
דרבי אליעזר בן עזריה בזמנו, והרמב"ם בזמנו, וכל צדיקי ישראל בכל הדורות, עד בדורות האחרונים 
– העבודה דרבותינו נשיאינו המיוחסים לבית דוד משבט יהודה, כולל – העבודה דכ"ק מו"ח אדמו"ר 

במשך שבעים שנה בחיים חיותו בעלמא דין (תר"מ-תש"י) –
הרי במכל שכן וקל וחומר בדורנו זה ובזמננו זה, לאחרי שסיימו הכול (כנ"ל), ישנה ההבטחה גמורה 

בתורה, שבטח יהיה "(תזכור את יום צאתך מארץ מצרים) כל ימי חייך . . להביא לימות המשיח",
ובפשטות שלא זקוקים להפסק חס ושלום בין "כל ימי חייך" ו"ימות המשיח" (כמו שהיה אצל בני-
ישראל בכל הדורות שלפני דורנו זה), אלא "כל ימי חייך" דכל אחד מבני-ישראל, חייו הגשמיים כנשמה 
בגוף, כוללים בפשטות (גם) "ימות המשיח" בלי הפסק, מכיוון שהגאולה באה תיכף ומיד ממש ברגע 

זה ובמקום זה.

(משיחות שבת פרשת שמות תשנ"ב. התוועדויות תשנ"ב כרך ב, עמ' 94 ואילך)

משיחוגאולה
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כשהרבי חשף את סודו של 
האדמו"ר מבויאן זצ"ל

על מה שוחחו הרבי והאדמו"ר מבוסטון בעת ניחום אבלים בשנת 
תשכ"ה? • אין צורך 'להצדיק' את ה"שואה" • מה גילה הרבי על הנהגתו 

של האדמו"ר מבויאן זצ"ל? • המכתב ששיגר האדמו"ר רבי מרדכי 
גולדמן מזוועהיל לרבי בשנת תשל"ז אודות ה"קץ" דשנת תשל"ח •

קושיא שלא הושמעה ב'יחידות' האדמו"ר מרחמסטריווקה בשנת תשכ"ז 
• וכ'תוספת': רוח-הקודש גלויה בקיץ תשמ"ט והקשבה נדירה בחודש 

כסלו תשל"ד

עיקרי  שימוש  נעשה  זו  רשימה  לצורך  (הערה: 
ר'  הרה"ח  החסד  איש  תולדות  יעקב'  'תפארת  בספר 
יעקב הלוי פרידמן בעריכת חתנו הרב שלום הורוויץ 

נ.י. תשע"ד ותודת הרבים נתונה לו)
בין המנחמים שהגיעו לנחם את הרבי בעת ה'שבעה' 
אחר פטירת אימו הרבנית מרת חנה ע"ה בעשרת ימי 
תשובה תשכ"ה היה האדמו"ר (ר' משה הלוי הורוויץ) 
מבוסטון (ע"ה) שהתגורר בשכנות לרבי. הוא ניצל את 

ההזדמנות לשאול את השאלה הבאה:
האדמו"ר מבוסטון:

 – נשמה  גלגול  של  ענין  ישנו  לאשה  בנוגע  האם 
שנשמתה  חוה  כגון  מיוחדות  נשים  אצל  שמצינו  אף 

נתגלגלה ברחל אמנו וכו',
 - השאלה – מכיוון שהיא חלק מנשמת בעלה אם 
שלה  חלק  או  עבורה  גם  זה  הבעל  של  נשמתו  גלגול 

בא בגלגול?
כ"ק אדמו"ר:

ישנן שתי דעות בזהר הק': דעה אחת שאצל אשה 
גם  שייך  שכן  שניה  ודעה  נשמה  גלגול  שייך  לא 

אצלה גלגול נשמה.
לייב  יהודה  הרב  המזכיר  מכתב  על-פי  (הדברים 
גרונר (ז"ל) שנדפס בספר 'תפארת יעקב' עמוד 144)

אין 'להצדיק' את ה'שואה'
מנחם   – מנחם  ('תורת  תשל"ד  סיון  מי"א  בשיחתו 

ציון' כרך ב' עמ' 414) סיפר הרבי:
כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם לאחד שרצה להסביר 
[= למצוא הסבר ולהצדיק] את המאורעות של השואה:
צרי־ הקב"ה,  את  'להצדיק'   – 'לתרץ'  צורך  אין 
והוא  שכל,  על-פי  מובן  שאינו  ענין  שזהו  לידע  כים 
את  להצדיק  אין  וממילא  ה'"...  "והפלה  בבחינת 

הקב"ה.
ופשוט, שאין זה בסתירה חס-ושלום לעניין האמו־

נה...
עד-כאן מ'תורת מנחם' שם.

של  דבריו  תוכן  את  נביא  התמונה  להשלמת  ואולי 
אצלו  שביקר  בעת  מהוריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד 
אב  בחודש  מסאטמר  יואל  רבי  האדמו"ר  ב'יחידות' 

תש"ט:
השם־ את  להצדיק  לכם  אל  מסאטמער  אדמו"ר 

יתברך, לא הגיעה 'סטירה' כזו.
את הדברים סיפר מזכירו של כב' קדושת אדמו"ר 
יהודה  לרב  ראדשטיין  לייב  משה  הרב   – מוהריי"צ 

לייב גרונר.
רצה  מסאטמר  שהרב  לכך  בהמשך  היו  הדברים 
להצדיק את השואה ואז הרים כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
('תפארת  לעיל  הנזכרים  הדברים  את  ואמר  ידו  את 

יעקב' עמ' 14 הערה 6).

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

9 2424



שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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סודות מן החדר: "תיקון נשמות"
ל'יחידות'  לרבי  נכנס  תשל"א  תשרי  בחודש 
ומגדולי  בויאן  חסיד  הערבליך,  פישל  ר'  הרה"ח 
הוא  אם  אותו  שאל  הרבי  בירושלים.  המחנכים 
מבויאן,  האדמו"ר  שישי  יום  בכל  מדוע  יודע 
רבי מרדכי שלמה פרידמן (זצ"ל), סוגר את בית 
את  ומסובב  החלונות  את  סוגר  ופותח,  הכנסת 
את  בבויאן  יודעים  שלא  לרבי  ענה  הלה  השעון. 
תיקון  של  ענין  זה  שכנראה  הגיב  והרבי  הסיבה, 

נשמות ("פראווען נשמות").

עלית מפטיר אצל רבותינו נשיאינו – 
השתלשלות המנהג

הרבי המשיך וסיפר לר' פישל:
חותני – אדמו"ר מוהריי"צ – פגש את האדמו"ר 
עמודים   72 בן  קונטרס  שכתב  לו  ואמר  מבויאן 
בו ביאר על-פי קבלה מדוע נהגו אדמו"רי חב"ד 

לעלות למפטיר. 
האדמו"ר מבויאן הגיב על כך שלדעתו הסיבה 
היא שונה: הרב המגיד היה עולה לעליית שלישי 
קיבל  התלמידים,  צעיר  להיותו  הזקן,  ואדמו"ר 
מפטיר. מטעם זה לא רצה אדמו"ר הזקן לשנות 
והמשיך  לנשיאות  התמנותו  אחר  גם  ממנהגו 
לקבל מפטיר. האדמו"רים שלאחר-מכן המשיכו 
את  חותני  כששמע  למפטיר.  ועלו  ב'מסורת' 
זה  לומר:  בשתי אצבעותיו,  קלות,  הכה  הדברים 
אדמו"ר  כי  שלי.  בקונטרס  שכתבתי  ממה  יותר 
שינה  לא  ולכן  לרבי  'מקושר'  להיות  רצה  הזקן 
ממעזריטש  המגיד  הרב  אצל  שנהג  מהמנהג 
עמ'  יעקב'  'תפארת   – הורוויץ  שלום  ר'  (הרה"ח 

268 הערה 2).

ושניהם לדבר אחד נתכוונו...
היה  בעלזא,  חסיד  שוייצער,  דוד  ר'  להרה"ח 
הרה"ק  האדמו"ר  לידי  מסרו  הוא  מסוים.  ספר 
וכשהחזירו  הספר  את  שקרא  מבעלזא,  אהרן  ר' 

העיר שהספר איננו על דרך הבעש"ט.
לידידו  הספר  את  מסר  לאחר-מכן  תקופה 
הרה"ח ר' יעקב פרידמן, שהביא את הספר לכ"ק 
האם  חוות-דעתו  את  ושאל  נשיא-דורנו  אדמו"ר 
להשאיר  ממנו  ביקש  הרבי  הספר.  את  להדפיס 
על  עבר  הרבי  עליו.  שיעבור  אצלו  הספר  את 

הספר והעיר לו שהספר איננו על דרך הבעש"ט.
ר' יעקב פרידמן סיפר לרבי שבדיוק כך הגיב 
('תפארת  מכך  נהנה  והרבי  מבעלזא,  האדמו"ר 

יעקב' עמ' 317).

