
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 משפטים · ל בשבט ה'תשפ"א

א'שפ"ו

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

כאשר חסיד עושה חשבון – אליבא דנפשיה – במה מתבטאת השייכות וההתקשרות 
שלו אל הרבי, יודע הוא שאין לו שום ציור בגודל ההפלאה של הרבי, ולאידך יודע הוא 

היטב פחיתותו כו'.
...ואף-על-פי-כן, צריך לידע שבכל מעמד ומצב איזה שיהיה מקושר הוא אל הרבי. 

"עס איז פַארפַאלן"... [= זה 'אבוד'] כיון שהתקשר אל הרבי פעם אחת, נשאר 
הוא מקושר אל הרבי בכל המצבים שיהיה בהם, ועל-דרך האמור בענין "תרח אבי 
אברהם", שזוהי התקשרות של אב ובן, ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע להתקשרות 

של רבי וחסיד, שהיא באופן נעלה יותר מאור ומאור, אב ובן, עצם והתפשטות וכו', 
וכוללת את כולם.

(ליל ב' דחג הפסח תשי"ג, תורת מנחם חלק ח' עמוד 79)
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כבוד התורה
מענה לאישה ששאלה כיצד להסביר שזהות יהודית נקבעת לפי האם ולא לפי האב

נבנה  כולו  העובר  הגלוים:  מהטעמים  אחד 
הגוף  (ומבנה  משוכלל  לגוף   – משהו  מטפת 
חשובה)  במדה  הנפש  תכונות  על  גם  משפיע 
שהותו  (בזמן  בלבד  האם  על-ידי]   =] ע"י   –
ועד  וכו'),  אוכלת  שאמו  ממה  אוכל   – בעיבור 
(והאם  האם  שרוחניות  במוחש שרואים  כך  כדי 
בזה])  [=וכיוצא  וכיו"ב  בפחד  או  בשמחה,  היא 
של  האופי]   =] הַחַרקטער  מעצבת  וגם  משפיעה 

העובר ושיולד שלם ובריא וכו'
אזכיר עה"צ [= על הציון]

(ותהילים)  סידור  בזה]  מצורף   =] מצו"ב 
עוד   =] עוה"פ  ודיבור  [ליחידות]  כניסה  במקום 

הפעם] – שכתבה עד"ז [= על דבר זה].

מדוע היהדות נקבעת לפי הֵאם?הכתב והמכתב 

פרשת משפטים | האוצר הכי יקר
המשפטים  "ואלה  היא:  משפטים  פרשת  התחלת 
אשר תשים לפניהם". ואיתא בירושלמי ש"תשים" הוא 
מלשון "סימה", שפירושו – "אוצר", בדוגמת אוצר יקר 
של אבנים טובות ומרגליות, שערכם שווה יותר מכסף 

וזהב כו'.
צריכים  ויהדות  תורה  ענייני  שכל   – מזה  וההוראה 
יקר  הכי  אוצר  כמו  יהודי  אצל  וחשובים  יקרים  להיות 
של אבנים טובות ומרגליות, ומכיוון שכן, מובן, שקיום 
והתלהבות,  חיות  מתוך  יהיה  ומצוות  תורה  ענייני  כל 

שמחה ותענוג.

והדיוק בזה – "אשר תשים לפניהם", "לפניהם" דייקא, 
בפנימיותו בא  הנ"ל  שכל  כלומר,  פנימיות,  מלשון 
היוקר  את  וחש  שמרגיש  מישראל,  ואחת  אחד  כל  של 
בדוגמת  שהם  ומצוותיה,  תורה  שבענייני  והחשיבות 

אוצר הכי יקר – "סימה".
שביכולתו  בכך   – גדול  הכי  האוצר  מתבטא  ובמה 
להקב"ה,  ותענוג  נחת-רוח  לגרום  יהודי  של  ובכוחו 

"נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני". 

(ש"פ משפטים תשמ"ה, תורת מנחם תשמ"ה ב, עמ' 1253)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ל' בשבט ה'תשפ"א – ז' באדר ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שאר אבות הטומאות פרק ל' בשבטו'
מ"ע צו.הל' אישות פרק יב.ג-ה.

מ"ע צז.פרק יג.פרק ו-ח.א' באדרש"ק

מ"ע צז.פרק יד.פרק ט-יא.ב' באדרא'

מ"ע קה.פרק טו.פרק יב-יד.ג' באדרב'

מ"ע קה.פרק טז.פרק טו-יז.ד' באדרג'

מ"ע צח.פרק יז.פרק יח-כ.ה' באדרד'

הלכות טומאת אוכלין.. בפרקים אלו. ו' באדרה'
מ"ע צח.פרק יח.פרק א-ג.

מ"ע צח.פרק יט.פרק ד-ו.ז' באדרו' 30
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דברמלכות

4

להשפיע על עצם הנפש!
כאשר העבודה במחשבה דיבור ומעשה הנפש נעשית מתוך "בכייה" – 
תנועה שלמעלה ממדידה והגבלה, משפיעים הלבושים על עצם הנפש 
• ה"בכייה" אינה של עצבות, כי-אם אדרבה, "בכייה" והתרגשות של 

שמחה שלמעלה ממדידה והגבלה • חסיד יודע באיזו דרך מוליכין אותו 
– הוא שליח של הרבי! • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
בהערות אאמו"ר על הזוהר דפרשתנו1 מביא מאמר 
זכייא  עלמא  מהאי  נפקת  נשמתא  האי  "וכד  הזוהר2 
לשונות  "הג'  אאמו"ר:  ומבאר  כו'"3.  ברירה  נקייה 
(זכייא נקייה ברירה) יש לומר – לנגד נפש רוח נשמה, 

גם לנגד מחשבה דיבור ומעשה".
וצריך להבין:

שלוש  הם  וברירה"  נקיה  "זכייא  הלשונות  שלושת 
הדרגות נפש רוח ונשמה, ולכאורה, מדוע אינו מבאר 

מאומה גם בנוגע לדרגות חיה ויחידה?
בנוגע  הקודש4  באגרת  המבואר  פי  על  ובפרט 

1. ליקוטי לוי יצחק ריש פרשתנו.
2. פרשתנו צז, א.

הזוהר  דברי  (בקצרה)  כאן  מובאים  העניין  לשלמות  המערכת:  הערת   .3
בתוספת תרגום:

על הפסוק (פרשתנו כא, ז) "וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת 
העבדים" נאמר בזוהר: 

קדישא.  נשמתא  דא  בתו' –  'את  הוא.  אבריך  קודש  דא  איש' –  ימכור  "'וכי 
'לאמה' – למהוי אמה משתעבדא בינייכו בהאי עלמא, במטו מנייכו, בשעתא 
תפוק  לא   – העבדים'  כצאת  תצא  'לא  עלמא,  מהאי  לנפקא  זימנא  דמטי 
מתטנפא בחובין, תפוק 'בת חורין' – ברירה ונקייה... וכד האי נשמתא נפקת 
מהאי עלמא זכייא נקייה וברירה, קודשא בריך הוא אנהיר לה בכמה נהורין, 
בכל יומא קארי עלה: דא היר נשמתא דפלניא ברי, נטירא ליה לההוא גופא 

דשבק".
תרגום ללשון הקודש: "'וכי ימכרו איש' – זה הקב"ה, 'את בתו' – זו הנשמה 
הקדושה, 'לאמה' – להיות אמה משועבדת ביניכם בעולם הזה, בבקשה מכם, 
בשעה שבא זמנה לצאת מהעולם הזה, 'לא תצא כצאת העבדים' – לא תצא 
הנשמה  זו  וכאשר  ונקייה...  ברורה  חורין  בת  תצא  אלא  בחטאים,  מטונפת 
יוצאת מהעולם הזה זכה נקייה וברורה הקב"ה מאיר לה בכמה אורות. בכל 

יום קורא עליה: זוהי נשמת פלוני בני, שמירה תהיה לו לגוף שעזבה".
4. סימן כז.

נשמתא  האי  ("כד  צדיקים  הסתלקות  עניין  לכללות 
פני  על  חי  הצדיק  ש"בהיות  עלמא"),  מהאי  נפקת 
האדמה... כל תלמידיו אינם מקבלים רק הארת מדות 
לאחר  אבל  כו'),  הגוף  הגבלת  (מצד  כו'  וזיוון  אלו 
מבחינת  חלקם  לקבל  לתלמידו  מאוד  נקל  פטירתו... 
דחיה  הדרגות  על  דקאי  כו'",  העצמיות  רבם  רוח 
גם  פועל  ההסתלקות  שעניין  אומרת,  זאת  ויחידה, 
בנוגע לחיה ויחידה – ואם כן, מדוע אינו מזכיר מאומה 

בנוגע לחיה יחידה?
בנוגע  מזה  ההוראה  מהי   – להבין  צריך  כן  כמו 

לעבודת האדם.

ב
[...] הביאור בנוגע להערת אאמו"ר:

מבואר בכמה מקומות, שכללות עניין הפגם שנעשה 
על ידי החטא שייך רק בבחינת "נפש", וכמו שכתוב5

"ונפש כי תחטא", ולפעמים שייך גם פגם בבחינת רוח 
בנוגע  כן  שאין  מה  מקומות.  בכמה  כמבואר  ונשמה 

לחיה ויחידה, בהם לא שייך עניין הפגם כו'.
וכמבואר בתניא6 בנוגע לגודל עילוי בחינת החכמה 
כולה  הנפש  בחינות  בכל  "מתפשטת  שהיא  (חיה), 
להחיותה... כדכתיב7 החכמה תחיה בעלייה" – ש"גלות 
הזה לבחינת חכמה (מצד כללות עניין החטא כו') אינו 

5. ויקרא ה, א.
6. פרק יח ואילך.

7. קהלת ז, יב.
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אלא לבחינת המתפשטת ממנה בנפש כולה להחיותה, 
אבל שורש ועיקר של בחינת חכמה... אינה מתלבשת 
בלבוש שק דקליפה כו'", כי "גם בשעת החטא הייתה 

באמנה אתו יתברך"8.
ועל פי זה מובן, שכללות עניין הפגם שעל ידי החטא 
אינו שייך בבחינת חיה עצמה, אלא רק בהתפשטותה 
שייך  אינו  הפגם  שעניין  וכמה  כמה  אחת  ועל  בנפש, 

בבחינת יחידה.
התלבשות  עניין  לכללות  בנוגע  מובן  זה  דרך  על 
האי  ("כד  הפטירה  בשעת  והסתלקותה  בגוף  הנפש 
רק  שייך  זה  שעניין   – עלמא")  מהאי  נפקת  נשמתא 
בבחינת נפש רוח ונשמה, מה שאין כן בנוגע לבחינות 
חיה ויחידה שאינם מתלבשים בגוף אלא הן בבחינת 

מקיף כו'.

ג
(בהערות  השני  לביאור  בנוגע  מובן  זה  דרך  על 
דיבור  מחשבה  "לנגד  הן  הלשונות  ששלוש  אאמו"ר) 
כו'  החטא  ידי  שעל  הפגם  עניין  שכללות   – ומעשה" 
שייך רק בלבושי הנפש, מחשבה ומעשה, מה שאין כן 

בנוגע לנפש עצמה.
והנה, אף-על-פי שהפגם הוא רק בלבושי הנפש – 
אין הכוונה לומר שהעדר ניקיון הלבושים אינו שייך 
שהמלובש  מאחר  שהרי,  עצמה).  (הנפש  למלובש 
לבוש בלבושים אלו, הרי הפגם בלבושים שייך ונוגע 
נוגע  הדבר  עיקר  ואדרבה:  בתוכם,  למלובש  גם 

למלובש ולא ללבושים.
בלבושים  הנפש  התלבשות  מצד  רק   – זה  כל  אך 
לעיל  האמור  דרך  על  עצמה,  הנפש  מצד  ולא  אלו, 

בנוגע לחיה ויחידה.

8. שם פרק כד.

ד
הנפש,  על  פועלים  הנפש  שלבושי  היות  והנה, 
מובן, שכאשר העבודה דמחשבה דיבור ומעשה היא 
לעצם  בנוגע  גם  פועל  זה  הרי  השלימות,  בתכלית 

הנפש.
ובדוגמת המבואר במאמרי אדמו"ר הזקן9 ואדמו"ר 
הצמח צדק10 בנוגע למאמר רבי יוחנן בן זכאי שקודם 

מוליכין  דרך  באיזה  יודע  "איני  ואמר  בכה  פטירתו 
של  מעלתו  גודל  ידוע  הרי  תמוה,  דלכאורה  אותי", 
רבי יוחנן בן זכאי שלא הלך ארבע אמות בלא תורה11

כו', למד ולימד תורה ופרנס את ישראל, ואם כן, מה 
מקום לספק באיזה דרך מוליכין אותי? 

