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

יש לקרוא את הפטרות 'החודש', ויקהל, פקודי, מחר חודש
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אור וחום ההתקשרות

ועל-דרך-זה בנוגע להתקשרות שבין חסיד לרבי – שגם כשמדובר אודות עניין פרטי (אבר 
אחד) הרי זה אבר שהנשמה תלויה בו, הן מצד הרבי והן מצד החסיד:

כשבאים אל הרבי לשאול על-דבר עניין רוחני או גשמי, אין זה בגלל שבעניין מסויים זה 
מתמחה הרבי, כי אם, מפני שהרבי הוא נשמה כללית, בדוגמת הראש שכולל את החיות של 

כל אברי הגוף, כולל גם בנוגע לעניין פרטי זה;
והמענה של הרבי – גם בנוגע לעניין פרטי זה – הוא באופן שפונה אליו בנשמתו... וכיון שהרבי, 
הראש שמושל ושולט על כל האברים, הקדיש את הנשמה לו – אזי אין לו שום ברירה! – אלא 

יתכן שיהיה למוטב, ועל זה פעל הרבי שיהיה "בחסד וברחמים". 
הברירה היחידה היא אם להתחיל בזה היום או לדחות למחר, וכיון שיכולים להתחיל היום, 

לשם מה לדחות למחר?!
(י"ב תמוז תש"י, תורת מנחם חלק א עמוד 133)
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כבוד התורה

הוא   - למצבה  הסיבה  עיקר  כנראה 
וככל  בתמידות.  במצבה  שמתבוננת  זה 
המצב  יוטב   - מזה  יותר  דעתה  שתסיח 
הרפואה  ענייני  בהצלחת  ויתווסף 
הדעת  בהיסח  ולהקל  בהם.  שמתעסקת 
עסוקה שתהיה  ידי  על  זה]  הרי   =] ה"ז 
בענין אחר לגמרי - איזה שיהיה (משרה, 
 =] וכיו״ב  ביר״ש  לבחורות  עזר  לימודים, 
תסיח  ואם  בזה]).  וכיוצא  שמים  ביראת 

דעת לגמרי - במשך זמן קצר תתרפא.

הסחת דעתהכתב והמכתב 

ויקהל-פקודי | המשכן שבנפש

במשכן הפנימי שבליבו של כל אחד משתקפים ובאים 
לידי ביטוי כל פרטי העניינים שהיו במשכן הגשמי.

ולדוגמה: 
אור",  ותורה  מצוה  "נר  להאיר,  עניינה   – מנורה 
כל  גם  ממילא  ובדרך  היהודי,  של  שליבו   – ובעבודה 
מאיר  ומעשה  דיבור  במחשבה,  הנהגתו  וכללות  גופו 
באור ד"מנורת זהב טהור", בדוגמת המנורה שבמשכן 
הקב"ה  שהראה  אש"  של  ה"מנורה  בדוגמת  שהייתה 

למשה.
המשכן  את  ולכסות  להקיף  עניינם  המשכן –  יריעות 
בלתי-רצויות  רוחות  מפני  הגשם,  מפני  עליו  ולהגן 

את  שמקיפים  העניינים   – ובעבודה  בזה.  וכיוצא 
בלתי- השפעות  מפני  עליו  להגן  היהודי  של  מציאותו 

רצויות שמבחוץ.
כתורת   – ובעבודה  קורבנות,  הקריבו  עליו   – מזבח 
אדמו"ר הזקן: "אדם כי יקריב מכם", שהקרבן הוא מכם 
שזובח  ידי  על  לה',  קרבן  נעשה  עצמו  שהאדם  ממש, 
את יצרו ומבטל את התאוות והרצונות הבלתי-רצויים, 
התענוג  שזהו  שבו,  ו"דם"  ה"חלב"  את  לה'  ומקריב 
"ריח  שנעשה  עד  לבדו,  לה'  אלא  יהיו  שלא  והחיות, 

ניחוח לה'", "נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני".

(י"ט אדר תשמ"ה, תורת מנחם תשמ"ה ג', עמוד 1511)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ח באדר ה'תשפ"א – ו' בניסן ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רמא.הל' יבום וחליצה פרק ב.הלכות נזקי ממון פרק יב-יד.כ"ח באדרו'

הלכות גניבה.. בפרקים אלו. כ"ט באדרש"ק
מל"ת רמד. מ"ע פרק ג.פרק א-ג.

רלט.

מ"ע רח. מל"ת רעא. פרק ד.פרק ד-ו.א' בניסןא'
ערב. 

מל"ת רמו. רמג.פרק ה.פרק ז-ט.ב' בניסןב'

הלכות גזילה ואבידה.. בפר	ג' בניסןג'
מל"ת רמה.פרק ו.קים אלו. פרק א-ג.

מל"ת רמז.פרק ז.פרק ד-ו.ד' בניסןד'

מל"ת רסה.פרק ח.פרק ז-ט.ה' בניסןה'

הל' נערה בתולה.. בפרקים פרק י-יב.ו' בניסןו'
מל"ת רסו.אלו. פרק א.
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דברמלכות

4

ה"חידוש"
שבחודש ניסן

"החודש הזה לכם" – בפסוק מופיע דווקא השם "חודש" ולא "ירח" משום 
שחודש ניסן שייך לעניין של התחדשות • משמעות הכלל "מעלין בקו־
דש" היא, שגם זה שאוחז בדרגה גבוהה, "קודש", מחויב להוסיף ולהת־
עלות עוד • ה"חידוש" של חודש ניסן מעניק כוח לפעול חידוש בעבודת 

ה' במהלך השנה •  משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
יום שבת קודש זה, שבת מברכים חודש ניסן, נקרא 
שבת פרשת החודש, על שם פרשת "החודש הזה לכם 
התורה  קריאת  של  בסיומה  שקורין  חודשים"1  ראש 

(לאחרי פרשת השבוע), דקאי על ראש חודש ניסן.
ויש לבאר תוכן השם "חודש" דווקא – שהרי מצינו 
האיתנים  "בירח  כמו  "ֶיַרח",  השם  גם  הקודש  בכתבי 
הרגיל  השם  ואילו  הרגיל,  השם  זה  שאין  אלא  בחג"2, 
בתורה הוא "חודש" – שזהו בוודאי בדיוק, ככל ענייני 
מענייני  שכן  ובמכל  בדיוק,  הוא  פרט  שכל  התורה 
העולם שכל מה שקורה בעולם הוא בדיוק ובהשגחה 
פרטית3; וכן לבאר הלימוד וההוראה מזה בעבודת ה' 
– ככל ענייני התורה, תורת חיים, שהם הוראה בחיים, 
וכתורת הבעל שם-טוב4 שמכל דבר שיהודי רואה או 
הוראה  ללמוד  צריך  העולם)  בענייני  (אפילו  שומע 

בעבודתו לקונו.
החילוק שבין השם "חודש" לשם "ירח":

"ֶיַרח" – מורה על שייכותו ללבנה, שנקראת גם בשם 

1. בא יב, ב.
2. מלכים-א ח, ב. וראה גם מלכים-א ו, לז-לח.

3. ראה כתר שם טוב בהוספות סימן קעט ואילך. וש"נ.
4. ראה שם סימן רכג ואילך. וש"נ (נעתק ב"היום יום" ט אייר).

"ָיֵרַח" (כלשון הכתוב: "שמש וירח"5, "ירח וכוכבים"6), 
כיון  "ירח",  בשם  השנה  חודשי  נקראים  שמה  ועל 
השמש,  מהלך  מצד  (לא  היא  לחדשים  שהחלוקה 
אלא) מצד מהלך הלבנה ("ירח")7, שמידי שלושים יום 
ישנו מולד הלבנה באופן של נקודה, ואחר כך הלבנה 
באשלמותא"8,  סיהרא  ש"קיימא  עד  וגדלה  הולכת 
ואחר כך הולכת ומתמעטת עד שנעלמת לגמרי, ולא 
נשאר אפילו נקודה בלבד, וסדר זה חוזר ונשנה מידי 

שלושים יום.
זה  שאין  היינו,  חידוש7,  מלשון  הוא  "חודש"  אבל 
אותו עניין שהיה לפני זה, אלא באופן שמתחיל דבר 

שלא היה מעולם.

ב
והעניין בזה:

ישראל  באמונת  עיקרי  יסוד  הוא  החידוש  עניין 
בפועל  ההוראה  בתורה  באה  שמזה  ישראל,  ובתורת 
ש"מעלין בקודש" (וכל שכן ש"לא מורידין"9) – לא רק 
מעלים מחול אל הקודש, אלא "מעלין בקודש" גופא, 

5. יהושע י, יג. יואל ב, י. ועוד.
6. ירמיה לא, לד. תהלים ח, ד.

7. ראה פירוש רבי אברהם אבן עזרא.
8. זוהר חלק א קנ, ריש ע"א. רכג, א-ב. ועוד. וראה שמות רבה פרשה טו, כו.

9. ברכות כח, א. וש"נ.
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מקודש אל קודש הקדשים,
ומצב  במעמד  כבר  שנמצא  פי  על  שאף  והיינו, 

שנקרא "קודש",
ממנו,  שנדרש  מה  כל  שעשה  מוכח  שמזה   –
בתכלית  לו  שניתנו  והאפשרויות  הכוחות  את  וניצל 
אי  בעבודתו,  משהו  חסר  היה  אם  שהרי  השלמות, 
אפשר לומר שנמצא "בקודש", כיוון שנתערב בעניין 
שהיה  דבר  בשלמות  עשה  (שלא  הקדושה  היפך  של 

יכול לעשותו) – 
מה  לגבי  בהווה  ומצבו  במעמדו  להסתפק  לו  אין 
יום  עוד  לו  שניתוסף  שכיוון  מחר,  ממנו  שנדרש 

בוודאי ניתוספו לו עוד כוחות, ולהיותו אדם חי, כמו 
בעבודתו  להתעלות  עליו  בתמידות,  שגדל  דבר  כל 
בעילוי אחר עילוי, בהתאם לכוחות שניתוספו לו; כך 

צריך להתנהג היום לגבי אתמול, ומחר לגבי היום.
על  שמורה  דווקא,  "חודש"  בשם  מודגש  זה  ועניין 
חוזרים  עניינים  שאותם  באופן  זה  שאין   – חדש  דבר 
ונשנים מידי חודש בחודשו, אלא בכל חודש הרי זה 
באופן חדש לגבי החודש שלפני זה, ולא אותה שלמות 

הלבנה שהייתה בחודש שלפני זה אלא באופן חדש.
הלבנה  שבמיעוט  לחידוש  בנוגע  ועל-דרך-זה 
גרעון  של  עניין  זה  שאין   – החודש  של  השני  בחציו 
חס ושלום, אלא המיעוט עצמו הוא עניין של עבודה 
– למעט את המציאות והציור שלו10 כו', ועניין זה בא 
דווקא לאחרי העבודה ד"קיימא סיהרא באשלמותא", 
שמבטל  "קונץ"  זה  אין  גמור,  צדיק  שאינו  מי  כי, 
ומצב  במעמד  שאפילו  הוא  החידוש  אלא  עצמו,  את 
ד"קיימא סיהרא באשלמותא", (על פי עדות התורה), 
בגלל  ל"מציאות"  עצמו  את  להחשיב  שיכול  כך, 
שעובד את הקדוש-ברוך-הוא בשלמות – אומרים לו 
את  למעט  הביטול,  עבודת  להתחיל  צריכה  שעכשיו 

10. ראה ליקוטי-שיחות חלק לד עמ' 49. 