הרבי על רבי אהרן מבעלזא:
 'צורה' ללא 'חומר'

ממהר"א  זיכרונות  פנימה'  'בקודש  בספר 
מבעלזא זי"ע (חלק א. ירושלים ת"ו תשע"א עמ' 
כח) כותב הרב יצחק סג"ל לנדאו: "שמעתי מכ"ק 
אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש [בשיחתו עם כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, בביקורו בארה"ב], שאמר 
על כ"ק מרן ז"ל: 'עהר איז און גאנצן קיין גוף ניט 

גיוועהן' [= הוא לא היה גוף כלל]".
השומעים  התמימים  (על-ידי  אז  הנרשם  לפי   
הרבי  התבטא  תקופה)  אותה  ביומני  כמתועד   –
בראשית ה'יחידות' של האדמו"ר מבעלזא בשנת 
'בצל   – תשל"ג  אדר-ראשון  ט'  א'  (יום  תשל"ג 
מהדורה   – בפ"ע  בקונטרס   ;28 עמ'  החכמה' 
מעודכנת תשס"ט עמ' לה) כי הוא פגש את דודו, 
פגישה  ובאותה  זצ"ל,  מבעלזא  אהרן  ר'  הרה"צ 
מופשט  כלומר,  'חומר',  ללא  'צורה'  שהוא  ראה 

מעניני הגוף ומגשמיות.

מכתב מיוחד של האדמו"ר מזוועהיל 
לרבי בשנת תשל"ז

התפרסם  עמ' 524-522  יעקב'  'תפארת  בספר 
רבי  האדמו"ר  ששיגר  מיוחד  מכתב  לראשונה 
דורנו  נשיא  הרבי  אל  מזוועהיל  גולדמן  מרדכי 
עמוד  שם  (הצילום  תשל"ח  דשנת  ל'קץ'  בנוגע 

:(523
חנוכה  זאת  ת"ו,  ירושלים  פעיה"ק  "ב"ה, 

ה'תשל"ז
נזרו  ישראל,  רועה  קדושת  כבוד  "למעלת 
שניאורסאהן  מנדל  מנחם  ר'  הגה"צ  והדרו 

שליט"א האדמו"ר מליובאוויטש ברוקלין נ.י.
"שלמא רבא יסגא לכון,

בדבריי  כ"ק  לפני  לבוא  בזה  הואלתי  "הנה 
הבאים, כאשר התעוררתי בעברי בין בתרי תקוני 
הזהר אשר שפתיו ברור מללו כי שנת גאולי באה, 
גדולה,  והתעוררות  דרבה  להכנה  לזה  וצריכים 
ישראל  תפוצות  שבכל  יעקב  קהלות  יהיו  למען 
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הגדול  האור  את  לקבל  מוכנים 
והגנוז להם.

הגאולה  סוד  טמון  "ולפענ"ד 
ועוד  התיקונים  בדברי  העתידה 

המובאים להלן:
קי"ט,  דף  בראשית  "בזוה"ק 
וזכרתי את בריתי יעקוב, כד אינון 
דיתפקדון  זמנא  ההוא  גלותא  גו 
יתפקדון ברזא דוא"ו (לפע"ד שנה 
הבאה זאת היא, "תשלח" מתחלק 
משיחא  מלכא  יתגלי  לוא"ו) 
רבי  לון  אמר  קי"ח  ובדף  בארעא, 
כדא  דקב"ה  רעותא  לית  שמעון 
יהא  וכד  לעלמא  כך  כל  דיתגלי 
רביי  אפילו  משיחא  ליומי  קריב 
טמירין  לאשכחא  זמינין  דעלמא 
קיצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא 
אתגליא  זמנא  ובההוא  וחושבנין 
יוקים  וא"ו  קי"ז  ובדף  לכלא, 
לה"א, ושם ע"ב א"ל ת"ח דאפילו 
כד אתפקדא שרה מהאי דרגא לא 
פקיד לה אלא ברזא דוא"ו דכתיב 
וה' פקד את שרה, ובזוה"ק שמות 
דף ח' ע"ב ההוא ק"ן צפור במלכא 
לא  ט'  ובדף  בי'  דאתגניז  משיחא 
דאינון  וכו'  הבנים  על  האם  תקח 
רביין וינוקין יהכין תוקפא למלכא 
משיחא (הרמז אחרי "תשלח" את 
אקים  לך)  תקח  הבנים  ואת  האם 
בההוא  הנופלת  דוד  סוכת  את 
יומא מלכא משיחא שארי ויכנוש 

גלותא, ובע"ב עד דיתאר וא"ו (וזכרתי את בריתי 
יעקוב, מלא בוא"ו אמאי) ובתיקונים עשרין ותרין 

ובה רכיב וא"ו למפרק לישראל".
"והנה, אני כשלעצמי, מה אני אשר אומר לבני 
במדבר,  קורא  כקול  נא,  והתעוררו  עורו  ישראל 
האמור  את  לאישורו  מבין  שכ"ק  בטוח  ובאשר 
להכנת  הקהל  לב  לעורר  רבות  פעל  וכבר  לעיל, 
פני מלכא משיחא, ומה גם דאיהו בנציבין ומצודתו 
פרוסה בארצות תבל וכוחו עמו להלהיב לב שומעי 
לקחו לפעולות הנדרשות בתפלה תשובה ומעשים 
טובים, הנני בזה כמציע שיטול את עבודה חיונית 

זו לידו, ולה' התשועה.

המערבי,  שכותל  זכינו,  ה'  חסדי  "וכאשר 
ברשותנו  נמצא  ממנו,  שכינה  זזה  לא  שמעולם 
לשפוך שיח לפניו, מהראוי לסדר משמרות במקום 
קדוש זה, לתפלה ולצדקה, והשי"ת ישמע שועתינו 

וישלח לנו את משיחו הולך תמים בעגלא.
הקודש  אל  לבוא  כדאי  שאיני  להיות  "יכול 
לי  והי'  כאלו  מענינים  שליט"א  הרבי  לבלבל 

להמנעות.
מראים  אינם  שהבאתי  שדברי  להיות  "ויכול 
ממקומות  מוכרחים  יותר  רמזים  יש  ואולי  כלום 

אחרים.
"יסלח לי כ"ק שליט"א ואחכה לתשובה שלימה 

בתוך כל השבים.

מכתבו של האדמו"ר מזוועהיל לרבי
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"הטוב והמיטיב", אינו חוזר.
התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה 
סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום - מזכיר 
לא  שעדיין  בתנאי  המזון,  בברכת  ויבוא'  'יעלה 

התפלל ערבית10.
ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר 
בו  'ופקדנו  לטובה',   .  . 'זכרנו  על  'אמן'  עונים 
הפרקים  "בין   - טובים'11   .  . 'והושיענו  לברכה', 

ובסוף ברכה זו (השלישית)"12.

ויבוא' ב'הרחמן' כמו שנוהגים ב'ועל הניסים', משום הזכרת שמות שיש 
בו, שם סעיף יב. 

10. שו"ע אדה"ז שם סעיף יז.
11. ראה מקור מנהג ענייה זו מרב האי גאון, בשער-הכולל פ"ט ס"ק לו.

12. ליקוטי-שיחות חכ"ד עמ' 380.
באמצע  דהיינו  הפרק,  באמצע  (לא  לענות  שמותר  שהכוונה  פשוט, 
אמירת יעלה ויבוא, או בסופו) רק בין הפרקים שבסוף ברכה זו, בטרם 
התחיל ברכה רביעית, ולשלול 'בין הפרקים' אחר, כמובן מלשון סידור 

התוועדות בבית-הכנסת13.
שחרית: חצי הלל, ואברהם זקן, זבדיה14, קדיש 
ברכי-נפשי,  הושיענו,  שיר-של-יום,  תתקבל. 
ובא-לציון,  אשרי,  קריאת-התורה.  קדיש-יתום. 
מזמור  דרבנו-תם,  תפילין  תורה,  ספר-  החזרת 

כלשהו15, חצי קדיש, תפילת מוסף

רבינו בקשר לברכות ק"ש שאין עונין אמן שבסיום הברכה אלא לאחר 
ללמד  (השלישית)",  זו  "ברכה  כפל-לשון  נקט  ולכן  דווקא,  זו  ברכה 

שההיתר הוא רק משום שבין הפרקים הוא בסוף ברכה זו.
13. היום-יום, ל' ניסן.