גם  היינו,  הנפש,  עצם  מצד  שזהו  בזה,  והביאור   –
כדבעי,  היא  ומעשה  דיבור  במחשבה  עבודתו  כאשר 
ולכן  הנפש.  עצם  עם  נעשה  מה  לדעת  אפשר  אי 
בכה רבי יוחנן בן זכאי ואמר "איני יודע באיזה דרך 

מוליכין אותי".
ולכאורה עדיין אינו מובן: אם העבודה של מחשבה 
אין  שלכן   – הנפש  לעצם  שייכת  אינה  ומעשה  דיבור 
כיצד   – הנפש  עצם  עם  נעשה  מה  לדעת  ביכולתו 
כדבעי  אינה  נפשו  שעצם  זה  על  להענישו  יכולים 
(שלכן בכה רבי יוחנן בן זכאי ואמר "איני יודע באיזו 
דרך מוליכין אותי"), הרי מצב עצם הנפש אינו תלוי 

בעבודתו?!
דמחשבה  העבודה  שכאשר  לומר  בהכרח  ולכן, 
דיבור ומעשה היא כדבעי, הרי זה פועל גם על עצם 
ומעשה)  דיבור  מחשבה  בלבושי  (המלובשת  הנפש 
שמעמדה ומצבה יהיה כדבעי וכאמור לעיל שכללות 

עניין הלבושים פועל ומשפיע על המלובש בתוכם.
הרי  גיסא:  לאידך   – מובן  אינו  על-פי-זה  אבל 

9. ראה ליקוטי תורה ויקרא נ, סע"ד. וראה גם באור התורה שבהערה הבאה. 
ד"ה  תרכ"ו.  בגורל  אך  ד"ה  גם  ראה  ואילך.  א'נט  ע'  פינחס  התורה  אור   .10

אשרנו תפר"ח ותרצ"ו.
11. סוכה כח, א

על  גם  תפעל  ומעשה  דיבור  במחשבה  שהעבודה  כדי 
עצם הנפש שמעמדה ומצבה יהיה כדבעי – צריכה להיות 
העבודה דבכייה, שעניין הבכי מורה על עבודה שלמעלה 

ממדידה והגבלה.
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עבודתו של רבי יוחנן בן זכאי במחשבה דיבור ומעשה 
"איני  אמר  מדוע  כן,  ואם  השלימות,  בתכלית  הייתה 

יודע באיזו דרך מוליכין אותי"?!
דיבור  במחשבה  שהעבודה  כדי  בזה:  והביאור 
ומצבה  שמעמדה  הנפש  עצם  על  גם  תפעל  ומעשה 
יהיה כדבעי – צריכה להיות העבודה דבכייה, שעניין 
והגבלה  ממדידה  שלמעלה  עבודה  על  מורה  הבכי 
כאשר  המוחין,  ממותרי  באות  שהדמעות  (כידוע 
 – מסוים  דבר  ולקבל  להכיל  יכולים  אינם  המוחין 
פועל  זו  עבודה  ידי  ועל  והגבלה),  ממדידה  למעלה 

שעצם הנפש תהיה במעמד ומצב המתאים.

ועל-דרך-זה לאידך – על ידי עניין הבכייה (למעלה 
ממדידה והגבלה), הרי גם העבודה של מחשבה דיבור 

ומעשה היא בתכלית השלימות.

ד
והנה, בכיית רבי יוחנן בן זכאי באומרו "איני יודע 
לפטירתו  סמוך  הייתה   – אותי"  מוליכין  דרך  באיזה 

דווקא.
ונתבאר כמה פעמים12 טעם הדבר – שבמשך כל ימי 
חייו היה עסוק בעבודתו ללמוד וללמד תורה ולפרנס 
את ישראל כו', ולכן, לא היה לו פנאי לחשוב ולהתבונן 
מה נעשה עם עצם נפשו, כי במשך כל זמנו היה עסוק 
בעבודתו. אבל בסוף ימי חייו, סמוך לפטירתו [מבואר 
שנה,  ועשרים  מאה  חי  זכאי  בן  יוחנן  שרבי  בספרי13 
בדוגמת משה רבינו], כאשר סיים את כללות עבודתו 
עם  נעשה  מה  ולהתבונן  לחשוב  יכול  היה  אז  רק   –

12. ראה ד"ה לא תהיה משכלה תשי"ב.
13. סוף פרשת ברכה.

שלמעלה  עבודה  הבכייה,  עניין  ועל-ידי  הנפש,  עצם 
ממדידה והגבלה, פעל גם בנוגע לעצם הנפש.

[ובדוגמת המבואר בכמה מקומות שכאשר צריכים 
יותר  עליונה  החיים"  ל"ארץ  החיים"  מ"ארץ  לעלות 
– צריך להיות עניין הביטול כו', שזהו בדוגמת עניין 

הבכייה כו'].

ה
יהודי  אודות  מדובר  כאשר  שייך  הנ"ל  כל  והנה, 
זכאי,  בן  יוחנן  רבי  בדוגמת  ומצב  במעמד  הנמצא 

היינו, שכל עסקו הוא רק ללמוד וללמד תורה ולפרנס 
את ישראל, והוא עסוק בעבודתו עד כדי כך שאין לו 

פנאי לחשוב ולהתבונן מה נעשה עם עצם הנפש.
הנה   – כערכנו  אנשים  אודות  מדובר  כאשר  אבל 
מאחר שמפסיק ומבטל בלאו הכי, היינו, שמתעסק גם 
בעניינים אחרים (מלבד ללמוד וללמד תורה ולפרנס 
את ישראל), והנהגתו היא באופן ד"מקום יש בראש"14

שיכולים  בוודאי  הרי   – כו'  עניינים  וכמה  לכמה 
מה  לחשוב  כדי  ביום  רגעים  מספר  למצוא  וצריכים 

נעשה עם עצם הנפש.
אף-על-פי שהוא "תמים" שלמד בהתמדה ושקידה 
שהוא  יודעים  וכולם  תמימים",  "תומכי  בישיבת 
צדיק  לך  ואמרים  כולו  העולם  "כל   – וכו'  "תמים" 
אתה"15, ומאחר שכל העולם כולו אומר כך, הרי על 
כל  עם  זיך")  ("שפארן  להתווכח  יכול  אינו  תורה  פי 
העולם – אף על פי כן, עליו לדעת שכל זה לא נוגע 
למעמדה ומצבה של עצם הנפש, ולכן, נדרשת ממנו 

14. ראה עבודה זרה מד, א.
15. נדה ל, ב.

היא  והשמחה  שמחה...  של  באופן  הוא  הבכייה  ועניין 
מפני שיודע באיזה דרך מוליכין אותו – כי בהיותו ה"רגל" 
וה"שליח"... [של] כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה בהיותו במעמד 
ומצב כזה הרי הוא יודע באיזו דרך מוליכין אותו – אל כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו!
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ממדידה  שלמעלה  באופן  עבודה  דבכייה,  העבודה 
והגבלה, שעל ידי זה פועל גם על עצם הנפש.

של  ומצבו  למעמדו  בנוגע  שבוכה  הכוונה  ואין 
הזולת, אלא הדברים מכוונים אליו – היינו שהבכייה 
וכידוע  נפשו.  עצם  של  ומצבה  למעמדה  בנוגע  היא 
לחזן  בנוגע  שאמר  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  הסיפור16 
הוא  חטאינו"  שה"מפני  בליובאוויטש  שהיה  מסוים 

שלו כו'!
שנים  עשרות  לו  שנשארו  פי  על  אף  אומרת:  זאת 
ועשרים  מאה  עד  דין,  בעלמא  חיותו  בחיים  שיהיה 
חיים  יהיו  שאז  צדקנו,  משיח  יבוא  ובינתיים  שנה, 
להיות  צריכה  עבודתו  אף-על-פי-כן,   – כו'  נצחיים 
באופן שגם עצם הנפש תהיה במעמד ומצב הראוי, וזה 
שלמעלה  עבודה  שזוהי  הבכייה,  עניין  ידי  על  נעשה 

ממדידה והגבלה.
של  בכייה   – שמחה  של  באופן  הוא  הבכייה  עניין 
השמחה  גודל  בסיבת  באות  הדמעות  שהרי  שמחה, 

16. ראה ספר המאמרים תשי"א עמ' 245.

אינם  שהמוחין  עד  והגבלה,  ממדידה  למעלה  שהיא 
יכולים להכיל שמחה גדולה כזו, ולכן הרי הוא בוכה 

בדמעות הבאות ממותרי המוחין.
מוליכין  דרך  באיזה  שיודע  מפני  היא  והשמחה 
ריכטיקע  (די  וה"שליח"  ה"רגל"  בהיותו  כי   – אותו 
פאדעשווע, דער ריכטיקער "רגל", און דער ריכטיקער 
"שליח") דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משה רבינו 
ודרא"17,  דרא  בכל  דמשה  "אתפשטותא  כי  שבדורנו, 
במעמד  בהיותו  הנה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק   - ובדורנו, 
ומצב כזה הרי הוא יודע באיזו דרך מוליכין אותו – אל 

כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו!
ורננו  "הקיצו  הייעוד  קיום  ידי  על  נפעל  זה  ועניין 
ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה   – עפר"18  שוכני 

משיח צדקנו.

(משיחת שבת פרשת משפטים, מברכים החודש אדר, תשמ"ב. 
תורת מנחם התוועדויות תשמ"ב חלק ב עמ' 907, 916 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

17. תיקוני זוהר תיקון סט (קיב, רע"א. קיד, רע"א).
18. ישעיה כו, יט.

סיכום
בזוהר בפרשתנו נאמר שבעת יציאת הנשמה 
מאיר  וברורה,  נקייה  זכה  כשהיא  העולם  מן 

לה הקב"ה בכמה אורות.
מבאר  זצ"ל  יצחק  לוי  רבי  הרבי,  של  אביו 
וברירה",  נקייא  "זכייא  המילים  שלוש  כי 
'רוח'  'נפש',  הבחינות  שלושת  כנגד  מכוונות 
 – הנפש  לבושי  שלושת  וכנגד  ו'נשמה', 

מחשבה דיבור ומעשה.
מדוע אין ביאור גם על הדרגות 'חיה' ו'יחידה'? 
במדרגות  לפגום  מסוגלים  שחטאים  מפני 
המלובשות בגוף הגשמי בלבד – 'נפש', 'רוח', 
שאינן  מהן  הגבוהות  בדרגות  ולא  'נשמה', 
על  השפעתם  שגם  מכאן,  בגוף.  מלובשות 
האדם הינה רק ב'לבושים' ולא בנפש עצמה, 
על  משפיעים  נקיים  לא  לבושים  זה  עם  אך 

הלובש גם כן.

על ידי עבודה למעלה ממדידה והגבלה ניתן 
ולא  הנפש,  עצם  את  גם  ולרומם  להשפיע 
מבכיֹו  זאת  לומדים  הנפש.  לבושי  את  רק 
מוליכין  דרך  באיזו  יודע  "איני  יוחנן  רבי  של 
אותי". אף שעבודתו עם לבושי הנפש הייתה 
בשלמות, עדיין דאג מה בנוגע לעצם הנפש, 
על- הנפש.  מעצם  נפרדים  הלבושים  שכן 

ממדידה  שלמעלה  עניין  שהיא  הבכייה,  ידי 
הנפש  עצם  שגם  יוחנן  רבי  פעל  והגבלה, 

תושפע מעבודת הלבושים.
ומצבה  מעמדה  אודות  לחשוב  אחד  כל  על 
ב"תומכי  שלמד  בכך  די  לא  נפשו.  עצם  של 
תמימים" ו"כל העולם כולו אומרים לך צדיק 
ממדידה  שלמעלה  עבודה  נדרשת  אתה", 
והגבלה, שתשפיע ו'תתפוס' את עצם הנפש. 
שהוא  כך  על  שמחה,  של  בבכי  מתבטא  זה 
יודע באיזו דרך מוליכין אותו – בהיותו שליח 

- 'רגל' של הרבי.
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לא להיות יהודי גלותי
עבדות וגלות אינם שייכים ליהודים

צריכה  הגלות  בזמן  בני-ישראל  עבודת  כללות 
להיות מתוך ציפייה תמידית לגאולה העתידה:

יש יהודים שלא אכפת להם שהם נמצאים בגלות, 
האפשרות  להם  שניתנת  הוא  שהעיקר  באומרם 
להם  אכפת  לא  ולכן  מצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד 

להימצא בגלות עוד משך זמן ח"ו!
דוד  צמח  "את  בתפילתו  אמנם  אומר  הנ"ל  יהודי 
עבדך מהרה תצמיח", והוא שומע את פירוש המילות, 
אבל אף-על-פי-כן אינו חש רגש של ציפייה לגאולה 

העתידה, ולא אכפת לו שנמצא בגלות!
וטעם הדבר – לפי שהוא "יהודי גלותי"! גופו הוא 
"גוף גלותי", ונשמתו היא "נשמה גלותית" (בחיצוניות 

על-כל-פנים), ולכן לא אכפת לו להימצא בגלות!
האמיתי,  מקומו  אינה  שהגלות  לדעת  צריך  יהודי 
וכידוע מה שכתב המהר"ל שמאז שבני-ישראל יצאו 
העבדות  מציאות  כל  אצלם  נשלל  מצרים  מארץ 
במעמד  יהיו  שבני-ישראל  יתכן  שלא  היינו,  לגמרי, 
ומצב של עבדות ח"ו, וכמו שכתוב "כי לי בני-ישראל 

עבדים עבדי הם", "ולא עבדים לעבדים"!
זאת אומרת, שמאז יציאת מצרים ומתן תורה נשלל 
עניין העבדות אצל בני-ישראל, כי כמו שהקב"ה בחר 
בבני-ישראל מכל האומות, כמו כן בחרו בני-ישראל 
"ולא  בלבד,  שלו  עבדים  להיות  בהקב"ה  (כביכול) 

עבדים לעבדים".
ש"עבדין  בזהר,  שנאמר  פלא  הדבר  ...ידוע 
פטורין מעול מלכותא דלעילא, ועל-דרך פטורין מן 

המצוות".
ושואלים מפרשי הזוהר: כיצד אפשר לומר שעבר 
עברי הנמכר לישראל הוא פטור מכל המצוות – הרי 
במצוות  חייב  לישראל  הנמכר  כנעני  עבדי  אפילו 
חייב  עברי  שעבד  וכמה  כמה  אחת  ועל  כאישה, 

במצוות?!

