
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 תרומה · ז' באדר ה'תשפ"א

א'שפ"ז

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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נ.ב. ָצדקה בכתבה אשר כמה שמות 
בהם  לועזים נתאזרחו בעמנו וקורים 

ילדי בני ישראל 
ליתן  הורים  הנהגת  שבכלל  אלא 
הודאי  המאקסימום  את  לילדיהם 

שבכל דבר טוב
בכל אופן, גם לדעתה – ובאם מותר 

להציע – הייתי מציע שינוי סדר:
רחל אריאן: מפני כבוד הסבתא ז"ל, 
כבוד רחל "הראשונה" (מקור שם זה) 
רחל אמנו (אם כל ַעם ישראל) וכבוד 

לשון הקודש.
בחכמת  המבואר  על-פי]   =] ע"פ 

הילד(ה)  שם  לקבוע  ההורים  בידי  רק  (קבלה)  האמת 
– ולכן מקום להצעתי רק באם תהי'[ה] על זה הסכמה 

מלאה שלה ושל בעלה שי'.

לתת את המקסימוםהכתב והמכתב 

פרשת תרומה | להתבדל ולהתעלות
ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו   – היא  יהודי  של  עבודתו 
ואחד,  אחד  כל  בתוך  רבים,  לשון   – בתוכם  בתוכם", 
ועד  פנימה,  שבלבו  המקדש  את  ולגלות  לעורר  היינו, 
שפועל – בכוח זה – שגם ביתו נעשה מקדש ומשכן לו 

יתברך.
ובעבודה זו – דעשיית מקדש מביתו הפרטי – ישנם 

ב' העניינים דהפרשה והרמה:
לכל לראש – צריך לפעול שהבית וכל אשר בו יהיו 
זו,  שבשכונה  הבתים  שאר  מכל  ומובדלים  מופרשים 
זה  בית  שכן,  כולו,  העולם  ובכל  זו  במדינה  זו,  בעיר 
הוא "בית יהודי", וכלי הבית נועדו עבור ענייני יהדות 

וקדושה.
של  ביתו  כאשר  הרמה –  של  עניין  נפעל  כן  ולאחרי 
היהודי וכל אשר בו חדרו ומאיר באור התורה ומצוותיה 
בפועל ממש, שעל-ידי-זה מרימים ומעלים את הבית וכל 
אשר בו שיהיה בדוגמת המשכן וכליו, הן קרשי הבית, 
הכתלים והגג – בדוגמת הקרשים והיריעות, הן השולחן 
והמנורה שבבית – בדוגמת השולחן והמנורה שבמשכן, 
וכיוצא-בזה בנוגע לכל שאר הפרטים שבבית, שבכולם 

נפעלת קדושה על-דרך ובדוגמת קדושת המשכן.

(שבת תרומה תשד"מ תורת מנחם ח"ב עמוד 1028)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ז' באדר ה'תשפ"א – י"ד באדר ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות טומאת אוכלין פרק ז' באדרו'
מ"ע צח.הל' אישות פרק יט.ד-ו.

מ"ע צח.פרק כ.פרק ז-ט.ח' באדרש"ק

מ"ע צח.פרק כא.פרק י-יב.ט' באדרא'

מ"ע צח.פרק כב.פרק יג-טו.י' באדרב'

פרק טז. הלכות כלים.. י"א באדרג'
מ"ע צח.פרק כג.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע קז.פרק כד.פרק ג-ה.י"ב באדרד'

מ"ע קח.פרק כה.פרק ו-ח.י"ג באדרה'

הל' גירושין.. בפרקים אלו. פרק פרק ט-יא.י"ד באדרו'
מ"ע קא.א. 30
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דברמלכות

4

כיצד נראית
 "כפורת זהב טהור"?

מפרשי המקרא מתעכבים לבאר מדוע הציווי על הארון קודם לציווי 
על המשכן עצמו. מדוע רש"י אינו מתעכב על כך? • רש"י מציין שעובי 

הכפורת היה עובי, לשם מה צריך רש"י להוסיף פרטים שלא הובאו 
בפסוקים? • כאשר לומדים אודות "כפורת זהב טהור" יש לחשוב אודות 

מציאות הדברים... • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  שבת  בכל  נהוג 

פירוש רש"י...
הדורש  עניין  על  נתעכב   – רש"י  לפירוש  בנוגע 

ביאור בנוגע לעשיית הארון.
ובהקדים – עניין הדורש ביאור בפירושו של מקרא, 

שאין רש"י מתעכב לפרשו:
 – וכליו  המשכן  לעשיית  בנוגע  הראשון  הציווי 
לאחרי הציווי הכללי "ועשו לי מקדש" – הוא: "ועשו 
מדע   – פשוטה  שאלה  מתעוררת  ולכאורה,  ארון"1. 
המשכן?  לעשיית  לציווי  הארון  לעשיית  הציווי  קדם 

הייתכן להקדים כלי המשכן למשכן עצמו?!
וכפי שמביא רש"י2 את טענתו של בצלאל – טענה 
לעשות  העולם  "מנהג   – למקרא  חמש  לבן  המובנת 
א-ל  בצל  בתוכו...  כלים  משים  כך  ואחר  בית  תחילה 
הקדוש-ברוך-הוא...  לי  ציווה  כך  בוודאי  כי  היית, 

המשכן תחילה ואחר כך... כלים".
הציווי "ועשו  אודות  בפרשתנו  כשלומדים  ואם-כן, 
ארון" – הוצרך רש"י לפרש מהו טעם הקדמת הציווי 

לעשיית הארון?!
ולדוגמא:  זה,  עניין  מבארים  המקרא  פשטני  ואכן, 

1. כה, י.
2. פקודי לח, כב.

מקום  הוא  במשכן  החפץ  "עיקר   - הרמב"ן3  דברי 
מנוחת השכינה, שהוא הארון, כמו שאמר4 ונועדתי לך 
שם ודברתי אתך מעל הכפורת, על כן הקדים הארון 
והכפורת בכאן, כי הוא מוקדם במעלה"5. ואם הרמב"ן
צריך לבאר עניין זה – רש"י, ראש הפשטנים, על אחת 

כמה וכמה!

ב
יש לומר, שרש"י אינו צריך לבאר עניין זה – מכיוון 
שהבן חמש למקרא מבין זאת מעצמו בהמשך העניין:

על הפסוק "ועשו לי מקדש" – מפרש רש"י: "ועשו 
לשמי בית קדושה", היינו, שעניינו של המשכן הוא – 
בהמשך  כשלומד  ואם-כן,  יתברך.  לשמו  קדושה  בית 
העניין של עשיית הארון "ונועדתי לך שם ודברתי אתך 
מעצמו  מבין   – העדות"  ארון  על  אשר  הכפורת...  על 

שזוהי תכלית המשכן, "בית קדושה" לשמו יתברך.

ג
הציווי  גם  ישנו  הארון,  דמעשה  העניין  בהמשך 

3. ריש פרשתנו.
4. שם, כב.

5. ראה גם רשב"ם שם, י. רבי אברהם בן עזרא שם, כב.

4



על עשיית הכפורת – "ועשית6 כפורת ("כיסוי על 
כמין  עליו  ומניחו  מלמעלה,  פתוח  שהיה  הארון, 
וחצי  ואמה  ארכה  וחצי  אמתיים  טהור  זהב  דף"7) 
 – ארכה  וחצי  "אמתיים  רש"י:  ומפרש  רחבה", 
כאורכו של ארון, ורחבה כרוחבו של ארון, ומונחת 
על עובי הכתלים ארבעתם", וממשיך רש"י: "ואף 
רבותינו  פירשו  לעוביה,  שיעור  נתן  שלא  פי  על 

שהיה עוביה טפח".

וצריך להבין:
נתן  "לא  שהכתוב  מדגיש  שרש"י  מכיוון  א) 
של  בפשוטו  מינה  נפקא  למאי   – לעוביה"  שיעור 

מקרא ש"היה עוביה טפח"?!
ללמדנו  בא  לא  התורה  על  בפירושו  רש"י 
שייך  זה  עניין   – וכליו  המשכן  עשיית  פרטי  את 
של  עניינו  ואילו  המשכן";  דמלאכת  ל"ברייתא 
פירוש רש"י הוא – "אני לא באתי אלא לפשוטו של 
בברייתא  פרטים  וכמה  כמה  ישנם  ולכן,  מקרא"8. 
ואם  רש"י.  בפירוש  הובאו  שלא  המשכן  דמלאכת 
כן, מהו ההכרח – בפשוטו של מקרא – לפרש את 

עובייה של הכפורת?!
של  מעוביים  הכפורת  של  עובייה  שנא  מאי  ב) 
רחבו  ארכו  שנתפרש  השולחן,  כמו:  הכלים,  שאר 
וקומתו, ולא נתפרש עוביו, וכן המנורה, שנתפרשו 

6. שם, יז.
7. פירוש רש"י על הפסוק.

8. פירוש רש"י בראשית ג, ח. ועל דרך זה שם, כד. ועוד.

כמה וכמה פרטים, אבל לא נתפרש עוביו של כל 
קנה, ואם כן, מה ראה רש"י לפרש את עובייה של 

הכפורת דווקא?!
עובי  שהיה  בכלל  ההכרח  מהו  מזה:  יתירה  ג) 
ביותר  דק  כיסוי  אלא  הייתה  לא  אולי   – לכפורת 

שאין לו עובי?!
ליתר ביאור:

נתנה  משה  שעשה  הכלים  "כל  בגמרא9:  איתא 

בהן תורה מדת אורכן ומדת רוחבן ומדת קומתן, 
מדת  נתנה,  רחבה  ומדת  ארכה  מדת  כפורת, 
מניין  הגמרא  מבארת  זה  ועל  נתנה",  לא  קומתה 

למדים אודות קומתה של הכפורת.
רש"י  של  הכרחו  גם  שזהו  לפרש  יש  ולכאורה, 
לפרש את עובייה של הכפורת, כבכל הכלים שיש 

בהם שלושת השיעורים דאורך רוחב וקומה.
אמנם, בפירוש רש"י – כפשוטו של ש"ס – "מדת 
את  משנה  שרש"י  היינו,  קומתה",  היא  עובייה 
בפשטות,   – הדבר  וטעם  ל"עובי",  "קומה"  הלשון 
שהלשון "קומה" שייך רק בדבר גבוה, מה שאין כן 
בנוגע לכפורת, מכיוון שאינה אלא "ככיסוי תיבה", 

לא נופל בה הלשון "קומה", כי אם לשון עובי.
רש"י  מדגיש  התורה  על  בפירושו  שגם  ומכיוון 
את הלשון עובי, ולא קומתה – מוכח, שאין כוונתו 
להכרח בסוגיא הנ"ל, שבכל הכלים נתפרש קומתן, 

9. סוכה ה, א.

זכורני שכאשר למדו ב"חדר" אודות "עצי גופר" – תירגם 
המלמד: "פימפסן-האלץ". וכששאלו אותו, האם זה העץ 
שעומד בחצר של החדר? השיב: לא, זהו סוג עץ אחר. איזה 
עץ זה "פימפסן-האלץ" – המשיכו הילדים לשאול? והשיב 
המלמד – שבעצמו לא ידע, אבל התבייש לומר לילדים 
שגם הוא לא ראה מעולם "פימפסן-האלץ" – כשתגדלו 

תבינו...
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מלבד בכפורת, שהרי המדובר הוא אודות עובייה
ומנורה  בשלחן  גם  נתפרש  לא  זה  שעניין  דווקא, 

כנ"ל.
ואם כן, נשאלת השאלה: מהו ההכרח של רש"י 
זה  (שעל  לכפורת  עובי  שהיה  הכתובים  בפשטות 
כותב ש"פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח") – אולי 
שאין  ביותר,  דק  כיסוי  אם  כי  הכפורת  הייתה  לא 

שיעור לעוביו?!
ד) ומכאן באים לעניין נוסף – בנוגע למקור של 

פירוש רש"י:
הוא  הדברים  שמקור  מציינים  רש"י10  מפרשי 
"מפחות  למדים  ששם  דסוכה11,  קמא  בפרק 
"פני  שכתוב  ממה  שווה  בגזירה  או  שבכלים", 

הכפורת", ש"אין פנים פחות מטפח". 
אמנם, נוסף לכך שמלשון רש"י "פירשו רבותינו", 
של  דרשה  זו  שאין  משמע,  רבותינו",  "דרשו  ולא 
ישנם  גופא  בגמרא  הרי  בזה,  וכיוצא  שווה  גזירה 
כמה דעות בנוגע לאופן הלימוד, וכמו כן במפרשי 
הגמרא.  מסוגיית  שונים  לימודים  הובאו  רש"י 
ומכיוון שכן, הרי בכתבו "ופירושו רבותינו" סתם – 

לא ממצה רש"י את תוכן העניין בשלימותו!
רש"י  של  כוונתו  שאין  לומר  מסתבר  ולכן, 
לפרטי הלימוד דסוגיית הגמרא. ומכיוון שכן, הרי 
בכותבו "ופירשו רבותינו" סתם – לא ממצה רש"י 

את התוכן העניין בשלימותו!
רש"י  של  כוונתו  שאין  לומר  מסתבר  ולכן, 
מצד  אם,  כי  הגמרא,  דסוגיית  הלימוד  לפרטי 

ההכרח בפשטות הכתובים.
וכפי שיתבאר לקמן.

ד
של  עובייה  בעניין  רש"י  בפירוש  הביאור   [...]

הכפורת:
כאשר לומדים אודות ה"כפורת", צריכים לחשוב 
לכל לראש אודות מציאות הדברים בפועל ממש – 
שהייתה  לארון)  (כיסוי  "כפורת"  אודות  שמדובר 

10. רא"ם, גור אריה ועוד.
11. שם, א-ב.

עשויה כולה מ"זהב טהור".
ובהקדמה:

ב'חדר' בעיירה קטנה – יתכן שלא ידעו מה זה 
"זהב", מכיוון שמעולם לא ראו (לא ה"מלמד" ולא 

ה"תלמידים") צורת "זהב".
מכיוון  זה,  מה  ידעו  כסף,  ואפילו  נחושת,   –  
מנחושת,  עשויים  המטבעות  היו  ההם  שבימים 
וכמו כן היו מטבעות של כסף, אבל מטבעות של 
זהב – היו נדירים ביותר, בפרט בהתחשב עם מצב 
הביאו  ואולי  ההם,  בימים  ישראל  דבני  העניות 
פעם מטבע של זהב ל"חדר" כדי שידעו התלמידים 

צבעו של זהב!
זכורני שכאשר למדו ב"חדר" אודות "עצי גופר" 
וכששאלו  "פימפסן-האלץ".  המלמד:  תירגם   –
החדר?  של  בחצר  שעומד  העץ  זה  האם  אותו, 
השיב: לא, זהו סוג עץ אחר. איזה עץ זה "פימפסן-
האלץ" – המשיכו הילדים לשאול? והשיב המלמד 
לילדים  לומר  התבייש  אבל  ידע,  לא  שבעצמו   –
 – "פימפסן-האלץ"  מעולם  ראה  לא  הוא  שגם 

כשתגדלו תבינו...
שיהיו  כדי  ובחכמה  בדעת  לגדול  צריכים 
"ראויים" לדעת ולהבין... מה זה "פימפסן-האלץ"!
וכמו כן בנוגע ל"זהב": מכיוון שמעולם לא ראו 
זהב – אינם יכולים לחשוב אודות ה"כפורת" כדבר 

מוחשי עשוי מזהב טהור.