14. אף שבדרך-כלל נזהרים, על-פי האריז"ל, מלהזכיר שמות מלאכים 
(שער המצוות פרשת שמות. ס' שמירת הגוף והנפש סי' צ ס"ג, וש"נ), 
שם- גם  שהוא  כיוון  המלאך "זבדיה"  שם  את  בפה  מבטאים  כאן  הרי 
דברי  בפירוש  לז  ס"פ  שער-הכולל   - ועוד)  ח,ח  (עזרא  בתנ"ך  אדם 
ניקדו  כבר  דארה"ק,  החדשים  ה''  'תהילת  בסידורי  בסידורו.  אדה"ז 
ו'זבדיה'  מנוקד,  אינו  כולו  זה  משפט  אור'  'תורה  (בסידור  זו  תיבה 

מודגש שם בגרשיים).
שטז.  עמ'  ח"ב  ליקוט'   - המאמרים  'ספר  מהורש"ב,  אדמו"ר  כ"ק   .15

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אג"ק ח"כ עמ' רפג.

10mivtzoim.co.il

הגהה ובקרה כפולה
כל הפרשיות מוגהות

במכון ע"י צוות מגיהים 
מומחים ועוברים בקרות

כפולות

אחריות 
לכל מזוזה או תפילין 

מצורפת תעודת אחריות 
המבטיחה את כשרות הכתב 

ואחריות להחלפה באם 
ימצא פסול כלשהו

רמות הידור 
מוצרי הסת"ם קיימים בכמה 
רמות הידור תוך הבטחה על 

רמת כשרות לכתחילה 

22



לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שמות

כ"ה בטבת
השכם בבוקר1 - אמירת כל התהילים בציבור. 
מאמר  כשעה  במשך  בציבור  לומדים  אחר-כך 
חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך - התפילה.
הפטרה: "הבאים ישרש" (ישעיה כז,ו - כח,יג. 

כט,כב-כג)2.
בשעה  רביעי  יום   - המולד  החודש.  מברכים 

5:35 אחה"צ ו-3 חלקים.
ראש-חודש שבט ביום החמישי.

אין אומרים 'אב הרחמים'.
יום התוועדות. ההתוועדות - בבית הכנסת.

יום חמישי,
ראש-חודש שבט

עבודה פנימית:
כ"ק  נהג  לחודש,  באחד  ראש-חודש,  בכל 
טוב!  "חודש  לומר:  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר 
החיות  את  לחוש  כדי  בפועל  בעבודה  שנתייגע 
פועל  לידי  המביא  הרגש  בפועל,  בהרגש  פנימי 
של  והשכלה  הבנה  ובהרחבת  טובות  במידות 

חסידות"3.

1. בשיחת ש"פ קורח, מברכים-החודש תמוז ה'תשמ"א סי"א (שיחות-
קדש תשמ"א ח"ג עמ' 760), מזכיר הרבי 'טענות' שיש לאנשים שונים 
"לשם  מברכים:  לשבת  בקשר  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  תקנות  אודות 
(-כמה  וחצי  שעה  או  שעה  ולהתעורר  משינתו,  למעט  עליו  מה 

שנמשך זמן אמירת תהילים שלו) מוקדם יותר [מבכל שבת]?".
2. לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 32.

3. תרגום מאידיש - אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ חי"ג עמ' תמ. וראה 'ספר 
חודש  בראש  רס: "כי  עמ'  ד  חלק  אדמו"ר  לכ"ק  מלוקט'  המאמרים- 
הוא מולד הלבנה . . דלית לה מגרמה כלום. וכן הוא בישראל, שדומין 
כוח  לגלות  מוכשר  זמן  הוא  חודש  שבראש  ללבנה,  ומונין  ללבנה 

הביטול שישנו בכל אחד מישראל".

גילוי משיח:
בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל 
ניצוץ משיח שבו, בחינת ה'יחידה', שהיא ניצוץ 
המשיח,  של  נשמתו  הכללית,  'יחידה'  מבחינת 
ובכל  מציאותו  בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי 
ה'יחידה'.  בבחינת  חדורים  שנעשים   ענייניו, 
והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח 
"מלך  בגוף,  נשמה  ממש,  כפשוטו  ועד  צדקנו 

מבית דוד"4.
עניינו של ראש-חודש שבט:

הואיל   .  . לחודש  באחד  חודש  עשר  "בעשתי 
משה (כולל אתפשטותא דמשה שבכל דור) באר 
את התורה", "בשבעים לשון פירשה להם"5, - זו 
עבודתו המיוחדת של נשיא דורנו בהפצת התורה 
ומצב  במעמד  שנמצאים  לאלו  גם  והמעיינות 
ד"בן"  ומצב  במעמד  שיהיו  שבשביל  ד"אחר", 
ענייני  להם  לתרגם  צריכים  ובגילוי),  (בפועל 

התורה "בשבעים לשון"6.
מכריזים  אין  שמונה-עשרה  לפני  ערבית: 
'יעלה ויבוא'7, אבל טופחים על השולחן, להזכיר 

לציבור לומר זאת.
ברכת המזון:

המזון  בברכת  ויבוא'  'יעלה  הזכיר  ולא  טעה 
מוצאי  של  השקיעה  לפני  עד  מחר,  או  (הערב 
"בונה  של  "ה'"  שאמר  אחר  ונזכר  ראש-חודש8), 
ראשי- שנתן   .  . "ברוך  אומר  ירושלים"  ברחמיו 
חתימה.  בלא  לזיכרון",  ישראל  לעמו  חודשים 
של  'ברוך'9  תיבת  שאמר  אחר  נזכר  אם  אבל 

4. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.
5. דברים א,ג-ה ובפירוש רש"י.

6. ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 188 הערה 7.
7. ע"פ סידור אדה"ז.

8. קצות-השולחן סי' מז ס"ד ע"פ סידור אדה"ז.
9. שו"ע אדה"ז סי' קפח סו"ס י. סידור אדה"ז. ולא התקינו לומר 'יעלה 

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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"מרדכי בן פיגא דבורה
"פעמיים זכיתי להסתופף בצל קדשו".

האדמו"ר מזווהיל
 נעמד לקרוא את מענה הרבי

שיח'  (מ'בסוד  מובאת  שם  יעקב'  ב'תפארת 
יוסף  חנניה  הרב  הגה"ח  של  עדותו  (ווינטרוב)) 
אייזנבך שליט"א, שהיה השליח למסור את מענה הרבי 

לאדמו"ר מזוועהיל.
עמד  הרבי,  של  מכתבו  את  להביא  נכנס  כאשר 
את  עד שסיים לקרוא  על מקומו  האדמו"ר מזוועהיל 

המכתב.
ששלח  המכתב  פשר  את  אייזנבך  לרב  סיפר  הוא 
חשוב  עניין  הקדוש  בזוהר  ומצא  היות  הרבי,  אליו 
בקשר לקירוב הגאולה, וכתב על כך לרבי, בהטעימו 

שהרבי הוא הכתובת לעניינים אלו.
כשביקר פעם אחת ב'יחידות' נסובה השיחה בדברי 
תורה. כשיצאו הרגיש שלא בנוח על כך שנכנס לדברי 
יוסף  ר'  הרה"צ  בנו  את  ושלח  שדיבר,  בעת  הרבי 

להתנצל על כך. ענה לו הרבי, שזו דרכה של תורה.

הרבי פסק ברוח-הקודש!
שפירא  אהרן  ר'  הרה"ג  עבר  תשמ"ט  קיץ  בשלהי 
השטרות  חלוקת  במהלך  מקרית-הרצוג  שליט"א 
לצדקה. הרבי העניק לו דולר ואז הציג אותו המזכיר 
הריל"ג: "זהו הרב שפירא מארץ ישראל". הרבי הגיב 

בחיוך: 
ארץ ישראל זה לא סימן. 

לו  העניק  אז  כ"ץ".  מפרדס  "הוא  הוסיף:  הריל"ג 
הרבי דולר נוסף ואמר: 

עבור הפצת המעיינות בבני ברק בקרוב ממש.
במקום  שנכח  מוויז'ניץ  הגר  ישראל  ר'  האדמו"ר 
שפרדס  זכר  שהרבי  מכך  השתאותו  לאחר-מכן  הביע 

כ"ץ הינה שכונה בתוך בני ברק...
אבל ה'מופת' הגדול היה בהמשך הדברים:

ואמר  נוסף  דולר  לו  העניק  שפירא  לרב  פנה  הרבי 
לו: 

זה עבור חתן וכלה. 
להעיר  ביקש  במקום  שנכח  המשב"קים  אחד 

שלמעשה אין לרב שפירא ילדים בגיל שידוכין עדיין, 
הגיב  ואז  בבית"...  קטנים  ילדים  הרי  לו  "יש  ואמר: 

הרבי בפסקנות:
אך הוא הרי מתעסק בחתן-וכלה.

