ב"ה • ערב שבת קודש פרשת בחוקותי • י"ט באייר התשע"ט

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

50%
 ~

~
"

 077-444-7777
 
לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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א'רצו
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

הלכות ומנהגי חב"ד

כפי שרואים במוחש ברובא דרובא אין דרך הוויכוחים אופן
להשפעה ,וע"ד מרז"ל כל דפשיט מעלי טפי ,ואפילו אם הנ"ל
רוצה להתווכח ,יש להסבירו שיכול לעשות זה לאחרי איזה זמן
ולאו דוקא בעת התחלת קבלת ההשפעה ,והשפעה תהי' ע"י
לימוד תורת החסידות והסברת עניני' ע"י דבור אין דעם ַארום
פון חסידות

הלכות ומנהגי חב"ד

)ניצוצי רבי ,עמ' (9

שבת־קודש פרשת בחוקותי
כ' באייר

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •  < 13ממעייני
החסידות •  < 14ליישר הדעות •  < 15הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע*
תאריך

עלות השחר**
זמן
סוף
חצות מנחה
זריחת
היום
 120ד' 72
ד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה
לפני
לפני
הזריחה ותפילין
הזריחה

ו' ,י"ט באייר

3.10

4.15

4.41

5.46

9.06

12.38

1.13

ש"ק ,כ' באייר

3.09

4.14

4.40

5.46

9.06

12.38

1.13

א' ,כ"א באייר

3.08

4.13

4.40

5.45

9.06

12.38

1.13

ב' ,כ"ב באייר

3.07

4.13

4.39

5.45

9.06

12.38

1.13

ג' ,כ"ג באייר

3.06

4.12

4.39

5.45

9.06

12.38

1.13

ד' ,כ"ד באייר

3.05

4.12

4.38

5.44

9.05

12.38

1.13

ה' ,כ"ה באייר

3.04

4.11

4.38

5.44

9.05

12.38

1.13

ו' ,כ"ו באייר

3.03

4.10

4.37

5.44

9.05

12.38

1.13

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז .באזור ההרים
והעמקים יש שינויים
שעשויים להגיע למספר
דקות.
צאת
שקיעת
החמה*** הכוכבים • לגבי זמן עלות השחר
הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
8.03
7.36.4
הזמנים לפי הדעה המו־
קדמת ביותר והמאוחרת
8.04
7.37.1
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
העניין.
8.05
7.37.7
• זמני השקיעה כאן הם
8.06
7.38.3
לפי השקיעה הנראית.
אולם אדה"ז בסידורו
8.06
7.39.0
)'סדר הכנסת שבת'(
מכיר בשקיעה האמיתית,
7.39.6
8.07
המאוחרת ממנה "בכמו
8.07
7.40.2
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
8.08
7.40.7
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
בחוקותי
במדבר

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
6:59
7:04

8:17
8:21

תל-אביב
צה"ש
הדה"נ
7:15
7:19

8:19
8:24

חיפה
הדה"נ צה"ש
7:07
7:12

8:21
8:26

באר-שבע
צה"ש
הדה"נ
7:16
7:20

8:18
8:22

הציבור ,ואחריו הקורא ואיתו גם העולה לתורה:4
”חזק חזק ונתחזֵק".5
6
התוועדות בבית־הכנסת .
”ב'שבת חזק' כדאי לקשר זאת ]את סיום קריאת
החומש[ עם התוועדות מיוחדת )בהוספה על
ההתוועדות שבכל שבת ”להקהיל קהילות בכל
שבת ושבת"( ,כהמנהג בכמה וכמה קהילות
קדושות בישראל שב'שבת חזק' מכינים הגבאים
’קידושא רבא' ,ובוודאי יחזקו ויחדשו מנהג זה
בכל המקומות – שבה יוסיפו באמירת דברי תורה
)וגם קבלת החלטות טובות ,להוסיף בלימוד
התורה וקיום המצוות בהידור( ,ויוסיפו בהשמחה
ד'גמרה של תורה' )סיום ספר שלם בתורה ,על־
דרך השמחה שעושים לגמרה של התורה כולה
בשמחת תורה(.7"...
אחר תפילת מנחה ,פרקי־אבות – פרק ד.

1

לעליית ’שלישי' )שבה קריאת התוכחה( עולה
הבעל־קורא ,ומעצמו )בלי שקוראים לו ’יעמוד'
וכו'( ,ומברך לפניה ולאחריה .2לאחר מכן –
מברכים אותו בשמו ,כרגיל.
קוראים את פסוקי התוכחה בקול נמוך ,אך
באופן שישמע הקהל היטב את הקריאה )חוץ
מהפסוק ”וזכרתי את בריתי"  -כו,מב – הנקרא
בקול רגיל( .בפסוק ”ואף גם זאת" )כו,מד(
חוזרים לקרוא בקול רגיל.3
בפסוק האחרון של הפרשה ,המסיים את כל
ספר ויקרא ,נהוג לעמוד .רצוי שהקורא יפסיק
קמעה לפני תחילת הפסוק ,כדי שהציבור ישמע
היטב את קריאת הפסוק .בסיום הספר אומר כל
 (1בחו"ל – פרשת בהר.
 (2שם ,עמ'  .13לוח כולל־חב"ד.
 (3כדעת הפר"ח סי' תכח ס"ז ,קיצור שו"ע סי' עח ס"ד
ועוד ,הובאו בס' ’בין פסח לשבועות' פ"ד סנ"ד ואילך,
וכמנהג האשכנזים ,ולא כמובא שם מפע"ח ושער הכוונות
שהאריז"ל היה קורא זאת בקול רם כמנהג הספרדים
)וב'רשימות הרב"ש' מיום י"ג אדר תרע"ה מובא שגם
הרה"ק הרז"א ע"ה ,אחיו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע,
היה קורא בקול רם .וראה ’היום יום' ,יז אלול ,בסופו( .ואכן
הרה"ח ר' ישראל גורדון סיפר ,שפעם – בשנים הראשונות
לנשיאות הרבי – קרא את התוכחה בנגינה כרגיל ,והעיר
רבינו )ע"י המזכיר הרה"ח רי"ל גרונר( מדוע האט זיך
ישראל היינט צוזונגען ביי דעם )תוכחה(?! )=מדוע ’שורר'
היום ישראל בקריאת התוכחה?!  -ס' ’לקט הליכות ומנהגי
ש"ק' עמ' .(74

 (4ספר־המנהגים ,שם .לוח כולל־חב"ד .ודלא כמ"ש בס'
שולחן־הקריאה פכ"א שהעולה לא יאמר ’חזק' ,מחשש
הפסק .והטעם” :כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע
אדמוה"ז סי' קסז ס"ט( .ו]לא רק הקהל מברכו ,אלא[ גם
הוא ]העולה[ אומר ]זאת לקהל[ ,כי נוסחא שלנו היא
ונתחזק" – אג"ק ח"ד עמ' יד .וראה הנסמן ב'אוצר מנהגי
חב"ד' ניסן־סיוון עמ' רפה ,ובארוכה – במדור זה בגיליון
תתפ"ח הערה .1
 (5סידור אדמוה"ז במקומו.
 (6היום־יום ,ל' ניסן.
 (7ספר־השיחות תש"נ ח"א ,עמ.233 2
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ַא חסידישע פרשה

ממעייני החסידות

פרשת בחוקותי
בעבודת ה' אסור להם שיישארו בגדר רצון
ובכוונה בלבד ,אלא עליהם לתת את פירותיהם
במעשה בפועל.