פועל  העבדות  שעניין   – בזה  הביאורים  ואחד 
חסרון ב"עבדי הם" (עבדות וביטול להקב"ה), שזהו 
הוא  שהקב"ה  מאחר  כי  המצוות.  קיום  עניין  כללות 
(שיתוף)  שניות  של  עניין  שולל  זה  הרי  אחד",  "ה' 
ח"ו, ולכן כאשר ישנו איזה עניין של עבדות (מלבד 
עניין  לכללות  בסתירה  זה  הרי  להקב"ה),  העבדות 
העבדות להקב"ה. ולכן יש מקום לקא-סלקא-דעתך 
"הואיל ורבי מחלל שבת אף אני כמותו", ועל-דרך-

זה בנוגע לשאר העניינים.
ועל-פי זה מובן שכללות עניין הגלות פועל חסרון 

בשלימות העבודה דלימוד התורה וקיום המצוות.
וכשם שבנוגע לקיום המצוות ידוע שבזמן הגלות 
ורק  בשלימותן,  המצוות  כל  את  לקיים  אפשר  אי 
לעתיד לבוא יהיה קיום המצוות בתכלית השלימות – 
"כמצות רצונך", כמו כן מובן בנוגע ללימוד התורה, 
לבוא,  לעתיד  רק  שייך  שבזה  השלימות  שתכלית 

וכמו שכתוב "תורה חדשה מאתי תצא".
ולכן כאשר בני-ישראל עובדים את עבודתם בזמן 
הגלות, הרי הם נמצאים בתנועה תמידית של ציפייה 
מקומם  אינו  שהגלות  ביודעם  העתידה,  לגאולה 
יוכלו  העתידה  הגאולה  תהיה  כאשר  ורק  האמיתי, 
השלימות.  בתכלית  מצוות  ולקיים  תורה  ללמוד 
ועניין זה מתבטא אצלם בבקשות התפלה: את צמח 
בשובך  עינינו  ותחזינה  תצמיח,  מהרה  עבדך  דוד 
ולא  בדורנו  תהיה  שהגאולה  היינו,  ברחמים –  לציון 

בדור שלאחרי זה ח"ו!
ומצב  במעמד  נמצא  יהודי  שכאשר  מובן  ...ומזה 
שלא אכפת לו להישאר בגלות – הרי נשמתו נמצאת 
בגלות, (באופן חיצוני על-כל-פנים), וכן קיום התורה 
ומצות שלו הוא בגלות, מאחר שהוא עבד של פרעה 
מלך מצרים (כי לא אכפת לו להישאר בגלות) – היפך 

עניין "עבדי הם"!

('התוועדויות תשמ"ב כרך ג, עמ' 1381)

משיחוגאולה
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ה'יחידות' הראשונה
של הרב אונטרמן 

יהודה  איסר  הרב  נבחר  תשכ"ד  ניסן  בחודש 
ארץ-הקודש.  של  הראשי  לרבה  (זצ"ל)  אונטרמן 
בחודש תמוז של אותה שנה ביקר בארצות-הברית 
("שוחחנו  ארוכה  ל'יחידות'  הרבי  עם  ונפגש 

ארוכות").
היחידות  לרשימת  כ'הקדמה' 
נקודות  בשלימות  לראשונה  המתפרסמת 
וחב"ד. הרבי  עם  קשריו  על  קצרות 

והרב-החסיד  הגאון  "הרב  גאונו",  הדרת  "כבוד 
בעל  נבון-ומשכיל  איש-ירא-אלוקים  ותיק-וחסיד 
('אגרות-קודש'  נוספת  ובהזדמנות  פעלים",  רב  מדות 
המפורסם  הגאון  "הרב  הגליון):  בשולי   – תפא  עמ'  כו  כרך 

מדות  בעל  חכם-ובקי  בצרכי-ציבור  עוסק   ...
אלו  ראשי",  רב  מורינו-הרב..  וכו'  תרומיות 
איסר  רבי  הגאון  את  הרבי  עיטר  בהם  התארים 
יהודה אונטרמן (תרמ"ו-תשל"ו) ששימש במשך עשור 
(תשכ"ד-תשל"ד) בארץ-הקודש  האשכנזי  הראשי  כרב 

תש"ו)  שנת  (מאז  שנים  עשרה  כשמונה  ולפני-כן 
כרב הראשי לתל-אביב יפו.

כבר בשנת תשט"ז שיגר לרבי במתנה את 
החלק הראשון של ספרו 'שבט מיהודה', 

ובהקדשה (צילומה בספר 'שמן ששון מחבריך' כרך א' עמ' 48)
רשם:

"למעלת-כבוד הרב הגאון-הצדיק בוצינא 
דנהורא, כקש"ת מוהר"ר מנחם מענדל 

שניאורסאהן שליט"א
"האדמו"ר מליובאוויטש יצ"ו.

"ברוב כבוד ובברכה מציון
"איסר יהודה אונטרמן

המחבר".
נסע  הארצי  לתפקיד  היבחרו  לאחר  קצר  זמן 
לארצות-הברית לבקר אצל גדולי התורה, ואז זכה 
להיכנס אל הרבי ל'יחידות' ארוכה – המתפרסמת 

כאן לראשונה, בעיקר על-פי מכתבי הרבי באותה 
יוסף  שלמה  רבי  החסיד  לגאון  בעיקר  תקופה 
שרגאי  ש.ז.  למר  רכא-ב),  עמ'  כג  כרך  ('אגרות-קודש'  זוין 
(שם עמ' רמה) והרב שלמה יהודה ליב אדלר – יושב 

ראש אגודת השוחטים בתל-אביב (שם עמ' רמג). וכן 
ערב  אונטרמן  להרב  הרבי  שיגר  אותו  המברק 

שובו לארצנו-הקדושה (שם עמ' רמב).
הלפרין  מיכאל  אברהם  הרב  של  ב'יחידות' 
שליט"א ('התקשרות' גליון א'שס"ה עמוד 10) אמר לו הרבי: 
הוא  כאן,  ביקר  שליט"א]  אונטרמן  [הרב  "הוא 
איש  הוא  תורה...  בדברי  עמו  שמדברים  אוהב 

נעים הליכות".
בדברי  השיחה  את  עמו  "תפתח  נוספת:  ופעם 

תורה... ואחר-כך תציג בפניו את הנושא".
הרב אונטרמן עמד לימין מוסדות חב"ד וביקר 
לקבל  זכה  השנים  במשך  חב"דיים;  באירועים 
באיטליה  ביקר  מהרבי.  נוספות  אגרות-קודש 
למלחמת- שותף  והיה  חב"ד  שליחי  אצל 
(השווה:  "מיהו-יהודי"  חוק  תיקון  של  הקודש 
וראה  תעב)  תכו.  עמ'  ז"ך  תפא.  תא;  עמ'  כו  כרך  'אגרות-קודש' 

ג-ד-ה-ח. כרכים:  תמימים'  'ימי  בסדרת  עוד 
ראשי  כרב  כבודו  על  לשמור  מאוד  ביקש  הרבי 
והתנגד להצגת מועמד נגדו (וראה 'ימי תמימים' כרך ו' עמ' 
50; 190), וגם אחר שפרש ביקש שישמרו על כבודו 

(ראה 'שמן ששון' שם).

מכתב בהמשכים
חשוב להבהיר:

המעיין ב'אגרות קודש' חכ"ג שם נדפסו האיגרות 
המהוות את הבסיס לרשימה דלהלן עלול לתמוה, 
כיצד כבר בג' תמוז מדווח הרבי לרב זוין על תוכן 

הפגישה שהתקיימה רק בכ' תמוז?!
בכתיבת  החל  הרבי  כלל:  פלא  זה  אין  ובכן, 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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מכתב לרב זוין, שהחל בנוסח המכתב כללי-פרטי 
הפסיק,  ובהמשכו  ריט-רכ),  עמוד  (ראה  תמוז  ג'  מיום 
הפגישה  תוכן  על  לדווח  ביקש  כי  לכך  והסיבה 
ושיגורו  בכתיבתו  המתין  ולכן  אונטרמן  הרב  עם 

כנאמר שם:
ביקרני  ובינתיים  זה,  משלוח  נתעכב  מסיבה 
ושוחחנו  שי'  יהודה  איסר  הרב  וכו'  וכו'  הרה"ג 
ארוכות על-דבר כמה עניינים, ואעתיק בזה נקו־
דות מהם, כיון שתקוותי שלעת מצוא יוכל כבוד־
תורתו לעשות בזה [= לזרז כדי להביא] הדברים 

לידי פועל...
המברק  את  זוין  לרב  לצרף  הספיק  אף  הרבי 
לארץ-הקודש  שובו  ערב  אונטרמן  לרב  ששיגר 
(בתאריך ד' מנחם-אב – שם, עמוד רמב) וגם לרב אגלר שפנה 

לרבי בא' תמוז (!) השיב הרבי במכתב נושא תאריך 
ה' מנחם-אב (שם עמוד רמג), כלומר, יותר מחודש ימים 
"וחכיתי  האמורה:  מהסיבה  וזאת,  פנייתו,  לאחר 

עם המענה שלי עד לאחרי הפגישה...". 
שרגאי  למר  דיווח  אב)  מנחם  (ה'  ממש  יום  ובאותו 

(שם עמוד רמה):

הראשי  הרב  הרה"ח...  הרה"ג  עם  בשיחתי 
נסבה השיחה גם בענין הספינות הישראליות. 

דברי הרבי בביקור הרב אונטרמן
בס"ד. רשימת דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א

בעת ביקור הרה"ג ר' איסר יהודה אונטרמן 
שליט"א

הרב הראשי דארץ-הקודש ת"ו
יום שלישי פרשת פינחס, כ' תמוז, ה'תשכ"ד

א
אונטרמן  הרב  את  קיבל  שליט"א  אדמו"ר  [כ"ק 
בחביבות  ושוחחו  יפות  פנים  בסבר  שליט"א 
בעניני תורה והלכה. אחר-כך נפנו לעסוק בענייני 
שבידי  מקדים  שליט"א  אדמו"ר  כשכ"ק  השעה, 
הרב אונטרמן שליט"א ניתנו הכוחות והאפשרויות 
ולהפיץ  לבסס  האמיתית,  היהדות  בדק  לחזק 
התורה ומצוותיה – תורת אמת השוללת כל פשרה 

כו'1].

1. ראה גם שיחות: י"ג תמוז תשט"ו סעיף ח (תורת מנחם – התוועדויות 
חלק י"ד עמוד 188). י"ג תמוז תשל"ב סעיף ט (תורת מנחם – התוועדויות 

ב 
ויותר  שנים  כעשר  זה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ובכל  בדפוס4  בכתב3,  בעל-פה2,  מתריע  שהנני 
ישראליות  באניות  הנסיעה  נגד  מגעת  שידי  מקום 
הראשית  שהרבנות  הדבר  ומוכרח  בשבת-קודש, 
בנסיעה  שיש  ברור,  באופן  חוות-דעתה  תפרסם 

בשבת באניות אלו איסורי דאורייתא.
ידועים  הדברים  הרי  שליט"א:  אונטרמן  הרב 
בא  כבר  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  ומפורסמים 
זו  הזדמנות  מנצל  הנני  ולכן  עמי5,  אף  בכתובים 
בצורה הברורה והמפורשת ביותר שמעולם  להודיע
לנסיעה  היתר  נתנו  הראשית  הרבנות  ולא  אני  לא 

באניות אלו.
מזכיר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  במה  אך   –  
דעתי  לעניות  הנה  דאורייתא,  באיסורים  שמדובר 
לאנשי   – כן  שאין  (מה  באניה  הנוסעים  לגבי  הרי 

הצוות) מדובר באיסורים דרבנן.
את"ל  אפילו  הרי  באמת  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
צריך  אין  לדכוותיה  בוודאי  הנה  כת"ר,  כדברי 
מקום"6 "תופס  דרבנן  איסור  כל  גם  כי  ביאור 
וכמה  כמה  אחת  על  בכך7,  מה  של  ענין  ח"ו  ואינו 
שהמדובר בעשיית איסורים אלו (עשרות פעמים8) 

חלק ס"ט עמוד 44 ואילך).
(בעיקר  זה  בנושא  לפעול  אדמו"ר  כ"ק  החל  תשי"ב  בשנת  כבר   .2

בחשאי). – וראה אגרות קודש חלק ה' עמודים קיב, קמח. ועוד.
 – מנחם  תורת  ושם-נסמן.  קנד.  עמוד  כ"ד  חלק  קודש  אגרות  ראה   .3
התוועדויות חלק ס"ב עמוד 361. "התקשרות" גליונות רנד. רנו. שולחן 
ספר  ושם-נסמן.  ואילך.  ט  עמוד  ב  חלק  תשע"ג)  מנחם  (היכל  מנחם 
ואילך.  עמוד 38  גליון 633  חב"ד"  עמודים 81-80. "כפר  המנהגים-חב"ד 

היכל מנחם חלק ב עמודים לא – לד.
4. ראה "הפרדס" תמוז תשי"ח. קונטרס "שני מכתבים" קה"ת, ברוקלין 

תשי"ט. [וראה "הפרדס" – שבט תשי"ט במאמר העורך].
5. ראה אגרות קודש חלק י"ג עמוד תנו.