ה
ובנוגע לענייננו:

זהב טהור – הוא חומר חלש שאינו יציב, עד כדי 
כך, שכשמייצרים מטבעות של זהב, תכשיטי זהב 
וכיוצא בזה, מערבים בהם כמות מסוימת של שאר 

מיני מתכות, כדי לשמור על יציבותן.
אמתיים  גדול,  דף  טהור"  מ"זהב  כשיעשו  ובכן, 
להניחו  מנת  על  רחבו,  וחצי  ואמה  ארכו  וחצי 
ככיסוי "על עובי הכתלים" (שהרי הארון היה חלול 
מטבע  הרי   – וביותר  ביותר  קטן  עובי  מבפנים), 
הדברים לא יוכל לשמש ככיסוי יציב, אלא יתכופף 

באמצעו (מפני גודלו) וייפול לתוך הארון!
למקרא,  חמש  בן  גם  אחד,  כל  יכול  זה  [דבר 
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לבחון בעצמו – כשינסה בקרטון וכיוצא בזה].
אלא וודאי הכרח המציאות הוא – שהכפורת לא 
רק  שכן,  עובי,  לה  היה  אלא  ביותר,  דקה  הייתה 
באופן כזה יכולה לשמור על יציבותה ולהיות כיסוי 

לארון.
שיעור  נתן  שלא  פי  על  "ואף   – רש"י  ומפרש 

לעוביה, פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח":
הכרח  הוא  ורחבה  ארכה  גם   – לכפורת  בנוגע 
הכלים,  שאר  וכל  הארון,  כמידות  (דלא  המציאות 
(באריכות):  רש"י  כהדגשת  הציווי),  מפני  שהם 
ורוחבה  ארון,  של  כאורכו   – ארכה  וחצי  "אמתיים 
הכתלים  עובי  על  ומונחת  ארון,  של  כרוחבו 
עובי  על  מונחת  שתהיה  כדי  כלומר,  ארבעתם", 
הכתלים ארבעתם (ולא תיפול בתוך הארון), הכרח 
של  ורחבו  כאורכו  ורחבה  ארכה  שיהיה  המציאות 
ארכה  מדות  הכתוב  פירש  כן,  פי  על  ואף  ארון, 

ורחבה.

לשיעור  בנוגע  השאלה  מתעוררת  זה,  פי  ועל 
ולכן  המציאות?  הכרח  הוא  שאף  הכפורת,  עובי 
צריך רש"י להוסיף, "ואף על פי12 שלא ניתן שיעור 

לעוביה, פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח"13.

(משיחת ש"פ תרומה תשמ"ו. תורת מנחם ח"ב עמ' 592. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

12. ועל פי זה מתורץ גם הלשון "ואף על פי כו'" בתוספת וא"ו – מכיוון 
שכל השאלה מתעוררת רק לאחרי אריכות דברי רש"י (בתחילת הד"ה) 

אודות ארכה ור'חבה של הכפורת, שגם הם הכרח המציאות, כבפנים.
צו  בו "חיסרון" – "ס'איז  יש  זה  ביאור  אמנם,   " הוסיף:  אדמו"ר  כ"ק   .13
התורה,  ממקצועות  באחד  "דבר-חידוש"  איזה  כאן  אין  בעה"בטיש"... 
הזהב  מציאות  טבע  עם  הקשור  עניין  אם,  כי  סוד,  או  דרוש  רמז  פשט 

כפשוטה.
תורה"  של  "יינה   – העניינים  בפנימיות  ביאור  גם  ישנו  לזה,  "ונוסף 
למעלה הארון",  על  "כיסוי   – ל"כפורת"  בנוגע  ובפרט  רש"י,  שבפירוש 
מן הארון, ומה גם שממנה באו ה"כרובים", "שנים כרובים זהב מקשה... 
סוף  אור  תורה  (ראה  חסידות  בדרושי  כמבואר  הכפורת",  קצות  משני 

פרשתנו) גודל מעלת הכרובים כו'".

סיכום
ביאורים בפירוש רש"י:

לפני  מופיע  הארון  יצירת  על  הציווי  א) 
המפרשים  מדוע?  המשכן,  הקמת  על  הציווי 
תכלית  היא  השכינה  שהשראת  מסבירים 
לפיכך  הארון,  על  שורה  והשכינה  המשכן 

ציוויו קודם לציווי הכללי של בניית המשכן.
שהדבר  כיוון  זאת,  לבאר  נזקק  אינו  רש"י 
בית  לי  "ועשו  לפסוק:  פירושו  מתוך  מובן 
לשמי" – "עשו לשמי בית קדושה", מובן אם 
זו  שם"  לך  "ונועדתי  נאמר  עליו  שהארון  כן 

תכלית המשכן.
וחצי  אמתיים  טהור  זהב  כפורת  "ועשית  ב) 
ארכה ואמה וחצי רחבה" – בפסוק לא מוזכר 

דבר אודות עובי הכפורת, אך בפירוש רש"י: 
ארון,  של  כאורכו   – ארכה  וחצי  "אמתיים 
עובי  על  ומונחת  ארון,  של  כרוחבו  ורחבה 
נתן  שלא  פי  על  ואף  ארבעתם,  הכתלים 
עוביה  שהיה  רבותינו  פירשו  לעוביה,  שיעור 

טפח".
מדוע רש"י הוצרך לפרש את עובי הכפורת? 
משום שזהב טהור הינו חומר רך וגמיש. זהב 
ארון  על  הפרוש  כמכסה  לשמש  יכול  טהור 
גדול מידות, אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי 
רוחבו, רק כאשר הוא עבה במיוחד. אם יהיה 

רדיד דק – ישקע המכסה לחלל הארון.
הכרחי  הינו  הכפורת  עובי  שציון  נמצא, 
לפיכך  הארון.  מכסה   – הכפורת  בתיאור 

מציין זאת רש"י בפירושו.
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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לראות שתכלית הגלות
היא הגאולה

'סמל' הממחיש את הגאולה
הביאור בפירוש רש"י בעניין "עצי שיטים" . . "יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן 

במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם וציוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים כו'".
[. .] נשאלת השאלה אצל "תלמיד ממולח":

המשכן  עשיית  לצורך  במצרים  ארזים  ונטיעת  בהבאת  אבינו  יעקב  של  בפעולתו  ההכרח  גודל  אמנם  מהו 
מאתיים ועשר שנים לפני הציווי של עשיית המשכן?!

והביאור בזה – מרמז רש"י ב"יינה של תורה" בהזכירו את שמו של בעל המאמר "רבי תנחומא":
זה  שעניין  מכיוון  וכו'  הקודש"  ברוח  צפה  ש"יעקב  תנחומא  רבי  פירש  ולכן  תנחומין,  מלשון  הוא  תנחומא 

מהוה נחמתן של ישראל:
היאורה  הילוד  הבן  "כל  לגזירת  עד  השעבוד  דקושי  במצב  מצרים  בגלות  נמצאים  בני-ישראל  כאשר 
בעיניהם  תשליכוהו" כו' וכו' – הרי מלבד ההבטחה ד"ואנכי אעלך גם עלה", שואבים הם עידוד ונחמה בראותם
ממש את עצי הארזים שהביא יעקב ונטע במצרים מכיוון שצפה ברוח הקודש ש"עתידין לבנות משכן במדבר", 

ו"ציוה לבניו (ובניו לבניהם אחריהם, וכן הלאה) ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים"!
כלומר עצי שיטים לצורך עשיית המשכן גופא – היו יכולים אמנם להשיג גם באופן אחר, אבל, כדי שתהיה 
נחמתן של ישראל (ענינו של רבי תנחומא) – הוצרך יעקב אבינו להביא ארזים ולנטעם במצרים, ולצוות לבניו 
שייטלום עמהם כשיצאו ממצרים, כדי שבמשך כל זמן גלות ושעבוד מצרים יהיו לנגד עיניהם עצי הארזים 
שנטעם יעקב אבינו על מנת שייטלום כשיצאו ממצרים, היינו שעצי ארזים אלה מסמלים וממחישים את גאולתן 

של ישראל.

גאולה כפשוטה ולא בדרך "דרש"
ומכאן באים לעניין של נחמה גם בנוגע לגלותנו זה אחרון:

כשנמצאים בחשכת הגלות, "כל הגלויות נקראו על שם מצרים" במדבר העמים "נחש שרף ועקרב וצמאון 
גו'", חושך כפול ומכופל של עקבות משיחא – אומר רבי תנחומא, מנחמם של ישראל, שאין להתפעל מחשכת 
ה"מדבר"  ממציאות  לעשות  היינו  במדבר",  משכן  "לבנות  היא  והמטרה  שהתכלית  שיודעים  מכיוון  הגלות, 
משכן ומקדש לו יתברך, דירה לו יתברך בתחתונים. עד לסיום הציווי "ועשו לי מקדש" כפשוטו בבית המקדש 

השלישי שבו יתגלה גם המשכן שעשה משה, משכן המדבר.
[. .] מכיוון שלאחרי כל זה עדיין לא בא – מתעוררת השאלה והדרישה והצעקה האמיתית של בני-ישראל: 
של  ודרישתם  בקשתם  את  ממלא  שהקב"ה   – הוא  זו  וצעקה  ודרישה  לשאלה  היחידי  והמענה  מתי?!...  "עד 

ישראל, ומביא תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה כפשוטה בפועל ממש!
וכמרומז בדיוק לשונו של רש"י "פירש רבי תנחומא" – שעניין הנחמה (תנחומא) הוא באופן של "פירש": לא 
דרש, דרוש ופשט'ל יפה, כי אם פשטות העניין, היינו נחמה וגאולה כפשוטה ממש, שהרי לא ייתכן שה"גלות" 

יהיה בפועל ובפשטות, ואילו הנחמה – באופן של "דרש" בלבד... 

('התוועדויות' תשמ"ז כרך ב, עמ' 548-550 ואילך)

משיחוגאולה
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ליובאוויטש וגור במלחמת ה' 
כנגד ההתבוללות

בשנת תשל"ז השמיע הרבי שיחה נרחבת בה עמד על קשרי אדמו"רי 
ליובאוויטש, קוצק וגור • כנס היסטורי בבניני האומה בכ"ד טבת תשמ"ג 

אורגן על-ידי עסקני גור וליובאוויטש בהמרצתו וניצוחו של האדמו"ר בעל 
ה"לב שמחה" זצ"ל ובנו שליט"א • פעילות למען תיקון חוק "מיהו יהודי" 

בזמן ה'בית-ישראל' • בחורף תשל"ד נכנס ה'פני מנחם' פעמיים ליחידויות – 
ובהמשך כתב לו הרבי • שני פרטים מה'יחידות' הפרטית בחודש אדר תשד"מ 
(פורים תש"ל) לתחילת מאבקו הגלוי של הרבי לתיקון חוק השבות למלאת 31 שנים

לגאון רבי אליהו פישר ראש הכולל ורבם של חסידי 
גור בניו-יורק איחל הרבי:

באהבת  יחד  לעשות  נוספות  הזדמנויות  שתהיינה 
ישראל ואחדות ישראל.

היה זה בל"ג בעומר תשד"מ (יומן 'רישומה של שנה' 
השתתפות  על  לו  שהודה  לאחר   (227 עמ'  תשד"מ 
(ליד  המרכזי  ב"פאראד"  גור  מתלמוד-תורה  כיתות 

770) של ל"ג בעומר.
פורים  שושן  תצווה,  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
תקדים  לו  היה  לא  כי  שדומה  משהו  התרחש  תשל"ז, 
שיחה  הקדיש  הרבי  הרבי.  של  נשיאותו  שנות  במהלך 
גדולי  שאר  עם  נשיאינו  רבותינו  של  לקשר  שלימה 

ישראל שבדורם על-ידי תורתם. 
נשיאינו  רבותינו  בין  ההדוק  לקשר  המשיך  מכאן 
נסיעתו  על  סיפר  אחר-כך  וגור.  קוצק  לאדמו"רי 
לניחום אבלים בחצר גור, בשליחות חותנו כ"ק אדמו"ר 
בבית  מגור  האדמו"ר  של  גיסו  ביקור  ועל  מוהריי"צ, 
הרה"ק המקובל וכו' ר' לוי יצחק נ"ע – אביו של הרבי. 
בהמשך נסובה השיחה סביב המאורע שאירע באותה 
האדמו"ר  פטירת   – אדר  בב'  גור  בחצר  (תשל"ז)  שנה 
ברכה  העניק  הרבי  מגור.  ישראל')  (ה'בית  ישראל  רבי 
לממלא- ה'שבעה')  (בסיום  שנתמנה  אחיו  להצלחת 

מקומו – האדמו"ר רבי שמחה בונים (ה'לב שמחה'). 
(ומשם  המניחים  על-ידי  בשעתו  נרשמה  השיחה 

 ,(525-522 עמ'  א'  כרך   – תשל"ז  ב'שיחות-קודש' 
ופורסמה  ללשון-הקודש  ב'תרגום-חופשי'  תורגמה 
ב'כפר חב"ד' גליון 79 (ז' טבת תשמ"ג) עמודים: 22;20; 
ולימים   144-142  ;418-415 עמ'  א'  כרך  מלך  ימי 
(בשלימות) ב'תורת מנחם – מנחם ציון' כרך ב' עמודים 

.423-420
ל'יחידות'  הרבי  קיבל  מכן  לאחר  קצרה  תקופה 
נרחבת את בנו הרה"צ רבי יעקב אלתר (כיום האדמו"ר 
מגור) שליט"א ושוחח עמו ארוכות הן בענייני תורה הן 
בעניינים העומדים ברומו של עולם – הדברים פורסמו 
מעודכנת  ובמהדורה   56-32 עמ'  החכמה'  ב'בצל 
ב'פרדס חב"ד' גיליון 18 עמודים 7-42 [וראה 'עיונים' 
שלח  (פרשת  א'קצה  גליון  ב'התקשרות'  זו  ב'יחידות' 

כ"ב סיון תשע"ז) עמודים 12-9].
לביקור  שמחה'  ה'לב  הגיע  תשל"ח  אלול  בחודש 
תשל"א  בשנת  התקיים  שלו  קודם  (ביקור  הרבי  אצל 
ופורסם ב'התקשרות' גליון תקמו עמ' 9-12). הדברים 
ובמהדורה   ,64-60 עמ'  החכמה'  ב'בצל  התפרסמו 

מעודכנת שתופיע בקרוב בע"ה.

אירוע היסטורי בכ"ד טבת תשמ"ג
שיתוף הפעולה שבין ליובאוויטש-גור הניב פירות:

האומה  בבניני  ענק  כנס  התקיים  תשמ"ג  טבת  בכ"ד 
 – "מיהו-יהודי"  השבות  חוק  לתיקון  ת"ו  בירושלים 
התפרסם  בתמונות  מלווה  האירוע  של  נרחב  תיאור 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

9

פי ההגבלות דתורת החסידות, ואין צורך להאריך 
וגם  ומפורסמים,  ידועים  שהדברים  כיוון  בזה, 

בדפוס"102.
מנהג האדמו"ר - "מאמר דא"ח בתוך הסעודה"68.
 - משקה  בשתיית  ההגבלה  בעניין  התקנה 
שכ"ק  פעמים  היו  בפורים103.  גם  עומדת  בתוקפה 
דשבת- או  דפורים  בהתוועדות  ביקש  אדמו"ר 
המסובים  אחד  שעל-כל-פנים  שלאחריו104,  קודש 
יקיים 'עד דלא ידע' כפשוטו ו'יוציא' בזה ידי חובה 

את כל הציבור105.
ח"ו  ליצנות  של  עניין  איננו  "פורים-תורה" 
ולהתייגע  לדייק  שבמקום  אלא  העולם,  כטעות 
על עומקם של דברים, מתעכבים על עניין שטחי 
בשמחה,  הוספה  לידי  ומביא  הקשור  עניין  יותר, 
ככל  "תורה",  של  עניין  זה  הרי  אופן  בכל  אבל 

ענייני התורה106.
מגבית  לעשות  הרבי  נהג  פורים,  בהתוועדות 

עבור 'קופת רבינו'107.
נוהגים לנגן 'הָאפ קָאזַאק'108.