הרב  שקיים  לשיחה  האזין  לא  מהנוכחים  אחד  אף 
שפירא במהלך ההמתנה בתור לחלוקת הדולרים עם 
ובה  ז"ל,  פרידמאן  הלוי  יעקב  ר'  הרה"ח  החסד  איש 
תבוא  כאשר  לדעתו  האם  שאלה-התחבטות  העלה 
כל  את  לעזוב  עליו  האם  חתן-וכלה,  בעיית  לפניו 
עיסוקיו ברבנות ובהנהלת הכולל שתחתיו ולהתמסר 
בלא  הסתיים  הדיון  והכלה.  החתן  של  לצורכיהם 

מסקנה, כשהנטייה היא לכיוון של "שב ואל תעשה".
ואז באו דברי הרבי שנאמרו ללא ספק ברוח-הקודש 
('תפארת  בחתן-וכלה  הרי  מתעסק  הוא  אך  וקבעו: 

יעקב' עמ' 149-146).

תוכן ה'יחידות' של הסופר ר' בצלאל 
לנדא בחודש כסלו תשל"ד

בנו  (ז"ל)  שמואל  התמוטט  תשל"ד  בשמחת-תורה 
בהמשך  ירושלים.  איש  לנדוי  בצלאל  ר'  הסופר  של 
ל'יחידות'  ונכנס  לניו-יורק לטיפולים-רפואיים,  הובא 
שכתב-ידו  למרות   – ארוך  פ"נ  והכין  כסלו  בחודש 
עמו  שנכנס  הורוויץ  שלום  ר'   – כלל'  קריא  היה  לא 
כ-15 שנמשכה  ה'יחידות',  תוכן  על  סיפר  ל'יחידות 

דקות.
הרבי פתח ואמר:

"יישר-כחכם על הספרים ששיגרת לי, ובפרט הספר 
שאתה  חשבתי  נבהלתי.  קיבלתיו  כאשר  הגר"א.  על 
על  מחלוקת  אודות   =] ישנות  מעשיות  להזכיר  רוצה 
הזכרת  שלא  וראיתי  הספר  על  עברתי  החסידים], 

מאומה בנוגע לעניין זה – מאד נהניתי".
הרבי נטל אצבעו ועבר על הפ"נ – כשהוא מתייחס 
שהנכם  למה  מקדים: "בקשר  כשהוא  ופרט  פרט  לכל 
לא  אנושי  שבגדר  (למרות  הרי..."  אודות...  כותבים 

היה שייך כמעט לקרוא את הכתוב).
ישנם  זה  שבתחום  הרבי  אמר  הבריאות  בנושא 
חדשות לבקרים ואין להתייאש (= אך לא נתן ברכה); 

- 'תפארת יעקב' עמ' 308-305.
צא  אות  שני (תשע"ז)  חלק  ופרט'  'לקט  עוד  [ראה 

(עמ' קח)]
ובטוב מסיימים.
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הזכרת שם ה' כדי להתלמד
דיון בסוגיית עניית 'אמן' אחר ברכות שמבטאים תינוקות של בית 
רבן, מוביל לסוגיה משמעותית הרבה יותר – הגיית שם ה' לצורך 
התלמדות • מה ההבדל בין קטן המתרגל ברכות לבין גדול חסר 
ידע שמבקש להתאמן בכך? – פלפול בדעת אדמו"ר הזקן בעל 
ההילולא • סוגייה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 

'התקשרות'

מיניה  "בעי  נאמר:  ב)  נג,  (ברכות  בגמרא 
שמואל מרב, מהו לענות 'אמן' אחר תינוקות של 
בית רבן (כשלומדים ברכות מפי רבן)? אמר ליה: 
אחר הכל עונין 'אמן' חוץ מתינוקות של בית רבן! 
לברך  מתכוונים  (שאין  עשויין  ולהתלמד  הואיל 

אלא להתלמד. רש"י)". 
בדלא  מילי  "הני  ומבהירה:  הגמרא  ממשיכה 
עונין".  מפטרייהו  בעידן  אבל  מפטרייהו,  עידן 
כלומר, אין עונים אמן אחר תינוקות של בית רבן 
על הברכות שהם מברכים שלא בעת "מפטרייהו", 

אך בעת "מפטרייהו" – עונים.
דעת  הגמרא.  דברי  בפירוש  המפרשים  נחלקו 
קורא  התינוק  כאשר  היינו  ש"מפטרייהו"  רש"י 
הפטרה בציבור ומברך את ברכות העלייה לתורה 
(התינוקות)  "כשאומרים  ההפטרה:  ברכות  ואת 
ההפטרה ומברכין בתורה ובנביא – עונים אחריהן 

אמן".
ואילו הראב"ד (הובא בטור סימן רט"ו ) פירש 
בכדי  מברכים  הם  כאשר  היינו  ש"מפטרייהו" 
לפטור את עצמם, כגון שמברכים ברכות הנהנין 
מבטאים  התינוקות  כאשר  רק  אכילתם.  קודם 
את הברכות על מנת ללומדם ולשננם אין עונים 
פי  על  ש"אף  ומבהיר,  מוסיף  הראב"ד  אחריהם. 

שאינן בני חיוב, מכל מקום חינוך מצוה איכא".
להלכה, שילב המחבר (שם) בדבריו הן את דברי 
"השומע  כתב:  וכך  הראב"ד,  דברי  את  והן  רש"י 
חייב  הברכות...  מכל  אחת  מברך  מישראל  אחד 

לענות אחריו אמן. אבל אם היה המברך... תינוק 
עונין  אין  הברכות,  ממטבע  ושינה  גדול  היה  או 

אחריו אמן. 
דווקא  תינוק,  אחר  אמן  עונין  דאין  "והא 
בשעה שלומד הברכות לפני רבו, שמותר ללמד 
שהם  ואף-על-פי  כתקנן  הברכות  לתינוקות 
בשעה  אבל  הלימוד,  בשעת  לבטלה  מברכין 
חינוך  דבני  כיון  עצמן,  את  לפטור  מברכין  שהם 
שאומרים  בשעה  וכן  אמן,  אחריהם  עונים  הם 

ההפטרה בבית הכנסת".

ביטוי שם שמיים בעת לימוד
שבעת  מוכח  הגמרא  מדברי  פנים,  כל  על 
שהתינוקות לומדים את הברכות הרי הם מבטאים 
את שם שמיים כתיקונו, ונתפרשו הדברים בשלחן 
אותם  המלמד  לרב  שגם  כן,  אם  ומובן,  ערוך. 

מותר לבטא שם שמיים בכדי ללמדם.
שם  הזכרת  משום  איסור  בדבר  שאין  הטעם 
הכרחי  שהוא  משום  בפשטות,  לשווא,  שמיים 
בשביל הלימוד, וכיוון שכך היא דרך הלימוד אין 
זו הזכרת השם לשווא, ואדרבה, יש בכך מצווה: 
הרב  וגם  תורה  לימוד  מצוות  מקיים  התלמיד 

מקיים את מצוות "ושננתם לבניך".
מן הדברים נראה, שהדין נכון לא רק בתינוקות 
את  מכיר  שאינו  בגדול  גם  אלא  רבן,  בית  של 
שבכדי  וכו'),  שנשבה  תינוק  (כגון:  הברכות 
ללמוד את נוסח הברכה ולשננה מותר לו לבטא 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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ובכל אופן שיהיה 'ברוך ה'' על הטובה".
לאחד שאמר שהגיע מארץ-הקודש ביום שישי 
הרבי:  אמר  בבית,  שנמצא  ימים  וכמה  והתקרר, 

"כשתלמד עניין נוסף בתורה אתה תתחמם".
לאחד שאמר שעושה 'קונצרט' הרבי נתן דולר 
נוסף ואמר: "דולר זה עבור שתיקח את זה ביחד עם 
השולחן  על  זה  את  ותניח  ל'קונצרט'  צדקה  קופת 
שם, שכולם יראו זאת וכל מי שרוצה לתת צדקה, 
והצלחה  טובות  בשורות  ושיהיה  מיד,  לתת  שיוכל 
עבור  הנ"ל  של  לאשתו  נוסף  דולר  נתן  כן  רבה". 

