
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 שמיני · כ"ז בניסן ה'תשפ"א

א'שצ"ג

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

32



31

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

צעירי
אגודת
חב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר: הרב יוסף�יצחק הכהן אהרונוב

מערכת: לוי�יצחק שייקביץ, יוסף�יצחק אולידורט,
אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי, מנחם�מענדל שייקביץ
מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפרחב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט
גיליון 1393 · ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

במשך הדברים כאשר אחד החסידים הזכיר את כבוד-קדושת אדמו"ר מהוריי"צ בתואר "דער 
רבי נשמתו-עדן" – התרעם כבוד-קדושת אדמו"ר שליט"א באמרו (בהתרגשות רבה ובבכי):
למה הנכם "משלחים" ("פארשיקט") את כ"ק מו"ח אדמו"ר ל"סיביר" ל"סאלאווקי"... לגן 

עדן?! – אנחנו צריכים אותו (ואולי גם הוא צריך אותנו) כאן!...
גם אם לשם כך צריכים להוציאו מגן-עדן, גן עדן-התחתון, ואפילו גן-עדן העליון – כדאי הדבר, 

כי העילוי דגן-עדן (אפילו ג"ע העליון) אינו אלא האורות וגילויים, מה-שאין-כן בעולם הזה - 
כשאומרים לחיים על משקה או מ'פארבייסט מיט גשמיות'דיקע מזונות – ישנו עצמות ומאות 

אין-סוף ברוך-הוא...
(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א – בטפחו על השולחן:) אנו צריכים את הרבי – יחד עם כל הרביים 

– כאן.
(משיחת ש"פ שמיני תשי"ב – תורת מנחם ח"ה עמוד 183)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > פרקי אבות • 14 > ממעייני החסידות • 
16 > עת לדעת • 18 > יומן מבית חיינו • 23 >  לוח השבוע • 24 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.155.065.286.279.2912.431.157.05.47.30ו', כ"ז בניסן

4.135.045.276.269.2912.421.147.06.17.31ש"ק, כ"ח בניסן

4.115.035.266.249.2812.421.147.06.87.31א', כ"ט בניסן

4.105.025.246.239.2712.421.147.07.47.32ב', ל' בניסן

4.085.005.236.229.2612.421.147.08.17.33ג', א' באייר

4.074.595.226.219.2612.411.147.08.87.34ד', ב' באייר

4.054.585.206.209.2512.411.147.09.67.34ה', ג' באייר

4.034.565.196.189.2412.411.137.10.27.35ו', ד' באייר

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

18:2419:4118:4619:4318:3619:4318:4519:42שמיני

18:2919:4618:5119:4818:4119:4818:5019:47תזריע-מצורע



בקשר למאבקו של הרבי בעד תיקון חוק "מיהו יהודי" ולהוסיף בו את המילה "שנתייגר כהלכה", הציע 
אחד הרבנים שרצוי יותר לכתוב בחוק "גיור על-פי שולחן ערוך", שהרי "כהלכה" אפשר לפרשה בכמה 

אופנים

"הלכה"  בתיבת  פנים  למגלי  שהחשש  מובן  לס"א) 
ההווה  במצב  אבל  מקום.  לו  יש   – ההלכה  היפך 
בטענה  שבאים  כיון  טוב,  הכי  האפשרי  הנוסח  זהו 

קווא",  ד"סטאטוס 
דבמשך כל הזמן ע"ע

כך   – עתה]  עד   =]
בהוראות  כתוב  הי' 
שלהם  הפנים  משרד 
והתחייבו בעצמו 
הסטאטוס  לשמור 

קווא. 
 – אחר  נוסח  כל 

ה"ז [= הרי זה] חידוש והותרה הרצועה (ובפרט שכבר
משתדלים לפצות את "הקנאים" שיציעו הנוסח "גיור 

ע"פ [= על פי] הרבנות הראשית". וד"ל.

הנוסח הנכון לתיקון החוקהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ז בניסן ה'תשפ"א – ד' באייר ה'תשפ"א

פרשת שמיני | רצוא ושוב ללא 'קונץ'

אל  שהכניסה  שמיני,  השבוע  מפרשת  ההוראה 
הקודש צריכה להיות כדבעי, שייכת גם עתה לכל אחד 
שייכת  ברוחניות  הקודש  אל  הכניסה  שהרי  מישראל, 

לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום:
שאז  שמע,  קריאת  באמצע  עומד  שיהודי  בשעה 
מאדך",  "בכל  נפש,  מסירות  של  תנועה  ממנו  נדרשת 
שעה  באותה  הנה   – וההגבלות  המדידות  מכל  לצאת 
יד  של  והתפילין  ראש  של  שהתפילין  ממנו  דורשים 
המסירות- באמצע  המדוייק;  במקומם  מונחים  יהיו 
נפש דקריאת-שמע – צריך למשמש בתפילין, ולהבטיח 

שמקומם מכוון כראוי.
שתורת-אמת  כיון  ושוב –  רצוא  אלו –  עניינים  ושני 
היינו,  באמת,  להיות  שניהם  צריכים  אותם,  דורשת 
כדי  גדול  בקול  אחד"  "ה'  להכריז  הזולת,  בשביל  לא 
וביחד  ב"מסירות-נפש",  אוחז  שהוא  יחשוב  שחבירו 
עם זה, להראות "קונץ" שביחד עם המסירות-נפש יכול 
העניינים  שני  אלא  התפילין...  על  ולדייק  לשמור  הוא 

צריכים להיות באמת, אדעתא דנפשיה.

(תורת מנחם כרך מ"ה (שבת פרשת שמיני תשכ"ה) עמ' 255)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רמה.הל' איסורי ביאה פרק טו.הלכות זכיה ומתנה פרק ד-ו.כ"ז בניסןו'

מ"ע רמה.פרק טז.פרק ז-ט.כ"ח בניסןש"ק

מ"ע רמה.פרק יז.פרק י-יב.כ"ט בניסןא'

הלכות שכנים.. בפרקים אלו. ל' בניסןב'
מ"ע רלו.פרק יח.פרק א-ג.

מ"ע רלו.פרק יט.פרק ד-ו.א' באיירג'

מ"ע רלו.פרק כ.פרק ז-ט.ב' באיירד'

מ"ע רלו.פרק כא.פרק י-יב.ג' באיירה'

פרק יג-יד. הלכות שלוחין ושו
ד' באיירו'
מ"ע רמה.פרק כב.תפין.. בפרקים אלו. פרק א.
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דברמלכות

4

לכל אחד הכוח 
להתקרב אל ה'

בתחילת הפרשה נאמר שמשה קרא רק "לאהרון ולבניו ולזקני 
ישראל", אך בהמשך התאספו ובאו "כל העדה לפני ה'" • משה תובע 
מבני ישראל שיהיו ב"עצה אחת", שיהיו באחדות גם בכוונת המצוות
• יש הסבורים שקריאת משה פונה ליחידי סגולה, האמת היא, שעל 

"כל העדה" להיענות לה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
לאחרי שמסופר בהתחלת הפרשה אודות הגילוי 

ד"יום השמיני", "כי היום ה' נראה אליכם",
ה'"1,  לפני  ויעמדו  העדה  כל  "ויקרבו  שפעל   –
לאהרן  (רק)  משה  ש"קרא  שאף-על-פי  והיינו, 
הדבר  פעל  אף-על-פי-כן,  ישראל"2,  ולזקני  ולבניו 
וכדיוק  ה',  לפני  כולם  שנתקרבו  העדה  כל  על 
המפרשים3: "דקדק הכתוב לומר לפני ה' ולא אמר 

לפני אוהל מועד",
ויש להוסיף ולדייק מה שכתוב "לפני ה'", שזהו 
על דרך המבואר בחסידות4 בפירוש הפסוק5 "לפני 

ה' תטהרו", דהיינו למעלה מה' –
אשר  הדבר  זה  משה  "ויאמר  הכתוב6:  ממשיך 
משה  ה', ויאמר  כבוד  תעשו וירא אליכם  ה'  ציווה 

אל אהרן קרב אל המזבח וגו'".
ציווה  אשר  "הדבר  הוא  מה  המפרשים7:  והקשו 
שכתוב  מה  על  שקאי  לפרש  אפשר  אי  הרי   – ה'" 

1. פרשתנו שם, ה.
2. ריש פרשתנו.

3. אור החיים שם, ו.
4. ראה ליקוטי-תורה אחרי כו, סע"ג. ובכ"מ.

5. אחרי טז, ל.
6. פרשתנו שם, ו.
7. אור החיים שם.

בפסוק שלאחרי זה8 "קרב אל המזבח ועשה גו'", כי: 
א) על זה הייתה אמירה בפני עצמה – "ויאמר משה 
אל אהרן קרב גו'"9, ב) הציווי "קרב אל המזבח גו'" 
הוא לאהרן בלבד, ואילו כאן נאמר "זה הדבר אשר 

ציווה ה' תעשו", לשון רבים?

ב
ובהקדמה:

דובר כמה פעמים10 שיש כמה עניינים בפנימיות 
התורה שמפורשים להדיא בנגלה דתורה, כיון שאי 

אפשר ללמדם באופן אחר.
ועל דרך זה בנידון דידן11:

איתא בתורת כהנים על הפסוק: "ויאמר משה זה 
הדבר אשר ציווה ה' תעשו, אמר להם משה לישראל, 
אותו יצר הרע העבירו מלבכם, ותהיו כולם ביראה 
אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום, כשם שהוא 
לפניו...  מיוחדת  עבודתכם  תהא  כך  בעולם  יחידי 
האלוקים  אלוקי  הוא  אלוקיכם  ה'  כי  מה,  מפני 

8. שם, ז.
52 .9

10. ראה גם תורת-מנחם חלק ז עמ' 112. חלק יב ס"ע 32 ואילך. חלק יג 
עמ' 22. חלק יח עמ' 278 ואילך. 

תמוז  ג'  (מכתב  כז  חלק  קסב.  עמ'  כג  חלק  אגרות-קודש  גם  ראה   .11
תשל"ב) בהערה (ד"ה עול).
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ואדוני האדונים12. עשיתם כן, וירא אליכם כבוד ה'".
– תורת כהנים הוא ספר של הלכות, ובזה גופא – 
"חמור שבספרים"13, דהיינו גליא שבתורה. ואילו כאן 
נאמר עניין שאינו בסגנון של נגלה דתורה, ואפילו לא 
בסגנון של אגדתא, אלא כולו פנימיות התורה לגמרי. 

וראיה לדבר – שפסקא זו הובאה בצוואת הריב"ש14, 
ואם לא רואים את ההקדמה "איתא בספרא", יכולים 
שם  הבעל  של  התורות  מליקוטי  אחד  שזהו  לחשוב 

טוב!

ג
צריך  וגו',  הדבר  "זה  כתב:  הקדוש  החיים  האור 
על  לומר  שיכוון  ונראה  הדבר...  הוא  מה  להבין 
כל  ויקרבו  דכתיב  בסמוך  הכתוב  שהזכיר  המעשה 
עצמם  שהכינו  לומר  ירצה  ה'...  לפני  ויעמדו  העדה 
שהיא  עמידתם  והערכת  והמושכל  השלימות  בערך 
השלימות,  תכלית  השגת  היא  זו  ובחינה  ה'.  לפני 
ישיבת  אין  כי  תמיד15  לנגדי  ה'  שיוויתי  דוד  כמאמר 
האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו 
לפני  שכן  ומכל  מלך  לפני  והוא  ועסקיו  ותנועותיו 

מלך מלכי המלכים. 
"וכשהשכיל משה במעשה זה, אמר להם 'זה הדבר 
אשר ציווה ה' תעשו', פירוש, ציווה ה' שתעשו אותו 
עומדים  אתם  כי  בדעתכם  מעריכים  תמיד  שתהיו 
לפני ה', (ואז) וירא אליכם כבוד ה'", ואחר כך כותב: 
"שוב בא לידי מדרש... וזה לשונו זה הדבר, אמר להם 
משה לישראל אותו יצר הרע תעבירו מלבבכם ותהיו 

12. עקב י, יז.
13. תוספות ד"ה סיפרא – ברכות יח, ב.

14. סימן פד.
15. תהלים טז, ח.