אדמו"ר  כ"ק  נהג  ההתוועדות  סיום  לקראת 
להזכיר אודות ההכנות למבצע פסח, כולל לדאוג 
הפורים  שמיום  כיוון  ולבוש,  מזון  למעות-חיטין, 

עצמו מתחילים "שלושים יום לפני החג"109 .
קצת  היום  להרבות  צריכים  ירושלים  בני  גם 

במשתה ושמחה110.

הרבי  שהורה  פעמים  היו  אמנם  עמ' 372.  ח"ב  תש"נ  התוועדויות   .102
לקיים 'עד- דלא-ידע' כפשוטו, והתקנה בענייו הגבלה ב'משקה' נדחתה 
חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה   .97 הערה  לקמן  ראה  שעה.  לאותה  על-ידו 
בספר-השיחות  לשמחת-תורה.  בקשר  שסט-שע  עמ'  אלול-תשרי 
לימי  בקשר  התוועדויות  ג'  לערוך  הרבי  הציע   351 עמ'  ח"א  תש"נ 

הפורים, כדי שיהיו באופן של 'חזקה', עיי"ש.
103. כמפורש בכ"מ, ומהם במענה ב'יחידות' שנדפס בס' היכל-מנחם 

כרך ג עמ' רנח. וראה לעיל הערה 92.
104. כגון התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1478.

105. ראה גם שיחת פורים תשט"ז סעי' כו – תורת מנחם חלק טז עמ' 
145. ביאור העניין במכתבו שנדפס בהתוועדויות תשמ"ב ח"ב עמ' 980.

106. התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1426.
107. ספר-המנהגים שם, ומציין לספר-השיחות תורת-שלום עמ' 243.

שבהם  הזמנים  בין  פורים  נזכר  לפעמים  תשל"ב.  פורים  שיחת   .108
ניגנו את ניגון 'ארבע הבבות' של אדמוה"ז. הרבי ציווה בקביעות לנגנו 
שציווה  פעמים  זוריצ'י'.  'ניע  ואחריו  הפורים,  התוועדות  סיום  לקראת 

לנגן גם 'קול ביער'. – 'אוצר' עמ' רצב-ג.
עמ'  ח"ב  תשמ"ב  התוועדויות  ראה  ס"א.  תכט  סי'  אדה"ז  שו"ע   .109
עמ'  ח"ב  תנש"א   ,303 עמ'  ח"ב  תשמ"ח   ,1280 עמ'  ח"ב  תשד"מ   ,977

339, 399, ועוד.
יצחק  מנחת  שו"ת  הגהמ"ח  הערת  וראה  ס"ב.  תרצ"ה  סי'  רמ"א   .110

ע"ז בלוח דבר- בעתו.

בחיפה, בשנים רגילות, קוראים את המגילה גם 
בט"ו, כי היא ספק מוקפת חומה111.

סדר פורים המשולש בעיה"ק ירושלים 
ת"ו34

ביום ו' י"ד באדר: קורין את המגילה בברכותיה 
בלילה וביום - אחר קריאת המגילה בלילה אומרים 
ואתה קדוש - ונותנים מתנות-לאביונים. אבל אין 

אומרים ועל הניסים, ואין קורין בתורה.
"ועל  אומרים  תצוה:  פרשת  שבת-קודש  ביום 
שני  ומוציאין  ובברכת-המזון,  בתפילה  הניסים" 
ספרי-תורה, בראשון קורין לשבעה עולים בפרשת 
"ויבוא  בשלח  בפרשת  למפטיר  ובשני  תצווה, 
ה'  אמר  "כה  הפטרה:  דפורים).  (הקריאה  עמלק" 

צבאות, פקדתי . ." (הפטרת פרשת זכור).
פורים  סעודת  עושין  באדר:  ט"ז  ראשון,  ביום 
ואין  ומשלוח-מנות,  לאביונים112]  מתנות-  [וגם 
לאומרו  ויש  הניסים,  ועל  ולא  תחנון,  אומרים 
דשבת  הרחמן  (במקום  ב'הרחמן'  המזון  בברכת 
כמו  ניסים  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן  ויום-טוב): 
בימי  הזה,  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשה 

מרדכי . .".
ושולחין  הדעות:  כל  ידי  לצאת  מחמירין  ויש 
עושין  פורים  וסעודת  וט"ז,  ט"ו  י"ד,  בימים  מנות 

גם בשבת, שמוסיפים סעודה אחת לשם פורים.

• ( מסיבות טכניות קיצרנו הפעם, ובפרט 
בהערות (מלבד כמה דברים שתוקנו או 
שנתחדשו לנו). המתעניין בפירוט טעמים 
ומקורות ימצאם ב'התקשרות' (גיליון קלט) 
דפורים תשנ"ז.

111. (נפקא מינה בקביעות זו לעניין משלוח מנות וסעודה, להחמיר גם 
ביום ראשון) הערה למכתב לכינוס השלוחים, לקוטי-שיחות חכ"ט עמ' 
423 [שמעתי מאחד מחברי המזכירות, שהודעת הרבי (שיחת ש"פ ויחי 
השיחות  שעל  למ"מ  אחראי  שאינו  ואילך)  סט"ז  הת'  הנחות  תשמ"א, 
המוגהות - אינה חלה על המכתבים]. ובשיחות-קודש תשל"ז ח"ב ס"ע 

7 (כמו בלוח א"י עץ-חיים) ציין רק שיש 'סברא' כזאת.
ח"ב  או"ח  ומנהג'  הלכה  'שערי   ,490 עמ'  כא  כרך  לקוטי-שיחות   .112

סי' רצד.

24



(מאכל ומשקה)"82.
על-ידי  להיות  צריך  שמשלוח-מנות  אומרים  יש 

שליח83.
ענייני  בכל  הקטנים  את  גם  לשתף  ישראל  מנהג 
הפורים84, ואדרבה - בעניינים מסויימים, כמו בהכאת 
נעשה  ה'רעש'  עיקר  דרכים,  ובשאר  ב'רעשנים'  המן 
על-ידי הקטנים, עם כל התמימות, החיות וההתלהבות 
למנהג "ללבוש פרצופים  בנוגע  וכן  להם,  האופייניות 

(מסיכות) בפורים" שנעשה בעיקר על-ידי הקטנים85.
בימי הפורים נהגו הקטנים והקטנות ללבוש 'עטרה', 

ותבוא עליהם ברכה86.
קודם  השקל,  מחצית  היום  נותנים  ת"ו87  בירושלים 

תפילת מנחה88.

משתה ושמחה
סעודת פורים, זמנה לכתחילה בשחרית משום כבוד 
ציבור  כשמזמינים  (ובפרט  הדחק  בשעת  אך  שבת89, 
ש"ק90 במצוות  וגם  היום  במצוות  אותו  ומזכים  רחב 

וישראל  לוי  לכהן,  שנה  בכל  לשלוח  נוהג  היה  הרבי  שם.  ספר-המנהגים   .82
הרה"ח   - יי"ש  ובקבוק  פרי  פרג,  ממולא  אוזן-המן  הכיל:  המשלוח  קבועים. 

רי"ל ע"ה גרונר, 'התקשרות' שם.
בלקוטי- מובא  סוס"ו,  פורים  מערכת  דינים  אסיפת  שדי-חמד  ראה   .83
ממש,  שליחות  כדין  א"צ  אך  באחרונים.  וכן  ועוד,   118 עמ'  ל"ג  כרך  שיחות 
מנות  לשלוח  ישראל  שמנהג  ולהלן   302 עמ'  ח"א  תשמ"ח  בסה"ש  וכמובא 

ע"י התינוקות.
שם.  ח"א  תשמ"ח  ספר-השיחות  משלוח-מנות,  ידיהם  על  שולחים  וכן   .84
ובמיוחד מתנות-לאביונים, ראה 'קדושת לוי' קדושה שנייה. ע"ד חינוך קטני 

קטנים בענייני פורים, ובפרט בצדקה - התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 561.
כמה  התירו  זה  מנהג  שבשביל  תרצ"ו,  סו"ס  או"ח  רמ"א  בשו"ע,  כמובא   .85
עניינים - התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 1239, ועוד. ע"ד הצגות לבנות בפורים 
- ראה היכל-מנחם כרך ב עמ' קמה. בלקוטי-שיחות חל"א עמ' 279 באריכות, 

שלא ישחקו כלל הילדים בתפקיד 'המן', ובוודאי שלא בהתלהבות.
86. התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 484.

וכן  לחומרא.  לנהוג  יש  חומה'  מוקפות  'ספק  שהם  מקומות  בשאר  וכן   .87
להלן כשנזכרה ירושלים.

מקומות  בכמה  ברם,  שם.  אנ"ש  בין  נהוג  וכן  כולל-חב"ד  בלוח  הוא  כן   .88
משמע שנתינת מחצית השקל קשורה עם התענית (ראה מהרי"ל עמ' תכא, 
הובא בדרכ"מ סי' תרצ"ד. ובכף החיים שם ס"ק כה מבאר: "כדי שיהא צדקה 
עם התענית לכפר") וכאורה, לפי זה גם בירושלים צריך לתת מחצית השקל 

במנחה של תענית אסתר. וע"ע.
 ,805 עמ'  תשל"ז  שיחות-קודש  כולל-חב"ד.  לוח  ס"ב.  תרצ"ה  סי'  רמ"א   .89
ובקצות  מוגהות).  (אינן  סכ"ה  הת'  הנחת  תשמ"א  משפטים  ש"פ  ושיחת 
השלחן סי' סט בבדי השלחן ס"ק ח כתב שכמה שאפשר, יש להקדימה מפני 

כבוד השבת.
5:40) שביעית"  ב"שעה  אפילו  לקדש  יש  בנקל  א"א  אם  זה  במצב  ולכן   .90

עד 6:40 בכל מקום באה"ק) ולסמוך על דעת אדמוה"ז בשולחנו שע"פ נגלה 
חובת הקידוש מייד קודמת לזה (ראה בסי' רעא ס"ג, שערי הל' ומנהג או"ח 
כלל  בזה  נוהגין  שאין  אלה  על  זכות  לימוד  גם  מופיע  (שם  קמא  סו"ס  ח"א 

באה"ק), קיצור הלכות שם הערה 13, 'התקשרות' גיליון שעט).

ניתן  לנשים),  אנשים  בין  מלאה91  בהפרדה  כמובן   –
לעשותה92 עד זמן הדלקת הנרות, ואז ידליקו הנשים 
שלאחר-מכן),  בסעודה  שישתתפו  (בתנאי  שם  נרות 

אם אפשר – על השולחן שאוכלין עליו.
לאכול  המעוניינים  ומקדש'93  מפה  'פורס  אחרי-כן: 
מפסיקים  הנרות  הדלקת  אחרי   – אז  שבת  סעודת 
לאכול, פורסים מפות ומפיות לכסות את כל הלחם94
שעל השולחנות, אומרים 'שלום עליכם' ו'אשת חיל'95
לא  בסעודה,  יין  ששתה  מי  שבת.  של  קידוש  ועושים 
(יותר  לחם  באכילת  ממשיכים  בקידוש.  'הגפן'  יברך 
ובברכת  'המוציא',  ללא  'כזית'96)  ולפחות  מ'כביצה', 
המזון מזכירים הן 'ועל הניסים' והן 'רצה'97, ואחר-כך 

מתפללים קבלת שבת וערבית.
רק  הסעודה"98,  קודם  בתורה  מעט  לעסוק  "טוב 
מעט - כדי שלא יימשך בלימודו וישכח לקיים מצוות 

סעודת פורים99.
סעודת  של  והמזון  המוציא  ברכות  "לנטילת-ידים, 
'סויבלענע  האדמו"ר  לבוש  הדא"ח,  ואמירת  פורים 
ונמוך  צר  אך  לשטריימל  דומה  [כובע-פרווה,  היטל' 

ממנו, כמעט ברוחב הראש] וחגור אבנט"100.
"שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום-טוב"101.

דפורים,  המעת-לעת  במשך  להתוועדויות  "בנוגע 
מתוך שמחה באופן ד'עד דלא ידע', אבל עם הגבלות 
כו', ובפרט בנוגע לתלמידים, ועל-דרך-זה בנוגע לכל 
על- להיות  שצריך  פעמים  כמה  כמדובר  בני-ישראל, 

91. במחיצה דווקא, כיוון שמדובר ב"משתה ושמחה" – ראה שערי הל' ומנהג 
חלק אה"ע סי' קכו. 'התקשרות', גיליונות: תקפ"ח, תרמ"א ותרמ"ה.

להתחיל  יש  ולכן  מגילה,  שמעו  שלא  כאלה  גם  לבוא  עשויים  הסתם  מן   .92
יותר מוקדם, כדי שיספיקו גם את קריאת המגילה.

כשחל).  עמ' 57 (ד"ה  המנהגים  ס'  רעא ס"ט-יג.  שו"ע אדמוה"ז סי'  ע"פ   .93
אף שרבותינו נשיאינו בעצמם לא נהגו בפריסת מפה (ראה סה"ש תש"ד עמ' 
39 ואילך, ועוד; מסתמא מפני החשש בזה ע"פ נגלה – בשו"ע שם סו"ס יא, 
וע"פ קבלה – בכף החיים שם ס"ק כב. ראה 'משבחי רבי' עמ' 155. ראה גם 
'לשמע אזן' עמ' קמא), הנהיגו זאת אצל החסידים, כנראה מפני חשיבות עניין 
ההתוועדות. וגם מה שבגלל אי-הסדר בר"ה תשד"מ, הפסיק הרבי הנהגה זו 
בהתוועדויותיו מאז ואילך (ראה יומן 'רישומה של שנה – ה'תשד"מ' עמ' 51, 
זו  שאין  אנ"ש  מרבני  מכמה  שמעתי   ,(323 עמ'  ח"א  תשד"מ  ו'התוועדויות' 
הוראה כללית לכל מקום ולכל מצב, אלא שחובה על האחראי לדאוג מראש 

לכך שהמשתתפים יקיימו את כל הפרטים כנדרש.
94. גם את הלחם הפרוס - ראה ש"ש כהלכתה פמ"ז סכ"ה, וש"נ.

95. ראה לוח 'דבר בעתו'.
96. שו"ע אדמוה"ז סי' רעד ס"ו וסי' רצא ס"א.

97. שו"ע אדמוה"ז סי' קפח סי"ז.
98. רמ"א שם.

99. 'שערי המועדים-פורים' סי' י.
100. ספר-המנהגים שם. והרבי נשיא דורנו לא חבש כובע זה.

101. תורה-אור צח,א. ספר-המנהגים שם ובעמ' 38, וש"נ. ועד"ז באג"ק ח"כ 
עמ' קסז.
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טבת תשמ"ג) – בראשות  חב"ד' גליון 82 (כ"ח  ב'כפר 
להתקשר  אישי  באופן  שטרח  שמחה',  ה'לב  האדמו"ר 
לאירוע.  ולהזמינם  ולגדולי-תורה  לאדמו"רים 
התבטא  מליובאוויטש",  לאדמו"ר  זאת  "הבטחתי 
באותם ימים באזני חסידיו. ולא רק השתתפות בגופם 
האדמו"ר  הוראת  "לפי  בממונם:  גם  אלא   – ובנפשם 
של  ההוצאות  מחצית  השתתפות  לתת  לחסידיו  מגור 
כנס מיהו-יהודי שהיה בבניני האומה בירושלים" ('ימי 

תמימים' כרך ח' עמ' 175).
של  (שבעיצומו  רבה  רוח  נחת  לרבי  גרם  האירוע 
האירוע דווח על כל אחד מהאורחים הנכבדים שנכנסו 
לאולם). גם אחרי האירוע התעניין הרבי מדוע אישיות 
'ימי  (ראה  באירוע  חלק  נטלה  לא  מסוימת  תורנית 

תמימים' כרך ח' עמ' 174).
פעם אחת כתב הרבי פתק בכתב-יד-קדשו לעסקני 
הועד למען שלימות העם לפני פעולה מסוימת כי לא 
שייך לבצעה בלי להביא בחשבון את תגובת האדמו"ר 
בפעילות  שהשתתף  שליט"א,  שמחה']  [ה'לב  מגור 

לתיקון החוק.