6. ש"חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה" – ראה סנהדרין פח, סוף 
עמוד ב במשנה. עבודה זרה לה, א ובפירוש רש"י. ירושלמי ברכות פרק 
א הלכה ד. סנהדרין פרק י"א הלכה ד. ע"ז פרק ב הלכה ז. ועוד. ולהעיר 
גם  מובן  שמזה  ב –  הלכה  כ  פרק  עדות  הלכות  לרמב"ם  משנה  מכסף 
לנידון-דידן וכו'. ואכ"מ (ראה שיחת שבעה עשר בתמוז תשמ"ה סעיף 

י"ט – התוועדויות תשמ"ה כרך ד' עמוד 2584 ואילך).
רשימות   – מנחם  (תורת  נ"ע  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  מפתגם  להעיר   .7
היומן עמוד קפו. תורת מנחם – התוועדויות חלק ל"ד עמוד 154): "גם 

(ענין שהוא) דרבנן אינו מתגלגל ברחוב"...
ואפילו  כו'  בריבוי  הרי  ב):  (צז,  ז  פרק  התשובה  אגרת  מתניא  להעיר   .8

בכפילת חטא אחד פעמים רבות מאד כו'.
יש  דרבנן  שהדינים  משום  זה  אין   – לדרבנן  דאורייתא  שבין  [והחילוק 
להם פחות תוקף – ראה תורת מנחם – התוועדויות חלק י"ד עמוד 132

הערה 57. חלק ט"ז עמוד 331 ואילך (וראה גם  לעיל הערה 6)].
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במשך כל כ"ד שעות המעת-לעת ובפרהסיא.
נוסף לזה: לדעת כמה פוסקים – הרמב"ן9, שו"ת 
באיסורים  מדובר   – ועוד11  הידוע10,  סופר  חתם 

דאורייתא. ואין כאן המקום להאריך.
בעלי  על  להשפיע  כת"ר,  בידי  יש  אולי  אמנם, 
לעגון  ההצעה  לקבל  ההחלטות  ומקבלי  השפעה 

למשך שעות השבת-קודש.
שבידי  הידיעות  למיטב  שליט"א:  אונטרמן  הרב 

אין (כל-כך) סיכויים שיקבלו ההצעה. 
מכמה  כי  כתבתי12  כבר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אחת  לעגון  בלאו-הכי  מוכרחים  טכניות  סיבות 
הטוב  ברצונם  אפוא,  תלוי,  הדבר  אחדים.  לימים 
צריך  ולזה   – השבת-קודש.  ליום  העיגון  שיכוונו 

כת"ר להפעיל השפעתו.

ג 
ההזדמנות  לנצל  ברצוני  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שאי-תיקונו  נוסף  בנושא  להשפיע  לנסות  ולבקש 
לאיסורים  הסתעפות  עד  רציני  מכשול  להוות  יכול 

חמורים דאורייתא ר"ל.
 – המדובר הוא לגבי גיל הנישואין: כוונתי במיוחד 
למנהג אחינו בני ישראל הספרדים אשר מנהגם מאז 
ומקדם – בו נהגו בארצות משם באו – היה להינשא 
בגיל צעיר, ודווקא באה"ק ת"ו מצאו לנכון – וקבעו 

בחוק - להגביה את גיל הנישואין13.
וכמה  כמה  ישנם  עתה  שגם  הוא –  בפועל  המצב 
ושמפני  נישואין,  וגם  קידושין  דאירוסין,  מקרים 
החוק נעשים בצנעה, ומובן הקלקול שבדבר, וד"ל.

שגם  הלואי  בדורנו14,  עיקר:  זה  וגם  [ועוד 
קרוב  ובנותיהם  בניהם  משיאים  היו  האשכנזים 

לפרקם15 ולא כהמצב בהווה16].
וגודל תיקון העניין וחשיבותו – אין די באר, ועל 

9. אמור כג, כד.
10. שו"ת חתם סופר חלק ו סימן צז.

מכילתא  כד.  פרק  סוף  כ"א.  פרק  ריש  שבת  הלכות  מרמב"ם  להעיר   .11
דרשב"י ויקהל לה. רש"י (בש"ס ועל הרי"ף) ביצה לז, א.

12. ראה גם אגרות קודש חלק י"ג עמוד שטו, שסב. חלק כ' עמוד קכה.
13. בהחלטת ה"כנסת" מח"י מנ"א תש"י – גיל 17. המו"ל.

14. ראה גם אגרות קודש חלק כ עמוד קעה. חלק י"ד עמוד ל.
15. וכדברי רב חסדא – קדושין כט, א.

16. וראה (הוראות שונות בנידון-דידן) תורת מנחם – התוועדויות חלק י 
עמוד 202. אגרות קודש חלק י"א עמוד יח. חלק ט"ו עמודים נא-נב. חלק 

י"ח עמוד תלו. ועוד.

לעשות  נדרש  דעתי  עניות  לפי  לפועל  פנים  כל 
מאמצים להשתדל להוריד את גיל הנישואין בשנה.

הרב אונטרמן שליט"א: אחפש ואשתדל – בלי נדר 
– למצוא הזדמנות ודרכים לראות מה אפשר לפעול 

בענין זה.

ד
דובר בעניין מעלת וחשיבות ענין הכשרות וגודל 
ובפרט  זמן  ובכל  מקום  בכל  הנדרשת  הזהירות 
ה'  עיני  אשר  ת"ו18  ובארץ-הקודש  בתקופתנו17 

אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה19.
כ"ק אדמו"ר שליט"א הזכיר את הסערה שפרצה 
פרסום  וקיבלה  "מרבק"20  מפעל  סביב  ת"ו  באה"ק 
חזק במכתבי-עת, והביע דעתו שמכשול גדול בדבר 
שהשחיטה תהיה בבעלות ארגון כללי (או ממשלתי) 

שיהיה לו מונופול בלעדי על ייצור ושיווק הבשר.
זאת, מכיוון שבארגונים כגון אלו הרי בדרך כלל 
שומרי  אינם  ברובם  והדירקטוריון  ההנהלה  חברי 
תורה ומצוות, והם יקבעו את הסדרים, רמת ואופי 

הכשרות כו', 
– ומובנת, אפוא, הפרצה שיכולה לצאת ולצמוח 

מזה21 רחמנא-ליצלן.
שאמנם  ואמר  המשיך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
צריך עיון גדול אם טעם וחשש האמור ישכנע דעת 
הציבור, ולכן יש לנצל לצורך כך גם את התנגדות 
הסוחרים בבשר כשר היראים לפרנסתם, והתנגדות 
ממקור  חלק  בהם  ערים  מכמה  תבוא  שבוודאי 

פרנסתם הוא ממכירת בשר כשר.
תכנית  לביטול  היחידה  הדרך  שלדעתו  וסיים 
הלחץ  הפעלת  על-ידי  ורק  אך  הוא  האמורה 

17. ראה פרי חדש יורה דעה סימן פ"א ס"ק כ"ו, ובארוכה – לקוטי שיחות 
חלק י"ג עמודים 261-260 (ובמקומות שנסמנו שם).

18. ראה קדושים כ, כב. במדבר רבה פרשה י"ט, יג. ילקוט שמעוני עקב 
רמז תתסז.

19. עקב יא, יב.
בדרום  בשר  ייצור  לרכז  כדי  הכ'  בשנות  ת"ו  הקודש  בארץ  שהוקם   .20
אה"ק ת"ו, בתואנה שעי"ז ייחסכו הוצאות התיווך. הרבנות הראשית לא 
רצתה להעניק כשרות למפעל זה כיוון שהשחיטה הייתה "שחיטת חוץ", 
לערים  משווקת  כך  ואחר  המטבחיים  בבית  המתקיימת  שחיטה  כלומר 
אחרות שבהם שוחטים מוסמכים. פרצו ויכוחים בממשלה, ב'כנסת' וכן 
כשרות.  להעניק  הראשית  הרבנות  את  שיחייב  כו'  לבג"ץ  פנייה  הייתה 

המו"ל.
 – מנחם  תורת  וראה   – לגנב.  קוראה  פירצה  א:  כו,  סוכה  ראה   .21

התוועדויות חלק ח סוף עמוד 139 ואילך.
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(ואין  בספרים24  כבר  שנלקטו  כפי  אחד),  פסוק  על 
צורך לחפש בספרים), "כשולחן הערוך ומוכן לאכול 
(על-כל-פנים  לתרגם   - טוב  ומה  האדם"25.  לפני 
חלק מפירושים אלו) גם בלשון עם ועם, כדי שיהיה 
"כשולחן הערוך לפני האדם" - גם עבור אלו שלעת-

ועם.  עם  בלשון  אלא  ללמוד  יודעים  אינם  עתה 
להוסיף   - הזמן'  עם  'לחיות  א)  שבזה:  ומהמעלות 

חיות בלימוד פרשת השבוע.
ב) ועוד ועיקר - שההוספה בלימוד ענייני המשכן 
בית- בניין  את  יותר  עוד  ומזרזת  ממהרת  ומקדש 
המקדש השלישי - לא רק "אני מעלה עליהם כאילו 
הם עוסקין בבניין הבית"26, אלא בניין הבית בפועל 

ממש.

יום שישי
ז' באדר

תורה  של  בשמחה  זה  ביום  להוסיף  להשתדל  יש 
ובשמחה של מצווה, כיוון שנולד בו משה רבינו ע"ה 

- מושיען של ישראל27.
בשבעה באדר - וכן במנחה שלפניו - לא היו נשיאי 
חב"ד אומרים תחנון. ודווקא לאחר שעלו לנשיאות, 

אבל לא לפני זה28.

השיחה  מכל  [ברור  בהם.  וכיוצא  שלמה'  'תורה  תמימה',  'תורה  כמו   .24
בשיעורי  מופיעים  שהם  ימים  באותם  (ורק  הללו  לנושאים  רק  שהכוונה 

חת"ת), ולא לשאר העניינים שבפרשיות אלו.
אלא  המשכן  בעשיית  דנים  שאינם  המאמרים  גם  בזה  נכללים  אם  וצ"ע 
בפעולתו (הקרבת קרבנות, קטורת וכו'), עיין בגמ' שבת עד,ב "ונקט אופה" 
ובפירש"י שם, דמשמע לכאורה שמה שקשור בפעולת המשכן, כמו אפיית 
לחם הפנים, אינו נכלל בל"ט מלאכות שבת הנלמדות מ'מלאכת המשכן'. 
מאידך, נאמר לגבי מלאכת הוצאה במשנה (צו, סע"א): "שכן היתה עבודת 
מופיע  בנושא  דיון  בבנייה.  נכלל  זה  גם  ואולי  הקרשים.  בתובלת  הלויים", 

בפתיחת ס' אגלי טל, וע"ע].
25. רש"י ר"פ משפטים. 

26. מדרש-תנחומא פ' צו אות יד.
עמ'  ח"ב  תשמ"ו  עמ' 388.  ח"ב  תשמ"ח  התוועדויות'  מנחם –  'תורת   .27

.589
ביום זה כתב משה רבינו ע"ה שנים-עשר ספרי-תורה ונתנם לכל השבטים, 
לימוד  להגברת  השליחות  לחיזוק  מזה  הוראה  בארון.  שהניח  אחד  ועוד 
התורה מתוך קבלת-עול, בלקוטי-שיחות חכ"א עמ' 317 (וראה היום-יום 

דהיום).
ביאור  לעצמו.  ספר-תורה  לכתוב  ישראל  איש  לכל  הציווי  נאמר  זה  ביום 
אודות אופן קיום מצווה זו למעשה לכל ישראל, בלקוטי-שיחות חכ"ד עמ' 

207 ואילך.
28. ספר-המנהגים עמ' 72, מרשימותיו של הרבי.