עבודתם  ותהיה  אחת...  ובעצה  אחת  ביראה  כולכם 
מיוחדת לפניו כו'", ומסיים, "והם דברינו עצמם".

התורת  שמאמר  נמצא,  החיים  האור  מפירוש 
כו'"  אחת  ובעצה  אחת  ביראה  כולם  ש"תהיו  כוהנים 

הוא אותו העניין כמו "ויקרבו גו' ויעמדו לפני ה'".

ד
בפרטיות יותר:

"תהיו כולכם... בעצה אחת", פירושו, שלא מספיק 
המעשה בלבד (אף ש"המעשה הוא העיקר"16), אלא 
"עצה  ישנה  שאז  המצוות,  כוונת  גם  להיות  צריכה 
אחת", דהיינו מחשבה אחת, כי, לולי זאת, הרי פלוני 
העצים,  במסחר  עסקיו  אודות  וחושב  תפילין  מניח 
ופלוני מניח תפילין וחושב אודות עסקיו בכלי כסף 

וזהב, כך, שאין כאן מחשבה אחת, "עצה אחת".
ונוסף לזה, צריכה להיות גם "יראה אחת", כי, גם 
כאשר ישנה "עצה אחת", כוונת המצוות, מתוך אהבה 
ויראה, שעל ידי זה "פרחא לעילא"17, ייתכן שאין זו 
"יראה אחת", כי, עבודתו של פלוני היא מתוך יראת 
יראת  מתוך  היא  פלוני  של  עבודתו  ואילו  העונש, 
גם  להיות  שצריכה  אומרים  זה  ועל  כו'.  הרוממות 

"יראה אחת".
שזוהי   – לפניו"  מיוחדת  עבודתכם  ש"תהא  ועד 
מכוחות  (שלמעלה  היחידה  בחינת  שמצד  העבודה 
אומרו  שזהו  יחיד18,  בחינת  עם  הקשורה  הגלויים), 

"כשם שהוא יחידי בעולם".

ה

16. אבות פרק א משנה יז.
17. תיקוני זוהר תיקון י (כה, ב). הובא בתניא פרקים לט-מ.

18. ראה ליקוטי-תורה ראה כה, א. ובכ"מ.

ישנם החושבים שאליהם לא מופנית בגלוי הקריאה של משה 
נשיא הדור. ואף-על-פי-כן, עליהם לדעת שגם אצלם צריך 
להיות העניין של "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'", כי, על 
ידי זה שהם קשורים עם "זקני ישראל"... נמשכת קריאתו של 

משה, נשיא ישראל, מדרגא לדרגא, עד ל"כל העדה".
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הוא  אלוקיכם  ה'  "כי  שכתוב  ממה  ראיה  ומביא 
אלוקי האלוקים ואדוני האדונים":

הוא  שה'  בפסוק  שנאמר  מה  על  הקושיא  ידועה 
"אלוקי האלוקים", שבזה נותנים מקום חס ושלום שיש 
גם המציאות שלהם, אלא שהוא יתברך למעלה מהם? 
אך העניין הוא19, ש"אלוקים" קאי על מלאכים, ויתירה 
השתלשלות,  סדר  של  המדרגות  כל  על  שקאי  מזה, 
למעלה גם ממלאכים כו', ועל זה נאמר ש"הוא אלוקי 
ותואר,  בחינה  מכל  למעלה  יתברך  שהוא  האלוקים", 

להיותו פשוט כו', וזוהי בחינת יחיד.

עבודתכם  ש"תהא  ישראל  מבני  גם  דורשים  ולכן 
מיוחדת לפניו" – לא מצד ההרכבה של כחות הגלויים, 
עם  שמתקשרת  הנשמה,  עצם  פשיטות  מצד  אלא 

בחינת יחיד.
 – ה'"  לפני  ויעמדו  גו'  ד"ויקרבו  העניין  גם  וזהו 

למעלה מה' (כנ"ל), למעלה מכל השמות כו'.

ו
ההוראה מזה:

ישנם החושבים שאליהם לא מופנית בגלוי הקריאה 
של משה ("קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל"), 
נשיא הדור. ואף-על-פי-כן, עליהם לדעת שגם אצלם 
צריך להיות העניין של "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני 
ישראל",  "זקני  עם  קשורים  שהם  זה  ידי  על  כי,  ה'", 
"שלוחי  הם  כהנים  (שהרי  אהרן  בני  עם  הקשורים 
דרחמנא" ו"שלוחי דידן"20, כי, שתי הדעות אמת, "אלו 

19. ראה אור-התורה יתרו ס"ע תשלו ואילך.
20. יומא יט, סע"א. וש"נ.

אהרן,  עם   – ידם  ועל  חיים"21),  אלוקים  דברי  ואלו 
ועל ידו – עם משה, נמשכת קריאתו של משה, נשיא 
ישראל, מדרגא לדרגא, עד ל"כל העדה", ופועלת בכל 
אחד מישראל לא רק על נפשו האלוקית, ולא רק על 
נפשו הבהמית והגוף, אלא גם על חלקו בעולם (שזהו 
אליו),  השייכים  העניינם  כל   – העדה"  ב"כל  הפירוש 

ועל ידי זה גם על כללות העולם.
ה'",  לפני  "ויעמדו  של  העבודה  ממנו  נדרשת  ולכן 
"שתהיו  תעשו",  ה'  ציווה  אשר  הדבר  ש"זה  ובאופן 
עומדים  עומדים  אתם  כי  בדעתכם  מעריכים  תמיד 

לפני ה'", כנ"ל בארוכה.
אחד  מכל  לדרוש  יכולים  כיצד  הטוענים:  ולאלו 
מישראל עבודה נעלית כזו, ובפרט שתהיה בתמידות 
רק  הם  המדרגות  חילוקי  שכל  זה,  על  המענה  הנה   –
"כולן  היחידה,  בחינת  מצד  אבל  הגלויים,  בכוחות 
מתאימות ואב אחד לכולנה"22, כך, שאצל כולם יכולה 
ואדרבה,  נפש,  ומסירת  עול  קבלת  של  עבודה  להיות 
וכמשל  יותר,  בנקל  זה  הרי  פשוטים  אנשים  אצל 
הידוע23 שנקל יותר להכניס הרגל למים רותחים, כי, 
צריך  אם  חשבון  לעשות  מיד  מתחילים  השגה  בעלי 
לעשות כן, ואם הוא שייך לזה וכו', מה שאין כן אנשים 

פשוטים.

ז

21. עירובין יג, ב. וש"נ.
22. תניא ריש פרק לב.

23. ראה ספר-המאמרים תרמ"ח עמ' קפז ואילך. ועוד. הנסמן בתורת-מנחם 
ספר-המאמרים אדר עמ' עז.

ולאלו הטוענים: כיצד יכולים לדרוש מכל אחד מישראל 
חילוקי  שכל  זה,  על  המענה  הנה  כזו...  נעלית  עבודה 
בחינת  מצד  אבל  הגלויים,  בכוחות  רק  הם  המדרגות 
היחידה, "כולן מתאימות ואב אחד לכולנה", כך, שאצל 
כולם יכולה להיות עבודה של קבלת עול ומסירת נפש
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וילדה  תזריע  כי  "אישה  קורין  מנחה  בתפלת   [...]
זכר גו' וביום השמיני ימול בשר עורלתו"24.

הפרשה  לכללות  המילה  עניין  שייכות  לבאר  ויש 
היא  שהכוונה   – וטהרה  טומאה  בדיני  שמדברת 
שצריכים  טומאה,  של  עניין  גם  שזהו  הלב,  לעורלת 

להסירה כו'.
"זה  בפרשתנו  שכתוב  מה  עם  גם  קשור  זה  ועניין 

הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'":
המדרש25 מאמר  מובא  לעיל  שנזכר  החיים  באור 

המילה,  על  הדבר',  'זה  הוא  "מה  לעיל)  נזכר  (שלא 
כמה דתימא26 זה הדבר אשר מל יהושע". וכתב אור 
החיים: "ודברי המדרש סתומים וחתומים, וכי באותו 

24. ריש פרשת תזריע.
25. במדבר-רבה פרשה יב, ח.

26. יהושע ה, ד.

יום מל אותם משה, או באותו יום ציווה על המילה"? 
וציווה  לבם...  עורלת  על  היא  הכוונה  "אכן  ומבאר, 

למול עורלת לבם, ובזה יראה להם כבוד ה'".
ולהעיר, שבכללות ישנם שלוש ערלות: "עורלת לב 
ושפה ואוזן"27. וזהו גם כן עניין שלוש שני ערלה. ועל 
ידי זה באים אחר כך לעילוי ש"בשנה הרביעית יהיה 
כל פריו קודש הילולים לה'"28, שזהו גם מה שכתוב 
באור החיים, שעל ידי הסרת עורלת הלב "יראה להם 

כבוד ה'".

(משיחת שבת פרשת שמיני ה'תש"כ. תורת מנחם חלק כח עמ' 81
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

פרקי- טז.  לך-לך  תנחומא  גם  וראה  שם.  תזריע  אברהם-בן-עזרא  רבי   .27
דרבי-אליעזר פרק כט.

28. קדושים יט, כד.

סיכום
בתחילת פרשתנו מסופר שמשה קרא לאהרן 
והתאספו  התקרבו  ובפועל,  ישראל,  ולזקני 
משה  קרא  השמיני  "ביום  ישראל,  בני  כל 
כל  ויקרבו  ישראל...  ולזקני  ולבניו  לאהרן 

העדה ויעמדו לפני ה'".
אמר  ה'",  לפני  העדה  כל  ל"ויקרבו  בהמשך 
וירא  תעשו  ה'  ציווה  אשר  הדבר  "זה  משה 

אליכם כבוד ה'".
ביאור  אור-החיים  ופירוש  המדרש  לפי 

הכתובים הוא:
ישראל  בני   – ה'"  לפני  ישראל  כל  "ויקרבו 

התעלו בעבודת ה'.
על כך אמר משה לישראל: "זה הדבר... תעשו 
בהתעלות  התמידו   – ה'"  כבוד  אליכם  וירא 
ועבדו  מליבכם  הרע  יצר  בהסרת  התמידו  זו, 
את ה' באופן נעלה, בכך תזכו שייראה אליכם 

כבוד ה'".
"תהא  לישראל  הורה  משה  יותר:  בפרטיות 
עצם  בכוח  ִעבדו  לפניו",  מיוחדת  עבודתכם 
משמעות  גם  זוהי  'יחידה'.  בחינת  הנפש, 
מצד  עבודה   – הוי'"  לפני  "ויקרבו  המילים 
עצם הנפש מגיעה "לפני הוי'", למעלה משם 

הוי'.  
הדבר מלמדנו הוראה:

נשיא  משה,  של  שקריאתו  החושבים  יש 
מופנית  היא  אליהם,  מופנית  אינה  הדור, 

"לאהרון ולבניו ולזקני ישראל" בלבד.  
לאהרן  משה  "קרא  ההוראה  בא  כך  על 
ולבניו ולזקני ישראל... ויקרבו כל העדה לפני 
עוברת  ישראל  וזקני  בניו  אהרון  ידי  על  ה'". 
קריאת משה ומגיעה אל "כל העדה". על כל 
אחד ואחד מישראל להיענות לקריאת נשיא 

הדור. 
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להתעקש ולפעול 
את ביאת המשיח

עשו כל אשר ביכולתכם!
...מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני-ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח 
בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה לא הועיל, והראיה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר 

– בגלות פנימי בענייני עבודת ה'.
הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור העניין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם – עניינים שהם 

באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
אצל  לפעול  מוכרחים  שהם  ש"יתעקשו"  מישראל  עשרה  יימצאו  שסוף-כל-סוף  ויהי-רצון 
ולכן)  (למעליותא,  הוא  עורף  קשה  עם  "כי  שכתוב  כמו   – הקב"ה  אצל  יפעלו  ובוודאי  הקב"ה, 
וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד 

ממש.