פעילות בזמן ה'בית ישראל'
זה  בעניין  פעולות  קדמו  יהודי'  'מיהו  של  לכנס 

שהתקיימו בזמן ה'בית ישראל'.
בז'  לרבי  וולף  אפרים  הרב  של  מפורט  דיווח  להלן 
סיון תשל"א ('ימי תמימים' כרך ה' עמוד 184 ואילך):

"עצרת ַעם ליד הכותל המערבי בשבת 
פרשת במדבר תשל"א

אחר- סיון]  ה'  במדבר  [פרשת  "בשבת-קודש 
הכותל  ליד  עם  עצרת  התקיימה   5 בשעה  הצהריים 
המערבי בעניין מיהו יהודי. השתתפו כ-1,500 אנשים, 
מתוכם כ-800 מחסידי גור (בהתאם להבטחת האדמו"ר 
בבית- הכריזו  שי'  להרב-עזריאל-זעליג-סלונים  מגור 
המדרש בשמו שהוא מבקש מכולם להשתתף בעצרת 

ליד הכותל המערבי).
"העצרת התחילה בערך בשעה 5:15. מר מנשה לוי 
היה הפותח והמנחה (מנשה לוי הנו מעסקני ועד העדה 
אחר-כך  סיני').  'קול  הבטאון  לאור  ומוציא  הספרדית 
דיבר הרב בצלאל ז'ולטי, אשר בדבריו עמד על הרעיון 
שאיננו מוצאים שידי משה רפו אלא במעשה המדיינית 
בידי  עלה  הניסיונות  כל  בשאר  בנשואי-תערובת. 
משה  ידי  רפו  בנישואי-תערובת  אולם  לתקן,  המנהיג 

כי נגע הדבר לעצם קיום עם ישראל, וכן איננו מוצאים 
ההבטחה  ומיד  המדיינית  במעשה  אלא  קנאות  עניני 

של ונתתי בריתי שלום.
אשר  גרוסמן  ישראל  הרב  [הגאון]  דיבר  "אחר-כך 
בתירא  בן  יהודה  דר'  המעשה  על  [בדבריו]  עמד 
פסח,  מקרבן  ואכל  כיהודי  עצמו  שהציג  הגוי  שהרגו 
[הגאון  ירושלים.  על  פרושה  ומצודתך  בנציבין  אתה 
ר' י. צדקה [נכח באירוע אך] לא דיבר כי נאם לפני כן 
באיזה בית-כנסת והבטיח לדבר מעניין מיהו-יהודי... 
לאחר העצרת היה ריקוד של [הניגון] עוצו עצה ותופר 
(חסידי גור יצאו בריקוד [ושרו] "נעשה ונשמע אמרו 

כאחד")...".
('ימי  וולף  הרב  דיווח  תשל"ב  אלול  בי"א  ושוב, 

תמימים' כרך ה' עמ' 397):
"ביום ו' חתם אדמו"ר מגור על ענין התענית-ציבור, 
ועתה אוספים שאר החתימות. ר' שלום נח ברזובסקי 
פינחס  ור'  לחיפה  יצא  מסלונים]  האדמו"ר  [=לימים 

מנחם אלתר עוסק עתה במקומו".
דסליחות  א'  ליום  שנקבעה  בתענית-ציבור  מדובר 
ובעיקר,  האחרון,  דזמן  האיומות  הגזירות  לביטול 
קיום  תחת  החותרת  יהודי"  ד"מיהו  האיומה  הגזירה 
היהדות כולה – כפי שהרבי האריך לדבר על-כך – ראה 

תורת מנחם כרך סט עמ' 257 והערה 40 ושם נסמן.
רבי  הרבי פעמיים הגאון  אצל  ביקר  תשל"ד  בחורף 
כראש  ימים  באותם  שימש  אשר  אלתר  מנחם  פינחס 
עוד  נכחו  הראשונה  ב'יחידות'  אמת".  "שפת  ישיבת 

מספר אישים, והשנייה הייתה ב'יחידות' ממש.
מסתבר שבשני ה'יחידויות' עלה נושא 'מיהו יהודי' 

על הפרק.
כך תיאר העסקן האגודאי הרה"ח ר' שמואל מרדכי 
אחת'  נסיעה  'קורות  בקובץ  רשמיו  את  (ז"ל)  מינץ 
אותם מביאים אנו כלשונם (הדברים התפרסמו בעבר 

ב'כפר חב"ד' אך כאן הובאו כפי שהם במקורם):
"קראון-הייטס, שמה הולך לפניה, כמגדלור המפיץ 
פני תבל. כאן פעל השטיבל הגוראי במלוא עוזו. כאן 
כאן  גור].  [=חסידי  אנ"ש  שבין  הותיקים  התגוררו 
פני  על  ואורו  תורתו  והפיץ  העולמי  חב"ד  מרכז  פעל 

הגלובוס. קראון-הייטס - - - 
"בקראון-הייטס התגורר הרה"ח ר' לייבל צישינסקי 
בחצות-ליל,  שהינו.  בביתו  מונטגומרי.  ברחוב  ז"ל 
האדמו"ר  של  ובית-מדרשו  ביתו  עבר  אל  פסענו 
וחדוותא  יקרות  באור  קיבלנו  אשר  מליובאוויטש 
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דאורייתא.
"הביקור היה כשעה ומחצה, בה פלפלו וחקרו ולנו 
בסיום  התורה.  מקצועות  בכל  הלכה,  של  בעומקה 
יהודי',  'מיהו  נושא  את  מחב"ד  הרבי  העלה  השיחה 

שהיה הוא הלוחם הגדול למענה.
"ה'פני מנחם' אמר לו שפינחס ספיר שכיהן אז כשר 
האוצר אמר לו: "לו ידענו שזה 'ערקתא דמסאני' היינו 

עומדים על כך במלוא התוקף".
"אכן כן" – השיב הרבי מחב"ד – "יש להילחם על זה 

עוד ועוד".
מחב"ד:  האדמו"ר  את  ושאל  מנחם'  ה'פני  הוסיף 
"והלא ישנם עוד מאבקים, גיוס בנות וחילול שבת?!".

נענה הרבי מליובאוויטש והשיב: "בדברים שגדולי 
תורה בארץ ישראל נתנו דעתם עליהם וביניהם אחיך 
[ה'בית ישראל'] אין אני מתערב, אף-על-פי שבדרך-
אגב יש לי השגות על ההסדר של גיוס בנות, כי אם יש 
בנות בצבא – אסור לשום חייל להתגייס לשם, כי מה 
אולם  הבנים?  את  הצלנו  כשלא  הבנות  הצלת  מועיל 
איני מתערב אם הגיעו להסדר הזה. ברם נושא 'מיהו 
יהודי' הוא נושא שלא נידון על-ידי גדולי [= התורה ב] 
ארץ-ישראל, ולכך אני מטיל כל כובדי בנידון דנן...".

שוב בימים הקרובים עלה ה'פני מנחם' לביקור נוסף 
עינים  בארבע  ביניהם  ודיברו  מחב"ד,  האדמו"ר  אצל 

בעניני חסידות". עד כאן מרשימת רש"מ מינץ (ז"ל).

"בהעניינים אודותם דברנו"
ביומנו  קוראים  אנו  הביקורים  שני  תאריכי  על 
שלום'  'דברי  (ז"ל)  שור  דובער  שלום  ר'  הרה"ח  של 

עמודים סז; סט.
"יום א' פ' תצוה, ב' אדר

"ליל 'יחידות', אחיו של האדמו"ר מגור רבי פינחס 
מנחם [אלתר] הי' ב'יחידות' ליותר משעה.

"יום א' פ' ויקרא, ר"ח ניסן
[הגאון] רבי משה פיינשטיין... נכנס לכ"ק אדמו"ר 
מגור  האדמו"ר  של  אחיו  גם  משעה.  ליותר  שליט"א 

רבי פינחס מנחם נכנס לכ"ק אדמו"ר לשעה ומחצה".
"מיהו  על  דובר  גם  שבה   – השניה  ה"יחידות"  על 
יהודי" – אנו יכולים ללמוד ממכתבו של הרבי מאסרו 
חג הפסח ה'תשל"ד ('אגרות-קודש' כרך כט עמ' קלט):

נ.ב.
כבוד-תור־ מכתב  בשולי  ההוספה  על  תשואת-חן 
בהענינים  מפורט  מכתב  יהי'  היום-טוב  שלאחרי  תו 

 רבי יעקב אלתר שליט"א (אז בנו של) האדמו"ר מגור, במהלך 
ביקור 'יחידות' אצל הרבי בו' אדר תשמ"ט. במהלך ביקור יחידות 

אצל הרבי בו' אדר תשמ"ט.
בתחילה שוחח עם הרבי מספר דקות בהשתתפות קהל קטן בגן 
עדן התחתון ב-770, ובסיומה אמר לרבי: "הרבי משפיע רוחניות 

וגשמיות". 
לאחר מכן ביקש מכל הנוכחים לצאת מהחדר ושוחח ביחידות עם 
הרבי. לאחר עשרים דקות יצא האדמו"ר מהחדר כשפניו מסובבים 
לצד הרבי בהקפידו שלא להפנות את גבו לרבי. הרבי ליווהו, ואמר 

לעסקני גור: "יישר כח שהבאתם לכאן את האורח החשוב".
לאחר מכן יצא האדמו"ר, והרבי המתין על מפתן הכניסה ל-770

כדקה שלימה עד שמכוניתו נעלמה מהאופק.
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אל  קדיש-יתום.  עלינו.  שלמא).  (יהא-  קדיש  קדוש. 
תירא. אך צדיקים34.

הקורא מגילה לנשים (בלבד) מברכות (ואם לאו - 
יברך הקורא) "לשמוע מגילה"65.

הרמ"א פסק שאין לברך אחר קריאת המגילה אלא 
בציבור66, אבל האדמו"ר מברך על קריאת המגילה גם 

ביחיד לפניה ולאחריה, הן בלילה והן ביום67.
ויאמר  בסעודה"68,  קצת  וירבה  ישמח,  בלילה  "גם 

'ועל הניסים' בברכת המזון.

שחרית
תחנון  אומרים  אין  הניסים.  ועל   - בשמונה-עשרה 

ו'א-ל ארך אפיים'. חצי קדיש34.
"ויבוא  בשלח  בפרשת  עולים  לשלושה  קוראים 
אחד.  לכל  פסוקים  שלושה  יז,ח-טז),  (שמות  עמלק" 
זכר  כך  ואחר  (בסגול)  זכר  קוראים   - עמלק'  'זכר 
בקריאה  יכוון  זכור,  פרשת  שמע  שלא  מי  (בצירי)4. 
עדיין  נתן  שלא  מי  עמלק.  זכירת  חובת  ידי  לצאת  זו 

לצדקה 'מחצית השקל' נותן זאת עכשיו69.
• ברית מילה: יש המלים לאחר קריאת המגילה70.

"שמיעת וקריאת המגילה - בתפילין דרש"י"68.
כולל  ברכות,  בשלוש  המגילה  את  קוראים 
'שהחיינו'71, כמו אמש (עיין לעיל). בברכת 'שהחיינו' 
ומתנות-לאביונים  משלוח-מנות  מצוות  על  גם  יכוונו 

וסעודת פורים34.
ריבנו',  את  'הרב  מברכים  המגילה  קריאת  לאחר 

ואומרים: שושנת יעקב. אשרי. ובא לציון.

לאחר  קל.  סיבוב  הוסיף  ותוך-כדי-כך  בסידור,  לעיין  הרבי  פנה  האחרונה, 
אמירת 'שושנת יעקב' המשיך לגלול עד גמירא.

65. רמ"א סי' תרפ"ט ס"ב ומ"א שם ובסי' תרצ"ב ס"ק ה ועוד.
ס"ק  תר"צ  סי'  בכף-החיים  מסיק  הב"י  ולדעת  סוס"א.  תרצ"ב  סי'  רמ"א   .66
קכד שגם היחיד מברך. וכ' שכן פסקו הא"ר, מאמר מרדכי ובן איש חי, וכ"פ 

גם הערוך- השולחן (תרצ"ב ס"ה, גם כ'מנהג העולם').
67. ספר-המנהגים.

68. רמ"א סי' תרצ"ה ס"א.
69. לוח כולל-חב"ד, וראה דעת המג"א סי' תרצ"ד שזהו זמן נתינתה לכתחילה.

70. כן נהג תמיד המוהל הרה"ח ר' יעקב-יוסף ע"ה רסקין ('התקשרות' גיליון 
מ עמ' 18) למול לאחר קריאת המגילה, כדעת תה"ד סי' רסו, ב"י בבדק-הבית 
תרצ"ג  סו"ס  והגר"א  הפר"ח  רנא,  סי'  ח"א  הרדב"ז  שו"ת  רס"ב,  סו"ס  יו"ד 
דלהלן,  במהרי"ל  בהגהה  שהובא  פרנקפורט  מנהג  תרפ"ז,  סו"ס  והפרמ"ג 
ומנהג הספרדים כמובא בכף-החיים סי' תרצ"ג ס"ק ל. מאידך, בלוח כולל-
חב"ד כתבו למול לפני קריאת המגילה (וצריך חיפוש אם כתבו כן גם בשנים 
שהוגה ע"י הרבי, וכן אם כל מה שלא תוקן אז נחשב 'מוגה'), ע"פ הרמ"א שם 
ממהרי"ל, וכן מנהג העולם האשכנזים כמ"ש המשנ"ב סו"ס תרפ"ז מהח"א. 

וראה 'ספר מהרי"ל - מנהגים' עמ' תכו, וש"נ. אוצר-הברית ח"א עמ' רעח.
71. ספר-המנהגים שם, וש"נ. וראה ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 738.

ספר-התורה  את  מחזירים  ואחר-כך  שלם.  קדיש 
להיכל72. ואומרים 'בית יעקב'73, עד גמירא.

שמחת פורים - חובתה לשמוח כל היום, ככתוב "ימי 
משתה ושמחה"74.

'אוזן  לאכול  משתדל  הרבי  היה  הפורים  יום  במשך 
המן' ממולא פרג, לקיים מנהג ישראל בזה75.

זמן קיום מצוות היום - עד השקיעה76.
משלוח-מנות

משקאות  או  מדברי-מאכל  מנות  שתי  לשלוח  חייב 
לאדם אחד, איש לרעהו ואשה לרעותה77. אין שולחים 
מנות לאבל (רח"ל) תוך שלושים ולאבל על הוריו תוך 
שבעה,  תוך  אפילו  עצמו,  האבל  חודש78.  שנים-עשר 
חייב במשלוח-מנות, אך לא ישלח אלא מאכלים ולא 

מגדנות79.

מתנות-לאביונים
ואפילו  אחד,  לכל  פרוטה  עניים  לשני  לתת  חייב   

איש לאשה רשאי.
המרבה לשלוח מנות לרעים (הרי"ש בצירי) וצדקה 
במתנות- להרבות  ומוטב  משובח80,   - לאביונים 
ובמשלוח-מנות  בסעודתו  להרבות  מאשר  לאביונים 
לשמח  אלא  ומפוארה  גדולה  שמחה  שאין  לרעיו, 
שנאמר  לשכינה  ודומה  ואלמנות,  ויתומים  עניים  לב 

"להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים"81.
אנשים  לשלושה  "'משלוח-מנות'  מקיים  האדמו"ר 

אך  המגילה".  וקוראין  הספר-תורה  "ומחזירין  נדפס:  ה'  תהילת  בסידורי   .72
בס'  כנ"ל.  שמנהגנו  הערה  הגליון  בשולי  שם  נוספה  ואילך  תשל"ח  משנת 

שער-הכולל פי"א אות כב פירש טעם ומקור מנהגנו, עיי"ש.
73. שער-הכולל שם אות כג.