צער הגוף הבא ממלאכה הנעשית כפי מנהג 
הגוף,  בעל  הקב"ה,  שכן  אסור  איננו  העולם 
תעשה  ימים  "ששת  המלאכה  על  ציווה 

מלאכה" (ויקהל לה, ב).
המהרש"ל  על  הזקן  רבינו  קושיית  ברם, 
הגוף  את  ולבייש  לצער  שניתן  מההיתר  היא 
עבור ממון גם כאשר הצער והבושה אינם כפי 

מנהגו של עולם: 
העובדה שהוצרך רב להזהיר את רב כהנא 
מוכיחה  בשוקא"  נבלתא  "פשוט  ולחדש 
שמדובר בבושה גדולה במיוחד שאינה בכלל 
מותרת  זו  בושה  שאף  ונמצא  העולם,  מנהג 

ושלא כפסק המהרש"ל.
אצל יעקב אבינו מצינו שציער גופו עבור 
בעולם.  הנהוג  הפרנסה  לצער  מעבר  פרנסה 
אכלני  "ביום  לבן  בפני  יעקב  שהתפאר  מכך 
הינה  זו  שיגיעה  מוכח  בלילה"  וקרח  חורב 
גם  משמע  כך  רגיל.  מעובד  למצופה  מעבר 
מלשון המדרש (תנחומא מקץ ס"י) "הרבה ייסורין 
והיה  ללבן  עשו  מפני  ברח  יעקב...  על  עברו 
שם עשרים שנה בצרות רבות, שנאמר: הייתי 
שיגיעתו  מסתמן,  וגו'".  חרב  אכלני  ביום 
הנהוגה  יגיעה  איננה  לבן  בצאן  יעקב  של 
ו"ייסורין"  "צרות"  אלא  בעולם  ומקובלת 
שאינם מנת חלקם של שאר פועלים ועובדים.
עשה  שיעקב  נראה  הכתובים  מהמשך  גם 
גם דברים שלא היה מחויב בהם. על הכתוב 
הטור  מפרש  אליך"  הבאתי  לא  "טרפה 
וארי  זאב  טרפות  "אפילו  הארוך:)  (בפירושו 

שהוא אנוס ואני פטור בו – שלמתי לך".
פסק  על  הזקן  רבינו  קושיית  כן,  ואם   
דברי  ואכן  עומדת,  במקומה  המהרש"ל 

המהרש"ל צריכים עיון.

(אגרות קודש חלק ד' עמ' קעט; האיגרת נדפסה גם 
בהוספות לליקוטי שיחות חלק ו' עמ' 328)

המשך מעמוד 14
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המפלגתי על הקיבוצים הדתיים השותפים בהנ"ל 
– שיצאו מהנ"ל,

על-כל- ימשיכו,  השותפים  שאר  אם  גם  שאז 
פנים לא תהיה בידי אנשי המפעל הנ"ל הבעלות 

היחידה, וק"ל.
משתנה  טעון,  הנושא  שליט"א:  אונטרמן  הרב 
גורמים  במיוחד   – רבים  מצד  גם  ליום,  מיום 
פוליטיים – שמתערבים ו"בוחשים" בזה ומטעמים 

שונים ומשונים.
תקוותי ותפלתי לה' שאכן נצליח להעמיד הדת 

על תילה, וחפץ ה' בידינו יצליח.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: אמרו חז"ל22 "איני מבקש 
כו' אלא לפי כוחן" הרי בוודאי שהקב"ה נותן את 
כל הכוחות הדרושים לעבודה הנ"ל, וזכות הרבים, 

וזכות ארץ הקודש תבנה ותכונן מסייעתם.

ה
עניינים23 כמה  הזכיר  שליט"א  אונטרמן  הרב 
מכן  ולאחר  פרטיים,  בעניינים  הרבי  ברכת  ביקש 

נפרדו לשלום24.
•••

[הר"ד נרשם על פי מכתבי כ"ק אדמו"ר שנדפסו 
באגרות קודש חלק כ"ג עמודים רכא-רכב. רמב. 
רמג. רמה. ועוד – הוכן לדפוס על-ידי מ.מ.ל שי'].
רב'  'ניצוצי  למדור  השלמה  מובאת  להלן 

שהתפרסם בגליון 'התקשרות' א'שפג:

22. במדבר רבה פרשה י"ב, ג. תנחומא נשא יא.
זוין  רש"י  הרה"ח  הרה"ג  של  המיוחדת  אישיותו  נזכרה  השאר  בין   .23
(עורך האנציקלופדיה התלמודית) והשפעתו המיוחדת בחוגים שונים.

כ"ק  אצל  נוספת  ל"יחידות"  אונטרמן  הרב  הגיע  תשכ"ו  בשנת   .24
אדמו"ר. המו"ל.

כל מזוזה עוזרת לכל היהודים 
בכל מקום

בשיחות קיץ תשל"ה אמר הרבי בין השאר (ראה 
גם 'לקוטי-שיחות' כרך יג עמ' 213):

של  ביתו  פתח  על  כהלכה  שנקבעה  מזוזה 
יהודי פרטי פועלת השמירה לכל בני ישראל בכל 
מקום שהם, גם אלו שלא קיימו המצוה בעצמם 
אינו  אחד  יהודי  של  המצוות  קיום  שבודאי  [אף 
פוטר את השני, ומחוייבים להשתדל שגם השני 
יקיימם (כלומר, יקבע מזוזה בפתחי ביתו וחדריו. 
המו"ל)] – וזה מצד הערבות ההדדית שהרי כל 

ישראל ערבים זה בזה (שבועות לט, א. ושם-נסמן).
באותו ענין התבטא הרבי עוד (ראה גם שם עמ' 215. 

ואילך): 
כב) סעיף  רפו  סימן  דעה  (יורה  השולחן-ערוך  מפסק 
מיד,  במזוזה  חייב  ישראל  בארץ  בית  "השוכר 
משום יישוב ארץ ישראל" , נמצא כי בקביעת כל 
מזוזה (כשרה) בדלת בבית יהודי בארץ-ישראל 
מעניק  זו)  שבמצוה  המעלות  לכל  (בנוסף  הרי 
הדבר חיזוק ותוספת ל"ישוב ארץ ישראל" – גם 
בביטחון (שאר) התושבים שיקויים בהם "וישב־
תם לבטח בארצכם" (בחוקותי כו, ה) ללא כל בלבו־

לים כו'.
והתבטאות נוספת:

לכל  מוסיפה  שנקבעת  חדשה  מזוזה  כל 
המזוזות שנקבעו מכבר!
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מותר להצטער 
לצורך פרנסה?

עד היכן אפשר להרחיק לכת בשביל להשיג פרנסה? • מדברי 
אדמו"ר הזקן עולה שמותר לאדם להתבזות והעיקר יביא לחם 

לביתו, והוא משיג על המהרש"ל • ניסיון התירוץ של הרב גליק, 
ודחייתו בידי הרבי • סוגייה מתורת רבינו, מבוארת ומעובדת בידי 

מערכת 'התקשרות'

ס"ד:  ונפש  גוף  נזקי  בהלכות  הזקן  רבינו  כתב 
"אסור להכות את חבירו אפילו הוא נותן לו רשות 
להכותו, כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו 
ולא לביישו ולא לצערו בשום צער אפילו במניעת 

איזה מאכל או משתה".
כי  הזקן  רבינו  מציין  ב)  (ס"ק  אחרון  בקונטרס 
(צא,  קמא  בבא  מסכת  בגמרא  הוא  הדברים  מקור 
פסק  וכן  תנאי)  אלא  (ד"ה  שם  התוספות  ובדברי  ב), 

המהרש"ל בספרו ים של שלמה (ב"ק פ"ח סי' נט).
בפסק המהרש"ל נמצא פרט נוסף שאינו מופיע 
בדברי רבנו הזקן: המהרש"ל פוסק שאסור לאדם 
הדבר  נעשה  כאשר  גם  עצמו  ולבייש  לחבול 

לצורכי רווח, כלומר, לצרכי פרנסה. 
שאסור  "דין  מהרש"ל:  כותב  דבריו  בפתיחת 
לחבול ולבייש עצמו בעבור צורך ממון", ובהמשך, 
שאסור  כמתניתין  הלכה  נראה  "לי  דבריו:  בתוך 
לצורך  אפילו  כן,  ואם  בעצמו...  ולבייש  לחבול 
אסור, דהא מעשה דרבי עקיבא לצורך ממון היה 
ואפילו הכי אמר רבי עקיבא שאינו רשאי לחבול 

בעצמו".
על פרט זה שכתב המהרש"ל, שהאיסור לחבול 
ולבייש עצמו תקף גם כאשר נעשה הדבר לצורך 
אחרון:  בקונטרס  הזקן  אדמו"ר  מקשה  ממון, 
לצורך  דאפילו  (המהרש"ל)  שם  שכתב  מה  "אבל 
רב  מדאמר  גדול  עיון  צריך  לביישו,  אסור  ממון 
לרב כהנא פשוט נבלה כו'. וגם מה שאוסר לצער 

גופו (לצורך ממון), צריך עיון גדול מיעקב אבינו 
שאכלו חורב וקרח".

ביאור הדברים:
נכתב בגמרא במסכת פסחים (קיג, א): "אמר ליה 
רב לרב כהנא: פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא 
בי  וסניא  אנא  רבא  וגברא  אנא  כהנא  תימא  ולא 
מלתא" – ְּפשֹוט עור נבלה בשּוק וקבל שכר, ולא 
הדבר  ומאוס  אני'  גדול  'אדם  אני',  'כהן  תאמר 

ואינו לכבודי.
ההשתכרות  כאשר  שאף  מוכח,  הגמרא  מדברי 
היא  בושה  בוודאי  שכן   – גדולה  בבושה  כרוכה 
בפרהסיא  עוסק  כהנא  כרב  וחשוב  גדול  שאדם 
במלאכה כה בזויה – הדבר מותר ואין בו איסור, 
ולא כדברי מהרש"ל שאסור "לבייש עצמו בעבור 

צורך ממון".
כמו כן, יש להקשות על דברי מהרש"ל שאסור 
שמצינו  ממה  ממון  צורך  עבור  בעצמו  לחבול 
ביעקב אבינו שעבד ורעה את צאן לבן גם כאשר 
היה הדבר כרוך בצער הגוף, כפי שהעיד על עצמו 
(ויצא לא, מ): "ביום אכלני חרב וקרח בלילה", היינו, 

שעסק  בעת  ובחום  בקור  גופו  את  ציער  שיעקב 
שמותר  לומר  אפוא  מוכרחים  לבן.  צאן  ברעיית 

לצער הגוף "בעבור ממון".
פסקי  על  גדול"  עיון  ב"צריך  נותר  הזקן  רבינו 

המהרש"ל.

סוגיותבתורת רבינו
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השבוע, והשישי קורא עד סוף הפרשה. אין אומרים 
קדיש. הגבהה וגלילה. בספר השני קוראים לשביעי 
השבת  "וביום  כח,ט-טו):  (במדבר  פינחס  בפרשת 
הספר  את  מניחים  ונסכו".   .  . חדשיכם  ובראשי   .  .
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  השני  אצל  השלישי 
בפרשת  למפטיר  קוראים  השלישי  בספר  וגלילה. 
כי-תישא (שמות ל,יא-טז): "כי תישא . . לכפר על 

נפשותיכם". הגבהה וגלילה.
אם יש רק שני ספרי תורה, קוראים כנ"ל בספר 
הספר  את  ומניחים  חוזרים  השני.  ובספר  הראשון 
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  השני  אצל  הראשון13 
פרשת  מסיום  הראשון  הספר  את  וגוללין  וגלילה. 
וקוראים  כי-תישא  פרשת  לתחילת  משפטים 

למפטיר כנ"ל14.
וגוללים  מגביהים  אחד  ספר-תורה  רק  יש  אם 

לאחר גמר כל הקריאות, דהיינו לאחר מפטיר.
הקריאה  אחרי  תמיד  אומרים  הקדיש  חצי  את 

שלפני עליית המפטיר.
יהיו"  לכהנים   .  . יהוידע  "ויכרות  הפטרה10: 
מהפטרת  ומוסיפים  יב,יז),   - יא,יז  (מלכים-ב 
'כה  ראשון:  פסוק  ס"ו)  (ישעיה  כסאי'  'השמים 
שבסוף  הפסוקים  ואת  כסאי',  השמים  ה',  אמר 
מדי  'והיה  'ויצאו',  חודש',  מדי  'והיה  (כג,כד,כג): 

חודש'15.
אין אומרים 'אב הרחמים'.

אמירת 'יהללו' שייכת לשליח-הציבור16.
מוסף10: (מכריזים לפני שמונה-עשרה ומתפללים) 
'אתה יצרת'. אם טעה ואמר 'תיקנת שבת' ונזכר עד 
שלא סיים תפילתו - חוזר ומתחיל 'אתה יצרת', ואם 
כבר סיים תפילתו – חוזר לראש התפילה, ואם אמר 

13. שבו יקראו את הקריאה הבאה, פרשת שקלים בפרשת כי תשא.
הרשב"א  שדעת  (בפרט  דציבורא  בטירחא  לחסוך  כדי  כך,  עדיף   .14
שהובאה בב"י סי' קמד לוותר על קריאה בס"ת בגלל זה, אף שלא נהגו 

כמותו).
15. לקוטי-שיחות כרך לה עמ' 191 הערה 34.

