
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 פינחס • ט"ז בתמוז התשע"ט
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ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום
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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

077-444-7777
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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

קיבלוהו  לארה"ב,  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בבוא 
פניו  וכשנראו  יורק.  ניו  בנמל  המקום  מיהודי  אלפים 
הק', פצח הקהל הגדול בשירת "ברוך הבא". כשיצא 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מהנמל, ליוו את מכוניתו שיירה 
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת פינחס | שערים ונתיבים
"ְשַׁנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד, ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶשׂה ַבֹּבֶקר". (במדבר כ"ח, ג-ד)

מזכירים  היו  אז  התמיד.  קרבן  של  ההקרבה  הייתה  בוקר  בכל  המקדש  בבית  הראשונה  העבודה 
כלומר,  שבחברון",  עד  המזרח  פני  האיר  "ברקאי  אומרים  שהיו  במשנה  שנאמר  כפי  אבות,  זכות 

שהיו מזכירים את חברון כדי להזכיר זכות אבות.

גם בבית המקדש היו צריכים להזדקק לזכות אבות; בענין של הזכרת זכות אבות, גם הזכרה גרידא 
של אירוע או מקום עוזרת.

ורוסטוב. ליובאוויטש  ניעזשין,  ליאזנא,  ליאדי,  היא  שלנו  אבות  זכות  הזכרת 
בהזכרת מקומות אלה אין בכוונתי לשלול מקומות אחרים; שלילה בכלל אין בה משום עניין כלל... 

מה שלמעלה מזה אין זה שלנו בפרט, שכן: 

ישנם מ"ט שערים, ושער הוא שער רחב לרבים. וישנם נתיבים; נתיב הוא ליחיד, ולכל אחד מהם 
היה נתיב משלו...

(מעובד מספר השיחות - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בלה"ק, ליל ב' דר"ה ה'תש"ה)

מענה לאחד שכתב שבתו מתעוררת בלילה ובוכה בצורה חריגה (המענה משנת תשי"א):
זה עתה נתקבל מכ' [=מכתבו]. ובנוגע לשינת בתו תי' – יבדוק

את כל המזוזות שבביתו. גם יניח אצל מטתה קודם 
שהולכת לישון תמונת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. – גם איזה

לילות אחר שתתחיל שוב לישון בטוב.
יודעיני שמות תלמידי הכתה שלו ואקראם על הציון – להצלחה בת"ת ביר"ש. [=בתלמוד תורה ביראת שמים]

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ז בתמוז ה'תשע"ט – כ"ג בתמוז ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שאר אבות הטומאות הל' עדות פרק ב־ד.ט"ז בתמוזו'
פרק יב.

רלא.  רל.  רכז.  רכו.  מ"ע 
מל"ת סו.

מל"ת רצא.פרק יג.פרק ה־ז.י"ז בתמוזש"ק
מל"ת רפח.פרק יד.פרק ח־י.י"ח בתמוזא'
מל"ת רפו.פרק טו.פרק יא־יג.י"ט בתמוזב'
מל"ת רפז.פרק טז.פרק יד־טז.כ' בתמוזג'
מל"ת רפה.פרק יז.פרק יז־יט.כ"א בתמוזד'
מ"ע קפ.פרק יח.פרק כ־כב.כ"ב בתמוזה'

הל' ממרים.. בפרקים אלו. פרק כ"ג בתמוזו'
שיג. פרק יט.א־ג. שיב.  מל"ת  קעד.  מ"ע 

שיד.

סגולה לשינה רגועה
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הקדמת רפואה לגלות
הגלות  של  למכה  רפואה  מקדימה  הגאולה,  מבשר  פינחס,  פרשת 
ולתקופת ג' השבועות • הגאולה קיימת לפני בריאת העולם, ואם כן 
הגלות איננה אלא אחיזת עיניים • אפשר להסתייע בנשיא הדור, אך על 
האדם להיתלות בעבודתו הרוחנית • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אמרו רז"ל1 ”פינחס זה אליהו".

וכמה  כמה  אצלו  שהיו  אף  הרי   – לאליהו  ובנוגע 
ענינים, הנה עניינו העיקרי הוא ”מבשר טוב"2, שבא 
לבשר על הגאולה3 (בכדי שיתכוננו לזה, ככל ענייני 
ולא  ויגיעה,  עבודה  ידי  על  לבוא  שצריכים  קדושה 

באופן של ”נהמא דכיסופא"4).
עניין  הוא  אליהו  של  שעניינו  שכיוון  ולהעיר, 
הגאולה, לכן מצינו שאמר לבני ישראל ”עד מתי אתם 
פוסחים על שתי הסעיפים אם ה' האלקים לכו אחריו 
בשאר  מצינו  שלא  (דבר  אחריו"5  לכו  הבעל  ואם 
”אם  לומר  הייתכן  מובן6:  אינו  דלכאורה   – נביאים) 
מאשר ”פוסחים  יותר  טוב  שזהו  אחריו",  לכו  הבעל 
על שתי הסעיפים"?! – אלא, עניין הגאולה בא דווקא 
מתוך  הפסולת  שמבררים  הבירורים,  עבודת  ידי  על 
האוכל כו', כך, שכל דבר עומד בפני עצמו כו', ולכן 
אמר ”עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים", כיון 