74. 'שערי המועדים' - פורים, עמ' קמה.
75. 'התקשרות' שם.

יעשה  איחר  ואם  עשירית'.  'שעה  לפני  עכ"פ  לערוך  יש  הסעודה  את   .76
יאכל  (ולא  וכו'  תרגימא  ומיני  פת  כזית  ויאכל  השקיעה,  עד  אח"כ  סעודתו 

כביצה פת).
שיחות-קודש  ראה  משלוח-מנות,  אודות  ס"ד.  תרצ"ה  סי'  ורמ"א  שו"ע   .77
יחד.  כזית  ועכ"פ  מנה  בכל  כזית  לכתחילה  ששיעורן   565 עמ'  ח"א  תשל"ו 
ולכתחילה שוויין ביחד ב' פרוטות לפחות. ומציין לצפנת פענח על הרמב"ם 

הל' מגילה פ"ב הט"ו, עיי"ש.
78. כן הורה הרבי לפרסם שלא ישלחו לו בשנת האבלות (על אמו הרבנית 
חנה ע"ה, תשכ"ה) - נטעי-גבריאל אבלות ח"ב פרק לה הע' יט [מהרה"ח רי"ל 
ע"ה גרונר. ודלא כמ"ש בס' שבח-המועדים (תשנ"ג) פי"ד ס"ג], כדעת הרמ"א 
האבלות  בשנת  הרבי  הוראת   - ל'  תוך  קרובים  שאר  על  וכן  ס"ו.  תרצ"ו  סי' 

תשמ"ח (על הרבנית חיה- מושקא ע"ה, שם בשו"ת שבסוף הספר סי' ב).
הלכות  ומהרי"ל  תשי"ג  סי'  מספר-חסידים  ס"ב,  תרצ"ו  סי'  ומ"א  שו"ע   .79

פורים (מהדורת מכון ירושלים עמ' תלב). גשר-החיים ח"א עמ' רכח. רסא.
80. לוח כולל-חב"ד, משו"ע סי' תרצ"ד ורמ"א סו"ס תרצ"ה.

81. ישעיהו נז,טו. רמב"ם פ"ב מהל' מגילה הי"ז.
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לפני הציבור וגם יברך48. ואין לו לראות מיני שמחה49. 
שנחשב  היינו  אבילות,  לעניין  כשבת  נחשב  פורים 
במניין שבעה, ונוהג רק אבילות שבצינעא, אינו יושב 
על הקרקע ונועל נעליו50. לעניין משלוח-מנות – ראה 

להלן.
בתפילת ערבית אומרים 'ועל הניסים', ואין מפסיקים 
על  מכים  [אלא  שמונה-עשרה  קודם  זאת  להכריז 
נזכר  אם   - הניסים'  'ועל  שכח  להזכיר].  כדי  השולחן 
לאחר שאמר את השם שבחתימת הברכה, אינו חוזר. 

לאחר מכן, אומרים קדיש- תתקבל34.
על-ידי  וכו'  מגילה  קריאת  לשמיעת  מקום  "אין 
טלפון ורדיו וכיוצא-בהם - כי אין זה קול אדם כלל"51.

קריאת המגילה
הרבי היה שומע את המגילה מעומד52.

של  ומשמאלו  מימינו  עומדים  הקריאה  בשעת 
את  השומעים  ו"גם  הבעל-קורא  הבעל-קורא53. 
היא  והכפילה  כאיגרת54,  אותה  כופלים  המגילה 
היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  חלקים55".  לשלושה 
הבעל-קורא,  עם  ולאחריה  לפניה  הברכות  את  מברך 
הרבי,  השתדל  כלל  בדרך  ביום56.  והן  בלילה  הן 

שהמגילה תישאר 'כאיגרת' עד סיום הקריאה57.
יכוון להוציא ידי-חובה את כל השומעים והם יכוונו 
את  "הרב  ברכת  לאחר  עד  להפסיק  אסור  לצאת. 

ריבנו"34.
מי שלא הצליח לשמוע תיבה או פסוק, יקרא זאת 

שלא  שהחיינו,  גם  שיברך  הוכיח  שם  רסג.  רסא,  עמ'  ח"א  גשר-החיים   .48
כבחנוכה, כיוון שכאן הברכה גם בעד עצמו, עיי"ש. וכן דעת רוב האחרונים, 

נסמנו בילקוט- יוסף - מועדים עמ' רמד.
49. גשר-החיים שם ע"פ המג"א תרצ"ו ס"ק ב, ושלפי דעות אחרות רק ממעט 

בזה.
50. גשר-החיים ח"א עמ' רסא.

51. לקוטי-שיחות כרך ט עמ' 336. כרך כ"א עמ' 496.
'אוצר' עמ' רנה (וכך נפוץ, במיוחד בין אנ"ש. וראה כף החיים סי' תר"צ   .52

ס"ק ב).
53. 'אוצר' עמ' רנד.

קג  ס"ק  שם  וכ'  קב.  ס"ק  שם  כף-החיים  וראה  יז,  סעיף  תר"צ  סי'  שו"ע   .54
מהפרמ"ג, שיש להיזהר שלא תהיה נגררת על גבי קרקע, ואף לא תלויה מעל 

השולחן.
שלמנהגנו  הטעם  חיפוש  צריך  השומעים.  בעניין  וש"נ  ספר-המנהגים,   .55
כופלים לג' חלקים דווקא (למנהג העולם מקפלים לחלקים רבים, יריעה ע"ג 

יריעה - לוח דבר-בעתו)
56. 'התקשרות' גיליון לו עמ' 14. וראה שו"ע אדה"ז סי' ריג ס"ז, וכף-החיים 

שם סוס"ק כב.
מכון  מהדורת  מהרי"ל,  ובשו"ת  קב  ס"ק  שם  בכף-החיים  וראה  שם.   .57

ירושלים, ס"ע נו.

מיד, וגם אם אינו יכול לעשות זאת מתוך מגילה כשרה 
מגילה  או  חומש  מתוך  (עדיף  בעצמו  מיד  יקרא   -
אוחז  שהקורא  מקום  עד  יטעה)  שלא  כדי  מנוקדת, 
בו, כדי שלא יצטרך לחפש קריאה אחרת כשרה החל 

מתיבה זו ואילך58.
במקום  הקריאה,  במשך  פעמים  כמה  'המן'  "מכים 
וכיוצא  'הרע'  'האגגי',  כלשהו:  בתואר  'המן'  שנזכר 

בזה"59.
"להרוג  המסורות:  כשתי  קוראים  המגילה  בקריאת 
עמד  לא  "ואיש  (ח,יא).  ולאבד"  ולהרוג   / ולאבד 

בפניהם / ואיש לא עמד לפניהם" (ט,ב)60.
נוהגים לומר ארבעה פסוקים בקול רם: 'איש יהודי' 
'כי  (ח,טז),  'ליהודים'  (ח,טו),  יצא'  'ומרדכי  (ב,א), 
מרדכי' (י,ג). והבעל-קורא חוזר וקורא אותם. עשרת 
'חמש  מהמילים  אחת,  בנשימה  לקרוא  צריך  המן  בני 

מאות איש' (ט,ו) עד לאחר תיבת 'עשרת' (ט,י).
אז  מכין  והתינוקות  תחילה,  אותם  קורא  הציבור 
בהזכרת  כמו  אותם!]  קורא  כשהבעל-קורא  [ולא 

המן61.
הזאת'  'האיגרת  באמירת  המגילה  את  "מנענעים 

(ט,כו) ו'איגרת הפורים הזאת השנית' (ט,כט)"62.
אחר הקריאה מברך "הרב את ריבנו". אסור להפסיק 

בדיבור עד שיסיים הש"ץ את הברכה.
כל  'ארורים  יעקב':  'שושנת  "נוסח  יעקב.  שושנת 

הרשעים, ברוכים כל הצדיקים'"63.
ואתה  ביום).  (וכן  המגילה  את  כורך  אחר-כך64 

58. ראה שו"ע סי' תר"צ ס"ג-ו ונו"כ, משנה ברורה שם ס"ק יט.
או  (הימנית  ברגלו  מכה  הרבי  היה  בדרך-כלל  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   .59
השמאלית) בכל 'המן', ובמקום שנזכר באיזה תואר היתה ההכאה מורגשת 
או  בו  שניגנו  ב'המן'  יותר  בחוזק  הכה  לפעמים  יותר.  רב  זמן  ובמשך  יותר 
קודמות).  בשנים  וב'התקשרות'  רנז,  עמ'  ב'אוצר'  (ראה  המדתא'  בן  ב'המן 
הרבי הפגין הנאה וחייך בשעה שהילדים היו מרעישים ב'הכאת המן', וכמה 
פעמים דיבר בשיחותיו נגד הגבאים החוששים מ'בילבול' הילדים ומגבילים 

אותם, וכן נגד המכים 'בעל כרחם' "קול דממה דקה"... ('אוצר' שם).
60. ספר-המנהגים שם, וש"נ.

61. לוח כולל-חב"ד, כף-החיים סי' תר"צ ס"ק צו מבן-איש-חי.
62. ספר-המנהגים שם, מ"א סי' תר"צ ס"ק יז מס' מטה משה, ועוד ('האיגרת 

הזאת' בלבד).
63. ספר-המנהגים שם, וש"נ. וראה שלל הגירסאות המובאות ב'טור השלם'.

עניין  הביא  שלא   – בסידורו  אדה"ז  לשון  משמעות  כן  כולל-חב"ד.  לוח   .64
מתי  קפידא  שאין   – וסיעתם  המג"א  סדר-היום,  כדעת  המגילה,  כריכת 
אור  גילוי  נמשך  פתוחה  שהמגילה  זמן  כל  החסידות  ע"ד  ואדרבה  לכורכה, 
בהברכה  תועלת  ומביא  בגילוי,  השמות  מכל  שלמעלה  אין-סוף  עצמות 
תשט"ז,  פורים  משיחת   – הלעומת-זה  את  בזכותו  לנצח  המגילה,  שלאחר 

מוגה, 'שערי המועדים-פורים' סי' נו, עיי"ש.
את  לגלול  הרבי  החל  הקריאה,  סיום  עם  תשנ"א:  מפורים  וידיאו  בצילום 
בברכה  הבעל-קורא  כשהתחיל  מיד  סיבובים.  כשני  והספיק  המגילה, 
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עוד  שהרי  זה,  למכתב  אני  ומצפה  דברנו,  אודותם 
פעם  שנפגשו  ידיעה  שהיתה  לאחרי  המצב  החמיר 
שני' ובאותו המועד שכתב פלוני מראש – שבועיים, 

וכו'.
בהערת המו"ל באגרות קודש שם:

אודות  באה  ההכחשה   – דברנו  אודתם  בהענינים 
ההסכם כביכול בין אגודת ישראל ל[מפלגת ה]מערך.

להלן המכתב במילואו (שם עמ' קלח):
ב"ה, אסרו חג הפסח, ה'תשל"ד

 ברוקלין, נ.י.
 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ

 בנש"ק רב פעלים וכו'
 וה"ר פנחס מנחם שליט"א

שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתב כת"ר מי"א ניסן, אף כי באיחור 
זמן, ות"ח [=ותשואת-חן] על ברכותיו ואיחולי לבבו.

ואברכה  אמורה  מלתי  כבר  ז"ל  חכמינו  ובלשון 
מברכיך כו' ברכתו של הקב"ה שתוספתה מרובה על 
העיקר, ובמיוחד ברכה אשיבנו להצלחה בענין העי־
קרי (אשר הזמן גרמא, אף כי הוא בשטח של) עסק־
נות וצרכי-ציבור (ולא בעניני ישיבה ולימוד התורה), 
של  ההפלאה  גודל  ידוע  כתיקונן  בשנים  אפילו  אבל 
העוסק בצרכי-ציבור, על אחת כמה וכמה בתקופתנו 
וכו'.  אחרונים  הכי  ובחדשים  אחרונות  הכי  ובשנים 
ובודאי לדכותי' דכבוד-תורתו אין צורך בהוספה בכל 

האמור,
וזכות הרבים באה"ק ת"ו ובחו"ל מסייעתו. 

בכבוד ובברכה ולבשורות-טובות.

מעורבות רבה יותר
באחת ה'יחידויות' של הרב שמואל חפר ע"ה סיפר 
("ער  כאן  ביקר  מנחם   פינחס  רבי  הגאון  כי  הרבי  לו 
רצונו  כי  השתמע  הרבי  ומדברי  דא")  געווען  איז 
יהודי'  'מיהו  בעניני  (יותר?)  מצוי  יהיה  שהגרפמ"א 
ר'  הרה"ת  מפי  נרשם   – ענינים")  די  אין  ("בהבנה'ט 

שלום אברהם שי' מגידמן.

 עידוד ו'צרכי ציבור'
בדומה לרוח הדברים במכתב שהובא כאן – כמו כך 
החכמה'  ('בצל  תשמ"ב  שנת  של  נוספת  ב'יחידות'  גם 
הציבורית  פעילותו  את  הרבי  עודד  ואילך)   158 עמ' 

של ה'פני מנחם', ואמר לו: 
ב"דינער"  שתשתתפו  ביותר  נכון  דבר  זהו 
אורח  ובכלל,  יעקב",  "בית  המוסד  לטובת 
הרי   – הקודש  עיר  ומירושלים  ישראל  מארץ 

וכו'. הצדקה  בענין  על-כך  שיתווסף  בוודאי 
[וראה גם 'בצל החכמה' עמ' 83 שעודדו לבקר בבתי 

כנסת של חסידי גור בלוס אנג'לס ושיקאגו וכו'].

לפרסם ספר
ב'יחידות'  מנחם'  ה'פני  ביקר  תשד"מ  בחורף 
תשד"מ'  ב'התוועדויות  נדפסה  הרבי  ע"י  (שהוגהה 
כרך ב' ומשם ב'בצל החכמה' עמ' 275-258) ובסיומה: 
אדמו"ר  כ"ק  עם  לדבר  ביקש  שליט"א  "הגרפ"מ 
יצא   – לערך  וחצי  שעה  כעבור  ביחידות.  שליט"א 
הגרפ"מ שליט"א כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מלווהו עד 

פתח חדרו הק'".
על שני פרטים מאותה 'יחידות' – סיפר ה'פני מנחם' 
(ז"ל)  חנוך  ר'  והרה"ח  בלוי  שי'  טובי'  ר'  להרה"ח 

גליצנשטיין –
שלו  חידושי-תורה  לפרסם  ממנו  תבע  הרבי   (1

והעניק לו עצה שהדבר לא יביאנו ח"ו ליוהרא.
מפלגתיים  עסקנים  על  תרעומת  הביע   (2
לעשות  אכן  מתכוונים  שאינם  מראים  שבפעולותיהם 

ברצינות ולשם-שמים למען קדשי-ישראל.
(הדברים נרשמו בשעתו ע"י ה(רה")ת פרץ אוריאל 

בלוי שי').

התכתבות תורנית
בחורף  הרבי  שכתב  מיוחד  מכתב  נחשף  לאחרונה 
תשמ"ה ל'פני מנחם' בביאור הלכה ברמב"ם – בהמשך 
ספר  למערכת  מנחם'  ה'פני  ששיגר  מקומות'  ל'מראי 
 – החזקה.  יד   – תורה  משנה  לספר  מקומות'  'מראי 

נפרסמו, אי"ה, בהזדמנות קרובה.
ולסיום – חשיבות תיקון חוק 'מיהו יהודי':

באחת  כי  הכהן  ישוב  שאר  הרב  סיפר  בהזדמנות 
ה'יחידויות' בהן שוחח הרבי בנושא 'מיהו יהודי' הוא 
אמר לרבי כי הוא חושש שמדינת ישראל לא תצא כנגד 
מסיבות  והרפורמיות –  הקונסרבטיביות  הקהילות  כל 
כלכליות ופוליטיות, ושאלו: אולי כדאי להימנע בשלב 
להזדמנות  ולחכות  להמתין  וכדאי  כך,  על  מלדבר  זה 

אחרת? 
השיב הרבי:

כנושא  מהתורה: "מדאורייתא" –  שהם  דברים  יש 
הגיור כהלכה, "ובדברים מהתורה חייבים להגיב, לא 
צריך להתחשב אם הדברים יתקבלו או לא יתקבלו...".