(משיחת ליל כ"ח בניסן ה'תנש"א. ספר-השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 474)

לגלות פנימיות התורה לכול – ללא הגבלה!
..הטעם שהעבודה באופן זה היא קודם ביאת המשיח דווקא – הרי זה מצד עניין "מורח ודאין" 

שנאמר במשיח, "והריחו ביראת הוי' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח":
שום  בלי  מקום  בכל  אלקות  יגלה  משיח –  ואילו  הגבלה,  הם  אזניו" –  ו"משמע  עיניו"  "מראה 
הגבלות, לא רק ב"מראה עיניו" – "ארץ אשר גו' עיני הוי' אלקיך בה", אלא באופן ד"ופרצת ימה 
וקדמה גו'", בלי שום הגבלות. ולכן גם ההכנה למשיח צריכה להיות באופן הנ"ל – שכל עניין הבא 

ליד יש לעסוק בו (כנ"ל בארוכה).
וזהו הטעם שרבותינו נשיאינו בדורות האחרונים בכלל, וכ"ק מו"ח אדמו"ר במיוחד, השקיעו 
עצמם כל כך ("הָאבן זיך אויף ַאזוי פיל פַארלייגט") והשתדלו שיפעלו עם כל בני-ישראל, גם עם 
אנשים פשוטים ועניינים פשוטים, וללמוד עימם "אל"ף בי"ת" כפשוטו, ו"אל"ף בי"ת" של יהדות,

ולא הסתפקו בכך, אלא תבעו שבה בשעה שמתעסקים בלימוד "אל"ף בי"ת" עם הזולת, יקרבוהו 
באותה שעה לא רק ל"מים" סתם, אלא גם ל"מעין", דהיינו לפנימיות התורה –

ימה  "ופרצת  הגבלות,  שום  בלי  לכול,  התורה  פנימיות  שיגלה  הוא  משיח  של  שענינו  מכיוון 
וקדמה גו'", והרי כל הגילויים שלעתיד תלויים "במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות" – צריכים 
גם עתה להתעסק בעניין "יפוצו מעינותיך חוצה"; תחלה ב"חוצה" הפרטי, ולאחרי זה גם ב"חוצה" 

שחוצה הימנו.
מעינותיך  "יפוצו  ועניין  ודעת,  טעם  שעל-פי  והגבלות  חשבונות  שום  ללא  זאת  לעשות  ויש 

חוצה" יביא ל"קאתי מר".
(מהתווועדות ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז. תורת מנחם כרך יט עמ' 359-360)

משיחוגאולה
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הרבי בעקבות
ה'צמח צדק'

"מבני בניו" • "שמי הוא על-שם ה'צמח-צדק' • "ציון המקור . . כי 
כן ציין הצמח-צדק" • "נראה בהגהות הצמח-צדק עד כמה נתייגע 
בזה" • ריקודים ללא הרף בשמחת-תורה כמו ה'צמח-צדק' • קווים 

משותפים בין "מעשיו תורתו ועבודתו" של הרבי נשיא-דורנו 
והשוואתם לאלו של הצמח-צדק שעל שמו הוא נקרא וכן פרוייקטים 

שהרבי טיפח הקרויים על שמו של ה'צמח-צדק'

ציונים ומראי-מקומות
אדמו"ר  לדברי  מקורות  ואיתור  חיפוש  בעניין 

הזקן כתב הרבי (אגרות-קודש כרך כא עמ' קיז):
ובמוחש נראה בהגהות הצמח-צדק בדא"ח עד 

כמה נתייגע בזה.
הרב יהושע מנדשיין ע"ה שאל את הרבי: "מדוע 
נוהג כ"ק אדמו"ר לציין (בשיחותיו) לדברי-השל"ה 
(חלק תורה שבכתב ריש פרשת וישב. ועוד) אודות 
הקשר שבין הפרשיות וזמן קריאתן ולא לזוהר הק' 

(חלק ב' רו, ב")".
השיב על כך הרבי:

וזמנה  הפ[רשה]  תוכן  לשייכות  המקור  ציון 
לשל"ה – כי כן ציין הצמח-צדק (וישב רסח, א).

ה'מנחת  דברי  כי  וכתב  הרבי  המשיך  במענהו 
מכבר  לו  ידועים  הזוהר)  את  (המביא  אלעזר' 
("ראיתי מאז"). הדברים נדפסו ב'אגרות-קודש' כרך 

ז"ך עמ' שב.
ומעניין לעניין:

תשט"ו  במדבר  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
(תורת מנחם כרך יד עמ' 81) התבטא הרבי:

מראי-המקומות של ה'צמח-צדק' אינם בדוגמת 
שהם  הש"ס",  שב"מסורת  מראי-המקומות 

מקורות נוספים גרידא בהם מדובר על דבר ענין 
שכאשר  למקומות  מציין  הצמח-צדק  אלא  זה, 

יעיינו בהם יתווסף תוספת ביאור בהענין.
אודות  הרבי  מפי  נשמעו  זהות  התבטאויות 
המראי-מקומות המצויינים על ידו, וכן בכלל תבע 
הרבי ונהג בעצמו לציין מראי-מקומות לכל דבר – 

ראה בהרחבה 'התקשרות' גליונות א'קיא-א'קיב.

חיבה יתירה לתורת ה'צמח-צדק' 
בנגלה ובדא"ח

נשיא-דורנו  הרבי  אצל  נודעת  יתירה  חיבה  אם 
כמה  אחת  על   – בכלל  חסידות  ספרי  להדפסת 
וכמה להדפסת ספרי ה'צמח-צדק' כגון סדרת "אור 
התורה" וכן גם הספר 'דרך מצותיך', 'ספר החקירה', 

סדרת "ספר הליקוטים – דא"ח צמח-צדק".
התקשרות  ראה  התורה'  'אור  ספרי  הדפסת  על 
ספר  ועל  א'ד)  א'ג;  (א'ב;  תשע"ד  נח-וירא  גליונות 
הליקוטים – דא"ח צמח-צדק ראה שם גיליון א'סב. 

הדפסה על חשבון הרבי
אך חשוב להדגיש פרט בולט:

הרבי מימן בעצמו על-חשבונו את הדפסת עשרות 
ה'צמח- לאדמו"ר  התורה'  "אור  בסדרת  הספרים 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

9

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שמיני
כ"ח בניסן, מברכים החודש

אחר-כך  בציבור.  תהילים  אמירת   - בבוקר  השכם 
לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  לומדים 

ואחר כך- התפילה1.
הפטרה: "ויוסף עוד דוד . . וילך כל העם איש לביתו" 

(שמואל-ב ו,א- יט)2.
המולד: יום שני, 7:47 בבוקר ו-6 חלקים.

וביום  השני  ביום  ראש-חודש  אייר3:  חודש  מברכים 
השלישי.

אין אומרים 'אב הרחמים'.
התוועדות בבית-הכנסת4.

במנחה אין אומרים 'צדקתך'.
אומרים פרק א' ממסכת אבות5.

באה  בסידורו)  אדה"ז  (כלשון  אבות  פרקי  אמירת 
וכלשון  לימוד,  אינו  שעניינה  מנחה,  לתפילת  בהמשך 
היא  גם  ולכן  התינוק",  זה  לדעת  מתפלל  "אני  הידוע 
שכל  ביותר  ונכון  כדאי  אך  כל-כך.  לימוד  בגדר  אינה 
אחד ואחד יקבל על עצמו, שנוסף לאמירת פרקי-אבות 
משנה  בעיון  וילמד  יוסיף  הקיץ,  משבתות  שבת  בכל 
אחת (לכל הפחות) עם הפירושים דמפרשי המשנה, כל 

1. ספר-המנהגים עמ' 30.
2. שם עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

המבואר,  על-פי  ובפרט  דווקא.  אייר,   - יודי"ן  בשני  נכתב  החודש  של  שמו   .3
המרכבה  סוד  תיבות  ראשי  הוא  עולם",  זיוותני  בו  שנולדו  הוא "חודש  שאייר 
בערכו) -  אור  מאורי  ס"ז.  שבעה  רחל (נחלת  יעקב,  יצחק,  אברהם,  שלימה - 

אג"ק חלק טו עמ' קלו.
4. היום-יום, ל' ניסן.

חלקי-הפסוקים  את  לומר  שלא  המזכירות  מחברי  לאחד  הורה  הרבי   .5
שבפרקי אבות עם שמות ה' כמות-שהם, ולשאלתו: מה בין זה למש"כ הרבי 
(ס' המנהגים עמ' 27) בעניין 'כגונא', ענה הרבי, שפרקי-אבות הוא לימוד תורה, 
ב'התקשרות'  זה  בעניין  ועיין  ע"כ.  מה]תפילה.  חלק  [נעשה   – 'כגוונא'  ואילו 

גיליון רעח עמ' 17.
שא"א  בבית-חיינו)  (גם  אצלנו  שרגילים  למה  והטעם  המקור  מה  בירור  צריך 
קדיש דרבנן אח"כ, בניגוד לפסק אדה"ז סי' נד ס"ד (ועד"ז אחר אמירת הגש"פ 
לדחות  היה  צריך  עכ"פ   - הנשיאים  פסוקי  אחר  יתום  וקדיש  הגדול,  בשבת 
לאחריהם את הקדיש שאחרי התהילים, כמו בקשר לשיר של יום ולדוד אורי 

וכו'). וראה בכף- החיים סי' רצב ס"ק כב.

אחד לפי ערכו6.

יום שני
ל' בניסן, א' דראש-חודש

לברכה  יזדרז  האילנות,  ברכת  את  בירך  שטרם  מי 
היום7.

יום שלישי
א' באייר, ב' דראש-חודש

'הלכות  בספר  פורטו  וראש-חודש  ער"ח  [מנהגי 
ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה'].

יום רביעי
ב' באייר

אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  יום  שבתפארת",  "תפארת 
מוהר"ש נ"ע, בשנת תקצ"ד8.

ספירת- המועדים'  ב'שערי  הובא  עמ' 664,596.  ח"ב  תנש"א  ספר-השיחות   .6
 .62 ס"ע  ח"ב  תשי"א  התוועדויות'   - מנחם  'תורת-  גם  וראה  לז.  סי'  העומר, 
ללמוד  "שנהגו  רע"ג  וסידור  לרש"י  הפרדס  ס'  מלשון  שם  מהמובא  ולהעיר 

פרקי אבות".
בר"ד משיחת ש"פ נשא תנש"א התוועדות א', שההוראה ללמוד עכ"פ משנה 
קורח  ש"פ  משיחת  ובר"ד  התמימים.  לתלמידי  במיוחד  שייכת  בעיון  אחת 

תנש"א, שההולכים להקהיל קהילות בבתי-הכנסת יעוררו ע"ז.
בימי  פרקי-אבות  לימוד  את  להמשיך  שיש  תנש"א,  נשא  ש"פ  משיחת  בר"ד 
משניות  ספר  עמם  לוקחים  לנסיעה  שכשיוצאים  נוהגים  שכמה  כפי  השבוע, 

"ובלכתך בדרך".
אלו שעד עתה לא נזהרו בזה [באמירת פרקי-אבות בכלל] - התיקון לזה הוא 
שישפיעו עכ"פ על יהודי אחד שלא ידע ממנהג זה, שיתחיל באמירת פרקי-
אבות. ומה טוב - כל שבתות הקיץ (ר"ד משיחת ש"פ שמיני תנש"א - כ"ז בלתי 

מוגה, ולא מצאתיו גם ב'התוועדויות').
קיד)  סי'  ח"א  או"ח  ומנהג'  הלכה  ('שערי  דורנו  נשיא  אדמו"ר  שכ"ק  כיוון   .7
מדייק מלשון סדר ברכות-הנהנין לאדה"ז (פי"ג סי"ד) שרק בימי ניסן יכולים 

לברך.
8. תולדות חייו ב'ספר התולדות - אדמו"ר מוהר"ש' לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
של  זה  בשם  בספר  נוסף,  ובפירוט  תשנ"ז)  תש"ז,  ברוקלין  קה"ת,  (בהוצאת 

הרה"ח רא"ח ז"ל גליצנשטיין, בהוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תשל"ו.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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בתאריכים  קשורים  דבר'  ה'פתח  ותאריכי  צדק', 
(ביום  תשכ"ה  אב  מנחם  ה'  הרבי:  של  אישיים 
אמירת קדיש על פטירת אמו הרבנית הצדקנית); 
כ"ח טבת (יום הולדת אמו; כ"ה אדר (יום הולדת 
(יום  אייר  י"ג  מושקא);  חיה  הרבנית  רעייתו 
פטירת אחיו ר' ישראל ארי' לייב); כ"ף מנחם-אב 

(יארצייט אביו הרב לוי יצחק).
(ש"פ  א'ב  גליון  ב'התקשרות'  בפירוט  כמסופר 

נח תשע"ד) עמ' 11.