אם בחוקותי תלכו )כו,ג(
שלוש משמעויות לתיבת ”בחוקותי" :א( חוקה
על־שכלית ,ב( עמל תורה )רש"י( ,ג( מלשון
חקיקה .ושלושתן קשורות זו בזו.
חוקה – על יהודי לעסוק בתורה מתוך קבלת־
עול ,בגלל שהקב"ה ציווהו ללומדה ולהבינה ,ולא
בגלל הטוב־טעם השכלי שבה.
עמל תורה – מי שעוסק בתורה בגלל ציווי הבורא
מתייגע ועמל בה הרבה יותר מכפי רגילותו וטבעו
)ואילו הלומד מחמת הנועם השכלי שבתורה אינו
מתייגע אלא לפי מדת הנועם שמרגיש(.
חקיקה – המתייגע בתורה מתאחד עמה עד
שנהיה דבר אחד איתה ,כאותיות החקוקות על
האבן ,שהן דבר אחד עם האבן.

)ליקוטי־דיבורים ,כרך א ,עמ' (511

פרשת בחוקותי | להאיר את העומר
מובא בספרי מוסר ,ובארוכה גם בספרי חסידות ,בפירוש הכתוב ”והלכתם עמי קרי" – מלשון מקרה.
כלומר ,שאין מייחסים חשיבות יתירה למאורע מסוים ואין לומדים ממנו הוראה כו‘ ,מפני שחושבים שזהו
בדרך מקרה בלבד )”מהיכא תיתי"(” ,נקרה נקרית" )לשון הרמב"ם ,ריש הלכות תעניות( ,ולכן – ”והלכתי
אף אני עמכם בקרי" ,כלומר ,שכתוצאה מזה אזי גם הנהגת הקדוש־ברוך־הוא היא ”בקרי" חס ושלום.
וכמובן בפשטות החילוק שבין ההנהגה באופן ד"עיני ה‘ אל צדיקים" ,ובין ההנהגה באופן של מקרה
)מהיכא תיתי( .ומזה מובן עד כמה צריך להיות מושלל העניין של מקרה ,אלא כל פרט ופרט הוא בהשגחה
פרטית ,בתכלית הדיוק.
)התוועדויות תשמ"ג ח"א ע‘ (486

הכתב והמכתב

שיטת חב"ד

ונתתי שלום בארץ )כו,ו(
שלמא דארעא ,שלמא דביתא ,שלמא
דעלמא )זוהר ח"ג קטו(

היכן מצא הזוהר בפסוקנו גם ”שלמא דביתא"
ו"שלמא דעלמא"?
"ונתתי שלום בארץ" – היינו ”שלמא דארעא".
"ושכבתם ואין מחריד" – ”שלמא דביתא".
"וחרב לא תעבור בארצכם" – ”שלמא דעלמא".
מכיוון שיהיה שלום בעולם כולו ,לא יעברו גייסות
למלחמה דרך ארץ־ישראל )ראה רש"י(.

)ליקוטי־שיחות,כרך ג ,עמ' (1012

אם בחוקותי תלכו ...ונתתי
גשמיכם בעתם )כו,ג־ד(

]*”כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה
מבטלה בשבילו שנאמר )ירמיה טו ,יט( ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה".
פירוש רש"י” :יקר מזולל‘ – תלמיד חכם מעם הארץ"[

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת בהר־בחוקותי תשמ"ג.
התוועדויות תשמ"ג כרך ג ,עמ' (1469

לכתבה שיש מתוכחים
עמה על פעולתה ברוח
שיטת חב"ד להשתדל
בקבלת ילדים מבתים
שאינם דתיים לגנים דתיים
ובי"ס וכו‘ – שיטת חב"ד זו
היא שיטת הגמרא ,וכמפורש
גודל הענין דלהוציא יקר
מזולל וערכו בבא מציעא
)פד ,א(*.

***

מפרש הרב המגיד ממזריטש:
מסופר בגמרא )תענית כד( שרבי חנינא בן
דוסא הלך פעם בדרך ,והתחיל לרדת גשם.
התפלל התנא ואמר” :כל העולם כולו בנחת
וחנינא בצער?" ,ומיד פסק הגשם.
זהו שרמז הכתוב:
"אם בחוקותי תלכו" – אם תהיו כולכם צדיקים,
אזי
"ונתתי גשמיכם בעיתם" – לא תועיל תפילת
היחיד – שהוא צדיק – כנגד הרבים.

המשמעות הפנימית של ’שלום' היא – השכנת
שלום בין החומר לצורה ,על־ידי הגברת הצורה
על החומר .בעבודה זו שלושה שלבים.
"שלמא דארעא" – השלב הראשון הוא אמירת
’מודה אני' ,המכשירה את היהודי ,שנקרא ’ארץ
חפץ' )מלאכי ג( ,לעבודת היום.
"שלמא דביתא" – לאחר מכן באה תפילת שחרית
)והשיעור בתורה שיש לקבוע לאחר התפילה(,
שבה האדם בונה את ’ביתו' הרוחני.
"שלמא דעלמא" – עם סיום התפילה והיציאה
אל העולם מתחילה העבודה של בירור וזיכוך
העולם ,היינו המשכת הקדושה שהרגיש בתפילתו
בתוך עסקי המסחר והדרך־ארץ.

)אור־תורה עמ' מג(

ונתנה הארץ יבולה )כו,ד(
"ארץ" – מלשון רצון.
"ונתנה הארץ יבולה" – הרצונות הטובים

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת בהר־בחוקותי תשמ"ג.
התוועדויות תשמ"ג כרך ג ,עמ' (1469
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ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
י"ט באייר ה'תשע"ט – כ"ו באייר ה'תשע"ט
יום בחודש

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

ספר-המצוות

ו'

י"ט באייר

הל' מכירה פרק י-יב.

מל"ת רנ.

ש"ק

כ' באייר

פרק יג-טו.

א'
ב'
ג'
ד'
ה'

כ"א באייר
כ"ב באייר
כ"ג באייר
כ"ד באייר
כ"ה באייר

מל"ת רנא.
מל"ת רנג.
מל"ת רנג.
מל"ת רנב.
מל"ת רנב.

ו'

כ"ו באייר

פרק טז-יח.
פרק יט-כא.
פרק כב-כד.
פרק כה-כז.
פרק כח-ל.
הל' זכיה ומתנה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.

הל' טומאת מת פרק
כה.
הל' פרה אדומה ..בפר־
קים אלו .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

יום

פרק ז.

מ"ע רמה.

מל"ת רנא.