16. הרה"ח ר' שמעון ע"ה יעקובוביץ תלה בביהכ"נ חב"ד בירושלים ת"ו 
ליקוט של כמה ממנהגינו (לפני עריכת ס' המנהגים. נדפסו בשלימותם 
ב'התקשרות' גיליון רי"ב), ומהם (אות טז): "הכנסתה [של הס"ת] לארון 
בשעתו  שהקפידו  שראה  כפי  אז",  המחזיקה  המגביהה,  ע"י  הקודש 
בישיבה אצל הרה"ג הרה"ח ר' חיים שאול ברוק ע"ה. אולם הרבי, בהגיהו 
את הרשימה האמורה, מחק את כל המנהג וציין לפניו "?". וע' מ"ש בס' 
רבנו  בשו"ע  לא  אבל  מד,  שם,  ובכף-החיים  רפד,יד  בא"ר  (הובא  כל-בו 
שם) ש'יהללו' שייך לבעל-השחרית. הרבי, כשהתפלל לפני התיבה בימי-
אינם  אנ"ש  מה  מפני  וצ"ע  בעצמו.  'יהללו'  ואמר  הס"ת  נטל  היארצייט, 

נזהרין בזה, ולרוב נוטל אדם אחר את הס"ת ואומר 'יהללו'.

ראש-חודש)  מוסף  במשהו  הזכיר  יצרת' (או  'אתה 
אף-על-פי שחתם 'מקדש השבת' בלבד - יצא.

דרגות  כמה  בשמחה".  מרבים  אדר  "משנכנס   •
בשמחה:

מכוסה  היא  זו  שמחה  בשמחה:  ה'  את  עבדו  א) 
בעבודה וטפלה אליה. שהרי העיקר הוא העבודה, 

אלא שהעבודה צריכה להיות בשמחה. 
גלויה,  השמחה  ביום-טוב  לשמחה:  מועדים  ב) 
אבל  עיקרי.  ודבר  מצווה  היא  עצמה  והשמחה 
של  בעניין   - החג  שמחת  היא  השמחה  מכל-מקום 

מצווה17.
ג) משנכנס אדר מרבים בשמחה: שמחה זו אינה 
מרבים  אם  כי  מצווה,  דבר-  איזה  בסיבת  מסובבת 
בענייני  שמחה  גם  שתהיה,  שמחה  איזה  בשמחה, 

הרשות18, כי העיקר היא השמחה.
ד) שמחת פורים: חייב איניש לבסומי בפוריא עד 
דלא ידע. אינו מרגיש כלל לא רק את סיבת השמחה 
כי אם גם [את] השמחה עצמה. הוא שקוע כל-כך 

בהשמחה עד שאינו מרגישה כלל19.
מנחה: יעלה ויבוא. אין אומרים 'צדקתך'.

יום ראשון
ב' באדר

פרשיות מלאכת המשכן:
תרומה  דפרשת  לשבוע  שנכנסים  "מכיוון20 
פרשת  ולאחרי-זה  שבת),  במנחת  מהקריאה  (החל 
פרטי  כל  נתבארו  אלו22  שבפרשיות  תצווה21, 
בגדי  המשכן,  כלי  המשכן,  דמעשה  הציוויים 
לימוד  על  שנוסף  ביותר  ונכון  כדאי   - וכו'  כהונה 
בשיעורי  רש"י)  פירוש  (עם  יום  בכל  הפרשה  חלק 
בתורה  חז"ל  מפירושי  גם  וילמדו  יוסיפו  חת"ת, 
אחד  ופירוש  מאמר  (על-כל-פנים  שבעל-פה23 

17. ראה ספר-המנהגים עמ' 38, וש"נ.
18. נמוקי או"ח סי' תרפ"ו בסופו, לקוטי-שיחות כרך טז עמ' 345.

19. כל העניין - לקוטי-שיחות כרך ד עמ' 1274.
דלהלן   23-18 ההערות  וכן   ,252 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות   .20

[להוציא המוסגר בחצאי-ריבוע]. וראה הערה 86 שם.
ומעשה  וכנו,  כיור  דעשיית  הציווי   - תשא  פרשת  בהתחלת  וכן   .21

הקטורת.
להעשייה  בנוגע  ונשנה  שחוזר   - פקודי  ויקהל  בפרשיות  משא"כ   .22

בפועל.
23. נוסף על פירוש רש"י, פשוטו של מקרא - גם הלימוד על-דרך הדרש 

וכו'.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת משפטים-שקלים

א' באדר, ב' דראש-חודש
את  להכין  יש  דציבורא',  'טירחא  למנוע  מנת  על 
שקלים  ולפרשת  ראש-חודש  לקריאת  התורה  ספרי 

קודם התפילה1.
תתקבל.  קדיש  הלל,  חצי  ויבוא,  יעלה  שחרית: 
שיר-של-יום, הושיענו, קדיש יתום. פותחים הארון2, 
שמגיעים  לאחר  ספרי-תורה4.  שלושה  ומוציאים3 

1. ראה הערה 14.
2. בדרישה סי' תרנ"א כ' שיש לפתוח ארון הקודש משמאל לימין, ובסי' קכח 
ס"ק יג כתב שאין קפידא בזה. אולם מנהגנו להקפיד לפתוח מימין לשמאל 
לנשיאותו:  הראשונות  מהשנים  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  [ברשימת 
"בבית- הכנסת שלנו, הדראטין [=חוטי- הברזל] שעליהם הפרוכת והכפורת 
הדראטין  תלויה,  הפרוכת]  מעל  התלוייה  הקטנה  לפרוכת  כנראה  [הכוונה 
הכפורת  תלוי  שעליו  והב'  דרום [=ימינה],  לצד  נפתח  הפרוכת  תלוי  שעליו 
נפתח לצד צפון [=שמאלה], ומס[תמא] כ"ה [=כן הוא] בכל הבכ"נ [=הבתי-

כנסת], ומנהגן של ישראל תורה הוא" עכלה"ק).
עולה  היה  ספר-תורה  להוצאת  כתב:  עמ' 27,  וחייליה'  'ליובאוויטש  בס'   .3
תמיד אדמו"ר [מהוריי"צ] זי"ע. אף פעם לא היה מכניס הספר-תורה להיכל, 

רק הוצאה לבד, ע"כ.
"בביהכ"נ של כ"ק אדמו"ר ראיתי איש אחד שמשתדל תמיד להוצאת ס"ת 
כולם  הרי  ושאלתיו:  מכניס,  היה  לא  פעם  שאף  והבחנתי  ומניין,  מניין  בכל 
נוהגים שהמוציא הוא המכניס? וענה לי, שכשהיה ביחידות אצל הרבי, אמר 
לו הרבי (באיזה עניין) להשתדל להוצאת ס"ת, והוסיף ואמר לו שאין זה נוגע 
להכנסה" (שם). וראה בעניין זה בקצות-השולחן סי' כה בבדה"ש ס"ק סג, 
ובספר 'מנהג ישראל תורה' סו"ס קלד וש"נ. מהמשפיע הרה"ח ר' שלמה-

חיים קסלמן ע"ה שמעתי, שההקפדה להכניס ג"כ, היא מנהג 'בעלי-בתים' 
חוששים שתהיה להם בחשבון 'הוצאה' ללא 'הכנסה'...

4. בדבר אופן אחיזת הספר-תורה בהוצאה והכנסה וכו' – הנה הרבי החזיקו 
ע"ה  הרש"ג  הרה"ח  גיסו  (ואילו  חוץ  כלפי  כשהכתב  בהקפות)  (גם  תמיד 
אלא  שעברו,  בדורות  חב"ד  מנהג  היה  שכך  וי"א  להיפך,  תמיד  החזיקו 
שהנשיאים נהגו אחרת. ב'בית חיינו' גיליון 68 עמ' 2 (יומן כ"ה כסלו תנש"א), 
שהחזיק  לזה  [הרבי]  סימן  קרה"ת,  אחר  למקומו  בדרכו  "בשחרית,  מובא: 
את הס"ת – להופכו, הנ"ל החזיק הס"ת כשהכתב כלפי-חוץ"). וראה בספר 
צ"ל  הס"ת  שפני  וכו'  מהיעב"ץ  מביא  ה  ס"ק  קלד  סי'  תורה'  ישראל  'מנהג 

כלפי העם.
כמדומה שנהוג (עכ"פ בין אנ"ש והאשכנזים) לסגור את ארון-הקודש לגמרי
לפני אמירת 'שמע' (ובחול 'גדלו'), וכן (בכל הקהילות) בהחזרת הס"ת לפני 

אמירת קדיש, ולפני-כן לפותחו בהחזרת הס"ת עם אמירת 'יהללו'.
הרבי נהג לומר 'שמע', 'אחד אלוקינו', 'גדלו' ו'יהללו', בהגבהת הס"ת מעט 
ס"ד)  י  שער  שערי-אפרים  ד,  ס"ק  קלד  סי'  מג"א  הי"א,  פ"ד  סופרים  (מס' 
'גדלו  לומר  האשכנזים  בקהילות  הנפוץ  כמנהג  (שלא  הקודש  ארון  לכיוון 

לבימה, ניתן למסור לקטן להחזיק ספר5.
ללא  בעצי-חיים  נוגע  היה  הרבי  לתורה:  עלייה 
בתחילת  בטליתו  נוגע  תורה,  הספר-  פותח  הטלית6, 
מקום הקריאה ובסופו7, נושק הטלית במקום שנגעה 
פניו,  מפנה  הספר-תורה,  (סוגר)  גולל  בספר-תורה, 

קצת8, לימין, ומברך9.
ממקומות  חוץ  בלחש,  אומר  הספר-תורה,  פותח 
מיוחדים10, אחר הקורא. בגמר הקריאה נוגע בטליתו 
נושק  בתחילתו.  ואחר-כך  הקריאה,  מקום  בסוף 
הטלית במקום שנגע בספר-תורה. גולל, פונה לימין 

ומברך11.
בפרשת  קוראים  הראשון  בספר  התורה12:  קריאת 

זאת  הקהל).  לכיוון  יחדיו'  שמו  ו'ונרוממה  ארון-הקודש  לכיוון  איתי'  לה' 
שבט  בי'   ,134 עמ'  תשמ"א'   – שנה  של  'רישמוה  ביומן  ואילו  בדרך-כלל, 

שחל בש"ק, אמר באופן אחר, עיי"ש.
העירו  קפח  ס"ע  ח"א  או"ח  ומנהג'  הלכה  וב'שערי  קלח.  עמ'  ח"ג  אג"ק   .5
משערי- אפרים שער י ס"ו (כצ"ל) ובפתחי-שערים שם, שעל-כל-פנים צריך 
שיהיה בר-דעת ויחזיקנו ביציבות ובכבוד. וראה בספר 'חקרי מנהגים' עמ' 

פז.
6. אך בעליית חתן-בראשית בשמח"ת נהג כמנהג כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע 
לאוחזם ע"י הטלית (ראה ספר-המנהגים עמ' 13 ובהערה). ומשנת תנש"א 

הפסיק גם זאת.
ידיו  בשתי  אוחז  הקריאה  ובשעת  ידיו,  בשתי  בהם  אוחז  הברכות  בשעת 

בעץ-החיים הימני.
7. בשנים הראשונות נהג הרבי בזה כך. מאוחר יותר (עכ"פ משנת תשכ"ב 
ואחריה  ובתחילתה,  בסופה  בתחילתה,  הקריאה  לפני  לנגוע  נהג  ואילך) 
זאת  ולמרות  בסופה);  גם  תשמ"ח  האבל  משנת  ובתחילתה (והחל  בסופה 
כהוראה  (תשכ"ז),  בספר-המנהגים  המקורית  ההוראה  את  להדפיס  הורה 

לרבים.
את  תחילה  שהסיט  ע"י  בלתי-ניכרת,  כמעט  בצורה  זאת  וגם  קצת,  רק   .8

הס"ת מעט שמאלה (הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר).
'ברכו';  תיבת  לפני  בתיבות:  הס"ת  את  קצת  ולנענע  להגביה  נהג  הרבי   .9
וכמה פעמים בשעת הברכה, בד"כ בהתיבות: 'ברכו', 'ברוך ה'', 'ברוך אתה 
(בתחילה  ה''  אתה  'ברוך  בתיבות:  האחרונה  ובברכה  ובסוף);  (בתחילה  ה'' 

ובסוף), 'תורת אמת'.
10. כנראה הכוונה לחלקי-הפסוקים שהציבור אומרם בקול רם לפני הש"ץ 
בקריאת ת"צ ("שוב מחרון אפך . .", י"ג מדות, "וסלחת . ."), ודפ' בראשית 
הציבור  עם  לאומרם  הרבי  החל  אלו  פסוקים  בשמח"ת.   (".  . ערב  ("ויהי 

וסיימם עם הש"ץ.
11. היום-יום ד' אלול, ספר-המנהגים עמ' 13.