תורת הנגלה של ה'צמח צדק'
הרבי  שהשקיע  הרבה  להשקעה  הדין  הוא 
הצמח-צדק  ספרי  של  לדפוס  והבאתם  בהכנתם 
עמ'  ב'  כרך  מלך'  'ימי  ספר  (ראה  הנגלה  בתורת 
748 ואילך), תוך הדגשה שגם הלומדים בסוגיות 
ואברכי  התמימים  תלמידי  ובראשם  הש"ס, 
הכוללים, ישלבו לימוד בתורתו בסוגיות הנלמדות 

על ידם.
ראה לדוגמא 'שיחות-קודש' תשכ"ג עמ' 408:

'הדרן'  שאמר  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  "...סיפר 
ושאלו  יבמות,  מסכת  שסיימו  בעת  בבעדפארד, 
כ"ק אד"ש אם הזכיר את הצמח-צדק בנוגע לסוגיא 

שב'סיום' המסכת".
 ה'קנים' (תלמיד התמימים המשמיעים חידושי 
ה'צמח- מתורת  בפלפוליהם  משלבים  היו  תורה) 

צדק' בעקבות דרישת הרבי.
כך כאשר כמה פעמים הוכנסו מראש המקורות 
שאודותיהן  בסוגיות  לחידושים  והמראי-מקומות 
גם  שילבו  לא  מדוע  הרבי  העיר  לדֵּבר,  עומדים 

מתורת ה'צמח-צדק'.

חינוך ופדיון-שבויים
בהזדמנויות שונות ציין הרבי את מסירת נפשו 
לתורה  ישראל  ילדי  חינוך  על  הצמח-צדק  של 
כידוע   – פדיון-שבויים  למצוות  נפשו  מסירת  וכן 
החיילים   – ה'קנטוניסטים'  לשחרור  התמסרותו 

היהודיים שנחטפו בילדותם לצבא הצאר.

הרבי למד מה'פדיון' של הצמח-צדק
עמ'  עב  כרך  מנחם  (תורת  נדירה  בהזדמנות 

192) דיבר הרבי על נושא כאוב, והתבטא:
אודות  מסופר  בה  שיחה  ומצאתי  חיפשתי 

'פדיון' שכתב הצמח-צדק שממנה מובן גם בנוגע 
לעניננו...

אי  שבוודאי  שאף  במעין-התנצלות  אמר  הרבי 
דברי  את  והזכיר  ל'צמח-צדק',  להידמות  אפשר 
זה  הוא  ש"מי  רבינו  למשה  בנוגע  הזקן  אדמו"ר 
ואיזהו אשר ערב לבו לגשת כו'", בכל זאת ("מכל 
מזה  יש ללמוד  מנהו"  ושמץ  קצהו  מקום") "אפס 
ובפרט שזהו ענין שנדפס ע"י נשיא בישראל, הרי 

זה בוודאי נוגע.

"מבני בניו של ה'צמח-צדק'"
קורא  קול  לפרסם  הרבי  נתבקש  תשט"ו  בשנת 

בנוגע לאתרוגי ארץ-ישראל.
בתשובתו של הרבי שנכתבה לגאון החסיד רבי 
שלמה יוסף זוין (י' אלול תשט"ו – 'אגרות-קודש' 

כרך י"ב עמ' לא) נאמר:
אדמו"ר  כ"ק  היינו  דרב,  באתרא  אפשר  איך 
יעשה  הנה   – בניו  מבני  ובפרט  הצמח-צדק, 
שלו  ב'שאלות-ותשובות'  שפסק  ממה  בהיפך 
אורח-חיים סימן סד, ובפרט שמעשה רב, וכידוע 
אתרוגים  ענין  הרב  בבית  היה  מופרך  כמה  עד 
(אף  לומר  ויש   – דרובא  רובא  והרי  המורכבים, 
מיעוטא  הוא  שהשאר  לפרסם)  כדאי  אין  אולי 
דמיעוטא ולא מיעוט – אתרוגים המובאים מארץ 

ישראל הם מורכבים.

"משתדל לנהוג בדרכו"
שנדפסה  רשימה  (ראה  מסוימת  בהזדמנויות 
הרבי  התבטא  רנט)  עמ'  ב'  כרך  ב'המלך במסיבו' 
בפני הרה"ג ר' משה גרוסברג, מחבר ספר 'העמק 

עיון' על ה'צפנת פענח' של הגאון הרוגצ'ובי:
הנני  ולכן  ה'צמח-צדק'  על-שם  נקרא  הנני 

משתדל לנהוג בדרכו!
הדברים נסובו על שילוב נגלה ופנימיות בעניין 
מסויים, שהרב הנ"ל ציין שאצל הגאון הרוגצ'ובי 
רואים שילוב של נגלה ופנימיות עד שהם נעשים 

'תורה אחת'.
ה'צמח-צדק'  אדמו"ר  לו  שקדם  הגיב,  הרבי 

בספרו "דרך מצוותיך".
('דרך  הנ"ל  הספר  שאת  אמר  הנ"ל  הרב 
כי  הבחין  הוא  אך  ראה,  לא  אמנם  מצוותיך') 
והנסתר,  הנגלה  שילוב  את  רואים  הרבי  בשיחות 

ועל כך הגיב הרבי כנ"ל.
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[וראה 'תורת מנחם' כרך נד עמ' 96 על הפלאת 
דרכו של הראגוצ'ובי ודוגמתו בתורת החסידות – 

אצל הצמח צדק; עיין שם].
בהתוועדות י"א ניסן תשל"ג (תורת מנחם כרך 

עב עמ' 46) התבטא הרבי:
אצל  מצינו  שלא  דבר   – נוהג  צדק  הצמח 
הרביים שלאחריו – על כל ענין שהיה לו מקור 
של  שמו  את  גם  אלא  אמרו  מי  רק  לא  לציין 
הספר, הפרק, הדף והעמוד שבו נאמר ענין זה.

אחרי  ש"פ  בהתוועדות  לעניין.  ומעניין 
מדוע  הרבי  הסביר   (145 עמ'  (שם  תשל"ג 
בעניין  כך  כל  "להדר"  לנכון  הצמח-צדק  ראה 
שהעניינים  כך  על  סמך  ולא  אומרו,  שם  הבאת 
וההסבר,   – דילי'"  "תורתו  שנעשו  עד  נתעצמו 
התעצמות  כדי  עד  הצ"צ  התייגע  תמיד  לא  כי 
אומרו". "בשם  לאומרם  והעדיף  עמו  הדברים 
'התנצל'   (109 הערה  (שם  הזדמנות  באותה  אך 
הרבי על עצם השאלה והעיסוק בהנהגת הצמח-

צדק, ובפרט על-ידי מי שנקרא על שמו...

על שם ה'צמח צדק'
כרך  תשמ"ח'  ('התוועדויות  הרבי  התבטא  כך 

ב' עמ' 588):
שמי הוא על-שם ה'צמח-צדק'. אמנם, מי אני 

ומה אני...
לו  כתב  נ"ע  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  אביו  גם 

בשנת ה'צרח"ת:
אאזמו"ר  כ"ק  חי  חי  האיש  של  וזכות  "ומזלא 
יהי'  עליו,  שמך  שנקרא  זלה"ה  צדק  הצמח  בעל 

עליך ועל זוגתך יחיו".
אולי  נרמז  חי"  "חי  בביטוי  כי  העירו  [וכבר 
עד  תרכ"ו  ניסן  בי"ג  הצמח-צדק  פטירת  שמאז 
(פחות  שנים   (36=) חי"  "חי  חלפו  הרבי  הולדת 
יומיים) – 'ימי מלך' כרך א' עמ' 105-106 הערה 

.[4
ב'ימי  (צילומו  הרבי  כתב  תשד"מ  תמוז  ובח' 
המדוייק  הכתיבה  אופן  על   (108 עמ'  שם  מלך' 

של שמו הק':
שהרי  בעיין,  דוקא  ל[היות]  צ[ריך]  "מענדל" 

הוא ע[ל] ש[ם] הצ[מח] צ[דק].
ולפני כן (אגרות-קודש כרך ז עמ' קי): 

שבמקום  שיעוררו...  בקשתי  מכבר  זה 

שכותבים שמי, יכתבו מענדל מלא בעי"ן. 
ועוד (שם כרך י' עמ' קמג): 

ובעיקר כי כן כותב כ"ק אדמו"ר הצמח צדק 
(בגימטריא מנחם מענדל) ובטח יתקנו את זה.

הרבנית קרויה ע"ש הרבנית
חיה  הצדקנית  הרבנית  הרבי,  של  רעייתו  גם 
הצדקנית  הרבנית  שם  על  נקראת  נ"ע,  מושקא 
במכתבו  ראה   – הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק  אשת 
לרגל  שאיחל  מוהרש"ב  הרבי  קדושת  כב'  של 
ותהיה  באמת  ה'  יראת  אשה  "ושתהיה  הולדתה 
ז"ל  הצדקנית  אמה-זקנתה  כמו  הפרטים  בכל 
כרך  מלך'  ב'ימי  (צוטט  בה..."  נקרא  שמה  אשר 

ג' עמ' 1248).
יצחק  לוי  רבי  הרבי,  של  אביו  שיכתוב  וכפי 
לרבי לקראת נישואיו (צוטט ב'ימי מלך' כרך א' 
עמ' 268): "תבנו בית נאמן בישראל בזכות הזקן 
וזוגתו  הצמח-צדק  בעל  אדמו"ר  כ"ק  והזקנה, 
זכר-צדיקים-וקדושים-לברכה-לחיי-העולם-
זכותו-יגן- עליכם  נקרא  שמותיהם  אשר  הבא, 

עלינו-אמן".

"כיום כולם תלמידיו 
של הצמח-צדק"

חמץ  בדיקת  ליל   – אחרת  נדירה  בהזדמנות 
תשל"ה  (שיחות-קודש  הרבי  התבטא   – תשל"ה 
הנהגת  אודות  שסיפר  אחרי   (499 עמ'  ב'  כרך 
צבועים,  הרהיטים  היו  לא  אצלו  הצמח-צדק 
דאג  נ"ע  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  בנו  שאצל  בעוד 
ומהודרים  צבועים  יהיו  שהרהיטים  הצמח-צדק 
והכל בתכלית ההרחבה כשהוא (הצ"צ) מתבטא 

"לי אין הדבר נדרש אך לו (למהר"ש) כן":
כיום הכל הם תלמידים של הצמח-צדק. יתן, 

השם-יתברך שתהיה הרחבה אצל כל יהודי.
פעמים הורה הרבי ברבים לקראו שם "כשמו" 
רשימות  (וראה  ה'צמח-צדק'  של  שמו"  "על  או 
הרה"ח ר' יצחק גאנזבורג – 'מקדש מלך' כרך ד' 

עמ' תקו; סיפורי הריל"ג ניסן תשל"ט).

"ודור רביעי ישובו הנה"
היה   – הרבי  של  אביו   – יצחק  לוי  ר'  הרה"ק 
מזכיר את הבטחתו של ה'צמח צדק' לבנו בכורו 

11

ראש-חודש),  ערב  (כבכל 
אחר   .20:20 בשעה  וחזר 
לתפילות  נכנס  דקות  כמה 
שרו  הקהל  ומעריב.  מנחה 
ותופר״  עצה  ״עוצו  שוב 
בידו.  חזק  הניף  והרבי 
לסטנדר  שפנה  אחר  גם 

המשיך בתנועות חזקות.
אחר תפילת מעריב החל 
דולרים  בחלוקת  הרבי 
לכל- אחד  שטר  לצדקה, 
וטף.  נשים  לאנשים  אחד 
כעשר  נמשכה  החלוקה 
יצא  הרבי  ובסיומה  דקות 
את  בידו  מעודד  כשהוא 
נוסעים  ובירך  השירה 

בבשו״ט ׳הצלחה רבה׳.