ליישר הדעות

דבר מלכות

מל"ג בעומר מתחילה
הארת מתן תורה
כהכנה למתן תורה צריך להיות בירור המדות באופן פנימי ופרטי ועד
לפרטי פרטיות – שבע המדות כפי שכל אחת כלולה משבע • בל"ג
בעומר נשלם הבירור בעצם המדות ומתחיל העניין דמתן תורה • יש
דעה בהלכה שמל"ג בעומר ואילך לא שייך עוד עניין האבילות ,שכן
ישנה כבר הארה של מתן תורה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

ב

ספירת העומר – שייכת הן לחג הפסח והן
לחג השבועות ,ומקשרת ביניהם ,כמודגש בכך
שהתחלת הספירה היא ”ממחרת השבת"” ,ממחרת
יום טוב") ,1יום ראשון של חג הפסח( ,וביום
החמישים חוגגים את חג השבועות )”שהכתוב לא
תלה החג הזה ...בכמה ימם לחודש ,רק בחמישים
לעומר"(.2
אבל אף על פי כן ,מובן ופשוט ,שעיקר עניין
ספירת העומר הוא הכנה לקבלת התורה בחג
השבועות )יותר מהשייכות לחג הפסח(.
וכמו שכתב הר"ן” :3בהגדה ...אמרו בשעה
שאמר להם מששה תעבדון את האלוקים על ההר
הזה ,4אמרו לו ישראל ,משה רבינו ,אימתי עבודה
זו ,אמר להם לסוף חמישים יום ,והיו מונים כל
אחד ואחד לעצמו ,מכאן קבעו חכמים לספירת
העומר ...מחשבין חמישים יום לשמחת התורה
כמו שמנו ישראל באותו זמן" – שמזה מובן
שעיקר עניין הספירה היא ההשתוקקות למתן
תורה ,וזוהי ההכנה למתן תורה.

והעניין בזה:
בספירת העומר יש שבעה שבועות – כנגד שבעה
המדות ,שבהם בא לידי ביטוי כללות חיי האדם
הקשורים עם עניין המדות והרגש הלב ,ומהם
נמשך במחשבה דיבור ומעשה ]ועד שאפילו עניין
5
המוחין קשור עם עניין המדות ,שלכן אמרו רז"ל
”לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ",
שכן ,במקום שלבו חפץ ,יצליח יותר בלימודו,
כיון שמדות פועלים גם על המוחין ,[6וכן הוא
בנוגע לכללות ישראל ,כמבואר 7בעניין ”חכמות
בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה" ,8דקאי על
כנסת ישראל שכלולה משבעה דרגות ,וכמבואר
בליקוטי תורה 9על הפסוק” 10בהעלותך את
הנרות גו' יאירו שבעת הנרות" ,ש"כללות נשמות
ישראל נקראים מנורה ,ויש בה בחינת שבעה נרות
שהם שבע מדרגות בעבודת ה' ,יש עובד מאהבה
 (5עבודה זרה יט ,א.
 (6ראה גם תורת מנחם חלק מג עמ' ) 138ואילך( הערה 7.
ושם נסמן.
 (7ראה אור תורה להרב המגיד סימן תד )ק ,ב( .אור
התורה לך לך )כרך ד( תרפג ,א .חנוכה )כרך ה( תתקלא,
א .בהעלותך עמ' שכב .ספר המאמרים תרל"ד עמ' רלז,
תרע"ח עמ' שמג.
 (8משלי ט ,א.
 (9ריש פרשת בהעלותך )כט ,ג(.
 (10ריש פרשת בהעלותך )ח ,ב(.

(1אמור כג ,טו ובפירוש רש"י.
 (2שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תצד סעיף א.
 (3סוף פסחים.
 (4שמות ג ,יב.

4

ליישר הדעות
סעודת שבת".7
ועניינו בעבודת האדם:8
9
עניין ה"קניין" בעבודה הרוחנית הוא  -כדכתיב
”קונה שמים וארץ" ,וכתיב” 10קונה הכל" ,היינו,
ש"ה' יתברך קונה מהתחתונים ,ובפרט מישראל
עם סגולתו שנותן להם כסף כו'" )כמבואר בארוכה
בדרושי חסידות 11פרטי העניינים ד"כסף" ו"משיכה"
בעבודת האדם(.
והנה ,לפעמים יכול להיות איזה חסרון בעבודתו
של יהודי – מצד חשבונות ד"שלא לשמה" וכיוצא
בזה ,ואז עלול להתעורר ספק שמא יש ב"קניין" זה
)כללות עבודתו של יהודי לפעול את העניין ד"קונה
שמיים וארץ"( עניין של הונאה.
אמנם ,כאשר נמצאים ”בערבי שבתות" ,באלף
השישי לאחרי חצות היום ,וצריכים למהר ”לקנות
צורך סעודת שבת" ,באופן ד"חטוף 12ואכול חטוף
ושתי" )כפתגם כ"ק אדמו"ר המוהרש"ב נ"ע בקשר
לאופן העבודה דעקבתא דמשיחא( – אזי אין מקום
לעניין של הונאה ,ובמילא ,המקח קיים.
ובפרט שישנו גם העניין ד"יראה ...לקרובו" –
היינו ,שהעבודה היא באופן של אהבת ישראל” ,איש
13
את רעהו יעזורו" ,וכידוע פתגם אדמו"ר האמצעי
שזהו בדוגת שתי נפשות אלוקיות כנגד נפש בהמית
אחת – הרי בוודאי שאין מקום כלל לעניין של
הונאה ,ובמילא ,נגמר הקניין בשלימות.

כאשר לומדים שיעור היומי ברמב"ם – הן
הלומדים שלושה פרקים ליום ,הן הלומדים פרק
אחד ליום ,והן הלומדים בספר המצוות – ורוצים
למצוא גם עניין של הוראה ומוסר בעבודת ה',
אזי העצה היעוצה – לעיין בספר טעמי המצוות
לאדמו"ר הצמח צדק ,ששם נתבאר תוכן העניין
דכמה וכמה מצוות על פי הקבלה והחסידות ,כולל
– הוראה בעבודת ה' .ואם יוסיפו ויעיינו בספר
הליקוטים על דרושי הצמח צדק – ימצאו ביאורים
לכמה וכמה מצוות נוספות ,ובמילא ,אין צורך
לחפש ולמצוא ביאורים כו' ,מכיוון שביאור הדברים
ישנו מן המוכן.
ולדוגמא :בנוגע להלכות מכירה – שלומדים
בשיעורים דימים האחרונים – יש בכללם ”הציווי
שנצטווינו בדין מקח וממכר ,הדרכים שבהן מתקיים
המקח וממכר בין המוכרים והקונים" ,1וכן האזהרה
שהוזהרנו מלהונות זה את זה במסחר בשעת מקח
וממכר" ,2הנה בספר טעמי המצוות לאדמו"ר הצמח
צדק 3מבוארים הדברים על פי קבלה וחסידות,
כולל – ביאור העניין בעבודת ה'.
נתעכב עתה על עניין פרטי בפרק האחרון של
השיעור היומי – הלכות מכירה פרק י"ב:4
בתחילת הפרק מדובר אודות איסור הונאה –
”אסור למוכר או לקונה להונות את חבירו ,שנאמר
כו'" .ובהמשך העניין” :עד מתי יהיה לו לחזור
ולתבוע ההוניה או לבטל המקח ,עד כדי שיראה
לתגר או לקרובו" ,5ובנוגע לדין ההוניה במטבעות
– ”עד מתי חייב להחזיר הדינר או הסלע ,בכרכים
עד כדי שיראה לשולחני ,בכפרים שאין השולחני
מצוי שם ,יש לו להחזיר עד ערבי שבתות" ,6לפי
שבערבי שבתות ”סלקין לשוקא כדי ”לקנות צורך
 (1ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה רמה.
 (2שם מצוות לא תעשה רנ.
 (3לו ,ב ואילך.
 (4הערת המערכת :השיעור של יום שישי )י"ט אייר תשע"ט(.
 (5שם הלכה ה.
 (6שם הלכה יא.