מציאותו כו'11.
וזהו גם מה שכתוב12 "הנה שמוע מזבח טוב להקשיב 

מחלב אילים":
לכאורה אינו מובן: הקרבת קרבן לקדוש-ברוך-הוא 
שהאדם  בספרים  וכמבואר  ביותר,  נעלה  עניין  הוא 
המקריב צריך לחשוב שכל העניינים שנעשים בקרבן 
זה  הרי  המזבח)  גבי  על  החלב  והקרבת  הדם  (זריקת 
הרי  קרבן  שמקריב  שבשעה  כך,  בו,  שנעשים  כאילו 
היינו,  וחלבו,  דמו  את  לקדוש-ברוך-הוא  נותן  הוא 
און  ("ווארעמקייט  וההתלהבות  החמימות  כל  את 
("געשמאק")  התענוג  כל  ואת  דם,   – צוקאכטקייט") 

"שלהבת  לה',  אהבה  בשלהבת  שנשרפים  חלב13,   –
י-ה"14. ואם כן, מה כבר יכול להיות נעלה יותר מזה?!
להקשיב  טוב  מזבח  שמוע  "הנה  נאמר  זה  על  אך 
עניין  שהוא  ו"להקשיב",  ש"שמוע"   – אילים"  מחלב 

ביטול מציאותו, הוא נעלה יותר!
בנגלה  בתורה  ושוקד  שלומד  לאחרי  ולכן, 
שעבודתו  ועד  בהידור,  מצוות  ומקיים  ובחסידות 
באה  אזי   – באשלמותא"  סיהרא  ד"קיימא  באופן  היא 
העבודה של מיעוט הירח, לבטל מציאות עצמו יותר 
(וזוהי  בלבד  נקודה  אפילו  תישאר  שלא  עד  ויותר, 

ההכנה לעבודה של החודש הבא).

ד
להתעלות  ה"חודש",  עניין  על  הכוח  ונתינת   [...]
מראש   – היא  חידוש,  של  באופן  עילוי  אחר  בעילוי 
ראש  לכם  הזה  "החודש  נאמר  שעליו  ניסן,  חודש 

חודשים":

11. ראה גם תורת מנחם חלק סד סוף עמ' 113 ואילך. וש"נ.
12. שמואל-א טו, כב. וראה גם תורת מנחם חלק כה עמ' 120. וש"נ.

13. ראה גם תורת מנחם חלק לג עמ' 446. וש"נ.
14. שיר השירים ח, ו.

לאחרי שלומד ושוקד בתורה בנגלה ובחסידות ומקיים מצוות 
בהידור, ועד שעבודתו היא באופן ד"קיימא סיהרא באשלמותא" 
– אזי באה העבודה של מיעוט הירח, לבטל מציאות עצמו יותר 

ויותר, עד שלא תישאר אפילו נקודה בלבד
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בני  יצאו  שבו   – ניסן  חודש  של  המיוחד  עניינו 
ישראל ממצרים, והיינו, שאף-על-פי ש"בראש השנה 
ששישה  כך,  במצרים"15,  מאבותינו  עבודה  בטלה 
עבדים,  היו  לא  כבר  ניסן  חודש  ראש  לפני  חודשים 
אלא בני חורין – הרי זה עדיין מעמד ומצב של ִמְצַרִים, 
שני אופני  יש  אלא שבמצרים גופא  מיצרים וגבולים, 
הנהגה: א) כפי שעבד חי במצרים, ב) כפי שבן חורין 
בסדר  חי  הוא  הרי  חורין  בן  היותו  שעם  במצרים,  חי 

היציאה  ואילו  וגבולים;  מיצרים  מצרים,  של  החיים 
נפעלה  ההגבלות,  מכל  יציאה  והגבולים,  מהמיצרים 

בחודש ניסן דווקא.
החידוש  עניין  עם  קשורה  ממצרים  והיציאה 
("החודש הזה לכם") – כי היציאה ממצרים הייתה כדי 

להיכנס לארץ ישראל,
זמן  משך  להיות  הוצרכו  לזה  הכנה  שבתור  אלא   –
במדבר, כי, הסדר בקדושה הוא לא באופן של דילוג 
היינו  אגרשנו"16,  מעט  ש"מעט  באופן  אלא  המדרגה, 
שם"17,  אדם  ישב  "לא  אשר  למדבר,  מצרים  מארץ 
ומהמדבר לארץ ישראל, "ארץ נושבת"18, "ארץ טובה 
בה  אלוקיך  ה'  עיני  תמיד  גו'  אשר  "ארץ  ורחבה"19, 

מרשית השנה ועד אחרית שנה"20 – 
ששם פועלים עניין של חידוש – שמשנים את ארץ 
(כמובא  האומות"  מכל  ה"מקולקלים  היו  שבה  כנען, 
בפירוש רש"י21), ועושים ממנה ארץ ישראל, ולא כמו 
אלא  שינוי,  בה  פעלו  שלא  מצרים,  בארץ  בהיותם 

15. ראש השנה יא, ריש ע"א.
16. משפטים כג, ל.

17. ירמיה ב, ו.
18. בשלח טז, לה.

19. שמות ג, ח.
20. עקב יא, יב.
21. אחרי יח, ג.

נשארה כפי שהייתה – "מלאה גילולים"22.
לכם")  הזה  ("החודש  ניסן  בחודש  ומהחידוש 
לוקחים כוח על עניין החידוש בכל השנה כולה, החל 
למולד  בנוגע  הן  חודשים"),  ("ראש  החדשים  מעניין 
(כנ"ל  החודש  לסיום  עד  זה  שלאחרי  בימים  הלבנה 
סעיף ג), ועד שכל עניין יהיה באופן של חידוש לגבי 

כמו שהיה ביום שלפני זה.

ה
אמנם, אף-על-פי שעניין החידוש קשור עם היציאה

בהיותם  עוד  לכם"  הזה  "החודש  נאמר   – ממצרים 
במצרים, כמו שכתוב23 "ויאמר ה' אל משה ואל אהרון 

בארץ מצרים לאמור החודש וגו'":
שאמירה  הכתוב  מדגיש  מדוע  מובן  אינו  לכאורה 
זו הייתה בארץ מצרים – מאי קא משמע לן, הרי כל 
לא  ואף-על-פי-כן  מצרים,  בארץ  היו  אז  האמירות 
מדגיש  ומדוע  מצרים,  בארץ  שהיו  בכתוב  נתפרש 
בארץ  נאמר  לכם"  הזה  ד"החודש  שהעניין  הכתוב 

מצרים?
רש"י  צריך  מצרים"  "בארץ  שנאמר  שבגלל  ובפרט 
להדגיש שהיה זה "חוץ לכרך", ולא "בתוך הכרך, לפי 
לכתוב  היה  מוטב  כן,  ואם  גילולים",  מלאה  שהייתה 
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון לאמור", מבלי להוסיף 

התיבות "בארץ מצרים"?
אך העניין בזה – שעוד בשעה שיהודי נמצא עדיין 
בארץ מצרים, אומרים לו כבר שבכוחו לצאת ממצרים 
 – חידוש  של  באופן  עילוי  אחר  בעילוי  ולהתעלות 

"החודש הזה לכם".

22. פירוש רש"י בא שם, א.
23. בא שם.

כל אחד מישראל, יהיה מי שיהיה, גם אם הוא חולה לא 
רק בגשמיות, אלא אפילו ברוחניות, שזה גרוע יותר – הנה 
גם ממנו תובעים את העניין ד"החודש הזה לכם"; וגם עליו 
יכולים לפעול העניין ד"משכו וקחו לכם גו'", עוד בהיותו 

במצרים.
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הן אמת – ממשיכים לומר לו – שאינך יכול למהר 
ד"החודש  ומצב  למעמד  ומיד  תיכף  ולהגיע  ולדלג 
(ובפרט  מצרים  מארץ  עתה  זה  בבואך  לכם"  הזה 
אלא  שנים),  ועשר  מאתיים  שם  נמצא  שהנך  לאחרי 

עליך לילך לאט לאט,
של  בתנועה  לעמוד  יכול  מיוחדים  בזמנים   –
החיים  סדר  שיקבע  לפעול  כדי  אבל  כו',  התעוררות 

באופן כזה, צריך לילך לאט לאט – 
"בעשור  נצטוו  ניסן  חודש  שבראש  בכך  וכמודגש 
לכם  "והיה  גו'",  שה  איש  להם  וייקחו  הזה  לחודש 
"ושחטו  אז  ורק  יום"  עשר  ארבעה  עד  למשמרת 
ימים  עשרה  להמתין  שהוצרכו  והיינו,  גו'"24,  אותו 
התיישבות  של  באופן  אצלם  יומשך  זה  שעניין  עד 
את  לקחת  יוכלו  אז  ורק  נפשם,  כוחות  עשר  בכל 
הכנה  בתור  ימים26,  ארבעה  למשך  ולקושרו25  השה 
העבודה  שבשחיטת  הנפש  מסירות  לעניין  והקדמה 
אפשר  שאי  בגלל  הוא  זה  שכל   – מצרים27  של  זרה 

לדלג כו', אלא צריך לילך לאט לאט,

24. שם ג, ואילך.
25. ראה טור אורח חיים סימן תל.

26. ראה דעת זקנים מבעלי התוספות בא שם, ג. פירוש רש"י שם, ו. וראה 
גם ליקוטי שיחות חלק טז עמ' 119. 

27. ראה דעת זקנים מבעלי התוספות שם. וראה גם תורת מנחם חלק מט 
סוף עמ' 380. וש"נ.

בארץ  שעומד  בשעה  עוד  אף-על-פי-כן,  אבל 
להיות  ממנו  שדורשים  לדעת  כבר  צריך  מצרים, 
במעמד ומצב ד"החודש הזה לכם", ובמשך הזמן יגיע 

לזה כו'.