('האיש על העדה' עמ' 170) 

תודתנו נתונה לרב התמים ר' יצחק יהודה שי' רוזן
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ללמוד ולהתכונן 
לבניית בית המקדש!

יובל שנים להגעת הרבי הריי"צ ל'חצי כדור התחתון' • עידודים 
מיוחדים לקבוצת האורחים • 'יארצייט' לרש"ג • וההוראה לפורים 

- בתענית אסתר

יום שישי, ה אדר
לערך,   13:30 בשעה  לאהל  היום  נסע  הרבי 
הרש״ג  הראשון  היארצייט  יום  זהו  ובשבת  היות 
ז״ל גיסו של הרבי. אחרי שהיה ב׳אהל׳ ניגש הרבי 

לקברו של הרש״ג ושהה שם כ-2 דקות.
שנכנס  ולפני  בשעה 17:20  מהאהל  חזר  הרבי 
משהו  אמר  דקות,  כ-2  במכונית  שהה  לחדרו 

מתוך ספר ולאחר מכן יצא.
לפני כניסת השבת ביקש הרבי שיביאו לו ׳נר 

נשמה׳ [עבור הרש״ג ז״ל].
מנחה  לתפילת  הרבי  נכנס  נרות  הדלקת  אחר 

בזאל למעלה.

שבת פרשת תרומה, ו' אדר
הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30 כשהקהל 
מקומו.  על  והתיישב  אחשורוש"  בימי  "ויהי  שר 
מזמור"  "שיר  לשיר  הקהל  החל  הקידוש  אחר 
בידו  מניף  הרבי  החל  השירה  ובאמצע  כרגיל 
הימנית 4 פעמים לכיוון הקהל. הקהל החל לשיר 
בשמחה רבה [כאמור בדרך כלל כשהרבי מעודד 
בידו בתחילה, ההתוועדות תמיד שמחה] בהמשך 
השירה עודד מעט בתנועות ראשו. ואחר כך החל 

באמירת שיחה ראשונה.
לבניית  הציווי  על  דובר  הראשונה  בשיחה 
ושצריך  השלישי,  המקדש  לבית  והקשר  המשכן 

כיצד  לדעת  כדי  כהנים'  'תורת  את  ללמוד 
להתנהג כשיבנה המקדש, בפרט שנמצאים בימים 

האחרונים של הגלות כאשר 'כלו כל הקיצים'.
מתי',  'עד  לשיר  הקהל  החל  השיחה  בסיום 
הקהל  לכיוון  הימנית  בידו  מניף  החל  והרבי 
בתנועות חזקות ובשמחה רבה. אחר כך פנה לצד 
לשבת  שבאו  אורחים׳  ׳קבוצת  עמדו  שם  מערב 
חזקות  בתנועות  השמאלית  בידו  לעברם  והניף 
לכיוון  גם  בידו  עודד  הרבי  החלה.  והשמחה 

הילדים וכך, היה כמעט כל משך זמן השירה.
הראשון  היארצייט  על  דובר  השנייה  בשיחה 
שעבד  מה  ונשלם  מתגלה  זה  שביום  הרש"ג  של 
במשך ימי חייו, ובעיקר עבודתו בישיבת תומכי 
תמימים, שתלמידיה הם 'נרות להאיר' 'טופח על 

מנת להטפיח'.
נשמה  אותיות  ישנם  שב'שמריהו'  אמר  כן 
(ובנוגע לאות נ הרי שבצירוף האות 'י' והאות 'ו' 
נעשה נ), ובנוסף הוא בן 'מנחם מענדל' כשמו של 

הצמח צדק, משמותיו של משיח.
שבת,  וביום  בליל  התוועדות  שיערכו  הציע 
ושתלמידי התמימים יוציאו מאמר לזכרו העוסק 
בעניין הגאולה, בית-המקדש ותחיית המתים תוך 

התייעצות עם ההנהלה עוד ביום השבת.
בסיום השיחה החל הקהל לנגן ניגון ה׳הקפות׳ 
[ניגון זה ניגנו תמיד בהקפה שהרבי היה רוקד עם 
הרש״ג ז״ל]. הרבי הניף בתחילה בידו השמאלית 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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שקליהן לשקליו"36.
מן  "מחצית"  של  מטבעות  שלושה  נותן  אחד  כל 
ומנהג  זמן37,  ובאותו  מקום  באותו  הקבוע  המטבע 
אחד  כל   - ועל-כל-פנים  ישראל,  כל  את  כולל  זה 
ומה  שנה.  מי"ג  החל  או  ומעלה,  שנה  עשרים  מבן 
מחצית  ג'  לתת  קטנים  גם  שיחנכו   - נעים  ומה  טוב 
נשים  עבור  גם  לתת  נפוץ  מכספם [ולמעשה  השקל 
ובנות], ובאופן שההורים עוזרים להם, שיוכלו לתת 
זאת מתוך הרחבה, ושיישאר להם עוד מספיק כסף 

לצורכיהם, כך שלא יחסר להם כלום38.

מנחה
וקטורת,  וידבר  מאוחרת"39.  "בשעה   - התפילה 
אשרי, חצי קדיש, קריאת 'ויחל' כבשחרית, לשלושה 
עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים לאחריה 
ומברך  בהמצאו",  ה'  "דרשו  מפטירים  קדיש.  חצי 
חצי  יהללו,  דוד'.  'מגן  עד  ברכות  שלוש  אחר-כך 

קדיש.
גם היחיד אומר 'עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, 
שם  אמר  שכח (וכבר  ואם  שומע",  אתה  ומסיים "כי 
'אלוקי  ה' דסיום הברכה) אומרו בלא חתימה אחרי 
אומרו  והש"ץ  האחרון,  לרצון'  'יהיו  קודם  נצור' 
הנוהגים  ל'רפאנו'.  ישראל'  'גואל  בין  כבשחרית 

36. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 299.
תרצ"ד  ר"ס  או"ח  ברמ"א  א)  לזה:  מהטעמים  ס"א.  תרצ"ד  סי'  רמ"א   .37
- כנגד ג' פעמים שכתוב 'תרומה' בפרשת שקלים. ב) רמז לשלשת ימים 
שצמו בימי אסתר, כדאיתא בספרים [מטה משה סי' תשנ"ו, אליה רבה סי' 
תקס"ו ס"ק ב] שביום התענית יש ליתן סכום הסעודות לצדקה, כדי שמה 
שאינו אוכל ושותה באותו יום אכן יעלה לקדושה ממש - 'שערי המועדים' 
למתן-תורה  רמז  תליתאי"  לעם  תליתאי  "אוריין  ע"ד  ג)  קמה.  עמ'  אדר, 

בפורים "קיימו מה שקיבלו כבר", התוועדויות תנש"א ח"ב עמ' 332.
מגדרי  שלמעלה  עבודה   - לכל  השווה  סכום  בבת-אחת  נתינה  ועניינה: 

האדם, התוועדויות תש"נ ח"ב עמ' 311.
חצאי  לתת  הורגלו  ולכן  'מחצית',  של  מטבעות  בארה"ק  היו  לא  בעבר 
אבל   ,(25 הערה  תרצ"ד  סי'  תשובות  ופסקי  חיים,  עץ  לוח  (ראה  דולרים 
כעת אין טעם לזה (כמו כן, לא מצאתי טעם למה שיש נותנים ג' פעמים 

ג' מחציות).
38. שיחות-קודש תשנ"ב ח"ב עמ' 787. ובספר-המנהגים שם, שהאדמו"ר 
נותן מחצית- השקל גם בעד הרבנית ובנים ובנות קטנים, ע"כ. וכמו ששנינו 

(שקלים פ"א מ"ה) "אם שקלו - מקבלים מהם".
מלומר  נזהרין  שאין  הרווח  כמנהג  משמע  השקל"  "מחצית  מהלשון  אגב, 
"זכר  דווקא  לומר  ועוד  א"י  בלוח  כמ"ש  ולא  השקל",  ל"מחצית  שנותנין 
למחצית השקל" (ע"ד החשש "שלא לייחד בשר לפסח" – שו"ע או"ח סי' 
תסט). והטעם נתבאר בשיחות-קודש תשכ"ו עמ' 219, כיוון שמוכח מהגמ' 
ב"ב ט,א ורש"י ותוס' שם, וכן מהלימוד מהפסוק "כי באמונה הם עושים" 

שנאמר במחצית השקל, לענייני צדקה - שגם היא עניינה 'צדקה', עיי"ש.
39. ספר-המנהגים עמ' 48 ובהערה - ע"פ הגמ' (תענית כו, סע"ב. הובאה 
להלכה בשו"ע אדה"ז סי' קכט ס"א), שבתעניות "שאין בהן נעילה" נוהגים 

להתפלל מנחה רק "סמוך לשקיעת החמה".

נשיאת-כפיים בכל יום, נושאים כפיים בתפילה זו40, 
וכשאין נושאים כפיים אומר הש"ץ ברכת כוהנים.

אין אומרים תחנון, ולא 'אבינו מלכנו'34.
שנהגו  המנהג  את  מחדש  הנהיג  אדמו"ר  כ"ק 
'דברי  בעבר בקהילות ישראל על-פי המשנה, לומר 

כיבושין' בימי תענית-ציבור לאחר תפילת מנחה41.
אין לאכול קודם קריאת המגילה. אדם חלש מותר 
כביצה,  עד  מזונות  ומיני  וכדומה,  פירות  לטעום 
מאדם  יבקש  אך  ממש,  לאכול  אפילו  מותר  וחולה 

אחר שיזכירנו לשמוע מגילה אחר-כך42.
צאת הכוכבים באזור השפלה: 18:00.

יום שישי
י"ד באדר - פורים43

ליל  בערב,  חמישי  ביום  המגילה,  קריאת  לקראת 
פורים, מנהגנו ללבוש בגדי שבת ויום-טוב44.

כל  לא  א)  נ"ע:  מהר"ש  אדמו"ר  שכתב  "במגילה 
בני  עשרת  ב)  "המלך".  בתיבת  מתחילים  העמודים 

המן אינם בעמוד בפני עצמו"45.
לבית-הכנסת  הולך  שבעה,  תוך  (רח"ל)  אבל 
להתפלל ערבית46 ולשמוע קריאת המגילה47. אם אין 
המגילה  את  הוא  יקרא  כמוהו,  מובהק  בעל-קורא 

נשמט.  זו  ובתענית  וכו',  בטבת  עשרה  גדליה,  בצום  כולל-חב"ד  לוח   .40
ולכאורה יש לנוהגים כך להקפיד עכ"פ כהספרדים שלא לישא כפיים אלא 
וראה  הב"ח.  ע"פ  ז,  ס"ק  שם  (כף-החיים  השקיעה  שלפני  שעה  חצי  תוך 
פי"ג  בין-המצרים  הל'  ונטעי-גבריאל  וש"נ,   550 עמ'  מועדים  ילקוט-יוסף 

ס"ו וש"נ).
41. ראה לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 352, וש"נ.

42. רמ"א ומשנה-ברורה סו"ס תרצ"ב.
43. ההנהגות בירושלים בימי 'פורים משולש' זה, פורטו להלן בסוף הלוח.

תרצ"ה  סי'  ומשנה-ברורה  (בכף-החיים   14 עמ'  לו  גיליון  'התקשרות'   .44
הביאו שיש ללבוש בגדי שבת מבערב. וכן משמע בספר-המנהגים שכתב 
עמ'  ח"ב  תשמ"ט  התוועדויות  גם  ראה  מחצית-השקל.  נתינת  לפני  זאת 

.(439
עמודים  שני  של  בהקטנה  ברור  צילום  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   .45
תשנ"ג)  (ברוקלין  המהר"ש  אדמו"ר  איגרות-קודש  בס'  נדפס  זו  ממגילה 
מול  תשנ"ז)  (ברוקלין  המהר"ש  אדמו"ר  של  התולדות'  וב'ספר  קמ,  עמ' 

עמ' 21.
בפניהם";  עמד  לא  "ואיש  וא"ו);  (ללא  ולאבד"  "להרג  כתוב:  זו  במגילה 
אם  לתקן  ואף  לכתחילה,  כן  לכתוב  שיש  ודאי  חסר.  "ארדי"  בן-המן  ושם 
כתבו אחרת (ואינו דומה לדיון על תיקון בס"ת כשיש חילוקי דעות – ראה 
אדה"ז  לשו"ע  בהוספות  גם  נדפסה  כא,  סי'  חיו"ד  הדברי-נחמיה  תשובת 

כרך ה-ו עמ' 1900 - כיוון שהמגילה כשרה בכל אופן).
46. ראה הערות הגר"י פישר לס' פני ברוך עמ' תסא. ולכאורה, גם אם יוצא 
לא  הכנסת,  בבית  ולמגילה  לתפילה  בזמן  להגיע  כדי  הלילה  לפני  מביתו 
גרע מסליחות של ערב ראש-השנה (רמ"א סי' תקפ"א ס"א ומחה"ש שם).

47. רמ"א סי' תרצ"ו ס"ד.
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(בחזרת הש"ץ) 'עננו' בברכה בפני עצמה בין ברכת 
'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו', "אם יש בבית-הכנסת 
אף רק שלושה מתענים"15. ואם אין, אומרו ב'שומע 

תפילה'16.

סליחות
י"ג  אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה17,  אותן  אומרים 

מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו.
מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, 'והוא רחום' 

ו'שומר ישראל'18, בסדר דלהלן19: 
קווה קיווינו / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו, 
אדם בקום / א-ל מלך20, ויעבור / כי עמך/ כרחם/ 
מלך,  א-ל   / הא-ל  אתה  אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו 
ויעבור / במתי מספר21 / א-ל מלך, ויעבור / זכור 
ברית  לנו  זכור   / אבות  ברית  לנו  זכור   / רחמיך22 
 / ופשענו24  הרשענו   / קולנו23  שמע   / ראשונים 
 / עננו  ה'  עננו   / שמך  רחום  א-ל   / צדקך  משיח 
מי שענה לאברהם / רחמנא דעני25 / 'אבינו מלכנו' 
הארוך26, ובו: 'ברך עלינו שנה טובה'; 'זכרנו ל . .' 