)מעובד על פי שיחת ש"פ וארא תשמ"ה .תורת מנחם
תשמ"ה ח"ב עמ'  1086ואילך(
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 (7בבא מציעא נב ,ב ובפירוש רש"י.
 (8בהבא לקמן – ראה ליקוטי תורה עקב טז ,ג ואילך .ספר
המצוות לאדמו"ר הצמח צדק שם.
 (9לך לך יד ,יט.
 (10נוסח תפילת העמידה.
 (11ראה הערה .4
 (12לשון חז"ל – עירובין נד ,א.
” (13הים יום" – כ"ף טבת .אגרות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב
עמ' עג.

ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו'
מו"ה אברהם צבי שי' הכהן
שלום וברכה!
במענה על הודעתו ע"ד הכנסת בנם ישראל
יצחק שי' לגיל מצות,
הנה יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות
יגדל לבן חמשה עשר וכו' כפסק המשנה )אבות
פרק ה'( ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה
בתורת הנגלה וכן בתורת החסידות וידייק בקיום
המצות .והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים
ולמדן ,והוא וז' תי' ירוו ממנו ומכל יו"ח שיחיו רוב
נחת חסידותי.
בברכה לבשו"ט גם מההרחבה ככל הדרוש
כמות ואיכות שיעורי הדא"ח שזיכתהו ההשגחה
העליונה ללמדם ברבים  -ואין לך דבר העומד בפני
הרצון ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
להעיר ולהאיר אשר בעת מ"ת  -נסתר דתורה
ניתן בנגלה )מעשה מרכבה וכו'( משא"כ חלק
הנגלה רק בנסתר וברמז .וידוע מרז"ל וציווים :מה
להלן כו' אף כאן כו' .ראה תו"א כב ,ב .עיי"ש.

דוקא בעת התחלת קבלת ההשפעה ,והשפעה
תהי' ע"י לימוד תורת החסידות והסברת עניני' ע"י
דבור אין דעם ארום פון חסידות ,ומהנכון שיתייעץ
עם עוד מי המכירים את הנ"ל ותכונת נפשו ,וכבר
נאמר ותשועה ברוב יועץ.
מצער מ"ש שלפעמים כשבא הרה"ח רב פעלים
כו' הרא"צ הכהן שי' לשיעורו ,מוצא רק שנים או
אחד שומע וכו' ,אף שמובן שבכ"ז צריך לבוא שהרי
המקיים אפילו נפש אחת מישראל ה"ז כאילו קיים
עולם מלא ,אבל מובן שההפצה היא ע"י שמספר
השומעים יתרבה לא רק באיכות אלא גם בכמות,
וק"ל.
ומ"ש שיש קישוים ,פלא גדול ששומע לפיתויי
היצר שישנם קישוים בה בשעה שידוע פס"ד של
מעלה ,אשר בגלל המס"נ של רבנו הזקן על תורת
החסידות ,הנה פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל
ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד
מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה )נדפס
בס' קיצורים והערות לתניא סוף עמוד קכ"ב( וכל
העומד ליבטל כבטל דמי...
ושוב באגרת להרא"צ הכהן מוסר השיעור
)ה'תצו(
ב"ה ,ה' סיון ,תשי"ז

שבתות שנים גו'" ,שחיוב הספירה הוא על בית דין
)”אבית דין קאמר להו רחמנא" ,(18מה שאין כן
בספירת העומר החיוב הוא על כל אחד ,וגם בזמן
שאין בית המקדש קיים ;19ועל ידי זה נעשית אצל
כל אחד ואחד מישראל ההכנה לקבל התורה.

וכו'" – כל שבעת המדות.
]ולהעיר ,שכשם שישנו העניין דמספר שבע
באדם ,שנקרא ”עולם קטן" ,11נקבע כן גם בעולם
– שישנם שבעת ימי השבוע ,כולל גם יום השבת,
החל מ"שבת בראשית" ,עליו נאמר 12ויכל אלוקים
ביום השביעי מלאכתו גו'" ,וכפי שמפרש רש"י
)מדברי המדרש” (13היה העולם חסר מנוחה
באת שבת באת מנוחה ,כלתה ונגמרה המלאכה",
והיינו ,שיום השבת השלים את כללות עניין
בריאת העולם ,וכן הוא בכל השבתות של כל
השנה ,שכולם נקראים בשם ”שבת בראשית".[14
ובנוגע לשבע המדות ,שבהם צריך להיות

ג
ובספירת העומר גופא – כמו בכל עניין – ישנו
עצם העניין ,ולאחרי זה ישנו גם הסך הכל בנוגע
לפועל:
עד ל"ג בעומר ישנו עצם העניין דספירת העומר

עד ל"ג בעומר ישנו עצם העניין דספירת העומר – בירור
עצם המדות ,שעיקרם הם חמשת המדות שמחסד עד הוד,
ואחרי ל"ג בעומר ישנו הסך־הכל מכל מה שפעלו עד עתה
בהכנה למתן תורה באופן שיומשך ויבוא בפועל

בירור הרע וכו' ,בתור הכנה לקבלת התורה – לא
מספיק הבירור באופן כללי ובאופן מקיף ,אלא
הבירור צריך להיות באופן של עבודה פנימית
ופרטית ועד לפרטי פרטיות )ועל דרך המבואר
בשער הייחוד 15שלא די בהתבוננות כללית אלא
יש צורך בהתבוננות פרטית כו'( ,והיינו ,כפי שכל
מדה כלולה מכל שבעת המדות ,שבע פעמים
שבע ,שזוהי העבודה במשך מ"ט ימי ספירת
העומר ,וזוהי ההכנה לקבלת התורה שנעשית לפי
אופן העבודה בספירת העומר.
והרי עניין ספירת העומר שייך לכל אחד ואחד
מישראל ,כדברי הגמרא” :16וספרתם לכם ,שתהא
ספירה לכל אחד ואחד" )שכל אחד חייב לספור(,
והיינו ,שאין זה כמו מה שכתוב” 17וספרת לך שבע

– בירור עצם המדות ,שעיקרם הם חמשת המדות
שמחסד עד הוד )בלשון הקבלה :חמשה מדות
אינון ,20ובהם כלולים גם יסוד ומלכות( ,ובהוד
גופא – עד להוד שבהוד; ולאחרי ל"ג בעומר ישנו
הסך־הכל מכל מה שפעלו עד עתה בהכנה למתן
תורה באופן שיומשך ויבוא בפועל ,שזהו עניינם
של המדות שלאחרי הוד – יסוד ומלכות.
וכיון ש"לא ברא )הקדוש ברוך הוא( דבר אחד
לבטלה" ,21הרי מובן ,שכן הוא גם בנוגע לעניינו
של ל"ג בעומר ,שבו נפעל עיקר העניין של ספירת
העומר ,שבוודאי אין זה לבטלה ,כך ,שבל"ג
בעומר מתחיל כבר העניין דמתן תורה.