ו
גם  הוראה  זו  הרי   – נצחית  היא  שהתורה  וכיון 

בימינו אלו:
בכוחו  ויש   – ממנו  שדורשים  לדעת  צריך  יהודי 
היינו,  "החודש",  של  ומצב  במעמד  תמיד  להיות   –
זה  ידי  על  ליום,  מיום  בעבודתו  ולהתעלות  להוסיף 

שיוצא מהמיצרים וגבולים שהיו אצלו אתמול כו'.
ועניין זה שייך לא רק ביחידי סגולה, אלא כל אחד 
רק  לא  חולה  הוא  אם  גם  שיהיה,  מי  יהיה  מישראל, 
יותר28 גרוע  שזה  ברוחניות,  אפילו  אלא  בגשמיות, 
הזה  ד"החודש  העניין  את  תובעים  ממנו  גם  הנה   –
לכם"; וגם עליו יכולים לפעול העניין ד"משכו וקחו 

לכם גו'", עוד בהיותו במצרים

(משיחת שבת פרשת ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מברכים 
החודש ניסן, ה'תשל"ב. תורת מנחם חלק סז עמ' 388 ואילך.)

28. ראה גם ספרי ופירוש רש"י תצא כג, ט. דרך חיים פרק א.

סיכום
זמן הקפת הירח את כדור הארץ מכונה בשני 

שמות: "חודש" ו"ֶיַרח".
חודש:  בשם  התורה  נוקטת  ניסן  חודש  לגבי 

"החודש הזה לכם ראש חודשים".
ניסן  חודש  לגבי  נוקטת  שהתורה  העובדה 
עניין  שכן  מדויקת,  הינה  "חודש"  השם  את 

ההתחדשות שייך במיוחד לחודש ניסן: 
בחודש זה יצאו ישראל ממצרים מתוך מטרה 
לסלק  כנען,  ארץ  אל  להגיע  חידוש –  לפעול 
להשרות  את העניינים הבלתי רצויים,  ממנה 
ארץ  חדשה,  לארץ  ולהופכה  קדושה  בה 

כוח  מעניק  ניסן  שבחודש  ה'חידוש'  ישראל. 
להתחדש בעבודת ה' במהלך השנה.

ההתחדשות היא עניין עיקרי בעבודת ה'. כלל 
מורידין",  ואין  בקודש  "מעלין  בתורה:  הוא 

בעבודת ה' תמיד יש להתחדש ולהתעלות.
לכם  הזה  הפסוק "החודש  כי  מודגש  בתורה 
בעודם  ואהרון  למשה  נאמר  חודשים"  ראש 

בארץ מצרים.
מכך נלמדת הוראה: יש להתחדש ולהתעלות 
בעבודת ה', הוראה זו מופנית גם למי שלעת 
עתה נמצא במצרים – תחת מיצרים והגבלות, 
גם ממנו נדרש להתעלות ולהתקדם בעבודת 

ה' באופן של חידוש.
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כל מצב של גאולה 
הוא עוד שלב

בדרך לגאולה שלמה
רק אז תהיה שלימות אמיתית ובאופן ניצחי

גם כאשר ישנו מצב של גאולה – הרי במצב זה גופא דורשים ומבקשים אודות תכלית השלימות 
דעניין הגאולה – גאולה העתידה. וכמודגש בדברי המדרש על הפסוק "החודש הזה לכם", ש"קבע 
שגאולת  כלומר,  להיגאל",  עתידין  ובו  ממצרים  ישראל  נגאלו  שבו   – גאולה  של  ראש-חודש  בו 

מצרים גופא היא באופן שממנה ועל-ידה באים לגאולה העתידה (על-דרך שנתבאר לעיל).
ולכן,  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  תנועה  מתוך  היא  הגאולה  עניין  לכללות  הגישה  גם  כלומר: 
כל עניין של גאולה מהווה גם שלב מסויים בכללות עניין הגאולה, והכנה לדרגה נעלית יותר, עד 

לתכלית השלימות דגאולה – גאולה העתידה.
וזהו מה שבכל הזמנים ביקשו ומבקשים בני-ישראל על הגאולה העתידה, אפילו לאחרי הגאולה 
מגלות בבל, וגם בזמן שבית-המקדש (בית שני) היה קיים, כי מכיוון שבבית שני חסרו ה' דברים 
(חיסרון בעניין הקדושה), וזאת – אפילו בזמנים הכי טובים דבית שני, אזי כאשר מבקשים אודות 
שלימות הדבר (גאולה), מבקשים כבר אודות תכלית השלימות – גאולה העתידה, שאז יהיה בית-

המקדש השלישי בתכלית השלימות...
בבית-המקדש השלישי יהיו החמישה דברים בשלימותם (ועוד עניינים נוספים), ובאופן נעלה 
יותר מבית ראשון (תכלית השלימות בעניין הקדושה); ובנוגע למעלת גדלות כבוד הבית (שהיתה 
שנים  עשר  של  זמן  משך  הוספת  אם  הנה   – האחרון")  הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול   – שני  בבית 
בלבד (שעמד בית שני יותר מבית ראשון) פועלת את השלימות ד"גדול יהיה כבוד הבית גו'", הרי 
על-אחת-כמה-וכמה שהוספת עניין הנצחיות דבית-המקדש השלישי – "מקדש א-דני כוננו ידיך" 

– פועלת את העילוי ד"גדול יהיה כבוד הבית" בתכלית השלימות!
העתידה  בגאולה  כי   – ד"ויקהל"  העניין  עם  (החודש)  הגאולה  דעניין  הקשר  גם  מתבטא  ובזה 
ישובו  גדול  "קהל  הכתוב:  ובלשון  ד"קהל",  השלימות  תכלית  גם  יהיה  הגאולה)  עניין  (שלימות 

הנה", כלומר, לא רק "קהל" סתם, כי אם "קהל גדול".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ויקהל-פקודי, פרשת החודש ה'תשמ"ג; 'תורת-מנחם – 
התוועדויות' ה'תשמ"ג, כרך ו, עמ' 1126-1124 - בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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רועה ישראל (ב)
מדוע לא רצה הרבי שיפרסמו מכתב שכתב אביו הרב לוי יצחק זצ"ל?

• הקב"ה מקבל הכל על עצמו • שמירת הגוף • מענות מחורף תשמ"ב • 
תפילה כיצד? • לא לדלג על פרשת העקידה! • הרבי עמד לכבוד אמם 

של שלושה תלמידי-חכמים • כשהרבי השליך המעיל טרם פתח באמירת 
חסידות • "ובלכתך בדרך" כפשוטו • מחנך שכועס על תלמידיו • רגישות 
לזולת • הרבי פרש חסותו • לימודים והתוועדויות בבית • הכרעת הספק 

בנתינת השם לבן • הרבי צפה: "לידה" – עדיין לא • ביבליוגרפיה 
ונחיצותה לתורה • לא ללימוד ספרנות באוניברסיטה 

הקב"ה מקבל הכל על עצמו
יהושע  הרב  כותב  תשכ"ח  סיוון  י"ח  ליום  באור 
יהושע  לרב  הזכרון  ספר   - וסיפור'  סופר  'ספר  (ז"ל)  מונדשיין 

מונדשיין, ירושלים תשפ"א, עמ' 90.

"ב'יחידות' האחרונה ביום נסיעתי מאת פני הקודש 
אדמו"ר שליט"א, אמר במענה על אחת משאלותי:

 =] זיך  אויף  אלץ  דאך  נעמט  אויבערשטער  דער 
הקדוש-ברוך-הוא מקבל הכל על עצמו]

ונעימת דבריו הייתה כמתמיה ושואל: ואם-כן מדוע 
תשאל שאלה כזו?!

מענות חורף תשמ"ב
בקשר  כנראה  לאחד  הרבי  כתב  תשמ"ב  בחורף 

לעניין של בריאּות:
לצדקה  יתן  אביו  והמזוזות,  התפילין  בדיקת 
על  אזכיר   =] אעה"צ  לזמן,  מזמן  בידו  (פושקע) 

הציון]".
ועוד באותו חורף:

ערוך],  שולחן  על-פי  שו"ע [=  עפ"י  יומית  הנהגה 
בדיקת התפילין והמזוזות, אזכיר על הציון.

ובמענה על שבדק המזוזות ושהיו כשרות ציין הרבי:
!?

והוסיף: 
כנראה לא בדקו כדרוש, אזכיר עה"צ [= על הציון].

שמירת הגוף
פעם ב'יחידות' של הרב אהרן יעקב שוויי (ז"ל) אמר 

לו הרבי: 
אלא  לנפשותיכם",  "ונשמרתם  בתורה  כתוב  לא 

"ונשמרתם מאוד".
ומאז היה מאוד זהיר בבריאות הגוף.

(זכרון אי"ש – עמ' עה)

ביום כ"ו אדר שני תשל"ו כתב המזכיר הרב בנימין 
במענה  הבר  הלוי  שי'  אלטר  אברהם  למוה'  קליין 

למכ[תבו] מיום ר"ח אדר שני תשל"ו:
בנוגע להשבר – ישאל דעת עוד רופא מומחה אחד.

רשימות המעמד – נת' ות"ח.
אזכיר עה"צ לכהנ"ל [= על הציון לכל הנ"ל].

תפילה כיצד?
פעם ליווה הרב אהרן יעקב שוויי – עת שימש כמגיד 
תלמיד   – בבדפורד  תמימים  תומכי  בישיבת  שיעור 
ליזהר  הצורך  על  עמו  ושוחח  מכיתתו,  שלא  ישיבה 
בכוונה  להתפלל  וגם  התפילה,  תיבות  בכל  לדייק 
ובמתינות. והסביר, שתפילה במקום קורבנות נתקנה, 
וקורבן צריך להיות 'תמים' הן בגוף הן בנפש. בגוף – 
שהבהמה   – ובנפש  כלשהו,  מום  בלי  הבהמה  שתהא 
התפילה,  לתיבות  בנוגע  הוא  וכן  כפשוטו.  חיה  תהיה 
תיבה  כל   – בגוף  הן  תמימה  להיות  צריכה  שהתפילה 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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צריכה להיות תמימה בלי טעויות, והן בנפש – בכוונה 
ראויה והבנת תיבות התפילה. וסיים, שאף שישנן כמה 
דרגות בכוונת התפילה, אמנם כל אחד צריך להיות לו 

לפחות כוונה פשוטה שמתפלל אל ה'.
אחרי תקופה נכנס אותו בחור ל'יחידות' אצל הרבי 
והרבי שוחח עמו על הצורך לדייק בתיבות התפילה, 

והסביר לו הסבר הנ"ל.
כשסיים הרבי את ההסבר, שאל את הבחור:

האם שמעת פעם הסבר זה?
הבחור ענה לרבי:

הרבי  שוויי".  מהרב  זה  הסבר  בדיוק  שמעתי  "כן 
נהנה מזה מאוד וחייך...