יום רביעי, ל ניסן
התורה  קריאת  אחר 
סידורו  את  לקח  הרבי 
הספר-תורה  אחר  והלך 
עד שהוכנס לארון הקודש 

התפילין  את  לחלוץ  (על-מנת  לחדרו  יצא  ומיד 
וכו׳) ואחר רבע שעה לערך נכנס לתפילת מוסף. 

כשהגיע לבימה הסתובב והניף בידו כרגיל.
הרבי   .20:30 בשעה  התקיימה  מעריב  תפילת 
כשהוא  ובשמחה  במהירות  והלך  לביהמ״ד  נכנס 
וכן  כרגיל).  (שלא  סיבוביות  בתנועות  ידו  מניף 
בתנועות  בידו  והניף  הסתובב  לבימה  כשהגיע 
והודיע  למזכיר  פנה  התפילה  ובסיום  חזקות 

שיחלק דולרים. 
לכל  לצדקה  דולר  של  א׳  שטר  חילק  הרבי 
אחד, לאנשים נשים וטף. החלוקה נמשכה כעשר 
דקות ובסיומה הרבי יצא, והפעם ביתר מהירות 
סיבוביות  בתנועות  שוב  בידו  והניף  ובשמחה, 

וגדולות ולאורך כל הדרך, עד שנכנס לחדרו.

יום חמישי, א' אייר
לתפילת מעריב נכנס הרבי כשהוא מעודד חזק 
(בקשר  אריבער׳  ׳לכתחילה  ניגון  את  שרו  בידו. 
׳תפארת   - נ״ע  מהר״ש  אדמו״ר  הולדת  יום  עם 
שבתפארת׳). בסיום התפילה החל הרבי בחלוקת 
לאנשים  אחד,  לכל  אחד  שטר  לצדקה,  דולרים 
הורה  טוב  שם  אברהם  הר׳  כשעבר  וטף.  נשים 
הרבי לקרוא לו ודיבר עמו משך זמן וסיים בחיוך 
רחב. החלוקה נמשכה כרבע שעה, ובסיומּה יצא 
הרבי כשהוא מעודד בידו בחזקה ובשמחה רבה.

מוגה  מאמר  אייר,  ב׳  קונטרס  לאור  יצא  היום 
שבת  בהתוועדות  שנאמר  נעול׳  ׳גן  ד״ה  מהרבי 

פרשת תזריע-מצורע ג׳ אייר התשמ״ז.

כמה  השיחה,  לקראת  נקודות  הרבי  רשם  עליו  מיוחד  פתק  לפנינו 
דקות לפני תפלת מנחה.

כשעה לפני מנחה
על   =] ע"ד  ידיעה 

דבר] אשף
(דיבור  בפה  כחם 

(ואכילה – 
. לבד מנהג חב"ד

ג'  ב-  שווי  לכך 
סעודות

דיום תענית לצדקה
וזה מותר גם בניסן
מזמורי תהלים – ג'

רצון]  ויהי   =] ויהר 
שנסי ניסים ֵיָעשו 
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תעכב זאת?! (את ההו״ל). 
את  בדק  הוראתו  שעל-פי  לרבי  אמר  אחד 

התפילין והמזוזות שלו והן היו כשרות.
שלא  סימן  זהו  מצאו?  לא  כלום  "האם  הרבי: 
בדקו כדרוש, אם לא מצאו שום דבר לא בתפילין 
אצל  הפעם  עוד  לברר  צריכים  במזוזות,  ולא 

סופר, בשורות טובות".
אחד מסר ספר מהראש-ישיבה של צאנז. הרבי: 

"תמסור לו יישר־כח ושיפוצו מעינותיך חוצה".
אחת שנעזרה בקביים אמרה לרבי שלפני כמה 
שנים הבטיח לה הרבי שתרקוד בחתונתה ועדיין 
לא נתקיימה. הרבי: "אז תעשי משהו אודות זה״.

ליברמן.  חיים  עבור  ברכה  ביקשה  אחת  אישה 
יש  טובות.  ושנים  ימים  אריכות  לו  הרבי: "שיהי׳ 
לו ברכה מחותני לאריכות ימים ושנים וזה וודאי 
יקוים". נתן לה דולר נוסף ואמר: "ותתני את זה 

לצדקה עבורו".
החלוקה הסתיימה בשעה 14:50. לאחר כרבע 
למכונית  שנכנס  ולפני  למקווה,  הרבי  נסע  שעה 
בשעה  לאוהל  נסע  שם.  שעמד  לאחד  צדקה  נתן 
כמה  ואחר   21:50 בשעה  מהאוהל  חזר   ,16:05
דקות נכנס לתפילת מנחה ומעריב בסיום התפילה 

יצא כרגיל כשהוא מעודד בידו.

יום שני, כ"ח ניסן
אחר תפילת שחרית ברך הרבי נוסעים ב׳׳פָאר 
לתפילת  זומער״.  הצלחה'דיקען  הייט,  געזונטער 
שעודד  אף  ועל  בשעה 17:15,  הרבי  נכנס  מנחה 
על  מיוחדת  רצינות  ניכרת  הייתה  כרגיל  בידו 
הרמקול  את  הכינו  התפילה  באמצע  הק׳.  פניו 
עבור השיחה (שהייתה בהפתעה), ואחר התפילה 
ניגש לסטענדער והחל באמירת שיחה. גם בשעת 

השיחה הייתה ניכרת על פני הרבי רצינות.
הרבי  אמר  ביותר  מיוחדת  שהייתה  בשיחה 
שחרור  (ארגון  אש״ף  שארגון  ידיעה  שהתקבלה 
ברחבי  מחלקותיו  לכל  הוראה  נתן  פלסטין) 

העולם לפגוע בשונאיהם של ישראל היל״ת.
ולכן, אמר הרבי, צריך להדגיש את ברכותיו של 
אדרבא,  אלא  מכך  לפחד  ואין  אחד  לכל  הקב״ה 
יש  מכל-מקום  אך  גוט״,  זיין  וועט  גוט  ״טרַאכט 
הן  בהנ״ל,  שיוסיפו  טובים  במעשים  להוסיף 

התמדה  מתוך  התורה  בלימוד  להוסיף   - בתורה 
תהילים,  מזמורי  ג׳  לומר  בתפילה -  הן  ושקידה, 
והן  ק׳׳נ  מזמור  את  להם)  בהוספה  (או  ובניהם 
סעודות  ג׳  של  שווי  לצדקה  לתת   - בצדקה 

(תמורת תענית).
הרבי ביקש לפרסם את הדברים בכל מקום, אך 

חזר והדגיש שלא להפחיד את האנשים.
לכל  דולרים  שתי  הרבי  חילק  השיחה  בסיום 

אחד - אנשים, נשים וטף. 
ותופר״  עצה  ״עוצו  הקהל  שר  החלוקה  בשעת 
יצא  ובסיומה  שעה  כרבע  נמשכה  החלוקה  וגו׳ 

כשהוא מעודד בידו את השירה.
בשעה 20:00 נכנס הרבי לבית-המדרש למטה 
השולחן  ליד  התיישב  כתמיד  כללית׳.  ל׳יחידות 
שנמשכה  שיחה,  באמירת  והחל  היחידות  של 
הרבי  לפני  האורחים  עברו  אחריה  שעה.  כחצי 

ומסרו את הפ״נ.
נתן  ימין  וביד  הפ׳׳נ  את  שמאל  ביד  נטל  הרבי 
דולר לכל אחד ואמר ״ברכה והצלחה״. אחר-כך 
היתה היחידות לברי־מצוה, הרבי אמר שיחה של 
דולר  של  שטר  לכ״א  נתן  שבסיומה  דקות,  כמה 

לצדקה. 
וכלות.  לחתנים  היחידות  התקיימה  אחר-כך 
החזיק  הרבי   .21:20 בשעה  הסתיימה  היחידות 
כמה  ואחר  לחדרו,  נכנס  הפני"ם  שקית  את  בידו 
הקהל  הקטן.  בזאל  מעריב  לתפילת  נכנס  דקות 
וכן  בידו  הניף  והרבי  ותופר״  עצה  ׳׳עוצו  שר 
שארף  הילדים  לעבר  פנה  לסטנדר  שהגיע  אחר 
גם  מעריב.  בתפילת  והחלו  ידו,  בהנפת  והמשיך 
בסיום התפילה שרו ״עוצו עצה״ וגו׳ והרבי הניף 

חזק בידו.
דברי  של  קורא'  'קול  הדפיסו  היחידות  אחר 
אותו.  הגיה  והרבי  מנחה,  תפילת  שאחר  הרבי 
התפרסו  מהתמימים  עשרות  הלילה  במשך 
את  להפיץ  כדי  בניו-יורק  היהודים  בשכונות 

ה'קול קורא' בכל מקום האפשרי.

יום שלישי, כ"ט ניסן
כשהרבי נכנס לתפילת שחרית שרו ״עוצו עצה 

ותופר״ והרבי עודד בחוזקה בידו, וכן כשיצא.
13:00 בשעה  לערך  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
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הק',  כאחיו  עדה  להנהיג  שסירב  שלום,  ברוך  רבי 
(לך  הפסוק  ציון  תוך  באדמו"רות,  ינהגו  שצאצאיו 
לך טו, טז) "ודור רביעי ישובו הנה", דבר שהתגשם 
עם קבלת הנשיאות של הרבי – ראה 'ימי מלך' כרך 

א' עמודים 30-29.
עדויות מספר מלמדות על הגדרות שנשמעו מפי 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לפיהן ראה באישיותו של 
הרבי נשיא דורנו את אדמו"ר ה"צמח צדק". – ראה 
עמוד  שם  גם  וראה  עמוד 1035,  ג'  כרך  מלך"  "ימי 

.1172

ריקודים ללא הרף כמו ה'צמח-צדק'
(ראה  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד  בחיי  עוד 
בהבא להלן – 'ימי מלך' כרך ב' עמ' 630), כשהרבי 
בריקודים  החסידים  הבחינו  'הרמ"ש',  מכונה  היה 
יהודה  הרב  המזכיר  בשמחת-תורה.  שלו  המיוחדים 
עשר  מהשעה  רוקד  היה  הרבי  כי  סיפר  גרונר  לייב 
בלילה עד השעות הקטנות של הלילה – בהתלהבות 

עצומה, ללא הפסק וללא מנוחה. 
של  לריקודו  אז  כבר  זאת  השוו  החסידים  זקני 
החסידים  צעירי  שגם  ובמרץ  בקצב  ה'צמח-צדק' 
כ"ק  חותנו,  עליו  שהעיד  וכפי  להדביק...  יכלו  לא 
קדושת אדמו"ר האמצעי, כי "אצלו מאיר גילוי האור 
של שמחת-תורה כפי שהיה בבית המקדש... התורה 
מריקודו  יתברך  בעצמות-עצמותו  מתעלה  עצמה 

של ה'צמח-צדק'...".
וכך נאמר בתיאור אחד החסידים את ליל שמחת-

תורה תש"י (שם עמ' 588): "הרמ"ש רוקד כל הזמן 
בלי הפסק, פניו אדומות וזיעה ניכרת על צמחו".

נהג, אפוא, הרבי כבר מגיל צעיר לרקוד בלי הרף 
לרקוד  שמחת-תורה,  של  היממה  שעות  בכל  כמעט 
נוספים  יהודים  ובשמחה  באהבה  אתו  ולהרקיד 
למדנים ופשוטי עם כאחד – ראה בהרחבה 'ימי מלך' 

כרך א' עמודים 219-218.
רצו  עמ'  תרצ"ג  היומן'  ב'רשימת  נחשפו  ולימים 
אופן  על  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד  תיאורי 
הנציח  התיאורים  (את  ה'צמח-צדק'  של  הריקודים 

הרבי ברשימותיו): 
בצעירותו – לא היה אף אחד יכול לעמוד בקצב 
ממש  ארשין  חצי  (מהרצפה)  מתרומם  היה  שלו. 
שם מדה בשפה הרוסית – הוא לערך  ("ארשין" – 

71 סנטימטר).