 (11תנחומא פקודי ג .ועוד.
 (12בראשית ב ,ב.
 (13ראה בראשית רבה פ"י ,ט.
 (14פירוש רש"י משפטים כג ,יב .בהר כה ,ב .ועוד.
 (15לאדמו"ר האמצעי – בתחילתו ,ובפרק ד.
 (16מנחות סה ,ב )ובפרש"י(.
 (17בהר כה ,ח.
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 (18תוספות ד"ה ”וספרתם" – מנחות שם.
 (19ראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן ריש סימן תפט .וש"נ.
 (20ראה זהר חלק ג רנד ,א .הובא במאמרי אדמו"ר הזקן
הנחות הר"פ ריש עמ' נו .וראה גם ספר המאמרים תרצ"ב
סוף עמ' שסד .וש"נ.
 (21שבת עז ,ב.

5

נעלים ביותר בפנימיות התורה )כמסופר באידרא
זוטא ,(30והיינו לפי שבל"ג בעומר מתחיל כבר
העניין של מתן תורה.
ומובן שאין זה גילוי שהיה רק בשביל ל"ג
בעומר ,ונסתלק לאחרי זה ,אלא זהו גילוי שנמשך
גם לאחרי זה ,כי ,אף על פי שרבי שמעון בר יוחאי
ציווה להעלים את הסודות שגילה אז ,באמרו:
”רבי אלעזר יכתוב ...ושאר חברייא ירחשון

ד
ובפרטיות יותר:
א( בל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא
למות.22
והעניין בזה  -כידוע 23שעניין המיתה הוא מצד
החיסרון בעניין החכמה ,שהרי ”החכמה תחיה",24
והרי אמיתית עניין החכמה הוא עניין התורה –

ובעומדנו לאחרי ל"ג בעומר ,ובפרט ביום השבת שלאחריו,
שבו נעשית העליה והשלימות בכל ענייני ל"ג בעומר  -כבר
נשלמו כל ענייני ההכנה למתן תורה ,ומתחיל כבר העניין
של מתן תורה ,כולל ובמיוחד הגילוי דפנימיות התורה

בליבייהו" ,מכל מקום ,הא גופא שסודות התורה
נאמרו אז בדיבור ,הרי זה עניין של גילוי,
– וכידוע מה שכתב רבינו הזקן 31אודות המגיד,
ש"היה נוהג כשנפלה לו איזה השגה במוחו היה
אומרה בפה ,אף שלא יבינו השומעים כל כך...
בכדי להמשיך את ההשגה ...בזה העולם ...על
ידי זה שמדברה בצירופי אותיות הדיבור כו'",
והיינו ,שהדיבור כשלעצמו הוא עניין שך גילוי,
והחיסרון הוא רק מצד המקבל ,אבל מצד הנותן
נפעלו כבר כל העניינים –
ובפרט לאחרי שנמשכו בלבו של התלמיד ,ועד
שבאו גם בכתב ,שזהו עניין של מעשה בעולם
העשייה ,הרי בוודאי שזהו גילוי שנמשך גם
בימים שלאחרי זה.

חכמתו )ורצונו( יתברך .וכיון שבל"ג בעומר
נעשה העניין דמתן תורה ,עניין החכמה ,הרי זה
פעל שפסקו למות.
ומובן שעניין זה פועל ונמשך גם בימים שלאחרי
ל"ג בעומר ,שלכן יש דעה בשולחן ערוך 25שמל"ג
בעומר ואילך נפסק עניין האבלות שבימי ספירת
העומר .ואף שאין נוהגין כן ,26הרי זוהי דעה שבאה
בגלוי באופן של הבנה והשגה בתורה ,ו"אלו ואלו
דברי אוקים חיים" ,27אלא שהתורה על הרוב
תדבר ,28ולא אצל כולם יכול הדבר להתקבל
באופן שיחדור את הגשמיות וימשך בגלוי בפועל,
אבל בודאי שכן הוא בפנימיות וברוחניות.
ב( ל"ג בעומר הוא יום ההילולא של רבי
שמעון בר יוחאי ,יום שמחתו ,29שבו גילה גילויים

ה

 (22מאירי יבמות סב ,ב )בשם הגאונים( .טור ושלחן ערוך
)ואדמו"ר הזקן( אורח חיים סימן תצ"ג ס"ב )ס"ה(.
 (23ראה תורה אור תצוה )בהוספות( קי ,ד .ובכ"מ.
 (24קהלת ז ,יב.
 (25ראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן שם.
 (26ראה נטעי גבריאל הלכות פסח חלק ג פרק מח סעיף
ז .וש"נ.
 (27עירובין יג ,ב .וש"נ.
 (28ראה מורה נבוכים חלק ג פרק לד.
 (29ראה פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק ז .משנת
חסידים מסכת אייר סיון פרק ו משניות ו – ז.

ובעומדנו לאחרי ל"ג בעומר ,ובפרט ביום
השבת שלאחריו ,שבו נעשית העליה והשלימות
בכל ענייני ל"ג בעומר - 32כבר נשלמו כל ענייני
ההכנה למתן תורה ,ומתחיל כבר העניין של מתן
 (30זוהר חלק ג רפו ,ב ואילך.
 (31מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' תסד .וש"נ.
 (32ראה ליקוטי תורה בהר מא ,א .ובכ"מ.
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בדא"ח - ,ובטחוני חזק שלא יסתפק בההישגים
דעד עתה אלא שישתדל להרחיב השיעור בכמות
ובאיכות כמובן בדרכי שלום ונועם ,אבל באופן
המתאים לגודל הענין ,וכמבואר בכמה שיחות
ומכתבים בדברי רבותינו נשיאנו ,וכיון שצדיקים
דומים לבוראם ודורשים הם מאתנו לעשות בזה,
הרי ע"ד שאין הקב"ה בא בטרוניא ואינו מבקש
אלא לפי כחם ,בודאי גם בענין זה כן הוא ,זאת
אומרת שניתנו לנו הכחות למלאות דרישה זו
במילואה ,וכיון שימי חדש כסלו הוא חדש הגאולה
ממשמשים ובאים ,בודאי בעוד מועד יטכסו עצה
איך לנצלם באופן הכי יעיל בהפצת המעינות
במקום בו זכה להיות השליח על זה ,והשי"ת
יצליחו.
המחכה לבשו"ט בכל האמור ,ובפ"ש כל
המשתתפים שי' בשיעור הכי נעלה זה.
וכך כתב הרבי לרה"ח יהושע אלבוים בי' טבת
תשי"ז )אגרת ה'כא(:
...כיון שלא לכל אחד יש יכולת הכניסה לחוגים
מסוימים בין החרדים אשר בירושלים עיה"ק ת"ו
מובן שכל אחד שיש לו יכולת זו צריך להשתדל
לנצלה ביותר וביותר ,כי זכות מיוחדת היא וד"ל.
וע"ד מה שכתבתי גם להרה"ג והרה"ג כו' אברהם
צבי הכהן שי' וכדאי שיתייעצו שניהם יחד איך
לשתף פעולה במיוחד בענין זה וכנראה וכמובא
גם ברז"ל אשר משא שמגביהים שנים בשיתוף,
פעולתה היא הרבה יותר מכפל של משא הנגבה
ע"י יחיד ,ויקוים בהם פס"ד של בי"ד של מעלה
הידוע אשר בגלל המס"נ הלזו  -של רבנו הזקן -
הנה בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות
תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.
בברכה.
ובאגרת נוספת להרה"ח ר' מנחם בן ציון
וילהלם )אגרת ה'של(:
ב"ה ,ב' ניסן ,תשי"ז
ברוקלין.
האברך מנחם בן ציון שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג אד"ש,
ובמה ששואל איך להשפיע על אברך פלוני ,מובן
שאין בזה כללים קבועים כמסמרים כי תלוי הדבר
בתכונת נפש האיש עליו רוצים להשפיע ,ובכל
אופן ,כפי שרואים במוחש ברובא דרובא אין דרך
הוויכוחים אופן להשפעה ,וע"ד מרז"ל כל דפשיט
מעלי טפי ,ואפילו אם הנ"ל רוצה להתווכח ,יש
להסבירו שיכול לעשות זה לאחרי איזה זמן ולאו