(ספר זכרון אי"ש עמ' עב)

לא לדלג על פרשת העקידה
וויינגרטן  שהרב  מספר  היה  שווי  יעקב  אהרון  הרב 
שמכיוון  הרבי,  את  פעם  שאל  מאושן-פארקוויי 
התלמידים  בשביל  מדי  ארוכה  התפילה  ולפעמים 

הצעירים, על איזה קטעים אפשר לדלג?
הרבי השיב לו:

לא חשוב כל-כך מה שאתה מדלג, רק את פרשת 
אברהם־ של  מסירת-נפשו  על  המדברת  העקידה, 

אבינו, אל תדלג.

זהירות בשינוי מנהג ישראל
מכון  החליט  תשמ"ט  ניסן  י"א  הבהיר  יום  לקראת 
לוי-יצחק בכפר חב"ד להוציא לאור חוברת בשם 'מעין 
חי' (אז יצאו חוברות דו-שבועיות) עם השיחה (מכ"ה 
בקשר  הגיה  שהרבי  תשמ"ח)  ואחרון-של-פסח  אדר 
המנהגים  את  המנהגים.  כולל  הולדת  יום  ל(מבצע) 
ניקדו, כדי להקל על הילדים (קהל הקוראים המיועד 

של העלון).
בקשר למנהג על עליה לתורה בשבת-קודש שלפני 
יום הולדת, חשבו העורכים שכמו בשמחת-תורה נהוג 
עם  יחד  לתורה  עולים  בר-מצוה)  גיל  (לפני  שילדים 
האב, אולי גם לפני יום הולדת יעשו כך. מנהל המכון, 
הרב יוסף יצחק ליברוב, הציע את הדברים לפני אחד 
פי  על  כן  לנהוג  שמותר  הסכים  והלה  אנ"ש  מרבני 
הנהוג בשמחת-תורה. עם קבלת הפסק-דין כתב הרב 
ליברוב לרבי כדי לקבל אישור להדפיס כנ"ל, וכמובן 

ציין שרב פסק שהדבר אפשרי. 
בתגובה כתב הרבי:

ידוע ומפורסם שכך נוהגים בשמח"ת [= בשמחת־
תורה], האומנם אינו יודע זה?!

ונסתפקו בהבנת הדברים, האם הכוונה שמה שמותר 
בשמחת-תורה מותר בכל השנה או שהכוונה שנוהגים 

כך רק בשמחת-תורה.
הרבי השיב:

מובן ופשוט שכך נוהגים אך ורק בשמחת תורה.

דמי חנוכה – ללומדי חסידות
שח הרה"ת אליהו ליפסקר (ז"ל) מזכרונותיו תשח"י-

תשי"ט:
חנוכה  דמי  חילק  הרבי  חנוכה  של  השביעי  "בנר 
לתלמידים שלומדים חסידות – מטבעות דולר מכסף. 
וכשהם  ישיבה,  תלמידי  שאינם  בחורים  בתור  נעמדו 
עברו שאל אותם הרבי: האם אתם בחורי ישיבה? ואמר 

להם: 
אתם רוצים דולר? אתן לכם! אבל זה לא העניין. זה 
תלמידי  עבור  רק  מיועד  בחנוכה)  המטבעות  (חלוקת 

הישיבה שלומדים חסידות.
('תולדות התמימים בארצות הברית' עמ' 515)

ויש לצרף לכאן את דברי המשפיע הרה"ת ר' יצחק 
תשפ"א  שבט  י'  חב"ד'  ל'כפר  בראיון  גוראריה  מאיר 

(גיליון מס' 1893 עמ' 32):

"כידוע החל משנת תשי"ב נתן הרבי מדי שנה 'דמי 
סדר  בזה  היה  ב-770.  התמימים  לתלמידי  חנוכה' 
רק  שייך  שהדבר  מלכתחילה  הורה  שהרבי  מיוחד, 
לבחורים היותר מבוגרים, שלומדים חסידות בקביעות 

בסדרי הישיבה בבוקר ובערב.
מי  רשימה  מראש  מכינים  היו  הישיבה  "בהנהלת 
מנהלי  עצמו,  החלוקה  במעמד  וגם  לקבל,  הראויים 
לכל  בנוגע  לאשר  צריכים  והיו  נוכחים  היו  הישיבה 
בחור שניגש שהוא אכן לומד חסידות, ואחרי האישור 
הוא קיבל מידו הק' של הרבי את דמי החנוכה – מטבע 

דולר מכסף.
"באותה שנה שהחל הנוהג, תשי"ב, אמר הרבי לאבי 
ע"ה שברצונו לתת גם לי דמי-חנוכה, והרבי הוסיף כי 
שלומדים  לבחורים  רק  ניתנים  החנוכה  שדמי  מכיוון 
וימסור  כעת  בשבילי  המטבע  את  אבי  יקבל  חסידות, 
מה  שאל  אבי  חסידות.  אותי  שילמד  לאחר  אותו  לי 
להתחיל  נוהגים  היו   – ענה  והרבי  איתי  ללמוד  עליו 
יקריב'  כי  'אדם  המתחיל  דיבור  במאמר  הלימוד  את 

בליקוטי תורה".
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להוסיף בלימוד ב'קעמפ' אך בחכמה
כמנהל  בתפקיד  שווי  יצחק  אהרן  הרב  כששימש 
במונטריאול  ישראל'  'גן  הקיץ  במחנה  הלימודים 
ביקש להאריך את זמני הלימודים, כלומר, את השעות 

המוקדשות ללימוד התורה.
ענה  הרבי  כך  על  ב'יחידות'  הרבי  את  כששאל 
הכרזה  לעשות  לא  אך  כן,  לעשות  כדאי  שבוודאי 
רשמית, אלא יוסיפו מעט מעט כדי שה"נשים רחמניות 

בישלו ילדיהן" לא יתלוננו...
(זכרון אי"ש עמ' נה)

הרבי עמד לכבודה של אם שגידלה ג' 
תלמידי-חכמים

הרבנית בוניא שווי, שחינכה במסירות-נפש שלשה 
ילדים תלמידי חכמים גדולים בתורה – נגלה וחסידות 
יעקב)  אהרן  הרב  אייזיק,  הרב  שלום,  ברוך  (הרב 

נלב"ע בשבת ט' אדר תשמ"ה.
כ"ק  נעמד  ב'יחידות'  הרבי  אל  כשנכנסה  פעם, 
"רעבעצין  פעמים  ג'  לה  וקרא  נשיא-דורנו  אדמו"ר 

שווי" – כנראה כנגד ג' הבנים שחינכה.
(זכרון אי"ש שם עמ' נה)

מאמר חסידות בשעת בוקר מוקדמת
בליל שבועות תשי"ב בשעה 4:15 לפנות בוקר בבית 
המדרש ב-770 נכח קהל קטן מאוד. רוב הקהל הלכו 
לטבול במקווה. לפתע נכנס הרבי לבוש במעיל – מעל 
הסירטוק – הסתובב והשליך בחוזק את המעיל, והחל 
ב"חמשה  המתחיל  דיבור  חסידות  מאמר  באמירת 

קנינים".
השלכת  צורת  כי  במעמד  שנכח  שווי  הרב  וציין 
המעיל הזכירה את הנאמר אצל שאול המלך "ויפשט 

גם הוא את בגדיו ויתנבא".
(זכרון אי"ש עמ' מג)

"ובלכתך בדרך" – כפשוטו
באחת היחידויות אמר פעם הרבי לרב שווי: 

צריך לקיים את "ובלכתך בדרך" כפשוטו.
(שם עמ' ס"ו)

מחנך שכועס על תלמידיו...
פעם שאל הרבי את הרב אהרן יעקב שוויי ב'יחידות' 
האם לפעמים הוא כועס על התלמידים, והוא ענה שכן.

שאל הרבי: מה אתה עושה? הרב שווי השיב שהוא 
מתאפק שלא להראות את הכעס לפני התלמידים.

נאך  דאס  ("איז  יותר  גרוע  עוד  זה  הגיב:  הרבי 
ערגער").

נכון  הוא  מה  הרבי  את  שאל  ולא  שתק  שווי  הרב 
לעשות. כשיצא מה'יחידות' התחרט על שלא שאל את 

הרבי על-כך.
שהיחס  בשיחה)  הרבי  דברי  פי  (על  הסביר  לימים 
כל  "על  שאז  לבנים,  כמו  להיות  צריך  לתלמידים 

פשעים תכסה אהבה" וממילא אין לו כעס כלל.

רגישות לזולת
כותב הרב יהושע מונדשיין (ספר סופר וסיפור עמ' 216; 

:(239

לוי  רבי  של  בכתב-ידו  המלצה  ידי  תחת  "הייתה 
ממנו  צילום  מסרתי  שבשעתו  הרבי)  של  (אביו  יצחק 
להדפסה, אבל הרבי אמר אז 'ער האט דאך קינדער!' 
[=יש לו ילדים!], דהיינו שזה מכתב המלצה ל... שיתנו 

לו כסף וכו' וזה לא לכבוד בניו.
איתנו  חיים  לתמיכה  שנזקק  אותו  של  בניו  כלומר: 

לאורך-ימים-ושנים טובות, והדבר אינו לכבודם.

הרבי פרש חסותו
הרב שוויי נשא בי"ב סיון תשכ"ב את בתה הצעירה 
משפחה   – רחל)  (מרת  קאלווארי  יהודית  מרת  של 
אריה  והרב  השקל',  מחצית  'בעל  מגזע  מאד  מיוחסת 
לייב הדרשן הקדוש מפוזן (נזכר ב'ספר הזכרונות' פרק מד)
דוד  עד   – בקודש  ולמעלה  יוסף',  ה'יסוד  בעל  ואביו 

המלך ע"ה.
מראשי  פינקל,  למשפחת  מקורבת  הייתה  הֵאם 
משידוך  כל-כך  נוחה  הייתה  לא  ודעתה  מיר,  ישיבת 
עם בחור חב"די. כדי להפיג את חששותיה היא נכנסה 
ל'יחידות' אל הרבי ופרשה לפני הרבי את הסתייגותה 

מהשידוך.
נאמנת  שלי  מילה  "אם  כך:  (בערך)  לה  אמר  הרבי 

עלייך – יכולני להעיד כי הוא תלמיד חכם".
לנמצאים  לרמז  המזכיר  נכנס  ה'יחידות'  במהלך   -
מחזיק  "אני  לו:  אמר  והרבי  להזדרז,  פנימה  בקודש 
עוד  טענה  האמא  אותי".  מחזיקים  לא  הם  אותם, 
תבנה  הצעירה  ובתה  בארץ-ישראל,  מתגוררת  שהיא 
ביתה בארצות-הברית, בארץ זרה, על-כן היא מבקשת 
הגיב  הרבי  בשבילה.  אבא  כמו  יהיה  שהרבי  מהרבי 
שאת זה יעשה "בין כה וכה" ("סיי ווי סיי"), ואכן הרבי 
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בעצמו היה מתעניין פעמים רבות אצל הרב שוויי, 
האם אשתו הייתה נוכחת בעת ההתוועדות.

חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית  הייתה  ובנוסף, 
מושקא מצלצלת מפעם לפעם לבית משפחת שוויי 
לרכוש  אפשר  בהם  מקומות  רחל  למרת  ומציעה 

בגדים עבור הילדים וכו'.
להם  ידאג  שהרבי  גם  ביקשה  יהודית  מרת 
בזה  מתעסק  כבר  שהוא  השיב  והרבי  לפרנסה 
(כנראה הכוונה למשרה בתור ר"מ בישיבת תומכי 

תמימים).

לימודים והתוועדויות בבית
בקראון-הייטס  למגוריהם  הראשונות  בשנים 
פארקוויי,  איסטערן  של  השני  בצד  התגוררו  הם 
הלילה.  בשעות  להליכה  סימפטי  היה  שלא  מקום 
כיוון שהרב שווי היה חוזר מלימודים והתוועדויות 
רעייתו  הייתה  הלילה,  של  מאוחרות  בשעות 

מודאגת מכך.
שישתדל  הרבי  לו  אמר  לרבי,  על-כך  משנודע 

ללמוד ולקיים התוועדויות בביתו.

הכרעת הספק בנתינת השם לבן
איזה  הסתפק  שווי  הרב  הראשון,  בנו  כשנולד 
אדמו"ר  שם  על  לקוראו  רצה  מחד,  לו.  לתת  שם 
אב  כיבוד  הלכה  שעל-פי  כיון  מאידך,  מוהריי"צ, 
על-ידי  בעיקר  נעשה  וזה  פטירתו  אחרי  גם  הוא 

הקריאה על שמו של האב, לכן שאל את הרבי.
הלכה  של  שאלה  ששאל  שמכיוון  לו  ענה  הרבי 

שישאל רב.
קראון- שכונת  של  רבה  את  שווי  הרב  שאל 

כך:  שהשיבו  דבורקין,  שמעון  זלמן  הרב  הייטס, 
הרבי  של  אמיתי  חסיד  היה  הרי  (ע"ה)  "אביך 
לבן  הוא לקרוא  אב אמיתי  כיבוד  הריי"צ וממילא 

ע"ש אדמו"ר הריי"צ".

הרבי צפה: 'לידה' עדיין לא
בשנת תשכ"ה הייתה רעייתו של הרב שווי בסוף 
לעשות  לביתו  הגיע  התפילה  בסיום  הריונה.  ימי 
קידוש ואשתו אמרה לו שהיא חשה כי בקרוב תלד. 
לשם.  הלכה  והיא  לביתם  קרוב  היה  הרפואה  בית 
במהלך ההתוועדות של אותה שבת ניגש הרב שווי 
'לחיים' ואמר לרבי: "רעייתי בבית- לרבי עם כוס 

רפואה, עתה יש לה ילד", וביקש ברכה.
"עתה"  בתמיהה:  אחת  במילה  הגיב  הרבי 

("איצטער")?
את  מצא  ההתוועדות  סיום  עם  לביתו  מששב 
שלחה  הרופא  כי  הסבירה  ולשאלתו  בבית  אשתו 

הביתה כי עדיין לא הגיע הזמן...

לא ללימוד ספרנות באוניברסיטה
יהושע  ר'  הרה"ח  שאל  תשל"ג  בשנת  ב'יחידות' 
ספרנות  לימוד  על-דבר  הרבי  את  (ז"ל)  מונדשיין 
תשובה  לו  השיב  והרבי  בר-אילן,  באוניברסיטת 
ולא  בבר-אילן  ללמוד  שלא  מוחלטת,  שלילית 
צריכים  אם  שאלה  ואמר:  אחרת,  באוניברסיטה 
זאת, ושאלה אם הדבר מותר, ובפרט שממנו יראו 

וכן יעשו כאלה שעבורם זוהי סכנה.
לשאול  מקום  יש  לקורסים  שבנוגע  הוסיף  אך 

שוב.
(את הדברים כתב להר"ר מאיר וונדר בט' כסלו תשל"ד – 'ספר 

סופר וסיפור' הנ"ל עמ' 507)

[ואולי הכוונה: לברר אם יש אפשרות להשתתף 
בקורסים ואז לשאול שוב את הרבי. מ.מ.ל.]

השפעת הסביבה
טוביה  התמים  של  ב'יחידות'  הרבי  התבטא  כך 

פלס ('ספר סופר וסיפור' הנ"ל עמ' 177): 
התגוררתי במקומות רבים: יקטרינוסלב, לנינג־
ראד, ברלין, פאריס ולא ראיתי מעולם אדם שלא 

הושפע מסביבתו!

זהירות בהשגת גבול
פעם הוצעה לרב שווי משרה בישיבה של חסידי 
הרבי  את  שאל  הלה  במונטריאול.  קלויזענבורג 

שהשיב לו: 
אם אין בזה ענין של השגת גבול.

הוא נועץ בחסיד חב"ד והלה השיב לו שאין בזה 
כלל ענין של השגת גבול.

ועם זאת אמר הרב אי"ש:
אם הרבי עורר על ספק, הרי זה סימן שאין לקחת 

את המשרה.
(זכרון אי"ש עמ' מה)
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70 שנה לב' ניסן
קונטרס ב' ניסן • מעמד שאיבת 'מים שלנו' • שמחה שבקעה 
שחקים • חלוקת מצות • וכיצד הגיב הרבי לאישה בוכייה 

שהתלוננה על בעיותיה? • יומן מתוך 'בית חיינו'

שבת ויקהל-פקודי פרשת החודש, 
כ"ז אדר

בשעה  בציבור  תהילים  לאמירת  נכנס  הרבי 
8:30, ועמד כל משך זמן אמירת התהילים (יצוין 
שבינתיים בכל "שבת מברכים" בשנת ניסים עמד 

בעת אמירת התהילים).
בשעה  הקהל  עם  התהילים  כל  את  סיים  הרבי 
10:05 לערך ואחר-כך אמר את ה״יהי רצון" עבור 
את  בידו  כשמעודד  לחדרו  ויצא  הספרים,  כל 

השירה.
 .10:30 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
שאומרים  הפסוקים  את  גם  הרבי  אמר  ב'מפטיר', 

ה'אשכנזים׳ (כידוע מנהג נשיאי חב״ד).
ב'ברכת החודש׳ לפני שהש״ץ הכריז על המולד 
פנה הרבי לעבר בימת הקריאה (שלא כרגיל) ושם 
את קצה הטלית אחר אוזנו כדי לשמוע את הכרזת 

זמן המולד. התפילה הסתיימה בשעה 12:50.
 .13:30 בשעה  לערך  להתוועדות  נכנס  הרבי 
אחרי שהרבי עשה קידוש החל הקהל לשיר כרגיל 
בידו  הרבי  הניף  השירה  באמצע  מזמור'.  'שיר 
על  שעמדו  אורחים  קבוצת  לעבר  פעמים  מספר 

הפירמידה המערבית, והחל באמירת שיחה.
השייכות  על  בעיקר  דובר  הראשונה  בשיחה 
המיוחדת של השבת לגאולה האמיתית והשלימה 
הקמת  על  מסופר  בה  השבוע  פרשת  מצד  הן   —
פרשה  שבאותה  החודש  פרשת  מצד  הן  המשכן, 
מברכים  שבשבת  מצד  והן  מצרים,  גאולת  החלה 
נסי  על  נונין המרמזים  ב'  בו  שיש  ניסן  חודש  את 

ניסים, ובפרט שכל השנה היא שנת ניסים.
קאתי  לשיר "אימתי  הקהל  החל  השיחה  בסיום 

בידו  להניף  הרבי  החל  השירה  באמצע  מר". 
השירה  סיום  לקראת  חזקות.  בתנועות  השמאלית 
החל להניף גם את ידו הימנית בתנועות סיבוביות 
ביתר  השמחה  את  הגביר  והקהל  רבה,  ובשמחה 

שאת.
בסוף  הרמב"ם  דברי  ביאר  הבאות  בשיחות 
באבנט  כלאים  היתר  טעם  בעניין  כלאים  הלכות 
ובציצית וקישר זאת עם התחלת ההלכה שלאחרי 
ובעבודת  העניינים  בפנימיות  עניים  מתנות   – זה 

האדם.
כן עורר על נתינת מעות חיטים.

שיעלו  משקה  בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הורה 
ובסיום  לעשות,  שעומדים  הפעולות  על  ויכריזו 

השיחה החלה חלוקת בקבוקי המשקה.
הרבי  בקבוקים.   9 השולחן  על  העמיד  המזכיר 
מזג מעט מכל בקבוק לתוך כוסו, ואחר-כך שפך 
הכריז  אחד  שכל  לאחר  לבקבוקים.  מכוסו  חזרה 
החל  הבקבוק  את  לקח  שעבורם  פעולותיו  על 
הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו ז״ל ואחר-כך טעם 
באמצע  שבכוסו.  המשקה  את  ושתה  מהמזונות 
בעוז  הימנית  ידו  את  להניף  הרבי  החל  השירה 
ובתנועות נמרצות. הקהל שר את התנועה הידועה 
מניף  הרבי  פעם  כשבכל  פעמים  כ-7  זה  ניגון  של 

בידו בעוז. 
לו  והורה  כהן  יואל  לר'  הרבי  פנה  אחר-כך 
המשיך  והקהל  ביהמ״ק"  "שיבנה  לנגן  שיתחיל 
נמרצות  בתנועות  בידו  מניף  החל  הרבי  בניגון. 
לנגן  הרבי  החל  השירה  לאחרי  עצומה.  ובשמחה 
"ניעט ניעט ניקווא" והקהל המשיך לשיר בשמחה 

עצומה. 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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גיליונות א'שס"ט, א'שע"ג, א'שפ"א].
יום התוועדות. ההתוועדות - בבית הכנסת9.

חודש ניסן
בכל החודש אין אומרים תחנון10, 'א-ל ארך אפים'11
ו"למנצח . . יענך"12 בימות החול, "אב הרחמים" לפני 
מתענים  אין  במנחה9.  בשבת  ו"צדקתך"  שבת,  מוסף 

אלא חתן ביום חופתו ובכור בערב-פסח13.
אחר  לקרוא15  המנהג14  את  לחזק  מצווה  נשיא: 
החל  יום  בכל  תהילים17)  אמירת  (אחרי  התפילה16 
מהיום עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת 
משה"  כלות  ביום  "ויהי  מתחילים  היום  הנשיאים. 
ז,א- עמינדב" (במדבר  בן  נחשון  קרבן  ומסיימים "זה 
רצון"  ה"יהי   את  בשבת)18  (גם  אומרים  אחר-כך  יז). 
הנדפס בסידורי תהלת-ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים 

אותו19.
ברכת האילנות: מברכים אותה רק20 בחודש ניסן21. 
מאכל23.  אילני  על  רק  מברכים  מברכות22.  נשים  גם 

9. 'היום יום', ל' ניסן.
10. שו"ע אדה"ז סימן תכט ס"ח.