15. ספר-המנהגים עמ' 45, וש"נ לפסקי דינים לאדמו"ר הצמח-צדק או"ח 
חט"ז  באג"ק  ואף  עיי"ש.  ס"ח,  המילואים  שער  שלו  ולשו"ת  תקס"ו  סי' 
עמ' שיג ובהגהות הרבי ללוח כולל חב"ד תשט"ז (הובא בלוח זה להיום) 
מעתיק הרבי רק "ג' מתענים" ללא איזכור ה"שבעה שאכלו" כלל (וראה 

'התקשרות' גיליון לג עמ' 18).
16. משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

17. מובא מס' קיצור של"ה.
18. כך נהגו תמיד במניין של הרבי (ואינו דומה לסליחות דצום גדליה, כי 

שם נכלל 'שומר ישראל' בנוסח הסליחות עצמו).
19. ע"פ לוח כולל-חב"ד, ספר-המנהגים עמ' 53, ו'ליקוט טעמים ומקורות' 
מנהג  על-פי  הסליחות  'סדר  בסוף  הנדפס  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מכ"ק 

חב"ד'.
 - וב'סליחות  השלם  במחזור  מקום  בכל  כנדפס  "כהודעת",  בו  וצ"ל   .20

מנהג חב"ד', ולא "כמו שהודעת" כנדפס בסידור תהילת ה' עמ' 344.
סליחות  של  המכריע  "ברובם  'פזמון'  בסוף  'פזמון'.  מסוג  פיוט   .21
הפיוט  ובסוף  לחברו"  חרוז  בין  הראשון  מחרוז  חלק  חוזרים   - הנדפסות 
חוזרים את כל החרוז הראשון (הערה 4 ב'ליקוט טעמים ומקורות' הנ"ל), 
כל  את  חזר  שהרבי  ברור  תשמ"ח  מתענית-אסתר  וידיאו  בצילום  אך 

החרוז הראשון גם בין כל בית ובית.
22. סידור תהילת ה' עמ' 347. וצ"ל 'פקדנו בישועתך', ללא וא"ו, כבפסוק, 

וכן נדפס ב'סליחות – מנהג חב"ד'.
23. פותחים הארון ואומרים פסוק אחר פסוק, חזן וקהל, עד הפסוק 'אל 

תעזבנו' ולא עד בכלל, ואחרי "אתה תענה, ה' אלוקינו" סוגרים הארון.
בנוסח  זאת  אמרו  שכבר  כיוון   ".  . סרנו   .  . אשמנו   .  . "או"א  מדלגים   .24

התפילה.
(ספר- הסליחות  בסיום  זו  תפילה  לנגן  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין   .25

הניגונים, ניגון רמז).
אלא  מלך  לנו  אין  מלכנו,  "אבינו  לנגן:  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין   .26
אתה" (ספר-הניגונים, ניגון ו). אין מנהגנו לומר חלק מ'אבינו מלכנו' פסוק 
בפסוק קהל וחזן, אלא אומרים כולו יחדיו מתחילה ועד סוף (אוצר מנהגי 

חב"ד אלול-תשרי עמ' קב).

[ולא 'זכרנו ב . .27 '] / ואנחנו לא נדע / חצי קדיש.
קריאת התורה:

רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 
שלושה מתענים28.

לתורה29.  לעלות  יקראוהו  לא  מתענה,  שאינו  מי 
ואם קראוהו, וצר לו להודיע זאת מפני חילול השם 

- יעלה30.
את הפסוקים: "שוב מחרון אפך . .", "ה' ה' א-ל 
הציבור  אומר   - לעווננו"  "וסלחת  ונקה",   .  . רחום 
בקול רם ורק אחר שסיימו, אומרם הקורא בתורה31. 
עם   יחד  לאומרם  התחיל  לתורה,  הרבי  כשעלה 

הציבור32.
בקריאת הפסוק "ויקרא בשם ה'" (וכן כשאומרים 
אותו בתפילה) יש להפסיק מעט בין "בשם" ל-"ה'", 
מפסיק,  טעם  המלה "בשם"  תחת  בפסוק מופיע  כי 

הטעם 'טיפחא'.

מחצית השקל
לבית- לצדקה [ובפרט  'מחצית-השקל'  נותנים33 
המשכן  בדוגמת  שהם  ובית-המדרש,  הכנסת 
זכר  מנחה,  לפני  התענית35  ביום  והמקדש34] 
"הקדים  פורים,  לנס  שקשורה  למחצית-השקל 

בסידורי תורה-אור ותהלת-ה', והחל משנת תשמ"ט גם במחזור השלם, 
נדפס: זכויות (ה-ז' בשבא וה-כ' בשורוק), וזאת ע"פ לוח התיקון לסידור 
שם  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   - הישנים)  לסידורים  ובניגוד   - תש"א  (נ.י.  תו"א 

עמ' קא.
27. ספר-המנהגים עמ' 45.

28. ספר-המנהגים שם.
29. שו"ע סי' תקס"ו ס"ו בשם יש מי שאומר, והובא למעשה בשו"ת צמח-
צדק (שער המילואים ח"א סי' י, ובמהדורת תשנ"ד או"ח סי' קי). במשנ"ב 
להשלים  בדעתו  שאין  למי  דה"ה  דרך-החיים  מסידור  הביא  כ  ס"ק 
התענית, ויש מקילין בזה (שערי-אפרים ש"א ס"ט רק במקום צורך גדול, 
ובשו"ת שואל-ומשיב תנינא ח"ב סי' נח ושו"ת אפרקסתא דעניא סי' עז 
מקילין בכלל, ולכאורה כן משמע משו"ת הצ"צ הנ"ל המביא לצירוף גם "ז' 

שאכלו פחות מכשיעור" שהרי מדובר שאח"כ יאכלו כרגיל).
30. לוח כולל-חב"ד בצום גדליה, ממשנה-ברורה סי' תקס"ו סוף ס"ק כא 

ושו"ת מנחת-אלעזר ח"ב סי' עד.
31. שערי-אפרים שער ח סעיף קז.

בשערי- כמ"ש  ודלא  ס"ע 18.  מ  גיליון  'התקשרות'  הש"ץ,  עם  וסיים   .32
אפרים שם, שאומר רק עם הש"ץ.

33. לוח כולל-חב"ד.
34. משיחות ש"פ שקלים תשכ"ד ותשמ"ב. אך אין בזה ח"ו משום שלילת 
נתינת צדקה זו לעניים כפשוטה, ראה סה"ש תש"נ ח"א עמ' 303 (לקוטי 
רנג.  עמ'  'אוצר'   -  (320 עמ'  ח"א  תנש"א  וסה"ש   ,182 עמ'  ח"א  שיחות 
נותנים  מטרה  לאיזו  במפורש  בה  לציין  רצוי  קערה,  הגבאים  כשמניחים 

בה.
35. ספר-המנהגים - מנהגי פורים.
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לכיוון האורחים וכן לכיוון הקהל, ואחר-כך במשך 
זמן השירה עודד מידי פעם בתנועות עזות בראשו 
הק׳ ובשמחה עצומה. כמובן שבעקבות זאת הקהל 

שר ניגון זה בשמחה עצומה ובמשך זמן רב.
הרבי  מול  שולחן  על  שעמדה  קטנה  לילדה 
הורה  לחיים,  לאמירת  משקה  כוסית  והושיטה 
הרבי בידו הק׳ כשחיוך נסוך על פניו הק׳, שתשתה 

את היין.
בשיחה השלישית דובר על המעלה שה'יארצייט' 

חל בשבת, וייחודה של שנה זו - שנת ניסים.
והרבי  שמח  ניגון  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
עודד בידו שוב בתנועות חזקות ונמרצות לפעמים 
לכיוון האורחים ולפעמים לכיוון הקהל וכן עודד 

שוב בידו בתנועות להילדים (שארף).
יום  אדר,  לז'  שבקשר  הורה  הרביעית  בשיחה 
הולדת ופטירת משה רבינו ע"ה להוסיף בקביעות 
עיתים בתורה, לימוד ברבים ובנתינת צדקה. וזימן 

את אלו שהכניסו בקבוקי משקה.
בסיום השיחה הרבי הורה לחזן טלשבסקי שינגן 
החל  להצטרף  החל  וכשהקהל  ביהמ״ק,  שיבנה 

הרבי מניף בידו פעמיים.
מהמזונות.  וטעם  הכוס  כל  את  שתה  אחר-כך 
בקבוקי  את  בינתיים  העמיד  הריל״ג  המזכיר 
החל  ואחר-כך  בקבוקים,   15 כ  לחלוקה  המשקה 
המשיך  והקהל  ניקווא"  ניעט  "ניעט  לנגן  הרבי 

בשמחה רבה.
שוב הניף הרבי בידו הק׳ והחל בחלוקת המשקה. 
מזג מכל בקבוק מעט לתוך כוסו, ואחר-כך ניגשו 
ניגשו  פעולותיו.  על  הכריז  אחד  וכל  אחד  אחד 
תות״ל  ישיבת  של  התמימים  מתלמידי  ארבעה 
׳משקה׳  אחד  לכל  להם  נתן  הרבי  ב׳מוסקווה׳. 
על  להכריז  מהם  אחד  החל  ואחר-כך  מהבקבוק 
זאת  והכריז  רוסיה  במדינת  שיערכו  התוועדות 
לו  ואמר  הרבי  אליו  פנה  כשגמר  הקודש.  בלשון 

[ברוסית] שיכריז את הנ״ל ברוסית.
בכרמל  הדר  שכונת  של  רבה  פרץ  ראובן  לרב 
שאל  הבקבוק  את  לקחת  שניגש  אה״ק),  (חיפה, 
אותו הרבי היכן למד בתומכי תמימים. הנ״ל ענה 
שלמד בברנווא (צרפת) אצל ר׳ ניסן ע״ה. כשניגש 
התוועדות  על  והכריז  גוראריה  זלמן  שניאור  הר׳ 
האריך בדבריו, והזמין את הקהל להתוועדות, פנה 
אליו הרבי ואמר "און וואס איז מיט נשיא דורנו״, 

[ - ומה עם נשיא דורנו?] הנ״ל אמר מיד "והעיקר 
ועשה  חייך  הרבי  וכו'...  מוזמן"  דורנו  שנשיא 

תנועת ביטול בידו.
הילדים  לשלושת  הרבי  נתן  החלוקה  בסיום 
שארף חתיכה מהמזונות ואחר-כך החל לנגן ניגון 
ההקפות לאביו ז״ל. והניף בידו הק׳ מספר פעמים.

אחר כך הרה"ח אהרן יוסף בלינצקי רצה לומר 
משהו. הרבי הורה לריל״ג שימלא את כוסו ואחר 
החל  בהמשך  וברכו.  הרא״י,  עבור  מכוסו  מזג  כך 
ובשמחה  נמרצות  בתנועות  בידו  מסובב  הרבי 
עצומה. וכל הקהל רקד בשמחה רבה. וכך המשיך 

ועודד את השירה.
אח״כ הזכיר אודות ברכה אחרונה והוסיף שיש 
הטובות  ההחלטות  אודות  נוספת  פעם  להזכיר 
ושיקיימו  בתורה  עיתים  בקביעות  להוספה  בנוגע 

ההחלטות בפועל ממש.
ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 15:20.

התפללו מנחה, וב'שים שלום׳ עודד הרבי בידו 
הק׳.

ב'זאל'  התקיימה  מוצש״ק  של  מעריב  תפילת 
למעלה. כשנכנס לתפילה הניף בידו לעבר ר' זלמן 
יפה וכן לילדים שַארף. כ-10 דקות אחר התפילה 
יצא הרבי לקידוש לבנה ומיד הביט ב'לבנה', וכן 
לפני הברכה. כרגיל אמר ׳שלום עליכם׳ למזכירים 

והעוזרים.
העומדים  לכל  חודש",  גוט  "ַא  אמר  כשסיים 
להגברת  בידו  הניף  לחדרו  שנכנס  ולפני  סביבו, 

השירה.

יום ראשון, ז אדר
בסיום תפילת שחרית פנה הרבי למזכיר הריל״ג 
מ׳וועט  אז  אויסרופן  "מז׳אל  בערך:  הלשון  בזה 
שטעלן בא׳סעס פָארן צו בית החיים״ [= שיכריזו 
בקשר  לבית־החיים  לנסיעה  אוטובוסים  שיעמידו 
הכריז  והגבאי  המעתיק)],  הרש״ג  של  ליארצייט 

את הנ״ל.
הדולרים  חלוקת  החלה   11:15 בשעה  לערך 
לצדקה כרגיל, ונמשכה עד השעה 15:25. בשעות 
לבית- רכב  וכלי  אוטובוסים  כמה  יצאו  הצהרים 
החיים. הרבי נסע לאהל בשעה 16:40 וחזר בשעה 
מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  כ-10  ואחר   ,20:50
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ומעריב.
בחלוקת  הרבי  החל  מעריב  תפילת  אחר 

דולרים שטר א׳ לצדקה לאנשים נשים וטף.
לכמה מהעוברים אמר כרגיל "ברכה והצלחה". 
בסיום החלוקה יצא כשמעודד בידו את השירה.

יום שני, ח' אדר
לפני תפילת מנחה נכנס חתן לגן-עדן התחתון 
נכנס  כך  אחר  הרבי.  מידי  הסידור  את  וקיבל 

הרבי לתפילת מנחה כרגיל.
מהרגיל  מאוחר  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 
לכיוון  פנה  התפילה  ובסיום   18:45 בשעה 
האם  מסופק  שהיה  המזכיר  הריל״ג.  המזכיר 
ניגש  דולרים,  לחלוקת  או  לשיחה  הכוונה 
כשואל  הרבי  על  והביט  השיחה  של  לסטענדר 
האם לזה הכוונה. הרבי השיב בתנועת ראשו הק׳ 
כאומר: כמובן! ומיד סידרו את הסטענדר והרבי 
ניגש לאמירת השיחה. לפני כן הכריז הגבאי על 
סיום הל׳ ברמב״ם שיתקיים ב-770 בשעה 21:30
וכן התוועדות חסידית לרגל ט׳ באדר יובל שנים, 

והרבי החל באמירת השיחה.
בשיחה דיבר הרבי על כך שהשנה מלאו יובל 
הרבי  של  בואו  מיום  "עולם")  (שנקרא  שנים 
(לארצות- התחתון"  כדור  ל״חצי  נ״ע  מוהריי״צ 
הפצת  של  הפעילות  החלה  ומאז  הברית) 

המעיינות גם בחצי כדור התחתון.
מקום  בכל  להתוועד  הורה  השיחה  בהמשך 
בשבתות  ובפרט  באדר,  לט׳  בקשר  ומקום 
ב״עיר  ובפרט  וכו׳,  הפורים  ובימי  זה  שלאחרי 
שם  שחי  בברוקלין"  דורנו,  נשיא  של  הבירה 
עשר שנים מחיים חיותו בעלמא דין (יצוין שזה 
בימי  שיחה  נאמרה  שלא  שלם  חודש  כמעט 
החול, ואמירת השיחה גרמה לשמחה רבה בקרב 

התמימים ואנ״ש).
לצדקה  אחד  שטר  הרבי  חילק  השיחה  בסיום 
לאנשים נשים וטף. החלוקה נמשכה כרבע שעה, 

ובסיומה יצא הרבי כשמעודד בידו את השירה.

יום שלישי, ט אדר

לארצות  מוהריי"צ  הרבי  לבוא  שנים  יובל 
הברית – חצי כדור התחתון

תפילת שחרית התקיימה כרגיל בשעה 10:00. 
הרבי נסע לאהל בשעה 12:45 וחזר לערך בשעה 
אחר  לתפילות.  נכנס  דקות  כ-10  ואחרי   19:05
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  מעריב  תפילת 
לצדקה שטר אחד לכל אחד לאנשים נשים וטף. 
החלוקה נמשכה מספר דקות ובסיומה יצא הרבי 

כשמעודר בידו הק׳ את השירה.

יום רביעי, י אדר
לפני תפילת מנחה נכנס חתן לגן-עדן התחתון 
את  לו  נתן  שהרבי  ואחרי  הסידור,  את  לקבל 
הסידור וברכו, ניגש הרבי לקופה שלשל לתוכה 

מטבע, ומיד נכנס לתפילה.

יום חמישי, יא אדר 
תענית אסתר מוקדם.