בתי כנסת צמח צדק בירושלים ובצפת 
ת"ו

מאמצים רבים עשה הרבי לשיקומו מחדש ושכלולו 
של בית הכנסת 'צמח-צדק', שנתייסד בתקופת ועל 
ת"ו,  בירושלים  העתיקה  בעיר  צדק'  ה'צמח  ידי 
כרך  'אגרות-קודש'  (ראה  ההזדמנויות  באחת  וציין 
ז"ך עמ' רפד) כי: הזריזות בזה משובחת, ויפה שעה 
אחת קודם; בהרחבה ופאר" (שם – לגבי בניית ארון 

הקודש).
ליושנה,  עטרה  "להחזיר  הרבי  ביקש  וכמו-כן 
הכנסת  בית  פרטיו,  כל  על  בצפת  החב"די  הישוב 
ובית המדרש וכו'" (מכתב ערש"ק ח"י אלול תשל"ג 
– שם כרך כח עמ' שיח) "להתחיל עם בית הכנסת... 
שעוד בשנת תשל"ג יתפללו בבית הכנסת" (הוראות 
וראה   – שם)  בשולי-הגליון  צוטטו   – טלפוניות 

'התקשרות' גליונות קצח; א' שמ, א'קמז.

כולל צמח-צדק בירושלים ת"ו
('אגרות-קודש'  הרבי  כתב  תשל"ב  בשבט  בט"ו 

כרך ז"ך עמ' שבט):
הכולל  ביסוד  נשיאנו  רבותינו  לכוונת  מתאים 
[חב"ד], קשור זה בלימוד התורה (נגלה וחסידות) 
ובבית- העתיקה  בירושלים  התפלה...  ובעבודת 

הכנסת ובית-המדרש צמח צדק 
ראה  זה-  לכולל  מיוחדת  התייחסות  ונודעה 

'התקשרות' גליונות תשכ"ה-תשכ"ו.

מאה שנה להסתלקות (תשכ"ו) מאתיים 
שנה להולדת (תש"נ)

להסתלקות  שנה  מאה  מלאו  תשכ"ו  ניסן  בי"ג 
התוועדות  קיים  הרבי  ה"צמח-צדק".  אדמו"ר  כ"ק 
מגבית  ערך  במהלכה  זה,  יום  של  לכבודו  מיוחדת 
מיוחדת ל'קרן המאה', קרא להוסיף באיכות ובכמות 
הנשיאים  תורת  (כולל  ההילולא  בעל  תורת  בלימוד 
שקדמו לו ושלאחריו) ואף חילק שקל אחד לצדקה 
שיינתנו  במעות  לפדותו  מנת  על  מאנ"ש,  אחד  לכל 
ל"קרן המאה" – מנשר מיוחד שיגרה מזכירות הרבי 
(נדפס ב'אגרות-קודש' כרך כד עמ' קיג-קטו) וראה 

תורת מנחם כרך מו עמ' 268 ואילך.
ושוב הכריז הרבי על מאתיים שנה להולדתו בשנת 

תש"נ.
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"ואם לא עכשיו, 
אימתי"

הוא היה אומר: אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה 
אני; ואם לא עכשיו, אימתי (פרק א, משנה יד)

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
אם אין אני לי – אם אין אני זוכה לעצמי, מי 
זכיתי  ואפילו   – לעצמי  וכשאני  בשבילי.  יזכה 
לעצמי, מה הוא הזכות הזה, ובמה נחשב הוא, 
 – עכשיו  לא  ואם  לעשות.  חייב  שאני  מה  כנגד 
בעולם הזה. אימתי – כי אחר המוות אי-אפשר 
בימי  עכשיו  לא  אם  אחר:  פירוש  עוד.  לזכות 
יעלה  לא  הזקנה  בימי  שמא  אימתי,  הבחרות, 

לידי.
פירוש כ"ק אדמו"ר:

את  גם  לקרב  הלל  הזהירנו  י"ב  במשנה 
שלוש  באות  לזה  ובהמשך  לתורה,  ה"בריות" 

הוראות אלה.
"אם אין אני לי, מי לי" – החובה על כל אחד 
לעסוק בעבודה הנ"ל בעצמו. ודאי שגם בלעדי 
אם  אבל  להיעשות,  הצריכים  העניינים  ייעשו 

הוא לא ייטול חלק בזה, יאבד את הזכות.
"וכשאני לעצמי, מה אני" – אם כי הוא בעצמו 
דעתו,  על  הכול  יעמיד  לא  בזה,  לעסוק  חייב 

אלא יתייעץ עם אחרים.
עבודה  ידחה  לא   – אימתי"  עכשיו,  לא  "ואם 
ייתכן  שהרי  זמן,  לאחר  מעסקיו  לכשיתפנה  זו 
לעזור  מדי  מאוחר  כבר  יהיה  זמן  שלאחר 

לזולתו.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת שמיני תשל"ז – בלתי 
מוגה)

יש לבאר מאמרים אלו, בדרך הצחות והרמז, 
בקשר לקרבן פסח. ובהקדים:

פרקי- לומר  נהגו  לא  הלל  של  בימיו  אמנם 
מכיוון  אבל  כמובן.  לעצרת,  פסח  בין  אבות 
ישראל  מנהג  (לרבות  היא  נצחית  שהתורה 
הלל  של  שמאמרו  לומר  צריך  הוא),  שתורה 
ל(שבת  שייך  דפרקי-אבות  הראשון  בפרק 

הראשונה שלאחר) פסח.
היו  בתירא  שבני  בגמרא,  מסופר  זה:  ולפי 
והלל  השבת,  את  דוחה  הפסח  אם  מסופקים 
מינוהו  ואז  השבת,  את  דוחה  שהוא  להם  פסק 
בארוכה,  אחר  במקום  ומבואר  עליהם.  לנשיא 
א)  טעמים:  משני  השבת  את  דוחה  שהפסח 
להיות שיש בו (גם) הגדר של קרבן ציבור. ב) 

"זמנו קבוע" לי"ד בניסן.
והנה, מיד לאחר חג הפסח – לאחר מינויו של 
הלל כנשיא – לומדים את מאמרו ותורתו בקשר 

לקרבן פסח (שעל-ידי זה נתמנה לנשיא):
של  שמהותו  היינו   – לי"  מי  לי,  אני  אין  "אם 

הפסח הוא קרבן יחיד.
"וכשאני לעצמי, מה אני" – ביחד עם זה הוא 
זקוק לציבור (היינו, גדר של קרבן ציבור), כי 
את  דוחה  היה  לא  יחיד,  קרבן  רק  היה  באם 
השבת, והלל לא היה מקבל את הנשיאות –"מה 

אני".
שהפסח  היינו   – אימתי"  עכשיו,  לא  "ואם 

"זמנו קבוע", ולכן הוא דוחה את השבת.

(לקוטי שיחות כרך חי, עמ' 114)

פרקי אבות
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לארה״ב".
ותדאגו  ואליו,  ממנו,  מכתב  הרי  "יש  הרבי: 

לגדל את הבנים והנכדים שלכם שיהיו כמותו".
כלל  "בתוך  הרבי:  ואמר  הרבי,  את  בירך  א׳ 
גם- חבר  אתה  עצמך,  את  תשכח  אל  ישראל. 
אלי,  שייכות  לכך  יש  וממילא  ישראל,  בכלל  כן 

שיהיו בשו״ט".
הנ״ל: "אני מקווה".

לעשות  צריכים  מספיק,  אינו  "לקוות  הרבי: 
משהו".

הנ״ל: "אני עושה כמיטב יכולתי, מה אני יכול 
לעשות עוד יותר?".

הרבי: "אתה יכול לתת צדקה".
האלוף  את  הציג  קליין  בנימין  ר׳  המזכיר 
היה  שהנ״ל  באמרו  גזית,  שלמה  מר  במילואים 

ראש המודיעין בארץ ישראל.
"ברכה  ואמר):  דולר  של  שטר  לו  (נתן  הרבי 

והצלחה".
הנ"ל: "תודה רבה, אני מבקש לדבר עם הרבי 

כמה דקות".
הרבי: "מה שמך ושם אמך?".

הנ"ל: "שלמה בן צפורה".
טובות  בשורות  ושיהיו  רבה  "הצלחה  הרבי: 
ההיא  למשרה  הקשור  בכל  גם  העניינים,  בכל 
במשרה  אינך  רשמי  שבאופן  אע״פ  כי  (הנ״ל) 
בעניינים  מומחה  שהנך  כיון  מכל-מקום  ההיא, 
האנשים  על  להשפיע  אופן  תמצא  בוודאי  אלה, 
המובילה   - הנכונה  בדרך  שילכו  הרשמיים 
התלויים  הארץ  ולשלימות  העם  לשלימות 

בשלימות התורה".
המצב  על  משהו  לומר  "ברצוני  הנ"ל: 
בממשלה: אני אינני איש מפלגה, ולא הייתי אף 
כל  את  היום  מכיר  אני  אבל  מפלגה,  איש  פעם 
להעיד  ויכולני  העבודה,  מפלגת  של  האנשים 
לא  ישראל  עם  וטובת  לביטחון  חרדים  שהם 
פחות מכל אחד אחר. ובכל מקרה אין כל סכנה 
שיש  לידיעה  יסוד  כל  אין  בממשלה.  יהיו  שהם 
הסכם בין פרס ומפלגת העבודה לבין ערפת או 

הפלשתינאים. אין זה נכון זה שקר וכזב".
של  הטבע  את  יודע  בוודאי  "אתה  הרבי: 

הערביים (ולא רק הערבים, אלא גם כל בני-נח) 
- שאינם מתעמקים למצוא טעמים נסתרים, אלא 

לוקחים את הדברים בפשטות.
כמה  המייצג  שאיש  העובדה  עצם  "ובענייננו, 
ידידותי  באופן  ערבים  עם  נפגש  יהודים,  וכמה 
ומנהל עמם משא ומתן על דבר החזרת שטחים - 
דבר שמתפרסם תיכף ומיד לא רק על אתר אלא 
גם אלה הנמצאים בדרום אמריקה וכיו״ב - מהוה 

עבורם הוכחה ברורה שיש על מה לדבר!
"ובהתאם לכך מסיקים את המסקנות ומתנהגים 
הדברים  את  מבינים  שהם  כפי  בפועל  למעשה 
בדרך הפשוטה ביותר; (בחיוך) הם לא שומעים 
שמעון  מר  את  לא  ואפילו  אותך,  ולא  אותי  לא 
פרס, אלא עושים כפי שהם מבינים בפשטות ע״פ 

העובדה האמורה".
 - יובא  שטחים  החזרת  של  "הנושא  הנ"ל: 
בלי  דבר  לא יעשו  העם.  להחלטת  מקרה -  בכל 

בחירות או משאל-עם".
עצמה,  הנסיגה  על-דבר  מדבר  "אתה  הרבי: 
הערבים  של  ההנהגה  על-דבר  מדבר  אני  אבל 
העתיקה,  בירושלים  עכשיו,  ליהודים  ביחס 

ביהודה ושומרון".
הנ"ל: "מצב זה הוא בממשלת הליכוד...".

את  מעצמו  מסיר  "כשאדם  (בחיוך):  הרבי 
מסכים  הקב״ה  שגם  אומר  זה  אין  האחריות, 
גם  אמורים  הדברים  זו,  מאחריות  פטור  שהוא 

בנוגע אליך, וגם בנוגע לשמעון פרס".
הנ"ל: "תודה, וכל־טוב".

בכל  צורך  יהיה  שלא  רצון  "יהי  הרבי: 
הפלפולים - כיון שתיכף ומיד יבוא משיח צדקנו, 
ואז יתבטלו כל הבעיות באופן הכי טוב ובדרכי 

שלום".
הנ"ל: "אמן".

כל  בוודאי  יסכימו  זה  "על  (בחיוך):  הרבי 
המפלגות".