11. ראה בירור בעניין זה ב'התקשרות' גיליון שכט עמ' 18.
12. סידור אדה"ז, לפני 'למנצח' זה.

13. לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדה"ז סי' תכט ס"ט.
14. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' עז.

15. אין מנהגנו לקראו מתוך ספר-תורה. גם בימי הקריאה אין לגלול הס"ת 
ולקרוא פרשת הנשיאים מתוכו. ובפרט בש"ק, שפרשת הנשיאים צ"ל אחר 

תפילת המוספין דווקא - 'שערי הלכה ומנהג' שם.
יותר  ומקודשת  שתדירה  מוסף,  תפילת  אחרי  מוסף,  תפילת  שיש  וביום   .16

מקריאת הנשיא - שם עמ' עט.
17. דתדיר קודם, וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' (ניסן-סיוון) עמ' ג.

חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה   .36 עמ'  ספר-המנהגים  ניסן.  ר"ח  יום',  'היום   .18
עמ' ד-ו.

זה,  משבט  איננו  והוא  משבט..."  עבדך  אני  שם "שבאם  שמוזכר  למרות   .19
נשמתו- בתוך  אחרת  מנשמה  מסוים  גילוי  (דהיינו  ל'עיבור'  שייך  שזה  כיוון 
שם,  יום  היום  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  בדרגתה),  הנשארת  הוא, 
עמ'  ח"ב  או"ח  ומנהג'  הלכה  ב'שערי  כולל-חב"ד.  לוח  שם,  ספר-המנהגים 
זהו  שבאם  ורק  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  ודאית  היא  שהשייכות  נתבאר,  פ 

שבטו, אזי השייכות וההמשכה הן באופן נעלה יותר. 
20. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א עמ' רכ, ע"פ סדר ברכת-הנהנין שבסידור 
אדה"ז. וכן הוא ע"ד הקבלה, ברכי-יוסף סי' רכו ס"ק ב. ודלא כמ"ש בקצות-
אדר  בימי  גם  זו  ברכה  לברך  שניתן  יח  ס"ק  השולחן  בבדי  סו  סי'  השולחן 
כל  ללא  קצות-השולחן  דברי  מובאים  חב"ד  שבלוח-כולל  (ולפלא  אייר  או 

הסתייגות). וראה אנציקלופדיה תלמודית כרך ד עמ' שנח, ציון 98.
21. היו שברכו ברכה זו ברוב עם, ראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ה.

22. נסמן בשו"ע הקצר שם סי"א.
הרמב"ם,  דעת  ובהערות.  ס"ה  שם  הקצר  בשו"ע  בזה  הדעות  ראה   .23
הטושו"ע והפוסקים שהביא בלקוטי-שיחות כרך כג עמ' 116 הערה 33 (וכפי 
שנראה שהכריע שם) שצ"ל אילני פרי דווקא. ורק שהעיר על השמטת אדה"ז 

מסדר ברה"נ, וסיים 'ואכ"מ' בקשר להשמטות כיו"ב שם.
לעניין אילנות שעודם בשנות ערלה, בגליון רעק"א סי' רכו מסתפק בזה, אבל 
רבים פסקו לברך. ראה הגדה-של-פסח 'חזון עובדיה' עמ' יד משו"ת דובב-

מישרים ח"ג סי' ה וחלקת-יעקב ח"ב סי' כז ועוד.

אילנות24.  שני  לפחות  שיהיו  להשתדל  יש  לכתחילה 
מי שלא הספיק לברך בעוד הפרחים על האילנות, לא 

יברך אחר-כך על הפירות25.

יום שני
ב' בניסן

רבנו  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
מוהרש"ב,  אדמו"ר  מליובאוויטש,  נ"ע  שלום-דובער 
דור חמישי לנשיאי חב"ד26, בשנת תר"פ, בעיר רוסטוב 

על נהר דון, ושם מנוחתו-כבוד27.
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הנשיאות  התחלת  יום 

נ"ע.
יום התוועדות. ההתוועדות - בבית הכנסת9. וראה 

להלן.
רצון'  'עת  ינצלו  וטף,  נשים  אנשים  ואחת,  אחד  כל 
אחת  באות  המתחיל  משנה  פרק  ללמוד  א)  כדי:  זו, 
משמו הקדוש (על-כל-פנים פרק אחד)28. ב) להוסיף29
גילוי  ש"עיקר  ההילולא30,  בעל  של  תורתו  בלימוד 
החסידות באופן של הבנה וההסברה נתחדש על-ידו, 
להוסיף  ג)  החסידות'"31.  דתורת  'הרמב"ם  ונתכנה 
בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב 
- לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא 
 - חידושו  ש"עיקר  בעבודתו,  העוסקים  למוסדות  או 
בייסוד ישיבת תומכי-תמימים, שבה מודגשת שלימות 
התחילה  ו"על-ידו  כאחד32,  וחסידות  נגלה  התורה" 
ובעבודת  חוצה"33,  החסידות  תורת  הפצת  עיקר 
רבותינו נשיאינו ממלאי- מקומו. ה) לקיים התוועדות 
החלטות  הנאספים  עליהם  יקבלו  בה  שמחה,  של 

טובות בענייני תורה ומצוות34.

24. כף-החיים סי' רכו ס"ק ב ובדי-השולחן סי' סו ס"ק יח.
25. ואפילו בלא שם ומלכות, כיוון שבלוח ברכות-הנהנין (פי"ב הכ"ג) כ' אדה"ז 
ברה"נ  ובסדר  ומלכות,  שם  בלא  לברך  טוב  הפירות  וגדלו  הפרח  נפל  שאם 

השמיט זאת. 'ביאור סדר ברה"נ' עמ' 445.
הפרטים  בכל  הנשיאות  עול  קבלת  אך  תרמ"ג,  בשנת  החלה  הנשיאות   .26
עמ'  מהורש"ב',  אדמו"ר   - התולדות  'ספר  ראה  תרנ"ד,  בשנת  רק  היתה 
המאמרים  לספר  דבר  בפתח   1 הערה  וראה  תשמ"ג.  וירא  ש"פ  שיחת   ;34

תרמ"ג-ד.
27. פרשת ימי חייו האחרונים בעלמא דין והסתלקותו נדפסה בס' 'אשכבתא 

דרבי', ברוקלין תשל"ו, ועוד.
28. ע"פ לקוטי-שיחות כרך כא עמ' 296.

29. ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה.
30. ע"פ שיחות-קודש תשנ"ב עמ' 382.
31. לקוטי-שיחות כרך ז עמ' 209, 277.

'התוועדויות' תשמ"ז ח"א  32. לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 67. כרך כז עמ' 25. 
עמ' 310, 495.

33. לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 389. וראה שם כרך כב עמ' 186.
34. ע"פ הוספות לשיחה הנ"ל בהערה 25, שם עמ' 292. וראה לקוטי-שיחות 

כרך כא עמ' 276.
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והביט  אחרונה  לברכה  הסידור  את  פתח  הרבי 
בתוכו והחל לפתע מניף ידו בעוז ובתנועות נמרצות 
והשמחה בקעה שחקים. כל הקהל רקד על מקומו 
בשמחה עצומה כך זה נמשך זמן מה. אחר-כך עורר 
ההתוועדות  אחרונה.  ברכה  אמירת  אודות  הרבי 

הסתיימה לערך בשעה 15:35.
הרבי  למעלה.  ב'זאל'  התקיימה  מעריב  תפילת 

נכנס כשמעודד בידו את השירה.

יום ראשון, כ״ח אדר
הדולרים  חלוקת  החלה  שחרית  תפילת  אחר 

לצדקה.
במהלך החלוקה הציג הרב כתריאל קסטל לרבי 
כומר  אחר-כך  ונהיה  יהודים  להורים  שנולד  אדם 

וכעת רוצה לחזור לחיק היהדות.
שם  את  ושאל  הנ"ל  של  בפניו  חזק  הביט  הרבי 
אימו. כשנענה אמר: "תן את זה לצדקה ובזה יהיה 
לך חדשות טובות, ראשית חדשות יהודיות ולשכוח 
של  טובות  ושנים  ימים  אריכות  הדברים.  כל  את 

יהודים ושנים של תורה".
הרב קסטל: "הוא רוצה ברכה גם לפרנסה, היות 

שהוא רוצה לעזוב את מקום פרנסתו הנוכחי".
הרבי: "הרי (עשה בשתי ידיו הק') הוא כבר שכח 

מזמן. שיהיו בשורות טובות".
לאישה שבכתה ואמרה שיש לה בעיות מסוימות, 
אמר הרבי: "למה לך לבכות? את יכולה לעשות טוב 

יותר על ידי צחוק ולהיות בשמחה". 
החלוקה נמשכה עד השעה 14:50.

בחצר  התקיימה  ל'אוהל'  נסע  שהרבי  לפני 
וכלה  החתן  עמדו  מחדרו  יצא  וכשהרבי  חופה, 
ליד המכונית. הרבי חייך לעברם חיוך רחב וברכם 
לצדקה  מטבע  להם  ונתן  עד,  עדי  ובנין  במזל-טוב 

וכן למשפחה. 
נסע לאוהל בשעה 16:35 וחזר בשעה 20:05. אחר 
ולאחריה  ומעריב  מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  כמה 
לכל  א׳  שטר  לצדקה,  דולרים  בחלוקת  שוב  החל 
יצא  ובסיומה  דקות  כ-10  נמשכה  החלוקה  אחד. 
בירך  בדרכו  השירה.  להגברת  בידו  מניף  כשהוא 
כשר  פסח  לבריאות,  הנסיעה  "שתהיה  נוסעים 

ושמח".

יום שני, כ״ט אדר
הרבי נסע לאהל (כבכל ערב חודש) לערך בשעה 
13:00 וחזר בשעה 19:15 ולאחר מספר דקות נכנס 
בחלוקת  החל  ולאחריה  ומעריב  מנחה  לתפילות 
באמצע  אחד.  לכל  אחד  שטר  לצדקה  דולרים 
החלוקה עברו החתן והכלה והמחותנים והרבי נתן 
ובנין  במזל-טוב  וברכם  דולר  שני  מהם  אחד  לכל 

עדי עד.
התורה  לקריאת  הרבי  עלה  שחרית  בתפילת 
הספר  אחר  הלך  הקריאה  ואחר  בידו  כשהסידור 
תורה ואחרי שהכניסו את הספר לארון הקודש יצא 
לחדרו לחלוץ את התפילין. כשחזר אחרי רבע שעה 
לתפילת מוסף הניף בידו להגברת השירה וכשהגיע 

לבימה עודד את השירה כפי שנכנס לכל תפילה.