וזה נוסח המודעה:

שיעור בתניא קדישא
הננו לבשר לקהל החרדי הצמאים לדבר ד'
דברי אלוקים חיים ומלך עולם כי סודר בעה"י
שיעור בסה"ק ליקוטי אמרים )תניא(
בביהמ"ד קהל יראים חסידים
בזמנים כדלהלן :ביום שני ורביעי בשעה 1
לשא"י בערב
בש"ק בשעה  10.15לשא"י אחה"צ
הערה :שיעור זה מיוחד לאלה שלא השתתפו
בבחירות לשלטון הציוני
אגב :יתכן שעצם פרסום המודעה היווה
כעין ”תשובת המשקל" על הדברים נגד לימוד
החסידות שפורסמו בו ,כמסופר לעיל.
להלן קטע נוסף ממכתבו של ר' אוריאל
צימר מג' חשוון תשי"ז ,העוסק כנראה בפרשה
האמורה:
”בענין דודך ר' עמרם ברש"י מסרתי הידיעות
לתעודתן .אני מצדי איני מבין מה רוצים ממנו
– כלום לומד הוא את החסידות של כ"ק אדמו"ר
שליט"א? או כלום נעשה מקושר אליו? הלא
אדמו"ר הזקן וכן יתר אדמו"רי חב"ד עד אדמו"ר
נ"ע לא ציוו ללכת הבחירות ,ואף אדמו"ר
מהריי"צ נ"ע אף שציוה לילך להבחירות מכל
מקום כבר הוכחה ”כשרותו" ע"י שהעתיקו
דבריו ב"החומה" ,ובכן מה רוצים? ואם להגר"ז
יש טענות על החסידות כלום היום נולדו? כל
הענין אינו מובן".

”בשיעור הכי נעלה זה"
גם בהמשך לא הרפה הרבי ודרש ,תמידים
כסדרם ,להגדיל ולהרחיב את השיעור .כך,
לדוגמא ,במכתב הבא )אג"ק שם אגרת ד'תתעט(:
ב"ה ,כ"ח מ"ח ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה אברהם צבי שי' הכהן
שלום וברכה!
לאחרי ההפסק שדאגתי כבר לסיבתו נתקבל
מכתבו ,בו כותב אודות אופן הנהגת השיעורים
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מו"ה אברהם צבי שי' הכהן
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתבו מד' תשרי ,בבשורה הטובה
אשר זכה ללמוד תורת דברי אלקים חיים ברבים
ועוד ביום אחד בשנה שעברה שחשוב כשנה,
וזיכה בזה את הרבים בלמדו במקום תפלה ,וכדברי
רז"ל על הכתוב אוהב ה' שערי ציון ,ומאחרית שנה
לראשית שנה שהמשיך הלימוד בראש השנה,
ובודאי מכאן ולהבא תהי' בזה קביעות אשר לכל
הפחות לא יעברו שלשה ימים בלא לימוד פנימיות
התורה ,וגודל הדבר אין די באר ,ויהי־רצון אשר
תיכף נזכה להבטחת רעיא מהימנא דבי' יפקון בני
ישראל מגלותא ברחמים.
בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

שותי מימיהם בתוך כלל ישראל לעשות בזה ככל
האפשרי ,ומי שיש בידו וכו'.
בחוברת ”ומלאה הארץ" גיליון  2פרסם א.
סמית את ששמע מבני הגרא"צ הכהן על קבלת
מכתבו של הרבי )עמודים :(37-38
כאשר חזר הגרא"צ מתפלת שחרית של כ"ט
אלול ,ערב ראש השנה ,תשט"ז – הופתע מאוד
לגלות על שולחנו מכתב ’אקספרס' מהרבי.
לאחר קריאת המכתב שבסיומו בקשת הרבי
להתחיל את הלימוד בערב ראש השנה חשב
הגרא"צ כיצד יוכל לבצע במשך השעות שנותרו
עד ראש השנה את בקשת הרבי .אמנם היו לו
קשרים הדוקים עם אנשי נטורי קרתא ,אך לייסד
שיעור רשמי תוך מספר שעות אין זו משימה של
מה בכך.
בסופו של דבר החליט הגרא"צ לפנות לר'
עמרם בלוי ,עמו היתה לו שפה משותפת ואף
קשרי חיתון .דפק הגרא"צ על דלת ביתו של ר'
עמרם וביקש לשוחח עמו .הראה לו את מכתבו
של הרבי ושיתף אותו בתחושותיו.
לתדהמתו סיפר לו ר' עמרם כי גם הוא קיבל
מכתב ’אקספרס' מהרבי באותו נושא ,של ייסוד
שיעור בחסידות.
בהתלהבות אש קודש שהפתיעה את הגרא"צ
אסף ר' עמרם את בניו וביקשם לעזוב את
עיסוקיהם ולהצטרף אליו ואל הגרא"צ לבית
הכנסת ”קהל יראים – חסידים" במאה שערים,
שם מסר בפניהם הגרא"צ את השיעור הראשון
בתניא באותו יום ,כ"ט אלול תשט"ז.

הפצת המעיינות
דוחה בחירות
מאז ייסודו התרחב השיעור ובין המשתתפים
נמנו גם הגאון רבי דוד יונגרייז זצ"ל ,מי שהיה
הראב"ד של העדה החרדית ,וכן ר' עמרם בלוי
ובניו ,וכן עוד רבים טובים מסלתה ושמנה של
”נטורי קרתא" ,אך העיכובים בקיום השיעור לא
הפסיקו.
ר' עמרם החליט להציב כתנאי לקיום השיעור
את העובדה שמוסר השיעור ,הגרא"צ הכהן זצ"ל,
יתחייב שלא להשתתף בבחירות.
כיון שדעת רבוה"ק ,כדעת הרוב המוחלט של
גדולי ישראל ,היא שיש חובה להשתתף בבחירות
התלבט הגרא"צ אם להיענות לתנאי האמור אולם
לבסוף החליט להיענות לתנאי בשל ההוראה
המיוחדת שקיבל מהרבי על ייסוד השיעור.
לאחר מכן ,כשהתאפשר לשאול לדעתו של
כ"ק אדמו"ר זי"ע ,אישר הרבי את החלטתו
של הגרא"צ כי החשיבות הגדולה של הפצת
המעיינות דוחה את חובת ההשתתפות בבחירות.