ה'קונצרט' ואמר "מסתמא גם לך חלק בזה".
אח"כ עבר המנצח של המוזיקה בקונצרט והרבי 
הראה  (הרבי  הניצוח  במקל  "כשתעשה  לו:  אמר 
בידו תנועה של ניצוח) תרמז על צד מערב, שהרי 
אבל  מערב.  צד  על  לחשוב  צריך  התפילה  בשעת 
כמובן שלא כל הזמן, שהרי מסתמא זה יבלבל את 
אלא  אחד.  צד  על  תראה  הזמן  כל  באם  ה'משחק' 

שמזמן לזמן צריך להיזכר על בית-המקדש".
אח"כ עבר הזמר מרדכי בן-דוד ורדיגר שישתתף 
בקונצרט, ואמר לרבי שבנו נהיה חתן אתמול, ברכו 
הרבי ואמר: "שיהיה בהצלחה רבה". והוסיף בחיוך: 
"בחתונה  אמר:  הנ"ל  בחתונה".  גם  תנגן  "מסתמא 
הגדולה!" (כשמשיח יבוא). הרבי: "כן, אבל עד אז 
בחתונה הזאת". ונתן לו דולר נוסף וברכו: "שיהיה 

כפליים לתושייה".
לאחד אמר הרבי: "כתבת לי פעם על אחותך, 
עבור  נוסף  דולר  לו  ונתן  לאחותך",  זה  את  תתן 
שהיא  'פרומע',  לה  קוראים  "הרי  ואמר:  אחותו 

תהיה יותר דתיה".
חתן  שתהיה  לראות  "צריך  הרבי:  אמר  לאחד  
בקרוב". הנ"ל אמר: "בלי נדר". הרבי: "לי לא איכפת 
שזה יהיה עם נדר, העיקר שתהיה חתן". הנ"ל שאל: 
"האם הכוונה שאני יעשה נדר". הרבי: "כן, שיהיה 

נדר שתהיה חתן בקרוב".

יום שני, כ"ה טבת
סידור  ליד  בדרכו  נעצר  מעריב  תפילת  אחר 
הייתה  שכריכתו  השולחנות  אחד  על  מונח  שהיה 
הכריכה  של  הקרע  את  החזיר  הרבי  פתוחה.  קצת 

והמשיך בדרכו לחדרו.
השבוע נשאר הרבי ב-770.

יום שלישי, כ"ו טבת
אחד  ליד  הרבי  נעצר  שחרית  לתפילת  בדרכו 
השולחנות והוריד 'בית' של תפילין שהיה מונח על 
מנחה  לתפילת  בדרכו  כן  בדרכו.  והמשיך  סידור 
לעם'  'רמב"ם  מונח  שעליו  הסטענדר  ליד  עצר 

שהיה פתוח, וסגר אותו.
לווייתה  מ-770  יצאה  לערך  בשעה 16:50  היום 

של האישה מרת חיה פויזנר.
הרבי יצא ללוייה כשהוא לבוש במעיל והיה חגור 
מאוד  היו  הקדושות  פניו  המעיל.  מתחת  בגארטל 
רציניות. הרבי הלך אחר הארון שהיה במכונית על 
הכביש שליד 770 כשראשו הק' קצת מורכן והמשיך 
ללכת עד מעט אחר פינת רחוב קינגסטון, שם נעצר 
והביט על שיירת המכוניות שהחלו לנסוע, ואחר-

גם  את מבטו לאותו כיוון שנסעו –  כך עמד ותקע 
לאחר שנעלמו מהאופק – וכך עמד והביט בעיניים 
פתוחות ולא גרע את עיניו הקדושות מאותו כיוון. 

השעה  ועד   (!) דקות  כ-25  במשך  נמשך  הדבר 
עפעף.  להניד  מבלי  זו  בצורה  הרבי  עמד   17:18

מחזה שלא נראה מעולם.
ל-770 המשיך  וכך  למדרכה  כשפונה  חזר  אח"כ 
כשכל הקהל אחריו. בדרכו דילג בקלות על שלולית 
מים שעמדה בדרך. לפני שנכנס נטל ידיו 8 פעמים 
את  העמיד  אז  מהספל.  כלו  שהמים  עד  לסירוגין 
ונכנס  הק'  ידיו  את  ניער  הפכו,  ולא  כרגיל  הספל 

לחדרו.
לא עברה יותר מרבע שעה ויצאה הלווייתה של 
עיתון  עורך  (אשת  ע"ה  הלפרין  ברכה  חיה  מרת 
שי').  דוב  אהרון  הרה"ת  יבלחט"א  חב"ד'  'כפר 
פניו הקדושות היו אדומות והלך אחר האחרון יחד 
נעצרו.  ושם  קינגסטון  פינת  עד  מסביב  הקהל  עם 
ואח"כ  שנסעה  המכוניות  שיירת  על  הביט  הרבי 
נעמד במשך כ-2 דקות עד שהשיירה של המכוניות 
וחזר  למדרכה  הרבי  פנה  אז  האופק,  מן  נעלמה 

ל-770.
ושוב  בסירוגין  פעמים   6 הפעם  הק'  ידיו  נטל 

העמיד את הספל ולא הפכו.
הקהל  מעריב.  לתפילת  נכנס  דקות  כמה  לאחר 
אחר  מאוד.  רציני  נראה  היה  והרבי  שר  לא  כמובן 
התפילה פנה למזכיר ואמר שיחלק דולרים, וחילק 

2 שטרות של דולר לכל אחד ואחת.
בסיום החלוקה חזר הרבי לחדרו, והפעם הקהל 

לא שר.
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בתנועות  עודד  הרבי  רבה.  בשמחה  ורבינו'  מורנו 
ראשו וענה לקהל 'לחיים'.

שיחה ג'
צדקה,  בנתינת  להוסיף  הרבי  הורה  זו  בשיחה 
הרמב"ם  של  תורתו  בלימוד  הן   – התורה  בלימוד 
והן  מספר,  ימים  לפני  חל  שלו  ההילולא  שיום 
בלימוד ספריו של אדמו"ר הזקן שנקרא בפי כל (גם 
התניא  "בעל  חסידים)  אינם  שלעת-עתה  אלו  אצל 

והשולחן ערוך" – ולהוסיף בזה בכמות ובאיכות.
שהכניסו  אלו  יעלו  לפרסם"  ש"מצווה  ומכיוון 
שעומדים  העניינים  על  ויכריזו  משקה  בקבוקי 

לעשות, וקנאת סופרים תרבה חכמה.
המזכיר  המשקה.  חלוקת  החלקה  השיחה  בסיום 
בקבוק  מכל  מזג  והרבי  בקבוקים  העמיד 8  הריל"ג 
הרבי  הביט  הכריזו  שכולם  ולאחר  כוסו,  לתוך 
לעבר מקום החזן וכשלא מצאו הורה שיתחילו לנגן 
מהכוס  הרבי  שתה  ובינתיים  ניגן  הקהל  'שיבנה'. 
ואכל מהמזונות. באמצע פנה לילד הקטן של שארף 
החל  הרבי  הניגון  בסיום  'לחיים'  שיאמר  עד  וחיכה 

בשיחה קצרה.
מקום  בכל  שייערכו  הרבי  עורר  בדבריו 
שכבר  ובמקומות  טבת,  כ"ד  לקראת  התוועדויות 

קבעו התוועדויות – להוסיף בזה בכמות ובאיכות.
ולאחריה   ,15:15 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
התפללו מנחה. בעליית שלישי בקריאת התורה עלה 
חתן בר-מצווה מעולי רוסיה. אביו אמר ברכת 'ברוך 
שפטרני' והנהן בראשו לשלום לרבי. הרבי השיב לו 

בהנהון בראשו הקדוש בחיוך.
תפילת מעריב התקיימה כרגיל בזאל למעלה.

יום ראשון, כ"ד טבת יום ההילולא 
של אדמו"ר הזקן

הדולרים,  חלוקת  החלקה  שחרית  תפילת  לאחר 
כרגיל בכל יום ראשון.