מים שלנו
עבור  הרב  של  המצות  אפיית  בערב  שנה,  כבכל 
ממעיין  שלנו'  ה'מים  את  בשמחה  שואבים  חלוקה 
ולפעמים  ל־770.  הספרייה  בנין  בין  שנמצא 
בשנים  (כמו  המים  את  לשאוב  יוצא  שהרבי  זוכים 

האחרונות).
ואנ״ש  מהתמימים  רבים  הגיעו  השקיעה  לקראת 
ותפסו מקומות לצפות בשאיבת ה'מים שלנו' על ידי 
הרבי. מול הפתח הראשי של 770 הועמדו פירמידות 

של ספסלים וכו׳. 
המים,  לשאיבת  הרבי  שיצא  לפני  דקות  מספר 
בשעה  יצא  הרבי  ואודך".  אתה  "אלי  לשיר  החלו 
השולחן  ליד  וניגש  במעיל  לבוש  כשהוא   18:20

שעליו היו מונחים הצנצנת ועוד.
הרב שניאור זלמן לבקובסקי מסר לרבי ספל קטן 
מזכוכית בעל ידית קטנה. הרבי נטל את הספל ביד 
צוויג  הרב  לימין.  והחזירה  שמאל  ליד  ומסרה  ימין 
(שיש לו בזה חזקה של שנים) פתח את הברז (שהיה 

מחובר עם צינור מיוחד למעיין). 
ושפך  הספל  את  הפך  מהספל,  חלק  מילא  הרבי 
לתוך  הביט  אחר-כך  פעמים.  ג'  וניער  המים  את 
מים  מעט  ומילא  הספל  את  ולקח  הגדולה  הצנצנת 
ושפך לצנצנת הגדולה. כך עשה ג' פעמים. אחר-כך 

אחז בשתי ידיו הק׳ בצנצנת ושפך את המים. 
אח״כ לקח שוב את הספל ומילא לערך חצי ספל, 
ושפך לצנצנת, כך חזר ג' פעמים. כל משך השאיבה 
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שרו התמימים בשמחה "אלי אתה ואודך", ובסיום 
השאיבה הניף הרבי את ידו בעוז פעם אחת לכיוון 
והודיע  לחדרו,  נכנס  ממול,  שעמדו  התמימים 

שיחלק דולרים לצדקה.
אחרי זמן מה יצא מחדרו (בלי המעיל) עמד ליד 
הפתח של גן-עדן התחתון כשהוא נתמך בסטנדר, 

והחל בחלוקת דולר אחד לכל אחד. 
אפריילכען  און  "אכשר׳ן  אמר  העוברים  לכל 
פסח" [= פסח כשר ושמח]. באמצע החלוקה פנה 
דעם  מען  פארמאכט  "פארוואס  ואמר:  למזכיר 
החלוקה  הדלת?].  את  סוגרים  מדוע   =] טיר״? 

נמשכה כעשר דקות ובסיומה נכנס לחדרו.
בשעה 19:00 נכנס לתפילת מעריב. אחר תפילת 
לצדקה  דולרים  בחלוקת  שוב  הרבי  החל  מעריב 
שטר אחד לכל אחד. החלוקה נמשכה מספר דקות 

ובסיומה יצא כשמעודד בידו את השירה.
היום יצא לאור "קונטרס ב׳ ניסן" מאמר מוגה 
מהרבי ד״ה "ויקרא אל משה", שנאמר בהתוועדות 

דשבת ויקרא, ג׳ ניסן תשל״ב.
ניסן,  ר״ח  עם  בקשר  כללי  מכתב  יצא  כן 
קדשו  יד  בכתב  הרבי  הוסיף  המכתב  כשבסיום 

״ומבשר טוב״!

יום רביעי, ב' ניסן 
אדמו"ר  כ"ק  של  להסתלקות–הילולא  שנה   70

מוהרש"ב נ"ע
וחזר   13:10 בשעה  לערך  לאוהל  נסע  הרבי 
לתפילות  נכנס  דקות  כמה  ואחר   ,20:15 בשעה 
בחלוקת  הרבי  החל  ולאחריה  ומעריב  מנחה 

דולרים לצדקה שטר אחד לכל אחד.
מאוחר יותר התקיימה התוועדות חסידית לרגל 
שיצא,  כללי  המכתב  את  למדו  בתחילה  ניסן.  ב' 
שיצא  החדש  המאמר  את  לימד  כהן  יואל  והרב 
לקראת ב׳ ניסן ואחר-כך התוועד קצת  עם הקהל. 
הרב דוד רסקין חילק מספר תפוזים שהרבי הוציא 

במיוחד עבור התוועדות זו.

יום חמישי, ג׳ ניסן
לגן-עדן  נכנסו  מהמקווה,  חזר  שהרבי  אחרי 
הסידור.  את  לקבל  משפחתו  ובני  חתן  התחתון 
לאחר שקיבל החתן את הסידור נתן הרבי לו ולבני 
פנה  לצאת  וכשהחלו  לצדקה,  מטבע  משפחתו 

הרבי למזכיר ואמר שהם צריכים לקבל גם מכתב 
בצירוף  כללי  מכתב  מהם  אחד  לכל  ונתן  כללי, 

דולר לצדקה.
אחר כך החלה חלוקת המצות. בתחילה הפריש 
חבילה  מכל  מצה  חתיכת  לקח   - 'חלה'  הרבי 
ובירך  החתיכות  כל  את  בידו  החזיק  מכן  ולאחר 

"להפריש חלה".
מכמה  לנציגים  המצות  חלוקת  החלה  כך  אחר 
מדינות. לכל אחד נתן הרבי חבילת מצות בצירוף 
כשר  "פסח  ואמר  לצדקה  ודולר  כללי  מכתב 

ושמח".
הרבי  נתן  אנגליה   - ממנצ׳סטר  הנציג  כשעבר 
ש"זה  (הרבי)  אמר  ואז  קטנה  חבילה  בתחילה 
ואמר:  יותר  גדולה  חבילה  לו  ונתן  מספיק"  לא 
"זָאלסט געבען בַאזונדער צו זלמן יפה״ [= תן זאת 
נוסף  כללי  מכתב  ונתן  יפה],  זלמן  עבור  בנפרד 

עבור זלמן יפה.
עבור  חבילות  הניחו 7  מלינגרד,  קוגן  דוד  לר׳ 
בתוך  הניח  הרבי  גדול.  ארגז  בתוך  רוסיה  יהודי 
ומסרו  הארגז  כל  את  הרים  כללי,  מכתב  הארגז 
לר׳ קוגן ואמר: " פסח כשר ושמח", ונתן לו מכתב 

כללי.
הרב  בארץ-הקודש  צא"ח  למנכ"ל  פנה  הרבי 
ואמר  כללי  מכתב  לו  ונתן  אהרונוב  יצחק  יוסף 
בחיוך: "דָאס איז פַאר דעם ועד" [= זה עבור הוועד 
(של כפ״ח)]. נתן לו מכתב נוסף ואמר: "דָאס איז 

פַאר זיך בַאזונדער" [= זהו עבורך בנפרד]. 
לפני שנסע לאוהל חילק מטבעות לצדקה לאלו 
יקותיאל  להר׳  וכשנתן  בפנים,  לעמוד  שנשארו 
לאה״ק  המצות  משלוח  סידור  על  שאחראי  ראפ 
אמר: "מסתמא וועסטו בַאוורנען אלץ" [= מסתמא 
תדאג לכל (סידור העניינים שיהיה כמו שצריך)]. 
אח״כ אמר למזכיר בהצביעו על אלה שנשארו 
"זיי בלייבן דָא?! זָאל זיין בשורות טובות" [= הם 
נשארים פה? שיהיו בשורות טובות]. לפני שנכנס 
למכונית לנסוע לאוהל בירך נוסעים ונסע לאוהל 
 ,19:50 בשעה  לערך  וחזר   13:20 בשעה  לערך 
ומעריב.  מנחה  לתפילת  נכנס  דקות  כמה  ואחר 
אחר תפילת מעריב החל בחלוקת דולרים לצדקה 
שטר א׳ לכל אחד בסיום החלוקה יצא כשמעודד 

בידו את השירה.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, פרשת ויקהל-פקודי 

פרשת החודש, כ"ט באדר
מברכים החודש וערב-ראש-חודש

שמחה  להיות  צריכה  אדר  חודש  של  האחרון  "ביום 
מופלגה ביותר, לאחר ה'מרבין בשמחה' של כל ימי אדר 
מיום ליום, והיא נותנת את הכוח והסיוע להמשיך את 
להיגאל,  עתידין  ובו  נגאלו  שבו  ניסן,  דחודש  הגאולה 
שבו,  האחרון  ביום  ובפרט  אדר,  שבחודש  השמחה  כי 
פורצת את גדרי הגלות ומביאה את הגאולה האמיתית 
והשלמה, על-ידי משיח צדקנו שנאמר בו "עלה הפורץ 

לפניהם", בקרוב ממש"1.
לומדים  אחר-כך  בהשכמה.  התהלים  כל  אמירת 

כשעה מאמר חסידות, ואחרי-כן התפילה. 
ראוי להכין את ספר-התורה המיועד לקריאת פרשת 

החודש לפני התפילה, כדי למנוע טרחא דציבורא.
לשבעה  קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 

עולים בפרשת השבוע.
בזמן קריאת הפסוק האחרון של הפרשה, המסיים את 
התורה),  מחומשי  אחד  כל  בסיום  שמות (וכן  ספר  כל 
ואחריו  הציבור,  כל  אומר  הספר  בסיום  לעמוד2.  נהוג 
הקורא: "חזק חזק ונתחֵזק!"3, וגם העולה לתורה אומר 

זאת4.
מניחים את ספר-התורה השני על הבימה, לצד הספר 
בספר  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  הראשון, 

1. לקוטי-שיחות כרך ד' עמ' 1274.
ישמע  שהציבור  כדי  הפסוק,  תחילת  לפני  קימעא  יפסיק  שהקורא  רצוי   .2

היטב את קריאת הפסוק.
3. בשו"ת מהר"ם מינץ סי' פה כ' שהוא כמו שנוהגין לומר לחזן 'יישך כוחך', 
ערוך  גם  ראה  מצוות.  עוד  לגמור  שתזכה  רצון  יהי  מצותך,  גמרת  כלומר: 
השלחן סי' קלט סעיף טו (בכל העניין ראה בארוכה ב'התקשרות' סוף גיליון 

א'ש"פ, וש"נ). 
פכ"א  הקריאה  שלחן  בס'  כולל-חב"ד.  לוח   .31 עמ'  המנהגים-חב"ד  ספר   .4
בבדי  פד  סי'  השלחן  ובקצות  הפסק,  מחשש  זאת  יאמר  לא  שהעולה  כתב, 
השלחן ס"ק כב הוסיף ע"ז את הטענה "שהברכה היא לעולה, ולא שייך שהוא 
יאמר לעצמו". אמנם באג"ק ח"ד עמ' יד השיב על כך הרבי: "אמירת העולה 
הסיום  לקריאת  שייך  הוא  כי  הפסק,  חשיב  לא   – ונתחזק'  חזק  'חזק  לתורה 
(ראה שו"ע אדה"ז סקס"ז ס"ט), וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא 'ונתחזק'", 

עכ"ל.