”בנועם קבלתי מכתבו"
כאמור ,התגשמה בקשתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע
בייסוד השיעור והתחלתו לפני ראש השנה תשי"ז
בבית הכנסת ”קהל יראים – חסידים" בו היה
מתפלל ר' עמרם ,והגרא"צ דיווח על כך לרבי.
בהיוודע הבשורה שיגר הרבי מכתב )אגרות
קודש חלק יד ,אגרת ד'תשנט( להגה"ח ר' אברהם
הערש זצ"ל ,שיועתק להלן.
ב"ה ,ח' תשרי ,תשי"ז
ברוקלין.
הרב־הגאון הרב־החסיד איש־ירא־אלוקים נכבד־
ונעלה עוסק בצרכי־ציבור

והשלימה על ידי משיח צדקנו.
ועל פי דברי רבי שמעון בר יוחאי ”יכול אני
לפטור את העולם כולו מן הדין" ,36הרי זה
”דור זכאי" ,37ובמילא ,בא משיח ,וגואל את כל
בני ישראל בגאולה האמיתית והשלימה ,באופן
ד"ואולך אתכם קוממיות" ,38במהרה בימינו.

תורה ,כולל ובמיוחד הגילוי דפנימיות התורה.
ובפרט בדורנו זה ,דרא דעקבתא דמשיחא,
אשר ,כדברי רבי שמעון בר יוחאי 33הנה אפילו
”רביא" ילמדו פנימיות התורה.
ובהמשך לזה יהיה גם בחג השבועות הגילוי
של פנימיות התורה – כידוע הפתגם 34שלא יהיה
עוד הפעם מתן תורה ,אלא יהיה הגילוי דפנימיות
התורה )”טל אורות" ,טל תורה ואור תורה כו'(35
ועד לתכלית השלימות בזה – בגאולה האמיתית

)משיחת ש"פ בהר בחוקותי ,מברכים החודש סיוון,
תשכ"ו .תורת מנחם חלק מו עמ'  393ואילך .הנחת
השומעים ,בלתי מוגה(

 (33זוהר חלק א קיח ,א.
 (34ראה ספר המאמרים תרכ"ו עמ' שכו .תרנ"ו עמ' שנו.
המשך תרס"ו עמ' כג .עמ' תקמו .תער"ב חלק א עמ' שסו.
ספר המאמרים עטר"ת עמ' רצא .תרפ"א עמ' קסז .תרפ"ה
עמ' קצט .תש"ט עמ'  .57ועוד.
 (35ראה אגרות קודש חלק כ"ב עמ' צז בהערה ד"ה טל
תורה .וש"נ.

 (36סוכה מה ,ב.
 (37ראה סנהדרין צח ,א.
 (38פרשתנו )בחוקותי( כו ,יג.

סיכום
ימי ספירת העומר הינם ימי הכנה למתן תורה .בכדי
להיות ראויים לגילוי של מתן תורה יש להתעלות
ולעסוק בבירור המדות .לא די בבירור המדות באופן
כללי ,אלא יש לבררן באופן פנימי ופרטי ,כפי שכל
מידה כלולה מכל חברותיה ,וזוהי העבודה של ימי
ספירת העומר.

ונשלמה עיקר ההכנה למתן תורה ,וכיוון שנשלמה
עיקר ההכנה – מתחיל כבר להאיר העניין של מתן
תורה .ובפרט ביום השבת שאחרי ל"ג בעומר ,שבו
ישנה עליה לכל ענייני ל"ג בעומר.
דבר זה – שבל"ג בעומר מתחיל להאיר העניין של
מתן תורה – בא לידי ביטוי במאורעות שאירעו ביום
זה:

החלק העיקרי והמרכזי בשבע המידות הוא חמש
המידות הראשונות – חסד ,גבורה ,תפארת נצח
והוד .עניינן של מידות יסוד ומלכות הוא רק להביא
לידי ביטוי את חמש המידות שקדמו להן .נמצא אם
כן ,שביום ל"ג בעומר ,שבו מבררים ”הוד שבהוד",
מסתיים בירור החלק העיקרי והמרכזי של המדות,

א( פסקו תלמידי רבי עקיבא למות :מתן תורה הוא
עניין החכמה – חכמתו יתברך ,ועניין החכמה הוא
היפך עניין המיתה ,שנאמר ”החכמה תחיה" .ב( יום
ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי ,יום שבו גילה
נסתרות בפנימיות התורה.

”שיעור זה מיוחד לאלה
שלא השתתפו בבחירות"
זכר לפרשה זו ניתן למצוא בסיום המודעה
שפורסמה בבטאון נטורי קרתא על קיום השיעור
)תצלומה פורסם בהוצאה החדשה של ”שמן
ששון מחבריך" ח"א ,בערכו של ר' עמרם בלוי(,
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משיח וגאולה

”יתרון האור"
אמנם גילוי כל עניינים אלו יהיה כאשר ייבנה
בית־המקדש במהרה בימינו ,ובלשון חז"ל" :למחר
לקבל שכרם" ,אבל אף־על־פי־כן ,פעולת עצם
הדבר נעשית על־ידי מעשינו ועבודתנו בזמן
הגלות דווקא.
ונוסף לזה :גם גילוי כל עניינים אלו )שיהיה
לעתיד לבוא( תלוי בעבודתו של יהודי בזמן הגלות,
היינו ,שבכוחו ובידו לפעול את גילוי הדבר בכל
עת שירצה – שהרי ביאת משיח צדקנו תלויה בזה
שהוא עובד עבודתו כדבעי ,כפי שמביא אדמו"ר
הזקן )בונה ירושלים ספ"ד(” ,איתא בתיקונים
שאפילו אם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה
בדורו היה בא משיח" )לא רק גאולתו הפרטית של
אותו צדיק ,כי אם גם הגאולה של כלל־ישראל(,
ואם כן ,בידו לפעול את ביאת משיח צדקנו ,שאז
יתגלו כל הגילויים שנפעלו על־ידי כללות העבודה
בזמן הגלות.