לאחד שהתחיל לגדל זקן, אמר הרבי: "הקב״ה 
מאה  עד  הפנים׳  ׳הדרת  את  לכם  שיהיה  יעזור 

ועשרים שנה"?
למוציא לאור של ספרים, אמר הרבי: "אני כבר 
נתתי לך כמה דולר עבור הספר החדש, כמה זמן 
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העובדה  על  התעכב  השנייה  בשיחה 
אבות,  פרקי  זו  בשבת  לומר  שמתחילים 
ישראל״  ״כל  במשנה  מתחילים  לזה  ובהקדמה 
שלכל  ישראל  של  מעלתם  מתוארת  שבה  וגו', 
זה  וחלק  בעולם-הבא,  חלק  יש  מישראל  אחד 
של עולם התחייה לא קשור עם עבודה הפרטים 
עצמו  מצד  ניתן  הוא  מישראל  אחד  לכל  אלא 
וכיון  עבודה,  עם  קשור  גן-עדן  של  החלק  (ורק 
ש״לא ידח ממנו נדח״ אזי יש גם חלק בגן-עדן). 
הקב״ה  להתפאר״,  ידי  ״מעשי   - מזו  ויתירה 

מתפאר ביהודים.
קהילות  הקהלת  בעת  אשר  בהוראה  וסיים 
בשבת, צריכים להכריז על משנה זו שבה מדובר 

על מעלתן של בני ישראל בכל האמור לעיל.
״לכתחילה- לנגן  החלו  זו  שיחה  בסיום 
ניגנו  שבניגון  הידועה  התנועה  ואת  אריבער״ 

שבע פעמים.
שנמצאים  כך  על  דיבר  השלישית  בשיחה 
בתחילת זמן הקיץ ושזהו הזמן לעורר שכל אחד 
ידאג שחבריו ומכריו ירשמו את ילדיהם למחנה 
טוב  ומה   - וכו׳  קדושה  של  ברוח  שחדור  קיץ, 
שה׳קעמפ׳ יהיה לכל שעות היום והלילה ובאם 
חשוב  חלק  שיתפוס  על-כך-פנים  אי-אפשר, 
מכיוון  ביותר  חשובה  זו  ופעולה  היום,  משעות 
ועל  התלמיד,  של  חייו  המשך  כל  על  שפועלת 

בניו ובני בניו וכו׳.
בסיום שיחה זו שרו ״אנא עבדא דקוב״ה וגו׳ 

והרבי ענה לקהל ׳לחיים׳.
שהכניסו  שאלו  הכריז  הרביעית  בשיחה 
הדברים  על  ויכריזו  שיעלו  משקה,  בקבוקי 
יבוא  צדקנו  שמשיח  ויה״ר  לעשות,  שעומדים 

עוד לפני שיגיע זמנם של פעולות אלו.
המזכיר  המשקה.  חלוקת  החלה  אחר-כך 
העמיד שבעה בקבוקים, והרבי מזג מכל בקבוק 
לבקבוקים.  מהכוס  חזרה  ואחר-כך  כוסו,  לתוך 
ניגון  לנגן  הרבי  החל  הכריזו  שכולם  אחרי 
אודות  עורר  אחר-כך  ז"ל.  לאביו  ההקפות 

אמירת ברכה אחרונה.
לערך,   15:40 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
ולאחרי התפללו מנחה. בסיום התפילה התיישב 

לאמירת פרקי אבות כשפניו לכיוון הקהל.

יום ראשון, כ"ז ניסן
חלוקת  כרגיל  החלה  שחרית  תפילת  אחר 
שאירעו  דברים  מספר  להלן  לצדקה.  הדולרים 

בשעת החלוקה:
לאחד אמר הרבי: "הרי כתוב ש״חתנו כבנו״, 
ויותר  שלן,  החותן  כמו  ("פרום")  דתי  שתהיה 

מזה".
שלו  בר-המצוה״  ש״יום  לרבי  שאמר  לאחד 
לתת  נוסף  דולר  הרבי  נתן  אייר  בכ״ח  הוא 
לזה  ״ותתכונן  ואמר:  הבר-מצוה  ביום  לצדקה 

כמו שצריך".
לאחד שאמר לרבי שהוא חתן, והחתונה שלו 
תתקיים בחודש אלול, ומבקש ברכה, אמר הרבי: 
"בשביל מה צריך לדחות את זה לאלול. מסתמא 
מתערב  אינני  כן,  לפני  זאת  לעשות  אפשר 

בבעה״ב-טישקייט, אבל זהו דבר נכון".
(עבור  לרוסיה  הנוסעים  הישיבה  לתלמידי 
לכאו״א  הרבי  נתן  ה׳),  צבאות  של  יהדות  יריד 
דולר נוסף על מנת: "לתתו שם לצדקה, ולהחליף 

את זה באופן חוקי".
אחד שביקש מהרבי ברכה עבור האפשערעניש 
של בנו שאל הרבי מתי האפשערעניש. הנ״ל ענה 
שזה בכ״ח בסיון, ואמר לו הרבי: "עד אז יש זמן 

רב על מנת לבקש ברכות הרבה פעמים".
אישה זקנה אמרה רבי: "רבי, ברכני שיהיו לי 
חיים מאושרים עבור הזמן המועט שעדיין נשאר 

לי לחיות".
שיהיו  מועט״,  ״זמן  אומרת  את  "מדוע  הרבי: 

לך חיים מאושרים עד מאה ועשרים שנה!".
מרוסיה  יהודי  עם  עבר  קנלסקי  מרדכי  ר׳ 

שעכשיו עשה ברית מילה, והציג את הסנדק.
הסנדקאות״,  ״עבור  נוסף  דולר  לו  נתן  הרבי 
צריך  כמה  גביר?  נהיית  כבר  "האם  ואמר: 
יהיה  שהבעל  תדאגי  אמר:)  (ולאשתו  לחכות?! 

גביר".
לסנדק אחר אמר: "סנדק צריך להיות גביר!".

אישה אחת אמרה לרבי שהיא נכדה של הרב 
זלמנוביץ, ואמר הרבי: "הרב זלמנוביץ?".

הגיע  הקודם  כשהרבי  עזר  הוא  "כן.  הנ״ל: 
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פרשת שמיני
עגל בן בקר לחטאת (ט,ב)

על  זה  עגל  על-ידי  הקב"ה  לו  שמכפר  להודיע 
מעשה העגל שעשה (רש"י)

כבר  המילואים  בימי  הלוא  השאלה:  נשאלת 
(תצווה  העגל  חטא  על  לכפר  קרבן  אהרון  הקריב 
כט, וברש"י שם) ואם-כן מדוע הוצרך לקרבן נוסף?

מבואר  ד)  פרק  התשובה  (איגרת  התניא  בספר 
ב)  העוון,  כפרת  א)  עניינים:  שני  יש  שבכפרה 
כקודם  הקב"ה  לפני  וחביב  מרוצה  החוטא  שיהיה 
החטא (וכמו אדם שחטא כנגד המלך, שגם לאחר 
שפייס את המלך והמלך כבר מחל לו, שולח הוא 
כמו  לפניו  וחביב  מרוצה  להיות  כדי  למלך  דורון 

קודם החטא).
ולפי זה, הקרבן שהקריב אהרון בימי המילואים 
הקרבן  ואילו  האדם),  (לנפש  וסליחה  כפרה  השיג 
שהקריב ביום השמיני היה בגדר 'דורון' (נחת-רוח 

לה' יתברך).
הקב"ה":  לו  שמכפר  "להודיע  הדיוק  גם  זה 
התורה מודיעה את חיבתו של אהרון, שחזר להיות 

"מרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא".

(לקוטי שיחות כרך כב, עמ' 19)

זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם 
כבוד ה' (ט,ו)

אמר להם משה לישראל: אותו יצר הרע תעבירו 
אחת  ובעצה  אחת  ביראה  כולכם  ותהיו  מליבכם, 
לשרת לפני המקום. כשם שהוא יחידי בעולם, כך 
תהא עבודתכם מיוחדת לפניו... עשיתם כן – וירא 

אליכם כבוד ה' (תורת כהנים)
שכן  ונסתר.  נגלה  של  מעניין  שילוב  כאן  יש 
היותו  מפאת  שבספרים',  'החמור  נקרא  הספרא 
מרובה בהלכות (תוספות ברכות יח), והנה לפנינו 

קטע 'חסידי' מובהק...

(לקוטי שיחות כרך ז, עמ' 304)

ויבא משה ואהרן אל אהל מועד (ט,כג)
מעשה  על  ללמדו  אהרן?  עם  משה  נכנס  למה 
הקטורת. דבר אחר: כיוון שראה אהרן שקרבו כל 
הקרבנות . . ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער 
. . מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים, וירדה שכינה 

לישראל (רש"י)
"משה" – עניינו תורה, ככתוב: "תורה ציווה לנו 

משה".
"אהרן" – עניינו תפילה, כי התפילות הם במקום 

קרבנות, עבודתו של אהרון.
ללמוד נכנס  שאהרן  רש"י,  של  הראשון  פירושו 

התפילה  שעבודת  לנו  רומז  הקטרת,  מעשה  את 
זקוקה לתורה. כלומר: גם בעת התפילה יש להרגיש 
פירושו  התפילה.  לפני  שנלמד  בתורה  העניין  את 
עבור  להתפלל  כדי  נכנס  שמשה  רש"י,  של  השני 
אהרן, רומז על כך שלימוד התורה זקוק לתפילה, 
החום  את  לחוש  צריכים  הלימוד  בעת  שגם  היינו 

וההתלהבות של שעת התפילה.

(משיחת ש"פ שמיני תש"מ)

ויבא משה ואהרן אל אוהל מועד (ט,כג)
מעשה  על  ללמדו  אהרון?  עם  משה  נכנס  למה 

הקטורת (רש"י)
אתקטרנא",  קטירא  "בחד  עניינה   – "קטורת" 

דהיינו קישור וייחוד.
"ללמדו על מעשה הקטורת" – נמצא שמשה לימד 
בתכלית  הקב"ה  עם  להתקשר  כיצד  אהרון  את 
את  הקריב  כבר  שאהרון  ואף  והייחוד.  הדבקות 
לקרבת  זכה  בוודאי  שבאמצעותם  היום,  קרבנות 
צמאה  זאת  בכל  קירוב),  מלשון  ("קרבן"  אלוקים 
בחינת  של  העליונה  ולדבקות  להתקשרות  נפשו 

'קטורת'.

(משיחת שבת-קודש פרשת שמיני ה'תש"מ)

ממעייני החסידות
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ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל 
כל העם (ט,כג)

בו  שרתה  לא  המילואים...  ימי  שבעת  כל 
שכינה (רש"י)

ימי  בשבעת  השכינה  שרתה  לא  אכן  מדוע 
המילואים? והרי אף בימים אלו הקריבו קרבנות.

שרתה  המילואים  ימי  בשבעת  גם  אלא 
באלוקות  דרגה  היתה  זו  אך  במשכן,  השכינה 
שנמשכה על-ידי עבודת ישראל. ואילו בשמיני 
למילואים היתה השראת השכינה מדרגה נעלית 
יותר – מבחינה כזו שאין עבודת ישראל 'מגיעה' 

לשם, והיא נמשכת מצד 'אתערותא דלעילא'.
לאלו  גם  העם",  כל  "אל  זה  גילוי  הגיע  לכן 
שהם בבחינת 'עם', מלשון 'גחלים עוממות'. שכן 
ביותר  הנעלים  הגילויים  דווקא  המידה:  היא  זו 
מגיעים עד למטה ביותר – "כל הגבוה יותר יורד 

למטה יותר".
זהו גם מה שבירכם משה "יהי רצון שתשרה 
גילוי  כלומר:  (רש"י).  ידיכם"  במעשה  שכינה 
שהוא  המעשה,  בכוח  גם  וישֶרה  יגיע  זה  נעלה 

הכוח התחתון ביותר שבאדם.

(לקוטי שיחות כרך ז, עמ' 237)

ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם (י,ב)
היום השמיני לחנוכת המשכן (שבו מתו נדב 
המשכן  מלאכת  שכן  לחנוכה,  שייך  ואביהוא) 
המשכן  שחנוכת  אלא  בכסלו,  בכ"ה  נגמרה 
נדחתה עד א' בניסן (ולכן קוראים בחנוכה את 

פרשת הנשיאים, פרשת חנוכת המשכן).
והרי רמז לחנוכת המשכן במילה 'חנוכה':

בגימטרייה   – נו  למילואים,  שמיני  יום   – ח 
נד"ב (56), כה – בגימטרייה אביהו"א (25).

נדב  נסתלקו  למילואים  השמיני  שביום  רמז 
ואביהוא.