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:10. את 
דפים  מתוך  הרבי  אמר  התענית  של  הסליחות 
גדולים שצולמו במיוחד. בקריאת התורה במנחה 
ההפטרה  את  ואמר  כרגיל  למפטיר  הרבי  עלה 
בקול. בחזרת הש״ץ כבר בסוף 'מודים' פנה הרבי 
'ברכת כהנים'.  לעבר החזן וכך נשאר עד לאחר 
והחל  השני  לסטענדר  הרבי  ניגש  התפילה  אחר 

באמירת 'דברי כיבושין'.
חז״ל  שאמרו  מה  על  בהרחבה  עמד  הרבי 
שזה  והסביר  כבר"  שקבלו  מה  שבפורים "קיימו 
והמצוות  התורה  את  היהודים  קיימו  שבפורים 
 - מלמעלה  כפיה  כל  ללא  החופשי  רצונם  מפני 
זה גילה למפרע שכבר בשעת מתן תורה, כאשר 
מפני  בעצם  זה  היה  כגיגית",  הר  עליהם  "כפה 
רצונם החופשי, שמרצונם רצו לקבל את התורה 
להם  שיהיה  כדי  כו'  עליהם"  של "כפה  זו  בדרך 

את מעלת 'אתכפיא'.
ההוראה מכך בעבודת ה׳ היא שבכוחו של כל 
אחד לקיים את התורה ומצוות מרצונו הטוב גם 

כשנמצא בזמן של העלם והסתר וכו'.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תרומה
ח' באדר - פרשת זכור

שחרית: מוציאים שני ספרי-תורה. בראשון קוראים 
הספר  את  מניחים  השבוע.  בפרשת  עולים  לשבעה 
ובספר  וגלילה,  הגבהה  חצי-קדיש,  ואומרים  השני 
כה,יז- (דברים  תצא  בפרשת  למפטיר  קוראים  השני 

יט): "זכור . . 1".
לדעה הנפוצה של הפוסקים העיקריים, פרשת זכור 

היא מן התורה2.
לדעת רוב הפוסקים, נשים חייבות בשמיעת פרשת 

זכור3.
(ופרשת  זכור  פרשת  "בקריאת  אדמו"ר:  כ"ק  כתב 
"זכר  בשלח):  (ופרשת  פורים  בקריאת  וכן   - תצא) 
שונים,  מנהגים  בזה  יש   - בסגול  או  בצירי  עמלק" 
ולא שמעתי הוראה בזה. לכאורה נכון לקרות שניהם, 
(בצירי)  'זכר'  להקדים  תצא)  (ופרשת  זכור  ובפרשת 
(ופרשת  פורים  ובקריאת  (בסגול),  'זכר'  ואחר-כך 
'זכר'  ואחר-כך  (בסגול)  'זכר'  להקדים  בשלח) 

(בצירי)"4 .
שיש  ישראל  גדולי  כתבו  דורות  כמה  לפני  כבר 

לבטל את ה'מנהג' 'להכות' את עמלק5.

1. לוח כולל-חב"ד.
אך  בציבור,  הקריאה  עניין  לעצם  רק  סט"ז [הכוונה  רפב  סי'  אדה"ז  שו"ע   .2
פרטי הקריאה - בשבת זו דווקא וכו' הם מדרבנן, ראה סה"ש תשמ"ט ח"א 
עמ' 341 הע' 3 ובשוה"ג]. וראה בהנסמן באנציקלופדיה תלמודית כרך ב עמ' 
'ארבע פרשיות' הערה 59 - שיחת ש"פ זכור תשמ"א, הנחת הת'  קסו, ערך 

ס"א. וראה התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 1188. תשמ"ט ח"ב עמ' 443.
ח"ב  תשמ"ט  ובהתוועדויות  סל"ט.  הת'  הנחת  תשמ"א,  זכור  ש"פ  שיחת   .3
עמ' 443 "כמה פוסקים". אנציקלופדיה תלמודית ערך 'זכירת מעשה עמלק' 

ס"ג, ס"ע רכב ואילך וש"נ.
אם-כי אין לברך ברכת התורה על קריאתה לנשים בלבד (שו"ת מנחת יצחק 

ח"ט סי' סח).
4. ספר-המנהגים עמ' 72, והביאור באריכות בהערה שם.

לכאורה, לאלה הקוראים בתורה במבטא הספרדי או במבטא הנהוג בארה"ק 
שאינם מבדילים כלל בין צירי לסגול, אין מקום לכל זה.

5. בילקוט-יוסף כרך ה (מועדים) עמ' רנט הביא זאת משו"ת מהר"א בן ימין 

הפטרה: "כה אמר ה' צבאות, פקדתי . ." (שמואל-א 
טו,ב-לה)6.

אומרים 'אב הרחמים'7, וכן 'צדקתך'.

יום חמישי
י"ג באדר - תענית-אסתר8

ומניקה10,  מעוברת  סכנה)9,  בו  שאין  (אפילו  חולה 
ויולדת כל ל' יום11 – פטורים מהתענית12.

עמוד  שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר  ישן,  שלא  מי 
או   לאכול  להשכים  ובדעתו  לישון  השוכב  השחר13. 
או  לאכול  שיוכל  השינה  לפני  בפירוש  יתנה  לשתות, 
להתנות  צריך  אין  בקומו,  לשתות  רגיל  ואם  לשתות. 

לשתייה14.
עלות השחר באזור השפלה לדעה המקדימה ביותר: 

.4:15
אומר  הש"ץ  במנחה.  רק  'עננו'  אומר  הציבור 

ומהר"א פאלאג'י.
6. ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

קצות-  - בסידורו  רבינו  לשון  מסתימת  משמע  וכן  זכור,  לש"פ  היום-יום   .7
השולחן סי' פג בבדי-השולחן סוף ס"ק יג. לוח כולל-חב"ד.

עמ' 371.  ו  כרך  בלקוטי-שיחות  ראה  אסתר',  'תענית  בשם  מחודש  טעם   .8
גיליון  ב'התקשרות'  ונתבאר  (הובא  ואילך   405 עמ'  נ"ט  חלק  תורת-מנחם 

א'שלז, 'סוגיות בתורת רבינו').
וזקנים  (שם),  עיניים  מכאב  הרבה  המצטער  וכן  ס"א.  תרפ"ו  סי'  רמ"א   .9

תשושי-כח (כה"ח תק"נ ס"ק ו).
יתירה,  חולשה  שמרגשת  או  יום  מ'  אחר  במעוברת  והיינו  שם.  רמ"א   .10

ומניקה - בפועל (ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים פ"ה, וש"נ).
11. דינה כחולה (שו"ע אדה"ז סי' של ס"ה), נטעי-גבריאל שם.

12. ולעניין חתן וכלה בז' ימי המשתה בתענית זו דנו בפוסקים, ורבים מקילין. 
ראה משנ"ב סי' תרפ"ו בשער-הציון ס"ק טז, כף-החיים תקמ"ט סק"י ותרפ"ו 
ונטעי- עח,  סי'  ח"ב  דעת  יחווה   ס"ב,  קמא  סי'  קיצושו"ע  כח,  וס"ק  סקט"ז 

גבריאל נישואין ח"ב פכ"ה ס"ג-ד וש"נ.
השחר.  בעלות  מתחיל  שהצום  כ'  העומר'  ספירת  'סדר  אדה"ז  בסידור   .13
(וראה בזה: אגה"ת פ"ג, לקו"ש כרך כב עמ' 313 ו'התקשרות' גיליון קא עמ' 

17 ואכ"מ).
14. שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ. בכף-החיים שם ס"ק ז אוסר זאת משום אכילה 
לפי  שגם  איתא,  עה  עמ'  ח"ג  אדמו"ר  כ"ק  באג"ק  אבל  השחר,  עלות  לפני 
זאת  עושה  באם  הדיעות  לכל  מותר  הזוהר,  על-פי  בכלל  זאת  האוסרים 

לרפואה, לכוון דעתו בתפילה וכיוצא בזה.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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י
 אדר

יא
 אדר

תשל"בת"ש (אדר ב')

פטירת הרבנית חי' שרה, בת האדמו"ר האמצעי
יום פטירתה של הרבנית חי' שרה, בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר האמצעי, בהיותה בת שלושים וארבע, ומנוחתה 

כבוד בעיר קרמנצ'וג.
הרבנית חי' שרה היתה נשואה בזיווג ראשון להרה"ח ר' אהרן אלכסנדר משקלוב (ראה להלן כ"ד אייר תקצ"ז. 

ט"ו אב תקפ"ו), ובזיווג שני להרה"ק ר' אהרן מקרמנצו'ג . 
היא  איך  מתאר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  קשה.  במחלה  הרבנית  חלתה  (בזוו"ש),  נשואין  שנות  שלוש  לאחר 

מבקשת מילדיה להתפלל להחלמתה:
אותי,  תאבדו  אם  אבל  לכם,  ולעזור  אתכם  לגדל  יכולה  אני  מאביכם,  יתומים  שאתם  למרות  חיה,  אני  עכשיו 
תשארו גלמודים ויתומים בלי אב ואם, מי ירחם עליכם? מי ידאג לכם? לכן ַהרבו בתפילה לקב"ה שישאיר אותי 

בחיים למען הילדים הנקיים מכל עוון - - - 
אבל לדאבון-לב היא נפטרה. לאחר פטירתה הובאו ילדיה לליובאוויטש לבית סבתם הרבנית שיינא (אשת כ"ק 

אדמו"ר האמצעי), שגידלה אותם עד לחתונתם. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 110)

תר"ו

יום הלימודים הראשון
יום התחלת הלימודים בישיבת 
הראשונה  תמימים  תומכי 
בארצות הברית, בבית הכנסת 
איסט  בשכונת  שבת"  "עונג 

פלאטבוש. 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 5)

קובץ ההערות הראשון

של  הראשון  הגליון  הופיע 
והוא  התמימים"  "הערות 
המכיל  שבועי  קונטרס 
בשיחותיו  ופלפולים  הערות 

של כ"ק אדמו"ר.

תקפ"ג

יום פטירת הרה"ק ר' מרדכי, אחיו 
של כ"ק אדמו"ר הזקן

פוזנר,  מרדכי  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
בשנותיו  הזקן.  אדמו"ר  כ"ק  של  אחיו 
אורשה,  בעיר  כרב  שימש  האחרונות 

ומנוחתו כבוד בעיר קאפוסט.
סיפר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לבנו כ"ק 

אדמו"ר מהר"ש:
ובעל  נפלא  חריף  היה  מרדכי  ר'  הרה"ק 
כשהיה  נפלאה,  בעמקות  ישרה  סברא 
חמשה  לומד  היה  סוגיא,  איזה  לומד 
ששה פעמים, ומפעם לפעם [=בכל פעם] 
עצומה  בחריפות  חידושים  מחדש  היה 
ופלפולו  לדרגא,  מדרגא  ועולה  כמטפס 

היה נחמד ונעים.
מאד  דומה  היה  פניו  שתואר  מסופר, 
הזקן.  אדמו"ר  כ"ק  אחיו  של  פניו  לתואר 
עניני  על  כאחראי  אותו  מינה  הזקן  רבנו 
על  מהממונים  אחד  היה  והוא  נגלה, 
צריך  היה  חדש  תלמיד  כל  ה"חדרים", 
להיבחן אצלו לפני הכנסו ללמוד ב"חדר". 
של  ערוך  השולחן  בהגהת  עזר  גם  הוא 

רבנו הזקן. 
(ימי חב"ד ע' 135)

המדור מוקדש לרפואת עורך המדור השליח הרה"ח רפאל אברהם שמואל בן אסתר זיסל שיחי'
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

ח 
אדר

ט 
אדר

ת"ש (אדר ב')

ת"ש (אדר ב')

יום ההגעה לחופי 
ארה"ב

שש  בשעה  שני  ביום 
בערב לאחר שנים עשר 
הגיעה  הפלגה,  ימי 
את  שהביאה  האונייה, 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
אך  יורק,  ניו  לחופי 
לנוסעי  איפשרו  לא 
לחוף  שהגיעו  האוניות 
ארבע,  שעה  לאחר 
לרדת מהן עד למחרת 

בבוקר. 
(ימי חב"ד ע' 133)

יסוד ישיבת תומכי תמימים
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  יסד  ביום  בו 
ישיבת תומכי תמימים בארצות הברית, 
בשכונת  שבת"  "עונג  הכנסת  בבית 
איסט פלאטבוש, ברוקלין ניו יורק. וכך 

אמר:
אנו המהגרים - יותר נכון המובאים הנה 
במסירות  עבודה  לשם  לכאן  הובאנו   -
למקום  אמריקה  את  לעשות  נפש, 
של  כוחות  אילו  היטב  אני  יודע  תורה. 
אך  כך,  לשם  זקוקים  נפש  מסירות 
בטוחני כי בזכות אבות קדושים נצליח 
ומצוות  לתורה  שלנו  הנפש  במסירות 

בדרכי החסידות. 

"תומכי  ישיבת  תהיה  מסויים  זמן  תוך 
תמימים ליובאוויטש" הישיבה הגדולה 
את  יאירו  הישיבה  ותלמידי  ביותר, 
רוח  הגבהת  ויתנו  היהודיים  הבתים 
לרבנים המקומיים שיתמסרו להרבצת 

התורה. 
כי  הקדושים  אבותי  בזכות  ...מובטחני 
תוך זמן קצר מאד תהא ישיבת תומכי 
תמימים ליובאוויטש - לא רק הישיבה 
הגדולה והמסועפת במדינה - כי אם גם 
דרך  ומורה  המעורר  וכוח  המאיר  אור 
הישיבות  וראשי  לרבנים  ההתעסקות 

וה' יצליח לנו בגשמיות וברוחניות. 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 126)

כ"ק אדמו"ר הריי"צ נכנס לגבולות ארה"ב
(ב-11:30 מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  בו  יום 
ארצות  לגבולות  ואמו  רעייתו  עם  יחד  בצהריים) 
הברית, על מנת להתיישב בה. הרבי בחר להתיישב 

ברובע ברוקלין שבניו יורק.
אדמו"ר  כ"ק  של  פניו  את  לקבל  הגיעו  אלפים 
הקהל  פרץ  מהאניה,  הרבי  יצא  וכאשר  מוהריי"צ, 
ברכת  בירכו  ורבים  עליכם",  "שלום  בקריאות 

"שהחיינו".
משלחות מכל האירגונים היהודיים בארצות הברית 

באו לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
ועד  הרבנים,  אגודת  האדמורי"ם,  אגודת  כח  באי 
הרבנים, דגל הרבנים, אגודת ישראל, מזרחי, צעירי 
אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, צעירי מזרחי, 
חיים  ר'  אלחנן,  יצחק  ר'  ישיבות:  איזראעל;  יאנג 
ודעת,  תורה  מרגליות,  רמ"ז  יוסף,  יעקב  ר'  ברלין, 

תורת אמת, אהבת תורה, תורת חיים ועוד. 
העיר  שר  ניו-יורק  עיריית  ראש  של  מטעמו  נציג 
עונה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ברכה,  נאום  נואם 

בקצרה ומברך כל אחת מהמשלחות. 
(ספר המאמרים ת"ש בתחלתו)

כ"ק  יצא  הנמל,  באולם  קצרה  פנים  קבלת  לאחר 
שבמנהטן,  גרייסטאן  מלון  אל  מוהריי"צ  אדמו"ר 
לארצות  לבואו  הראשונה  בתקופה  השתכן  שם 

הברית.
במסיבת קבלת פנים שנערכה לכבוד הרבי באותו 

היום, אמר:
שהציל  על  יתברך  להשם  תודה  בברכה,  פותחין 
מאד   .  . המרחב  אל  המיצר  מן  והוציאנו  אותנו 
כל  של  לבבם  שמחת  את  להפריע  אותי  מצער 
הנוכחים ואת שמחת לבבי אני, אבל הכאב הגדול 
 – רחמנות  בלי  המתענים  ואחיותינו  אחינו  של 
אחינו  של  צעקתם-זעקתם   .  . מנוח  לי  נותן  אינו 
מהישיבות  הרבים  תלמידיי  של  וביחוד  ואחיותינו 
ואיני  שעה,  ובכל  מקום  בכל  אותי  מלווה  בפולין, 
יתברך  השם  שיעזור  עד  לנפשי  מנוח  לתת  יכול 

ויצילו אותם. 
(שם ע' 133)

ת"ש (אדר ב')
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