הכוח לעמוד בפני ה'יצר'
לפני בוא הגאולה
כאשר יהודי יודע שבזמן הבית הקריבו פסח שני,
וקיימו את המצווה ד"על מצות ומרורים יאכלוהו",
ככל פרטי הדינים שבהם שווה פסח שני לפסח
ראשון ,ואילו בזמן הגלות אין מקריבים פסח שני –
יכול לחשוב שמכיוון שהעניינים שבהם שווה פסח
שני לפסח ראשון אינם נמצאים בזמן הגלות )כאשר
אין מקריבים פסח שני( ,נמצא שישנם רק העניינים
שבהם פסח שני הוא למטה מפסח ראשון.
הנה על זה אומרים לו ,שכאשר יתבונן בדבר,
יראה שההיפך הוא הנכון :דווקא בזמן הגלות ניכר
העילוי של פסח שני לגבי פסח ראשון ,שהרי פרטי
הקרבן שהיו חסרים בפסח שני )בזמן הבית( ,חסרים
הם כיום )בזמן הגלות( גם בפסח ראשון ,ומכיוון
שחיסרון פסח שני לגבי פסח ראשון אינו קיים בזמן
הגלות ,נמצא ,שבזמן הגלות מודגש העילוי בפסח
שני לגבי פסח ראשון )שישנו אמנם גם בזמן הבית,
אבל אז מודגש בעיקר ובגלוי החיסרון שבו לגבי
פסח ראשון(.
וההוראה מזה בעבודת האדם :כאשר ה"יצר"
רוצה לפעול חלישות חס ושלום בענייני התורה
ומצוות ,באמרו ,שכאשר נמצאים בזמן הגלות אי
אפשר בלאו הכי לקיים את ענייני התורה ומצוות
בשלימותם” ,כמצוות רצונך"...
אזי אומרים לו ,שישנו העניין ש"יתרון האור מן
החושך" ,היינו ,שדווקא בחשכת הגלות יכולים
לפעול את עניין )"יתרון האור" ,באופן נעלה יותר
מאשר בזמן שהיה אור בעולם )בזמן הבית(.
וכמודגש בעניין פסח שני – שדווקא בזמן הגלות
ניכר עילוי פסח שני לגבי פסח ראשון.
ועניין זה מהווה עידוד בנוגע לכללות העבודה
בזמן הגלות – שדווקא על־ידי זה נפעל העילוי של
)"יתרון האור מן החושך" ,היינו ,שכל העילויים
שלעתיד לבוא )"יתרון האור"( נפעלים על־ידי
מעשינו ועבודתינו בחשכת הגלות דווקא )”מן
החושך"(.

)משיחת פסח שני ה'תשמ"ג .התוועדויות ה'תשמ"ג כרך
ג' ,עמ'  – 1408-1407בלתי מוגה(

כיצד ייתכן להרגיש טוב
כאשר השכינה בגלות?!
האונס של יהודי הוא – עניין הגלות ...אשר עצם
העובדה שלאחרי כל אריכות הגלות קרוב לאלפיים
שנה ,נמצאים עדיין בני־ישראל בגלות – אין לך
אונס גדול יותר מזה!
ואם ישנם כאלו שחושבים ש"טוב להם בגלות"...
מכיוון שיש להם את האפשרות לעשות ככל העולה
על רוחם – ...הרי אדרבה :מצב זה מורה על גודל
חשכת הגלות ,ותכלית הירידה והשפלות כו' ,עד
כדי כך ,ש"שמים חושך לאור ומר למתוק"!...
כיצד ייתכן שיהודי ירגיש בטוב – כאשר כל בני־
ישראל נמצאים בגלות ,כל מלאכי מעלה נמצאים
בגלות ,ועד שהשכינה עצמה נמצאת בגלות ,כדברי
רשב"י” :כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם"...
)משיחת שבת פרשת בהר ט"ו באייר תשמ"ו; התוועדויות
ה'תשמ"ו כרך ג ,עמ'  – 323בלתי מוגה(
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

הרבי ו"נטורי קרתא"
עוד על מערכת הקשרים המסועפת והמפתיעה של הרבי עם
ראשי תנועת ’נטורי קרתא' • לימוד חסידות בשכונת ’מאה
שערים' • חלק שני
והתחתונים המקבלים חיותם ממנה.
בא אני בהצעה ,אשר נכון הדבר ביותר
שתתחדש השנה ומן ראש־השנה דוקא על־ידי
חינוך לימוד החסידות גם ברבים ובמקום כניסה
לרבים ,זאת אומרת בבתי כנסיות ובתי מדרשות
וישיבות אשר כבוד־תורתו יכול להשפיע שם,
שהרי התורה בכלל היא האור וגם הכלי לקליטת
והתאחדות עם האורות וההמשכות שמלמעלה,
ומובן שבאם באפשרי הי' להתחיל על־כל־פנים יום
אחד בשנת תשט"ז – מה טוב ונכון ,והרי יום בשנה
נחשב שנה ,ומובטחני אשר לדכוותי' האריכות
בהאמור אך למותר ,ויהי־רצון שעל־ידי הלימוד
והפצת המעינות חוצה שהם הקדמה והכנה והכלי
למה שכתוב ומלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים
מכסים ,בתורתו של משיח – שילמד דיעה את
כל ישראל – שהוא באין ערוך לגבי התורה עתה,
וכמאמר־רז"ל קהלת רבה )פ' י"א על הכתוב כי אם
שנים הרבה( תהי' השנה שנת גאולתנו האמיתית.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל
ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי
לכבודו ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות
בכבוד ובברכה.
נ.ב.
הבנתי מדברי הרב־החסיד צימער שי' אשר ישנם
ענינים שכבוד־תורתו אין מסכים עליהם ואפשר
גם מנגד עליהם וכו' ,אבל בודאי שאין לקשר בזה
הובאת האמור לפועל ,ואפילו לא עכובם לאיזה זמן
שיהי' ,שהרי ידוע דבר הרמב"ם קבל את האמת ממי
שאמרו ,ואין אני בזה אלא מעתיק הוראות וענינים
של נשיאנו הבעש"ט ורבנו הזקן אשר מסרו נפשם
על לימוד פנימיות התורה וציוו להבאים אחריהם

”על־דבר גזעו ומחצבתו"
בהמשך לרשימה הקודמת )גיליון א'רצה(,
בנושא ייסוד שיעור תניא בבית כנסת של 'נטורי
קרתא' בשכונת מאה שערים בירושלים ,להלן
מכתבו של הרבי לרבי עמרם בלוי בענין זה:
ב"ה ,כ"ד אלול ,תשט"ז
ברוקלין.
הרב־הגאון ותיק־וחסיד איש־ירא־אלוקים נכבד־
ונעלה איש רב פעלים ובעל מרץ
מו"ה עמרם שליט"א
שלום וברכה!
נעם לי להוודע מהרב־החסיד איש־ירא־אלוקים
נכבד־ונעלה בעל מדות וכו' מו"ה אוריאל שי'
צימר ,אשר כבקשתי ביקר את כבוד־תורתו ודבר
אתו עמו על־דבר הפצת לימוד החסידות באותם
החוגים והסביבה אשר ידו מגעת והשפעתו ,ובפרט
מאשר בתוך השיחה הוזכר על־דבר גזעו ומחצבתו
שהיו שייכים ,ובטח גם מקושרים עם כ"ק אדמו"ר
נשיאנו ,ומהם אדמו"ר הצמח צדק ,והרי קדושה
אינה זזה ממקומה וזוכים הבנים ובני בנים בנוי כו'
ובחכמה וכו' ,ואם בנוגע לנוי וחכמה גשמיים כן
על־אחת־כמה־וכמה בנוי וחכמה רוחניים ,ובפרט
בלימוד תורתם אשר נצחית היא ועלי' נאמר הלא
כה דברי כאש ,המטהר מכל עניני העלם והסתר
עוד יותר מטהרה במים ,וכמאמר־רז"ל )סנהדרין
לט ,א( עיקר טבילותא בנורא הוא.
וכיון שנמצאים אנו בשילהי שתא ועוד רגע קט
נכנסים לשנה חדשה ,הרי ,מיוסד על דברי רבנו
הזקן באגרת הקדש שלו סימן י"ד ,אשר בכל שנה
ושנה יורד ומאיר מחכמה עילאה אור חדש ומחודש
שלא הי' מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה כו'
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