להלן כמה דברים שאירעו 
בשעת חלוקת הדולרים

רוסיה  יהודי  עבור  שפועל  מאוסטרליה  ליהודי 
אמר  לו  ועוזר  גרונר  דוד  יצחק  הרב  עם  יחד  עבר 
הרבי בחיוך: "אתה מוכר לי. היה לי קשר איתך לפני 
הדברים  בכל  והולך  מוסיף  אתה  ומסתמא  שנים, 
הרבה  ישנם  עכשיו  וגדלים.  שהולכים  הטובים 

הרבה  מסתמא  לצאת,  להם  שנתנו  רוסיה  מיהודי 
מהם הגיעו לאוסטרליה. הנ"ל ענה: "כן. אבל עיקר 
הבעיה היא עם אלה שמגיעים לארץ-ישראל, היות 

ולשם מגיעים ביניהם גויים וזוהי בעיה קשה".
שקורה  מה  עליך  מוטל  ראשון  דבר  "אבל  הרבי: 
גם  הרבה  מתעסק  שהוא  אמר  הנ"ל  באוסטרליה". 
היה  שהוא  לומר,  והמשיך  לארץ-ישראל,  בנוגע 
של  הפעולות  את  וראה  בארץ-הקודש  לאחרונה 
הוסיף:  הוא  להפליא.  ממש  שזהו  שם,  ליובאוויטש 

"ואני חושב שיהיה שם הרבה יותר כשתגיע לשם".
ישראל,  שבארץ  לאלה  "בנוגע  ואמר:  חייך  הרבי 
בנוגע  אבל  שם,  שנמצאים  אנשים  עם  אדבר  אני 
לאוסטרליה אני אדבר אתך, ובעצם איני צריך לדבר 

איתך על זה, רק שאין מזרזין אלא למזורזין".
הנ"ל שיבח את פעילות ליובאוויטש באוסטרליה, 
שם  שפועלים  מאלה  הוא  גרונר  יצחק  שהרב  ואמר 

במיוחד.
עליו:  שמצביע  כדי  תוך  בחיוך  לו  אמר  הרבי 
"אצלי אתה נחשב לליובאוויטשער. על פי דין דבר 
טוב אפשר לתת לאדם בלי לשאול אותו לפני כן, על 
דרך "זכין לאדם שלא בפניו". והקב"ה יעזור שתנצל 
את האפשרויות שלך באוסטרליה, ושליהודים ששם, 
כל זמן שמשיח עדיין לא הגיע, שיהיה להם "לפום 
עליהם  שעברו  הקשיים  כל  ובמקום  אגרא",  צערא 
ברוסיה, שיהיה להם חיים רגועים ושלווים שיוכלו 

לגדל את בניהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים".
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: "כל דבר מקשרים 
נוסף  דולר  לו  נתן  הגאולה".  את  אפילו  צדקה,  עם 
שיהיה  ציבורי,  עסקן  אתה  לכך  "נוסף  ואמר: 
עד  שעשית  ממה  יותר  פעמיים  ושתעשה  בכפליים 

עכשיו. בשורות טובות".
"זהו  ואמר  גרונר  להרי"ד  נוסף  דולר  נתן  אח"כ 
הרי"ד  על  כשמצביע  הנ"ל  את  ושאל  שלך".  העוזר 

גרונר: "האם הוא (הר' גרונר) עוזר לך גם-כן?".
הנ"ל אמר לרבי שבלי הרב גרונר באוסטרליה אין 
אידישקייט, והרבי ענה: "אתה הרי יליד אוסטרליה, 
גרונר  לר'  דולר  ונתן  לשם",  הגיע  בסך-הכל  הוא 
ברך:  הנ"ל  ואת  טובות",  בשורות  "שיהיו  וברכו 
"שיהיו בשורות משמחות והרבה הצלחות", ונתן לו 

2 דולר עבור משפחתו.
הרבי שאל את אחד העוברים מה מצב העסקים 
בחיוך:  אמר  והרבי  ה'",  "ברוך  ענה  הנ"ל  אצלו. 
"כשיהודי אומר 'ברוך ה'' איני יודע מה הוא מתכוון, 
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שם שמיים כתיקונו, שכיוון שכך היא דרך הלימוד 
אין בכך משום איסור הזכרת השם לשווא.

ואכן, כך משמע מדברי המגן אברהם: על פסק 
לתינוקות  (הברכות)  ללמד  "מותר  ערוך  השלחן 
גדול  "אבל  ה)  (ס"ק  אברהם  המגן  כתב  כתיקנן" 
בשעה שלומד הברכות בגמרא אומר בלא הזכרת 

השם".
שמבואר  פי  על  שאף  אברהם,  המגן  כוונת 
חלק  הינה  השם  הזכרת  שכאשר  ערוך  מהשולחן 
מהלימוד אין בכך משום איסור הזכרת שם שמיים 

דווקא  היינו  לשווא, 
את  לומדים  כאשר 
עצמן,  הברכות  נוסח 
המכיר  גדול  אבל 
ולומד  הברכות  את 
וסוגיות  עניינים 
בברכות  הקשורות 
כתיקנן  מופיעות  והן 
אל  הגמרא,  בנוסח 
שם  את  להזכיר  לו 
יאמרם  אלא  שמיים, 

בלא הזכרת השם.
בדבריו,  לדייק  יש 
הגדול  כאשר  שדווקא 
ומכיר  לומד  אינו 
עצמן  הברכות  את 
"הברכות  לומד  אלא 
(בתוך ענייני וסוגיות) 
מזכיר  אינו  בגמרא", 
אבל  שמיים,  שם 
שהגדול  במקרה 
ומכיר  יודע  אינו 

אסר  לא  זאת   – ללומדן  וזקוק  הברכות  נוסח  את 
את  הלומד  תינוק  לדין  שווה  ודינו  אברהם,  המגן 

הברכות. 
וכאמור, הסברה מניחה שיש להשוות דין תינוק 

ודין גדול שאינו מכיר את הברכה.

דעת רבינו הזקן
וכך  מפורשות,  זאת  אוסר  הזקן  אדמו"ר  ברם, 
תינוק  אחר  אמן  עונין  "אין  ס"ב):  רטו  (סי'  כתב 

לתינוק  ללמד  שמותר  רבו  לפני  הברכות  שלומד 
פי  על  ואף  בזמנן,  שלא  אפילו  כתקונן  הברכות 
שאסור  פי  על  אף  הלימוד,  בשעת  לבטלה  שהם 
לבטלה  מברכין  כשאינן  אבל  המתלמד.  לגדול 
בזמנן  אותן  שמברכין  כגון  אמן  אחריהם  עונין 
לחנכם  כדי  בהן  חייבים  שהם  מחיובן  לפטור  כדי 
בציבור  ההפטרה  שקורין  בשעה  וכן  במצות 

ומברכין לפניה ולאחריה".
אברהם,  המגן  מלשון  הזקן  רבינו  ששינה  מכך 
המתלמד"  "לגדול  אסורה  השם  שהזכרת  וכתב 
שהאיסור  שסובר  נראה 
"בשעה  רק  אינו  לגדול 
בגמרא",  הברכות  שלומד 
ש"מתלמד"  בעת  גם  אלא 
עצמן  הברכות  את  ומכיר 
הברכות  לומר  לו  אסור   –

כתיקנן ולבטא שם שמיים.
צריך  הזקן  רבינו  בדברי 

להבין:
הסברה  מהי  לכאורה,  א) 
המתלמד  תינוק  בין  לחלק 
המתלמד  גדול  ובין  שמותר 
ששניהם  כיוון  שאסור, 
הברכות  את  מכירים  אינם 
כתיקונן  לאומרן  ומוכרחים 
על מנת ללומדן – מדוע אצל 
ההזכרות  ייחשבו  הגדול 

כהזכרות שווא?
רבינו  הוציא  מהיכן  ב) 
הזקן דין זה, מה הוא מקורו?

ונראה לבאר בזה:
מקורו של רבינו הזקן הוא 
בלשון הגמרא – "תינוקות של בית רבן". מכך שלא 
"תינוקות",  אלא  סתם  "תלמידים"  הגמרא  נקטה 
תקף  בגמרא  המוזכר  ההיתר  כי  הזקן  רבנו  הסיק 

אצל "תינוקות" דווקא.
והסברה בדבריו, יש לומר:

לגדול לא הותר לומר את הברכות בעת שלומדן 
הוא  בהן  בהזדמנויות  זאת  לעשות  שיכול  משום 
מחויב בברכות מצד הדין. הזכרת שם שמיים על 
ידי גדול המתלמד נחשבת להזכרת השם לבטלה, 

כיוון שאין כל ברירה 
אחרת, לומד התינוק 
את הברכות ואומרן 

כתיקונן על אף שאינו 
מחויב בהן. הזכרת שם 
שמיים זו איננה לשווא. 
היא הכרחית בשביל 

לימודו של התינוק ואין 
כל דרך להימנע ממנה.
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ממנה  להימנע  היה  וניתן  הכרחית  אינה  שכן 
ולתרגל את אמירת הברכה בעת שמחויבים בה 

מצד הדין.
המצוות  מכל  פטור  זאת,  לעומת  התינוק, 
ומכל הברכות, ומצד הדין אינו מחויב בברכות 
לעולם. נמצא, כי לתינוק אין יכולת לתרגל את 
אמירת הברכות וללומדן בעת חיוב. כיוון שאין 
הברכות  את  התינוק  לומד  אחרת,  ברירה  כל 
בהן.  מחויב  שאינו  אף  על  כתיקונן  ואומרן 
הזכרת שם שמיים זו איננה לשווא. היא הכרחית 
בשביל לימודו של התינוק ואין כל דרך להימנע 

ממנה.
מעתה, מובן פסק רבינו הזקן: גדול המתלמד 
שניתן  כיוון  כתיקונו.  השם  את  להזכיר  אסור 
ולעשות  הלימוד  בעת  השם  מהזכרת  להימנע 
הזכרת  נחשבת  זו  הזכרה   – החיוב  בעת  זאת 

שווא והיא אסורה.
ונראה לומר, שמדין תורה הזכרת השם על ידי 
שסוף  כיוון  שווא,  הזכרת  אינה  המתלמד  גדול 
אלא  לחינם,  השם  את  אינו מזכיר  הוא  סוף  כל 
יש צורך כל שהוא בדבר. ומה שמצינו בגמרא 
לתינוקות  אמור  שההיתר  ואמרו  שהחמירו 

בלבד זו חומרה שהחמירו חכמים, דין דרבנן.