12. על-פי לוח כולל-חב"ד.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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 ניסיון התירוץ של הרב גליק
ביקש  רכד),  עמ'  (ח"ב  אדם'  בני  'משפטי  בספר 
המחבר, הגאון הרב ראובן גליק1 זצ"ל, ליישב את 

קושיית רבינו הזקן ולבאר את דברי מהרש"ל.
עצמו  ולבייש  לחבול  המהרש"ל  איסור  לדבריו, 
לצורך ממון חל דווקא כאשר עושה בעצמו מעשי 
ליצנות, מכה ומבזה עצמו על מנת לשעשע פריצים 
מחמת  הבאה  בושה  אך  זה.  עבור  לו  המשלמים 
וכן  בשוק  נבלה  פשיטת  כדוגמת  בזויה,  מלאכה 
ויגיעת  עמל  מחמת  הבאים  הגוף  וצער  חבלה 
זאת  אסר  ולא  מהרש"ל  עסק  לא  בכך   – המלאכה 

כלל.
בלשונו:

"מה שאסר (מהרש"ל) לחבול את עצמו ולביישו 
לגלות  עצמו  את  שמבייש  הליצנים,  כדרך  היינו 
שוק וירך ומהלך על ארבע כבעל חי כמו שעושין 
דברים  מיני  כל  ועושה  וקרקסאות,  בתיטראות 
שהם בושת לאדם וגם יש לו צער מזה, רק הבאים 
לראות את כל מיני השחוק משלמין לו בעבור זה... 
וכן  ממון...  בשביל  עצמו  לבייש  כן  לעשות  אסור 
מה שכתב הרש"ל אסור לחבול לעצמו משום ממון, 
שיתנו  בשביל  להכותו  שמניח  גוונא,  כהאי  כן  גם 
ממון  המשלמין  הליצנים  הפריצים  כגון  ממון,  לו 

לאביון שיכה עצמו והפריץ נהנה...".
הזקן  רבינו  קושיית  לכאורה,  מיושבת,  זה  לפי 
בשוקא  נבילתא  "פשוט  כהנא  לרב  רב  מהוראת 
וקביל אגרא", משום ש"מהרש"ל לא איירי בעושה 
דרך  לביישו  רק  בזה...  עצמו  את  ומבייש  מלאכה 

הליצנים אסור משום ממון, לזה כיוון מהרש"ל".
את  גם  ליישב  ניתן  האמור,  היסוד  על-פי  וכן, 
הקושייה מיעקב אבינו – "מהרש"ל לא קאמר אלא 
הליצנים,  כדרך  ממון  משום  בעצמו  לחבל  שאסור 
אבל לא אם סובל צער וכאב על ידי מלאכתו כמנהג 

העולם".
צער  אוסר  אינו  שמהרש"ל  לדבריו,  כביסוס 
מחבר  מביא  המלאכה,  מחמת  הבאים  וחבלה 
ז) ה,  (איוב  יולד"  לעמל  "אדם  הכתובים  את  הספר 
אפשר  "אי  יט):  ג,  (בראשית  לחם"  תאכל  אפך  ו"בזעת 

הסמוכה  במלחובקה  הקהילה  כרב  כיהן  תרמ"ה.  בליטא,  נולד   .1
מוסקבה  באזור  חנזין  ע"ה  דוד  הגה"ח  התגורר  בצעירותו,  למוסקבה. 
עבדי'  ('דוד  בלימוד  עמו  ונותן  ונושא  גליק  לרב  לזמן  מזמן  נוסע  והיה 
עמ' 34). הרב גליק עלה לארץ הקודש והתיישב בפתח תקווה, היה חבר 

ב'בית מדרש לתורת ארץ ישראל'. בשנת תשכ"ט נלקח לבית עולמו.  

כיוון  מלאכה)  מחמת  הבאה  (לחבלה  דלזה  לומר 
על  ריחיים  אשר  אדם  בני  כל  לאוסרו...  מהרש"ל 
אפשר  אי  לחם  יאכלו  אפם  בזעת  אשר  צוואריהם 
והחום  הקור  מן  צער  בלי  מנוחה  חיי  לחיות  להם 
וכל  הסוחר  והן  מלאכה  הבעל  הן  שינה,  וממיעוט 

שכן מי שתורתו אומנותו".

השאלות נותרו על כנן
בצירוף  הרבי  אל  ספריו  את  שלח  גליק  הרב 
בקושיית  לדיונו  גליק  הרב  ציין  במכתבו,  מכתב. 

רבינו הזקן על המהרש"ל.
במכתב שהשיב לו2, דוחה הרבי את ניסיון יישוב 

דברי מהרש"ל לפי הצעתו. 
של  ספרו  המכתב  כתיבת  בעת  כי  מציין  הרבי 
ידו  תחת  מצוי  אינו  שלמה',  של  'ים  המהרש"ל, 
אך  בספרו,  המהרש"ל  ללשון  יתייחס  לא  ולפיכך 
דין  את  ולהעמיד  לחלק  ניתן  לא  הסברא  מצד 

המהרש"ל בחבלה ובושה שבדרך ליצנות דווקא.
המהרש"ל  ובפסק  הגמרא  בסוגיית  הנידון 
פסקו  גופו.  על  האדם  בעלות  הוא  ממנה  העולה 
של המהרש"ל שאסור לחבול ולבייש עצמו בשביל 
ממון בא כחלק מהדין ש"אין לאדם רשות על גופו 
כלל להכותו, ולא לביישו ולא לצערו" (לשון רבינו 
הזקן) משום ש"אין נפשו של אדם קניינו אלא קניין 

הקדוש ברוך הוא" (רדב"ז הל' סנהדרין פי"ח ה"ו). 
נובע  עצמו  ולבייש  לחבול  שהאיסור  מאחר 
מהרש"ל  בדברי  כן,  אם  שלו,  איננו  שהגוף  מכך 
ש"שאסור לחבול ולבייש עצמו בעבור צורך ממון" 
אין מקום לחילוק בין סוגי החבלות: כשם שאסור 
לאדם לחבול בגוף אדם אחר לצורך ממון בכל סוג 
חבלה  והן  מלאכה  שדרך  בחבלה  הן  חבלה,  של 
שבדרך ליצנות, כך אסור לאדם לחבול בגופו שלו 
הקדוש-ברוך- אלא "קניין  קניינו  אינו  שהוא  כיוון 

הוא".
מהכתובים  ראייתו  את  לדחות  יש  בנוסף, 
"בזעת אפך תאכל לחם" ו"אדם לעמל יולד" לפיה 
המהרש"ל מודה שמותר לחבול ולבייש עצמו עבור 

פרנסה, כדלהלן:
וטורח  יגיעה  אודות  מדברים  אלה  כתובים 
עולם.  של  במנהגו  המקובל  האופן  כפי  הפרנסה 

2. הרב גליק הדפיס את המכתב בראש החלק הרביעי של ספרו 'משפטי 
בני אדם'.
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כיצד אפשר לשמוח 
בעודנו בגלות?

שבת מברכים חודש אדר • עידודים מיוחדים לקבוצת האורחים • דאגה 
לצורכי העולים מרוסיה לארץ-הקודש• כיצד לנהוג כשישנן שאלות, 

וברכה לעשיר שהגיע לכדי פשיטת רגל • מתוך 'בית חיינו'

ליל ש"ק, כ"ח שבט
כשהוא   18:15 בשעה  שבת  לקבלת  נכנס  הרבי 
אחשורוש".  בימי  "ויהי  השירה  את  בידו  מעודד 
לעבר  (ובמיוחד  במיוחד  חזק  עודד  דודי"  ב״לכה 

הילדים שארף).

שבת קודש משפטים כ"ט שבט
הרבי נכנס לאמירת תהילים בציבור בשעה 8:40, 
אמירת  עת  כל  השירה.  את  בידו  מעודד  כשהוא 
סיים  כשהקהל  הק'.  רגליו  על  הרבי  עמד  התהלים 
ק״ב,  פרק  באמירת  הרבי  אחז  התהלים  אמירת  את 

ויצא לחדרו.
בקריאת   .10:40 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס 
הסתובב  הראשון  הספר-תורה  בהגבהת  התורה 
בדרכו  הקריאה.  בימת  לעבר  מעט  והתקדם  הרבי 

למפטיר נשק את הספר תורה הראשון.

התוועדות
הרבי נכנס להתוועדות לערך בשעה 13:40. הקהל 
שר "ויהי בימי אחשורוש", עד שהרבי התיישב. אחר 
מזמור".  "שיר  כרגיל  לשיר  הקהל  החל  הקידוש 
להגברת  פעמיים  בידו  הרבי  הניף  השירה  באמצע 
בתחילת  מעודד  כשהרבי  כלל  (בדרך  השירה 
ההתוועדות, הייתה כל ההתוועדות שמחה). בסיום 

השירה החל הרבי באמירת השיחה הראשונה.

להלן תקציר תוכן השיחות:

שיחה א
ימים  של  שהקביעות  להסביר,  האריך  זו  בשיחה 
אלו - שמיד אחרי שבת מגיעים לראש חודש, ולאחר 
עבודה  סוגי  ג'  בעצם  הם   - החול  ימי  מגיעים  מכן 

שונים בעבודת ה׳.
ואפילו  קודשה,  בענייני  רק  מתעסקים   – שבת 
מצוות  הם  ושתיה  כאכילה  שבה  הגשמיות  ענייני 
עונג שבת, ובעבודת ה' הקו של 'ועשה טוב', להפוך 

את הדברים הגשמיים שבעולם לקדושה.
ימי החול – העבודה של ימי החול היא 'סור מרע', 
עצמם  בפני  למציאות  נשארים  הגשמיים  שהדברים 

ואינם נהפכים לחפצא של מצווה.
ראש חודש - הממוצע שבין שבת וימי החול, הוא 
ראש חודש, שמצד אחד הוא יום חול, ומאידך מצינו 

שנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש.
בסיום השיחה ניגן הקהל ניגון שמח, והרבי החל 
מניף בידו השמאלית לכיוון האורחים שעמדו בצד 
מערב. האורחים אמרו לרבי "לחיים", והחלו מניפים 
בידיהם בשמחה. הרבי הניף בידו הק׳ לעברם ביתר 
מניף  והחל  הקהל  לכיוון  גם  פנה  ואחר-כך  שאת, 

בידו הימנית. הקהל הגביר את השירה. 
פניו הק׳ של הרבי האירו במיוחד כל עת השירה, 
בידו  מניף  החל  לפתע  ובשמחה.  בעוז  ידו  והניף 
אלו  ברגעים  וסיבוביות.  נמרצות  בתנועות  הימנית 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

ל 
שבט

ב 
אדר

ו
אדר

תר"ח

תרכ"זתרח"צ תשמ"ט (אדר א')

הרשב"ץ מגיע לליובאוויטש
בא  הרשב"ץ   – שעפטיל  בצלאל  שמואל  ר'  הרה"ח 
בפעם הראשונה מהעיירה ה'מתנגדית' לליובאוויטש 

אל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:

רשב"ץ  מכונה   – בצלאל  שמואל  ר'  החסיד  ...מורי 
– הנה אחרי תלאות ביסורי נפש בעינויים ודיחויים 
סוף  הנה   - ורעב  עניות  עמל,  של  ושלשלת  שונים 
דבר זכה לאור של קירוב גדול ופנימי מאת הוד כ"ק 
אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש אשר הואיל לקרבו בקירוב 
של  חינוכו  את  על ידו  למסור  בו  ובחר  פנימי נפלא, 
מוהרש"ב,  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוא  האמצעי  בנו 
מוהר"ש  אאזמו"ר  כ"ק  הוד  בצעירתו.  עדיין  בהיותו 
סיפר להרשב"ץ ענינים פנימיים, בידעו כי הוא אחד 

צמח  הרה"ק  אביו  כ"ק  וחסידי  מתלמידי  המיוחד 
נקודת  תמצית  בכל  ומסורים  עבודה  מהבעלי  צדק, 

משאת נפשם עד כדי מסירת נפש. 
(ספר המאמרים תש"י ע' 163)

למחנכו  הרשב"ץ  את  מינה  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
משנת  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  בנו  של  ומדריכו 
תרנ"ד עד שנת תר"ס. בשנת תר"ס נתמנה למשפיע 
שימש  זה  ובתפקיד  תמימים  תומכי  בישיבת  ראשי 

עד לפטירתו.
סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

מיוחד  חוש  לו  יש  הרשב"ץ  מורך  לי:  אמר  אבי 
להפליא, לעשות מהתלמיד שלומד עמו, שהתלמיד 

עצמו יעורר חיות בעבודתו. 
(ימי חב"ד ע' 190).

הולדת בן אדמו"ר המהר"ש
מענדל  מנחם  ר'  הרה"ח  הולדת  יום 
כ"ק  של  הצעיר  בנו  שניאורסאהן, 
שנת  בתוך  נולד  מהר"ש.  אדמו"ר 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  האבילות 

צדק ונקרא על שמו.
בשנת  הסתלק  מענדל  מנחם  רבי 

תש"ב באי קורסיקה, ושם נטמן. 
לקבורה  להעבירו  השתדל  הרבי 
בארץ הקודש, ובשנת תשט"ז הועלה 
פקודת  פי  ועל  הקודש  לארץ  גופו 
של  עדותו  פי  על  בצפת.  נטמן  הרבי 
בקבורתו  שהתעסקו  מאלו  אחד 
בצפת - הי' גופו שלם, למרות שעברו 

חמש עשרה שנה מפטירתו! 
(ימי חב"ד ע' 131)

"הלילה של עשרה 
הרוגי מלכות"

שבו  הנורא  הלילה 
התרחש גל המעצרים 
ביותר  המפורסם 
ברוסיה,  חסידים  של 
עשרות  נעצרו  בו 
וחלקם  חסידים, 
מיד  למוות  נורו 
הג.פ.או.  במרתפי 
המאורעות  הי"ד. 
אותו  של  הנוראים 
בפי  לו  העניקו  הלילה 
הכינוי  את  החסידים 
עשרה  של  "הלילה 

הרוגי מלכות".