(לקוטי לוי-יצחק לזוהר ב עמ' רסח)

מפרסת פרסה (יא,ג)
רומזת  סדוקה  שפרסה  בספרים  נאמר 
ל'קליפת נוגה', שיש בה גם טוב וגם רע. מכיוון 
מותרת  היא  נוגה,  לקליפת  שייכת  זו  שבהמה 
ולהעלותה  לבררה  הכוח  ניתן  שהרי  באכילה, 
כוח  וניצול  בשרה  אכילת  (על-ידי  לקדושה 
האכילה לעבודת-ה'). ואילו פרסה קלוטה מורה 
הטמאות',  קליפות  ל'שלוש  שייכת  שהבהמה 
שכולן רע, ואי-אפשר לבררה ולהכניסה לתחום 

הקדושה.
מוסיף על כך אדמו"ר ה'צמח-צדק':

הניצוץ   – 'קלוטה'  הלשון  משמעות  זוהי 
באופן  בה  ונקלט  נקשר  זו  שבבהמה  האלוקי 
כזה שאי-אפשר להוציאו ממנה. וזהו גם פירוש 
'אסור' – הניצוץ אסור וקשור בתוך הדבר ואי-

אפשר להעלותו.
ועוד אומר אדמו"ר ה'צמח-צדק':

שאכילתו  לאדם  רומזת   – סדוקה  פרסה 
נחלקים  הגשמיים  מעשיו  ושאר  ושתייתו 
מעשה  שהיא  עצמה,  האכילה  (א)  לשניים: 

בהמי; (ב) הכוונה שהיא לשם שמים.
פרסה קלוטה – רומזת לאדם שאצלו גם כוונת 
האכילה היא בהמית, למלאות תאותו בלבד, כך 

שהאכילה והכוונה שוות.

(אור התורה ויקרא, עמ' מח)
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שיחה דרמטית על 
תוכנית אש"ף

מדוע אין דואגים לקיים את מצוות 'שמירת המקדש' בימינו? 
• אלו דברים שנאמרו בהתוועדות ביקש הרבי לפרסם בבתי 

הכנסת • "סדנק צריך להיות גביר"... •  כיצד מבינים הערבים 
את הדיבורים על החזרת שטחים • שיחה דרמטית אודות תוכנית 

ארגון אש"ף והדרכים לבטלה 

כ"ו ניסן, שבת פרשת שמיני
תהילים  לאמירת  הרבי  נכנס   8:30 בשעה 
כמו  השירה  את  בידו  ועודד  הסתובב  בציבור. 
הספר  סוף  עד  התיישב  ומיד  לתפילה,  שנכנס 
שהרבי  זו  בשנה  הראשונה  הפעם  (זו  הראשון 

יושב באמירת תהילים).
אחרי   .13:30 בשעה  הרבי  נכנס  להתוועדות 
ברית  ״כרתי  לשיר  החל  הקהל  קידוש,  שעשה 
לבחירי״ ממזמור פ״ט בתהלים. באמצע השירה 
המערבית  הפירמידה  לכיוון  בידו  הרבי  הניף 

מספר פעמים, ואחר-כך החל באמירת השיחה.
שנלמדת  ההלכה  על  באריכות  התעכב  הרבי 
א)  ח,  הבחירות  בית  (הלכות  היומי  בשיעור 
על  תעשה  לא  ומצוות  עשה  מצוות  שישנה 
שמירת המקדש לא מפני שיש פחד מאויבים וכו׳ 
צריך  היה  זה  ושלפי  המקדש,  כבוד  מפני  אלא 
מכל-מקום  חרב,  המקדש  כשבית  שגם  להיות 
לשמור  צריכים  עומדים״  הן  ש״בקדושתן  כיון 
אצל  מצינו  לא  מדוע  ביאור  צריך  ואם-כן  עליו, 
גדולי ישראל בכל הדורות ובפרט אצל רבותינו 
נשיאינו שדאגו במיוחד לישוב ארץ ישראל וכו׳ 

- שידאגו לשמירת בית המקדש?

כיון  הוא  לכך  הטעם  הרבי,  אמר  בפשטות, 
שהרי  נפשות  סכנת  עם  קשור  היה  זה  שעניין 
מקום  מכל  אבל  ליעקב",  שונא  "עשו  הלכה 
קיימו  נשיאנו  רבותינו  שהרי  ביאור  צריך  עדיין 
בנוגע  וגם  עניינים  וכמה  כמה  נפש  במסירות 
לישוב הארץ, ואם-כן מדוע לא דאגו שעל-כל-

בית  על  שמירה  תהיה  מסוגלים  בזמנים  פנים 
משיח״  קומט  אט  ״אט  שהרי  ובפרט  המקדש 
יודעים  אין  והרי  ומיד  תכף  המקדש  בית  ונבנה 
בדיוק הרגע שיבוא, וממילא צריך לדאוג שיהיה 
שומר  לחפש  יצטרכו  (ולא  מראש  מוכן  שומר 

אחר-כך).
די  זיין  שוין  ״זאל  הקהל  ניגן  זו  שיחה  בסיום 
בידו  להניף  הרבי  החל  זה  בניגון  ומיד  גאולה״, 
עזות  בתנועות  הימנית  בידו  וכן  השמאלית 
במיוחד ומידי פעם בתנועות סיבוביות. באמצע 
שיאמר  שוחט  עזרא  לרב  הורה  בידו  כשעודד 
׳לחיים׳ על כוס גדולה, ומיד החל מסובב בשתי 
ידיו בעוז, באופן שכבר לא נראה זמן רב. כשהנ״ל 
סיים לשתות את הכוס, מחא הרבי לעברו מספר 
(כעין  רחב  ובחיוך  קצרות,  כפיים  מחיאות 

״בראווא״), אחר-כך החל באמירת השיחה.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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ב' 
אייר

תקצ"ד

תשט"זתש"בתשל"ו

הרבי בוחר שישה פסוקים עבור 
ילדי ישראל

פסוקים  בשישה  בחר  אדמו"ר  כ"ק   
ומאמרי חז"ל עבור ילדי ישראל. עוד 
בל"ג  הרבי  הוסיף  פסוקים  שישה 

בעומר.
 הרבי ביקש שכל ילד יהודי ישנן י"ב 
פסוקים אלה בעל פה ויחזור עליהם 
החשיבות  את  והסביר  עת.  בכל 
בנוגע  גם  דווקא,  אלו  פסוקים  של 

לשמירה והצלה על בני ישראל.
(ראה בהרחבה בשיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 144).

התחלת כתיבת ס"ת של משיח
ביום ב' אייר, יום הולדת כ"ק אדמו"ר 
כתיבת  בחשאי  החלה  המהר"ש, 
משיח.  פני  לקבלת  התורה  ספר 
סיומה התעכב שנים רבות, עד ערב 

שבת פר' בא, ט' בשבט תש"ל. 
(ימי חב"ד ע' 167).

הטבח בכפר חב"ד 
ביום זה אירע הטבח 
הספר  בבית  הנורא 
בכפר  למלאכה 

חב"ד. 
(תורת מנחם – מנחם ציון 
ח"ב ע' 495-504).

יום הולדת כ"ר אדמו"ר מהר"ש
יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש - רבי שמואל, בנו השביעי והצעיר של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. אמו 

- הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר האמצעי. נולד בעיר ליובאוויטש בשעה תשע בבוקר.
כששאלו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק על שם מי הוא? אמר הצמח צדק: על שמו של נושא מים בפולוצק 

שקראוהו שמואל, חכם עדיף מנביא... 
(תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 22).

 במקום אחר מסופר שכ"ק אדמו"ר הצמח צדק אמר לרבנית: שמואל הנביא בא לבקש שיעלו שמו 
על הילד, "כי מה' שאלתיו" כמו גבי שמואל. 

(ימי חב"ד ע' 169).

שם  הבעל  להתגלות  שנים  מאה  ובמלאות  שבתפארת  תפארת  בספירת  נולד  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק   
טוב בשנת תצ"ד. 

(שם ע' 167).

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

כ"ז 
ניסן

כ"ח 
ניסן

א' 
אייר

חודש  
אייר

תנש"אתשד"מ

תשי"דתש"ד 

ר' לוי"צ זצ"ל מסיים 
את גלותו בצי'אלי

כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל 
וכו' לוי יצחק שניאורסאהן, 
לעיר  הגיע  הרבי,  של  אביו 
שסיים  לאחר  אטא  אלמא 

את גלותו בעיר צ'יאלי.
(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 703)

 הרבי מלמד את הניגון "צמאה לך 
נפשי"

בגלות  נמצא  שכשיהודי  הסביר  הרבי   
יכול  שאינו  מכך  ומדוכא  שבור  הוא 
כוספת  ונפשו  וכבודך",  עוזך  "לראות 
במדבר  הנמצא  כאדם  אלקות,  לגילוי 

וצמא למים. 
שני  חלקים,  לשלשה  מחולק  הניגון   
תנועה  מבטאים  הראשונים  החלקים 
צמאון  בהם  ונרגשים  תשוקה,  של 
החלק  באלוקות.  לידבק  וגעגועים 
חזרה,  של  בתנועה  כבר  הוא  השלישי 
העבודה  מעלת  על  מחשבה  המביעה 

דווקא בעולם ובגוף הגשמי. 
(תורת מנחם חי"א ע' 244. 251)

יום התחלת לימוד השיעור 
היומי ברמב"ם

היומי  השיעור  לימוד  התחלת  יום   
תקנת  לפי  הראשונה  בפעם  ברמב"ם 
יהודים  רבבות  ידי  על  אדמו"ר  כ"ק 

בכל רחבי תבל. 
היומי  הרמב"ם  לימוד  כשתקנת   
בכל  בהתוועדות  הרבי  ביאר  החלה, 
שבת את ה"רמב"ם היומי" של אותה 
הלימוד  במסלול  שנחלק  כפי  שבת, 
בשנה  הספר  את  מסיימים  פיו  שעל 

אחת.

 עשו כל אשר 
ביכולתכם!

אמר  אדמו"ר  כ"ק   
הידועה  השיחה  את
אשר  ככל  בעניין "עשו 
להביא  כדי  ביכולתכם 
צדקנו  משיח  את 
השיחה  ממש".  בפועל 
להתעוררות  גרמה 
עצומה בנושא הציפיה 

לגאולה. 
(סה"ש תנש"א ח"ב ע' 470, שם 
ע' 474)

יום פטירתו של הרה"ק ר' 
מנחם מענדל מויטבסק

תקמ"ח
מנחם  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
כבוד  ומנוחתו  מויטבסק,  מענדל 
ר'  הרה"ק  ת"ו.  טבריה  בעיר 
ויטבסק,  בעיר  נולד  מענדל  מנחם 
הבעל  אצל  פעמיים  היה  בצעירותו 
מראשוני  היה  אח"כ  טוב,  שם 
ממעזריטש.  המגיד  הרב  תלמידי 
ושפל- עניו  היה  מענדל  מנחם  רבי 
היתה  בחיצוניות  מאד.  מאד  ֶרך  ּבֶ
הנהגתו ברוממות, אך בפנימיות היה 
אגרותיו  את  בתכלית.  ושפל  בטל 

הוא חותם "השפל באמת".
אחרי הסתלקות הרב המגיד התיישב 
בעיירה הורודוק שליד ויטבסק, והיה 
במדינת  החסידות  תנועת  לנשיא 
בשנת  הלבנה).  רוסיה  (כיום  רייסן 
בראש  הקודש  לארץ  עלה  תקל"ז 

עליית החסידים. 
 בבואו לארץ הקודש התיישב בעיר 
שם  שסבל  הצרות  בגלל  אך  צפת, 
שם  טבריה,  לעיר  עבר  מהמנגדים 
תושבי  מפואר.  כנסת  בית  הקים 
חלקו  ספרדים,  היו  שרובם  טבריה, 

לו כבוד גדול.
שעמדו  לאלו  ציוה  הסתלקותו  לפני 
לידו לצאת מהחדר, "כי הנה ה' נצב 
נשמתו  יצאה  שעה  כעבור  עלי"... 

בקדושה ובטהרה. 
(ימי חב"ד ע' 165)

קדישא  הסבא  של  בפומיה  מרגלא   
רבי  של  קברו  אצל  כי  מסלונים 
לשפוך  יכולים  זי"ע  מענדל  מנחם 
כמו  אויסבעטן")  ("זיך  ולפעול  שיחו 

אצל צדיק חי. 
(מרומם ואיש עליה (זיגלבוים) ע' 203).
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