קושיה על ההסבר 
בדברי רבינו הזקן

לכאורה, יש להקשות על הביאור האמור:
"מחויב"  שהוא  עתים  מצינו  הקטן  אצל  גם 
בברכה, "כגון שמברכין אותן בזמנן כדי לפטור 

מחיובן שהם חייבים בהן כדי לחנכם במצות".
מצינו שה"חיוב" משום חינוך מעניק חשיבות 
מנת  על  מברך  הקטן  כאשר  שכן,  לברכה, 
לפטור עצמו מ"חיוב" זה השומעים עונים אמן, 
מה שאין כן כאשר הקטן מתלמד השומעו אינו 

עונה אמן, כנזכר לעיל בדברי השלחן ערוך.
 – האמורה  הסברא  על  לערער  יש  זה  לפי 
כשם שאצל תינוק רשאים לבטא את השם בעת 
שניתן  אף-על-פי  מכך  נמנעים  ואין  הלימוד, 
לעשות זאת בעתים בהן התינוק "חייב" בברכה 
מטעמי חינוך והיא חשובה ועונים אחריה אמן, 
יכול  שיהיה   – כן  נאמר  גדול  אצל  גם  כן,  אם 

יימנע  ולא  שמתלמד  בעת  גם  השם  את  לבטא 
שהוא  בעת  זאת  לעשות  שיכול  מהסיבה  מכך 

מחויב בברכה! 

יישוב הקושיה
אך באמת, יש לדחות את הקושיה:

בלבד.  האב  על  מוטלת  הקטן  חינוך  חובת 
כלפי האב יש זמנים בהם בנו מחויב בברכה, אך 
כלפי אנשים זרים התינוק פטור מהברכות ואינו 

מחויב בהן כלל.
העובדה שגם אדם זר עונה אמן אחר הברכה 
כיוון  לברכה.  חיוב  יש  כלפיו  שגם  ראיה  אינה 
שאת ברכה זו מברך התינוק מצד חובת החינוך 
המוטלת על אביו, נחשב האב כ'שותף' לברכה. 
משום  התינוק  ברכת  אחר  אמן  עונה  זר  אדם 
לא  התינוק  על  הזר  מצד  אך  האב,  שותפות 

מוטלת כלל חובה לברכה. 
פטור  התינוק  זר,  אדם  כלפי  כי  נמצא, 
כלפי  ורק  העיתים,  בכל  שווה  באופן  מהברכה 
העיתים  ובין  הלימוד  זמן  בין  חילוק  יש  האב 

בהם מוטלת על האב חובה לחנכו.
כיוון  תינוקות,  המלמד  ומורה  רב  לפיכך, 
שחובת חינוך אינה מוטלת עליו, לא אסרו עליו 
כיוון  הלימוד,  לצורך  השם  את  לבטא  חכמים 
שבלאו הכי לא תהיה לו הזדמנות לעשות זאת 

עמהם.
ומה שלא אסרו חכמים לאב לבטא את השם 
יכול  שהוא  אף-על-פי  בנו,  עם  שלומד  בעת 
בחינוך  שחייב  בעת   – חיוב  בעת  זאת  לעשות 
אבי  בין  לחלק  רצו  שלא  משום  זהו   – הבן 
התינוק ובין רבו, כיוון שלא נאסר הדבר לרבו 
של התינוק (משום שאין לו עת חיוב), גם לאב 

לא אסרו זאת. 
אצל  זאת  לעומת  בתינוקות;  דווקא  זהו  אך 
חייב  הוא  בהן  עתים  לו  שיש  המתלמד"  "גדול 
בעת  השם  את  לבטא  חכמים  אסרו  בברכה, 

הלימוד ויעשה זאת בעת שהוא מחויב. 

(ע"פ אגרות קודש חלק ג עמ' קלז. נדפס בהוספות 
ללקו"ש חלק ט' עמ' 255. בעת עריכת הדברים נעזרנו 
בפיענוח וביאור הר"ש פעווזנער – הערות וביאורים גיליון 
1092 עמ' 31)
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הרבי אמר: "אצלי אתה 
נחשב ליובאוויטשער"

דברים מיוחדים השמיע הרבי ב'חלוקת דולרים לצדקה' ליהודי 
מאוסטרליה • "תיכף ומיד ממש" – 3 פעמים • "ברוך השם – על הטובה" • 

הנחיות ל'מנצח' בקונצרט • ורשמים מהשתתפות בשתי הלוויות ל"ע

שבת פרשת שמות, כ"ג טבת, 
מברכים החודש שבט

הרבי נכנס לאמירת תהילים בציבור בשעה 8:30. 
בידו.  והניף  הסתובב  לבמה,  כשהגיע  עכשיו,  גם 
הרבי  התהלים.  אמירת  שעת  כל  רגליו  על  עמד 
ונכנס  הקהל  עם  התהלים  ספר  את  הפעם  סיים  לא 

לתפילת שחרית בשעה 10:40 לערך.
להתוועדות נכנס הרבי בשעה 13:40 לערך. 

תקציר מההתוועדות – שיחה א'
בשיחה זו דיבר הרבי על עניינה של שבת מברכים, 
החל  שבט,  חודש  לכל  ברכה  נמשכת  זו  ושמשבת 
מהעניין העיקרי שבו – עשירי בשבט, יום ההילולא 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו. 
ביאור העניין: 

עניינו של "העשירי יהיה קודש" מורה על הניצוץ 
האלוקי שישנו בכל דבר שבבריאה, וזוהי ההוראה 
משבת מברכים החודש שבט, שצריך להיות חידוש 
את  דבר  בכל  לגלות  ישראל  של  בעבודתם  מיוחד 
ניצוץ הקדושה שבו, ולא רק כל אחד עם עצמו אלא 

לגלות זאת גם בסביבתו וחלקו בעולם.
והקשר לפרשת השבוע המתחילה במילים "ואלה 
שמות בני-ישראל הבאים מצרימה" – שגם במצרים 
וגבולים שבעולם מגלים את ניצוץ הקדושה שבהם.

ומיד  "תיכף  במילים:  הרבי  סיים  זו  שיחה  את 
ממש, תיכף ומיד ממש, תיכף ומיד ממש".

הקהל החל לשיר 'מארש נפוליאון', והרבי עודד 

השירה.  להגברת  הק'  ראשו  בתנועות  פעם  מידי 
באמצע הורה לאחד מהאורחים שיאמר 'לחיים', וכן 
לאחים יצחק ודוד קוגן. אחר כך פנה הרבי למזכיר 
הריל"ג ושאלו איפה משה שקלאר, שיאמר 'לחיים' 
(אביו של הנ"ל, אליהו נחום שקלאר ע"ה, נהרג ל"ע 

בתחילת השבוע בתאונת דרכים).

שיחה ב'
ובה  הראשונה,  לשיחה  בהמשך  באה  זו  שיחה 
גם  מודגש  לעיל  הנזכר  שהעניין  הרבי  הסביר 
בשמו של אדמו"ר הזקן (שבמוצאי שבת זה חל יום 
ההילולא שלו) שנקרא בשם שניאור-זלמן, 'שניאור' 
נגלה  שחיבר,  האורות  שני  שם  על  אור,  שני  היינו 
התורה,  התניא),  (ספר  ופנימיות  ערוך)  (השולחן 
אותיות  ב'זלמן'  להמשיך  צריך  אלו  עניינים  ואת 
של  והגבלה  במדידה  אותם  להמשיך  כדי   – 'לזמן' 
העולם, ועד שהתורה והעולם מתאחדים למציאות 
אחת – כשם ש'שניאור-זלמן' הוא שם אחד של אדם 

אחד (אף שהם ב' תיבות).
אחת,  מחשבה  ואפילו  אחד,  מעשה  ועל-ידי 
וממילא  זכות,  לכף  העולם  ואת  עצמו  את  מכריע 
ועל-דרך- רבינו  משה  של  תביעתו  על  המענה  בא 
בני- שמאז  שבכל-אחד-ואחד,  משה  בחינת  זה 
עדיין  ומכל-מקום  ומצוות,  בתורה  עוסקים  ישראל 
חזקה  "ביד  נעשה  ומיד  ותיכף  הגאולה,  הגיעה  לא 
עיניך  "והיו  'וארא'  של  באופן  גאולה  וגו',  ישלחם 