פטירת הרש"ג

גורארי' שמריהו  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
- הרש"ג – חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, 
ואחת,  תשעים  בגיל  אדמו"ר,  כ"ק  של  גיסו 

ומנוחתו כבוד ליד ה"אוהל" בניו יורק.
של  בביתו  השבעה  ימי  בכל  התפלל  הרבי 
כן  כמו  ב-770).  השלישית  (בקומה  הרש"ג 
ספר  של  מיוחדת  מהדורה  להדפיס  הורה 
תסתיים  ושההדפסה  נשמתו,  לעילוי  התניא 
תצוה  ש"פ  בהתוועדות  השבעה.  ימי  בתוך 
את  הרבי  הזכיר   – ה'שבעה'  של  השבת   –
את  למלא  זכה  שהוא  באומרו,  הרש"ג, 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  שליחותו 
דפירות  ובאופן  חוצה,  המעיינות  בהפצת 

ופירי פירות וכו'. 
(ספר השיחות תשמ"ט ח"א ע' 279 הערה 131. ימי חב"ד ע' 133)
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יש לציין שזו תקופה ארוכה שבסיום ההתוועדות 
על  'חזרה'  לשמוע  מהקהל  גדול  חלק  מתיישב 

שיחות ההתוועדות.
בזאל   18:30 בשעה  התקיימה  מעריב  תפילת 

למעלה. עודד בידו לעבר הילדים שארף.

יום ראשון, א' דראש חודש אדר
של  שחרית  לתפילת  הרבי  נכנס   10:00 בשעה 
[במשך  השירה  את  בידו  חזק  ועודד  חודש  ראש 
בימי  "ויהי  הניגון  את  בתפילות  שרו  השבוע  כל 

אחשוורוש"].
עמו,  סידורו  את  הרבי  לקח  התורה  לקריאת 
לחדרו  יצא  "יהללו"  אחרי  הקריאה  בסיום  ומיד 
לחלוץ את התפילין, ואחר כרבע שעה חזר והפעם 
החל  והקהל  שישירו  לסימן  בידו  להניף  החל 
כמו  בידו  והניף  הסתובב  לבימה  כשהגיע  לשיר. 
כשנכנס לתפילה. [זוהי הפעם הראשונה שמעודד 

בידו כשנכנס למוסף ראש חודש].
כ-10 דקות לאחר סיום התפילה החלה חלוקת 

הדולרים לצדקה. לערך בשעה 11:30.
להלן כמה דברים שאירעו במהלך החלוקה:

האדמו"ר מאשלג (המוציא לאור ספרים בזהר) 
שיתחילו  קול-קורא  להוציא  שברצונו  לרבי  אמר 
אדמו"ר  דברי  לאור  בפרט  וזוהר,  קבלה  ללמוד 

הזקן בתניא שלימוד הקבלה יקרב את הגאולה.
נתבאר,  חב״ד  בחסידות  "אצלנו,  הרבי: 
 - בתורתה  (כוללת  הכניסה  חב״ד  שחסידות 
המעתיק) עניינים של קבלה ובנוסף - ובזה ביאור 
חסידות  וכשלומדים  ודעת,  בינה  חכמה  בדרך 
כן.  גם  שבתוכו  הקבלה  עניני  את  לומדים  חב״ד 
שוללת  כזה  קול-קורא  שכתיבת  נמצא  במילא 
חסידות  בלימוד  חובה  ידי  יוצאים  שאין  ואומרת 
בפירוש  אומר  הזקן  שאדמו"ר  בשעה  זאת  חב״ד, 

שיוצאים ידי חובה בלימוד חסידות חב"ד.
ופשטיה',  נהרא  'נהרא  בכם  שיתקיים  "יעזור, 
אבל בתור נכד של אדמו"ר הזקן, איני יכול לכתוב 

דבר נגד אדמו"ר הזקן".
כותב  בתניא  כ"ה  סימן  בסוף  "כמדומני  הנ"ל: 
המחבר כי הוא מבאר בדרך החסידות על פי דרך 
פירוש  כותב  הוא  שאין  בפירוש  וכותב  האריז"ל, 
על חכמת הקבלה, אלא רק על-פי דרך החסידות 

על-פי דרך האריז"ל.

הרבי: "אבל כאשר אדמו"ר הזקן מביא באותה 
איגרת שצריך ללמוד קבלה, ומסיים והוציא לאור 
מאות  שלו,  החסידות  דברי  עם  התניא,  ספר  את 
יכתוב  שלא  הוא  ברור  דבר  הרי   - המאמרים 
[ראה  הקודש  איגרת  באותה  עצמו  על  סתירה 
נהרא  ש'נהרא  אלא  המעתיק],   - האיגרת  בסוף 
ופשטיה', שלכן אינני שולל אלו הכותבים אחרת, 
חסידות  לומדים  שכאשר  זה  אצלנו  ש׳קבלה׳  רק 
חב״ד - לומדים קבלה וחסידות חב״ד הכל כאחד".
והרבי  לאור,  שהוציא  ספר  לרבי  נתן  הנ"ל 
לזה  נוסף  דולר  נתן  כן  הספר.  בפרטי  התעניין 
וברכם  הספר,  של  הדפוס  הוצאות  עבור  ששילם 

בהצלחה רבה.
היהודית  הפדרציה  נשיא  פוזנר,  אליעזר  מר 
בניו ג'רזי אמר לרבי שהוא נוסע לרוסיה להבטיח 
לארץ- יהודים  אלף  מאה  הפחות  לכל  שייצאו 
בעצמם,  יצאו  "היהודים  לו:  אמר  הרבי  הקודש. 

אתה צריך לדאוג להתיישבותם".
יקציב  שהקונגרס  פעלנו  שעבר  "בשבוע  הנ"ל: 

240 מיליון דולר עבור דיור בארץ".
הרבי: "זהו דיור באופן כללי, אבל אתה מדבר 
על יהודי רוסיה, הנמצאים בתנאים ובמצב מיוחד 
כדי  מיוחדים  למאמצים  זקוקים  הם  כך  ומפני 
לספק להם את כל האמצעים הנחוצים, ושה' יברך 

אותך שתצליח בסיפוק כל הצרכים הללו".
הנ"ל: "אנו נשתדל בהחלט".

הרבי: "תשתדל למעלה מיכולתך".
אישה אמרה לרבי ששלחה מכתב בנוגע לעניין 

מאוד חשוב, ועדיין לא קיבלה תשובה.
לי  יש  כי  ממני  לתשובה  לחכות  "אין  הרבי: 
מכתבים רבים, אבל צריך לשאול רב ולספר לו כל 

הפרטים בדבר".
הנ"ל החלה להגיד פרטים אודות הנידון, ואמר 
דינים,  פוסק  לרב  לספר  צריכים  זה  "כל  הרבי: 
על  תשובה  לך  ייתן  הפרטים  כל  ממך  וכשישמע 

פי השולחן-ערוך".
ונכנס  עשיר  בעבר  שהיה  מישהו  הציג  אחד 
אזי  עשיר,  יהודי  היה  הוא  "הרי  הרבי:  לחובות. 

ייעשה עשיר יותר מכמה שנים לפני זה!".
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האורחים  עצומה.  ובשמחה  כוחו  בכל  הקהל  שר 
בידיהם,  מניפים  כשהם  מקומם  על  לרקד  החלו 
והרבי השיב להם בהנפת ידו הק׳, ומדי פעם פנה 
לקהל והניף בידו. כך זה נמשך כל משך השירה. 
לכיוון  שוב  הרבי  פנה  השירה  סיום  לקראת 
בחוזק  השמאלית  בידו  מסובב  והחל  האורחים 

בשמחה רבה.

שיחה ב
עניינו המיוחד של חודש אדר הוא עניין השמחה, 
עד  השמחה  בעניין  הוספה  להיות  צריכה  ולכן 
לשמחת חג הפורים עצמו "עד דלא ידע", למעלה 
ממדידה והגבלה. כן להוסיף בלימוד התורה וקיום 

המצוות – "פקודי ה' ישרים משמחי לב".
לכל  השקל  מחצית  לתת  שנזכה  באיחול  סיים 
של  ריבוי  אחד  לכל  נותן  שהקב"ה  על-ידי  לראש 

כסף וזהב כפשוטו.
לשמוח  ייתכן  כיצד  הרבי  שאל  השיחה  במהלך 
הוא,  זה  על  המענה  הגלות?  בזמן  כשנמצאים 
בוודאי  כוחן",  לפי  אלא  מבקש  ש״איני  שמכיוון 
נתן הקב״ה לבני-ישראל כוח לשמוח גם במצב זה, 
ושעל-ידי קיום ציווי זה יכולים בני-ישראל לתבוע 
זה  שברגע  על-ידי  שמחתם  את  שיצדיק  מהקב״ה 
לחפש  יצטרכו  לא  ואז  צדקנו,  משיח  יבוא  ממש 
איך   - אדרבה  אלא  לשמוח,  אפשר  איך  ביאורים 

אפשר לשמוח רק במדידה והגבלה...
בימי  "ויהי  לנגן  הקהל  החל  השיחה  בסיום 
אחשורוש" וגו', והרבי החל מניף בידו השמאלית 
והחלו  מאוד  התלהבו  הללו  האורחים.  לכיוון 
הספסל  על  התרומם  מהם  אחד  בידיהם.  מניפים 
והחל מוחא כפיים בהתלהבות. הרבי הניף בחזקה 
אדירה.  בשירה  הצטרף  והקהל  לעברו,  במיוחד 
וכן  הק׳,  בראשו  נמרצות  בתנועות  עודד  כמו־כן 

עודד לעבר הילדים.
שיאמר  "הארץ"  בעיתון  לכתב  הורה  באמצע 
השירה  בליזנסקי.  רא״י  להרה״ח  וכן  "לחיים", 
נמשכה במשך זמן רב, וכל זמן השירה עודד הרבי 

בידו.

שיחה ג
בשיחה זו עורר שיש לדאוג לכך שכל יהודי יוכל 
לקיים את מצות הפורים בגשמיות, כך שתהיה לו 

מנוחת הנפש ויוכל לשמוח כראוי.
אמרת  "ואתה  לנגן  הקהל  החל  השיחה  בסיום 
בידו  והניף  מערב  לצד  שוב  פנה  הרבי  היטב". 
יצאו  לגמרי  הם  האורחים.  לכיוון  השמאלית 
בשמחה  בידיהם  היין  בקבוקי  עם  ורקדו  מגדרם, 
רבה. כל עת השירה הניף הרבי בידו, לפעמים ביד 

שמאל ולפעמים ביד ימין.

שיחה ד
בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הרבי  הורה  זו  בשיחה 
על  ויכריזו  למעלה,  מלמטה  שיעלו   - משקה 

הפעולות שעומדים לעשות.
המזכיר העמיד 16 בקבוקי משקה על השולחן, 
והרבי מזג מכל בקבוק לתוך כוסו, נתן לכל אחד 
לחלק  ענינו.  על  הכריז  אחד  וכל  הבקבוק,  את 

מהמקבלים החזיר הרבי מכוסו לבקבוק.
האחרון שניגש היה הר׳ שמעון גולדמן, שכבכל 
הגמ״ח  של  השנתית  מלכה'  ה'מלוה  לרגל  שנה, 
כשהוא  להכריז  עולה  הוא  שבת',  שומרי  'חברת 
חבוש ב'שטריימל', וכן מספר סיפור. הפעם כנראה 
בכובע  לבוש  כשהוא  וניגש  שטריימל,  מצא  שלא 

רגיל. 
שילבש  הק׳  בידו  הרבי  סימן  להכריז  כשהחל 
'שטריימל', ומיד נידב אחד מהקהל את ה'שטריימל' 
שלו. הנ״ל הכריז על ה'מלוה מלכה' והזמין את כל 
הקהל. כשסיים הורה לו הרבי שיספר את הסיפור 
(כרגיל). הנ״ל סיפר סיפור על הצמח צדק, שפעם 
הסביר לחסידים מה הפירוש מסירות נפש של רבי 
ממז׳יבוז׳.  ברוך  מר׳  סיפור  להם  שסיפר  ידי  על 
במשך כל שעת הסיפור היה ניכר על הרבי שהוא 

מקשיב לסיפור.
'לחיים'  ואמר  הסיפור  את  סיים  שהנ״ל  לאחרי 
ז״ל,  לאביו  ההקפות  ניגון  לנגן  הרבי  החל  לרבי, 
והקהל הצטרף בשירה אדירה. בינתיים טעם הרבי 
החל  אחר-כך  מהמשקה).  שתה  (לא  מהמזונות 
שוב מניף בידו בעוז לכל הכיוונים, ובפרט לעבר 
האורחים. כך זה נמשך כמה דקות. כשסיימו, עורר 

הרבי אודות אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 16:10.

ב״שים שלום" שבתפילת מנחה שרו, והרבי הניף 
יצא  התפילה  בסיום  שארף.  הילדים  לעבר  בידו 

כשהוא מעודד בידו את השירה.
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