השני קוראים למפטיר את פרשת החודש, בפרשת בוא: 
(שמות  מצות"  תאכלו  לכם...  הזה  החודש  "ויאמר... 

יב,א-כ).
חצי  אחר  מגביהים  אין  אחד  ספר-תורה  רק  יש  אם 
הקדיש אלא גוללים לפרשת החודש, ומגביהים וגוללים 
לאחר גמר המפטיר. אולם חצי הקדיש אומרים תמיד 

אחר הקריאה שלפני עליית המפטיר.
הפטרה: "כה אמר . . בראשון באחד לחודש . . עולת 
תמיד" (יחזקאל מה,יח - מו,טו), ומוסיפים פסוק ראשון 
ואחרון של הפטרת 'מחר-חודש' (שמואל-א כ,יח.מב)5.
אחרת,  הפטרה  כל  או  השבוע  הפטרת  את  קרא  אם 
אחר  נזכר  ואם  חודש,  פרשת  הפטרת  אחריה  קורא 

הברכות – קורא אותה בלא ברכה6.
המולד: מוצאי שבת-קודש בשעה 7 בלילה, 3 דקות 

ו-5 חלקים.
מברכים החודש: ראש-חודש ניסן7 ביום הראשון. אין 

אומרים "אב הרחמים".
כיוון  בבית),  (ולהמשיכה  בבית-הכנסת  התוועדות 
שבת  גם  אלא  מברכים,  שבת  רק  לא  היא  שהשבת 
כל  "צריך  שבה  חזק',  'שבת  ובמיוחד  'החודש',  פרשת 
וכל  ובני-ביתו  עצמו  את  לחזק  מישראל  ואחד  אחד 
הנמצאים בסביבתו... בכל עניני יהדות... וכדאי לקשר 
זה עם התוועדות מיוחדת... 'קידושא רבא', לגמרה של 

תורה..."8.
במנחה אין אומרים 'צדקתך'.

יום ראשון
א' בניסן, ראש-חודש

ב'התקשרות'  לאחרונה  פורטו  ראש-חודש  [מנהגי 

5. לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 33.
6. לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

7. כן הלשון בלוח כולל-חב"ד, וכמדומני כך נוהגים שאין מוסיפים תיבת 'מחר' 
"ולמחרתו  מוסיפים  אז  שלאחריו,  הראשון  ויום  הבא  לש"ק  כשמברכים  (רק 
ביום הראשון" כדי לשלול את יום א' הסמוך, על אף שלא נזכר הדבר בלוח - 

בשם בעל-הקריאה בבית חיינו הרה"ח ר"מ שוסטערמאן ע"ה).
8. ספר השיחות תש"נ ח"א עמ' 233, עיי"ש.

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

ה  
ניסן

תר"פ

קבלת נשיאות 
כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ
קבלת  יום 
הנשיאות של כ"ק 
 אדמו"ר מוהריי"צ, 
שלושים  בגיל 

ותשע וחצי.
(תולדות אדמו"ר 
מוהריי"צ ח"ג ע' 3 ואילך)

תשמ"אתש"דתרפ"א 

הסתלקות כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב

אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום
מוהרש"ב, בהיותו בן חמישים ותשע 
וחצי, במוצאי שבת קודש פ' ויקרא, 
וחצי  שלוש  בשעה  א'  ליום  אור 
בעיר  כבוד  מנוחתו  בוקר.  לפנות 

רוסטוב על נהר דאן. 
(חנוך לנער ע' 16)

אדמו"ר  כ"ק  אמר  הסתלקותו  לפני 
השמימה  עולה  "אנכי  מוהרש"ב: 
 – החסידות  כתבי   – הכתבים  ואת 

הנני משאיר לכם...". 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' קיג)

נשרף  להסתלקותו  שלושים  בתוך 
שם  דר  אשר  הבית  בליובאוויטש 
לפני צאתו בגולה לרוסטוב (בחודש 

חשון תרע"ו). 
(חנוך לנער ע' 16)

תרס"בתר"פ

ייסוד ישיבת 'תומכי תמימים' 
בוורשה

את  ייסד  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
בעיר  תמימים  תומכי  ישיבת 
הישיבה  לניהול  שבפולין.  ווארשה 
ר'  הרה"ח  המשפיע  את  שלח 

אלטער שימחוביץ'. 
זו הייתה הפעם הראשונה שסניף של 
ישיבת תומכי תמימים נפתח מחוץ 

לגבולותיה של ברית המועצות. 
(הקדמת היום יום בשלשת היחס. קיצור תולדות 
חב"ד ע' 243)

תקנת 'למנצח'
כ"ק  תקנת 
מוהריי"צ, אדמו"ר 
שאין  בימים  לומר 
בהם  אומרים 
תהלים   – תחנון 
(למנצח  כ'  מזמור 
לדוד  מזמור 
לאחר  וגו')  יענך 

התפילה. 
(אג"ק שלו חי"ב ע' רמא)

חלוקת 'סדר 
ברכת החמה'

כ"ק אדמו"ר ומחלק 
הקונטרס "סדר  את 
 – החמה  ברכת 
חב"ד"  מנהג  ע"פ 
אחדים.  לאורחים 
נערך  הקונטרס 
עפ"י הנחיות הרבי. 

(ראה היום יום – שלשלת 

היחס)

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל

יום פטירת הגאון בעל 'תורת חסד'

יום פטירת הגאון החסיד ר' שניאור זלמן פראדקין מלובלין, 
כבוד  ומנוחתו  ושתים,  שבעים  בגיל  חסד",  ה"תורת  בעל 

בהר הזיתים בירושלים.
הגאון החסיד ר' שניאור זלמן מלובלין נולד (אדר תק"צ) 
אלי'  רבי  החסיד  הגאון  של  מתלמידיו  והיה  ליאדי,  בעיר 
ובתורת  הנגלה  בתורת  עצום  גאון  היה  הוא  ריבלין.  יוסף 
וכ"ק  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  חסידי  ומגדולי  החסידות 
פולוצק,  בעיר  כמשפיע  שימש  בתחלה  מהר"ש.  אדמו"ר 
אח"כ נאלץ לעבור לעיר לובלין ונתמנה שם לרב ואב בית 

דין.
בערוב ימיו – בשנת תרנ"ב – עלה לארץ הקודש והתיישב 
בירושלים. מיד עם בואו נתמנה לאב בית דין של כל עדות 

החסידים.
כ"ק אדמו"ר מהר"ש אמר עליו: "אצלו לא קיימת שכחה 
היה  "הוא  עליו:  אמר  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כלל". 
ובאחד  לגאון",  נחשב  היה  הקודמים  בדורות  שגם  גאון 

ממכתביוהוא מכנה אותו בשם "שר התורה". 
(ימי חב"ד ע' 147)
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"ח 
אדר

כ"ט 
אדר

א  
ניסן

תש"א

תשל"דתשי"דתרכ"ו

פטירת חתנו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש
אדמו"ר  כ"ק  של  חתנו  שאול),  זלמן  ר'  הרה"ח  הנגיד  של  (בנו  הורנשטיין  משה  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 

מהר"ש, ומנוחתו כבוד באטווצק שבפולין.
בשנים  עצים.  לחיתוך  מפעל  ניהל  משה  ור'  ברוסיה  התגוררו  בתחלה  מושקא.  חי'  הרבנית  הייתה  אשתו 
מאוחרות יותר הם עברו לפולין. בתחלה התגוררו בוורשא ומאוחר יותר עברו לאטווצק.כשהחלה מלחמת 
העולם הוא היה חולה, והיה מרותק למיטתו, וכך עברו עליו ימי המלחמה עד לפטירתו בשנת תש"א בעיר 

אטווצק. 
בגלל מצב בריאותו של אביו, לא עזב בנו הרה"ח ר' מנחם מענדל – חתנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ – 
את פולין, למרות שהיתה לו אפשרות לצאת ממנה בתחלת המלחמה, כי לא רצה להשאיר את אביו החולה 

לבד - - - 
מאוחר יותר נספה הרמ"מ ע"י הנאצים ימ"ש. ה' יקום דמו!

(ימי חב"ד ע' 141)

פטירת חתנו של כ"ק אדמו"ר 
האמצעי

זלמן  יקותיאל  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
האמצעי,  אדמו"ר  כ"ק  חתן  וואלעס, 

ומנוחתו כבוד בעיר ליובאוויטש.
של  נכדו  היה  זלמן  יקותיאל  ר'  הרה"ק 
(אביו  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  הרה"ק 
הרה"ח ר' יוסף בונם, היה חתנו של הרה"ק 
מברדיטשוב). הוא נשא לאשה את הרבנית 
וחתונתם  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  בת  ביילא 

התקיימה בעיר ז'לובין.
החסידים  בקרב  מתהלכים  רבים  סיפורים 
"החתונה  בשם  הידועה  זו,  חתונה  אודות 
בה  שנטלו  משום  וזאת  מז'לובין",  הגדולה 
חלק הסבים של החתן והכלה, כ"ק אדמו"ר 

הזקן והרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
(ימי חב"ד ע' 142)

כ"ק אדמו"ר 
הנהיג את 

החלוקה של 
מצה שמורה 
לבעלי-בתים. 
(תורת מנחם חי"א 
ע' 177)

הרב משה פיינשטיין מבקר 
את הרבי

היום ביקר אצל הרבי הגאון האדיר, 
רבי  ההוראה,  ועמוד  התורה  שר 
ארך  הביקור  פיינשטיין.  משה 
בעיתונות  והוגדר  ומחצה,  כשעה 
כ"פגישה  והכללית  החרדית 

היסטורית".
נסבה  בעצמו,  הגאון  שסיפר  כפי 
"חתן  בדין  הלכה  בעניני  השיחה 
הגאון  שמע".  מקריאת  פטור 
ממלויו  הסתיר  לא  לביתו  בשובו 
והתפעמותו  התפעלותו  גודל  את 

משיחה תורנית זו. 
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 250)
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