רואות את מוריך".
בסיום שיחה זו הקהל שר את הניגון 'יחי אדונינו 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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פרסום בעיתונות: יש ממלא מקום
חב"ד  שחסידי  פרסמה  יורק  בניו  היהודית  העיתונות 
קיבלו על עצמם את הרבי כממלא מקום של כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ וכי ההכתרה הרשמית תהיה ביו"ד שבט. 
(ימי מלך ח"ג ע' 1131)

יום פטירת סב הרבי
יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' ברוך 
לוי  הרה"ח  הרה"ג  של  בנו  שניאור, 
 - שלום  ברוך  אדמו"ר  כ"ק  בן  יצחק, 

הרב"ש – סבו של הרבי.
היה  שניאור  ברוך  ר'  הרה"ח  הרה"ג 
ידע  הוא  נפלא,  זכרון  ובעל  גדול  גאון 
את כל הש"ס בעל פה. היה חסיד של 
אדמו"ר  כ"ק  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 

מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. 
(ימי חב"ד ע' 155)

יום פטירת רבה של יקטרינוסלב
יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' דב זאב קאזווניקוב, רבה 
לוי  ר'  המקובל  הרה"ג  שם  שכיהן  (לפני  יקטרינוסלב  של 

יצחק, אביו של הרבי). ומנוחתו כבוד בעיר יקטרינוסלב.
הרה"ג ר' דוב זאב היה מהמיוחדים בין חסידי חב"ד, היה 
המופלגת  גאונותו  ולמרות  ובחסידות  בנגלה  גדול  גאון 
נהג בהצנע-לכת ביותר. בבחרותו ביקר אצל כ"ק אדמו"ר 
המהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  חסידי  מזקני  והיה  צדק  הצמח 

ואדמו"ר מוהרש"ב.
מעם,  מורם  כאיש  התפרסם  יותר  מאוחרות  בשנים 
ואגדות רבות נרקמו סביבו כאיש קדוש ומחולל פלאות. 

עשרים וחמש שנה אחרי הסתלקותו החליטו השלטונות 
למקום  היהודיביקטרינוסלב  העלמין  בית  את  להעביר 
שניאורסאהן  יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  אחר. 
של  גופו  בהעברת  המתעסקים  בין  היה  הרבי)  של  (אביו 
בהתפעלות  מספר  היה  והוא  זאב,  דב  ר'  הרה"ח  הרה"ג 
מאז  שנה  וחמש  עשרים  שעברו  שלמרות  קדושתו -  על 
יום  באותו  נקבר  כאילו  שלם  גופו  את  מצאו  הסתלקותו, 

עצמו. 
(ימי חב"ד ע' 98)

יום הולדת הרבנית חנה
אמו  שניאורסאהן,  חנה  הרבנית  הולדת  יום 
של כ"ק אדמו"ר, בעיר החסידית המפורסמת 
מאיר  ר'  הרה"ח  הרה"ג  לאביה  ניקולייב, 
שלמה הלוי ינובסקי, רבה של העיר ניקולייב, 
ולאמה הרבנית רחל (בתו של הרה"ג ר' יצחק 

פושניץ, רבה של העיירה דוברינקה).
אוצרת  זו  אשה  כי  ידע  להכירה  שזכה  מי 
בקרבה תכונות נדירות בהן נתברכו רק יחידי 
ויגון  כאב  של  רבות  שנים  שבדור.  סגולה 
והגליית  המאסר  בתקופת  אם  עליה,  עברו 
בעלה, ואם לאחר שנתאלמנה מבעלה הגדול 
טרף,  חיות  בין  וגלמודה  בודדה  ונשארה 
שניאורסאהן  בשם  אשר  לכל  חרב  משחיזי 
יכונה. גם בתקופה רבת מכאובים זו לא באה 
לא  ועיניה  עצובות  היו  לא  פניה  בטרוניא, 
ולא  בלבה  נצרה  כאבה  את  מרירות.  הביעו 

הביעה בפני אנשים.
(ימי חב"ד ע' 12. 98)

תשי"א
תרפ"ו-תרפ"ח [?]

כ"ו 
טבת

כ"ז 
טבת

כ"ח 
טבת

כ"ט 
טבת

תר"מתרס"ח
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תקע"ג

כ"ד 
טבת

תשי"בתקע"ג
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הסתלקות אדמו"ר הזקן
יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן, במוצאי שבת 
קודש פ' שמות כחצות שעה י"א בכפר פייענא, 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  וחצי,  ושבע  שישים  בגיל 
החיים  בבית  פאלטאווא,  שבפלך  האדיטש 

סֹול. שעל גדות נהר ּפְ
הוא  האדיטש  לעיר  פייענא  מכפר  המרחק 
הדרך  כל  את  עשו  החסידים  ק"מ.  כ-400 

הארוכה בעגלה בשלג. 
הקדוש  גופו  את  הובילו  חסידית,  מסורת  לפי 
בית  היה  ששם  כיון   - האדיטש  לעיר  לקבורה 

קברות יהודי מכובד. 
(מפי חסידים, נדפס ב-1000 עובדות ע' 24)

מסופר, כי לאחר הסתלקותו של רבנו הזקן לא 
ידעו החסידים היכן להטמינו, והניחו את הארון 
דוהרים  הסוסים  החלו  פלא  באורח  עגלה.  על 
אל הלא נודע, וכולם הבינו כי מן השמים הדבר. 
לסוסים  והתיר  המושכות  את  נטש  העגלון 
דרכם  את  בעצמם  ינווטו  למען  הרצועה  את 
הסוסים  עצרו  מה  זמן  לאחר  המסתורית, 
מריצתם ליד העיר האדיטש, אז הבינו החסידים 

שרצונו להטמן שם.
אחדים  שימים  כותב:  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
אני  נשבע  הזקן:  רבנו  אמר  הסתלקותו  לפני 
בחיי נפשי, שבכל מקום שיהודי יעבוד את ה' 

מתוך מסירות נפש – אהיה עמו ואעזור לו. 
(סה"ש תש"ה ע' 121)

וכך כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: במוצאי ש"ק 
אדמו"ר  כ"ק  אמר  הסתלקותו  לפני  האחרון 
מיין  אין  האלטן  זיך  וועט  וואס  דער  הזקן: 
מי   =] טובה  ַא  טאן  אים  איך  וועל  קליאמקע, 
טובה]  לו  אעשה  שלי,  הדלת  בידית  שיאחז 

בעלמא דין ובעלמא דאתי. 
(סה"ש תרצ"ט ע' 338)

 לאחר הסתלקות אדמו"ר הזקן, מצב הבריאות 
והיא  מאד  נחלש  פריידא  הרבנית  בתו  של 

נפטרה פחות מחצי שנה לאחר אביה.
(קיצור תולדות חב"ד ע' 70)

הרבי מורה ללמוד 'סמיכה' 
לרבנות

הישיבות  לתלמידי  הורה  אדמו"ר  כ"ק 
להשתדל ללמוד ההלכות הנדרשות על 
מנת לקבל "סמיכה" להוראה עוד קודם 
מנהג  הוא  כך  כי  סיפר  הרבי  חתונתם. 
הרבי:  אמר  הדבר  ובטעם  הרב.  בית 
כיון שלעתים תכופות מתעוררות בבית 
שאלות שונות בהלכה, ואי אפשר ללכת 
לעיתים קרובות כל כך לשאול את הרב, 

ולכן צריך להיות רב בתוך הבית. 
 (תורת מנחם ח"ד ע' 260. לקו"ש ח"א ע' 53)

קבלת הנשיאות של אדמו"ר 
האמצעי

את  מקבל  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק 
הנשיאות.

האמצעי,  הרבי  של  נשיאותו  בימי 
שהוכפל  עד  החסידים,  מספר  התרבה 
ושולש לעומת מספרם בימי רבנו הזקן. 
וביניהם  חושים  בעלי  היו  האברכים 
וגוף  עצם  וגם  מצויינים,  נואמים   –
היו  האמצעי  אדמו"ר  של  המאמרים 
בריבוי הסבר ומובנים לרוב השומעים. 

הזקנים  בשם  סיפרו  החסידים  זקני 
לנשיאותו  הראשונה  שבשנה  שבדורם, 
ניתוספו ברוסיה הלבנה בלבד ט"ו אלף 
חסידים. בשנה השניה – תקע"ה – הפך 

כל פלך צ'רניגוב לחסידי חב"ד! 
(קונטרס לימוד החסידות ע' 13)
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