שיש צורך בבירור וליבון המעמד ומצב כו'.
עניינו  שגם  מובן,  הרי  אליהו",  זה  ש"פינחס  וכיון 

העיקרי של פינחס הוא עניין הגאולה.
וכמובן גם מדברי הגמרא7 ”הרואה פינחס בחלום 

פרק  אליעזר  דרבי  פרקי  יח.  ו,  וארא  עוזיאל  בן  יהונתן  תרגום   (1
א.  רטו,  פינחס)  (רע"מ  ג  חלק  א.  עמוד  סוף  קצ,  ב  חלק  זהר  מז. 
מר  לאו  ב(ד"ה  קיד,  ב"מ  רש"י  פירוש  פינחס.  ר"פ  שמעוני  ילקוט 

כהן). רלב"ג מלכים - א יז, א.
2) ישעיה נב, ז.

3) ראה עירובין מג, ב ובתוספות ד"ה דלא אתא. תרגום יהונתן בן 
עוזיאל וילקוט שמעוני שבהערה 12. רמב"ם הלכות מלכים פרק יב 

הלכה ב. פירוש רש"י בחוקותי כו, מב. 
4) ראה ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג. הובא בליקוטי תורה צו ז, 

רע"ד. ובכמה מקומות.
5) מלכים־א יח, כא.

6) ראה גם תורת מנחם חלק יט ע' 101 ואילך. וש"נ.
7) ברכות נו סע"ב.

פלא נעשה לו", וכמו שנתבאר לעיל8 שאין זה בגלל 
רש"י  כפירוש  אלא  פ',  באות  מתחיל  פינחס  שהשם 
”כמו שנעשה לפינחס, כדאמרינן בסנהדרין"9, שמזה 
מובן, שאף שהיו אצלו כמה וכמה עניינים (כמו עניין 
השלום – ”הנני נותן לו את בריתי שלום"10, וכיוצא 
בזה), הנה ענינו העיקרי הוא ש"פלא נעשה לו". והרי 

גם כללות ענין הגאולה הוא עניין של ”פלא".
בתור  פינחס  פרשת  של  עניינה  מובן  זה  פי  ועל 
 – המצרים"  ד"בין  השבועות  לג'  והקדמה  הכנה 
מיצר  עם  שקשור  המצרים"  ”בין  שמתחיל  שלפני 
גם  (כמובא  למכה  רפואה  הקב"ה  מקדים  הגלות, 
בפירוש רש"י11 מדברי הגמרא12) על ידי ”פינחס זה 

אליהו", מבשר הגאולה.

ב
ויש להוסיף בזה:

היה  שאליהו  כיון  הרי   – ואליהו  לפינחס  בנוגע 
לאחרי פינחס, מתאים יותר לומר ”אליהו זה פינחס", 
שזהו  אליהו",  זה  ”פינחס  אומרים  ואף־על־פי־כן, 
בודאי בדיוק, כידוע שגם הסדר בתורה הוא תורה13.
ומבואר בזה14 – על פי מה שכתוב בזהר15 שאליהו 
היה כבר ”מקדמת דנא", קודם בריאת העולם, ולכן 
אליהו"  זה  כן)  לאחרי  (שהיה  ש"פינחס  אומרים 

8) שיחת שבת פרשת פינחס, כ"א תמוז ס"ב (לעיל ע' 227). וש"נ.
9) פב, ב.

10) פינחס כה, יב.
11) אסתר ג, א. וראה גם ואתחנן ד, כה.

12) מגילה יג , ב.
13) ראה פסחים ו, ב. של"ה חלק תורה שבעל פה, כלל לשונות 

בתחילתו (תב, ב).
14) ראה תורת מנחם חלק כו ע' 79. וש"נ.

15) ח"א מו, ב.

דבר מלכות

4
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(שהיה עוד מקודם לכן).
וכן הוא בנוגע לעניין הגאולה – עניינם של אליהו 
”ורוח  הפסוק17  על  במדרש16  כדאיתא   – ופינחס 
מלך  של  רוחו  ”זה  המים",  פני  על  מרחפת  אלקים 
המשיח", והיינו, שעוד קודם בריאת העולם, ואפילו 
קודם המאמר ”יהי אור"18, היה' כבר ענין הגאולה – 

”רוחו של מלך המשיח".
והעניין בזה:

יגיעו  זה  ידי  שעל  היא  הבריאה  כוונת  תכלית 
בריאת  קודם  שהיה  מכמו  יותר  נעלית  למדרגה 
העולם (שזהו כללות הענין דירידה צורך עליה, היינו, 
שתהיה עליה לדרגא נעלית יותר מכמו שהיה קודם 
ובודאי  תועלת,  ללא  זה  הרי  כן,  לא  דאם  הירידה, 
שהקב"ה אינו עושה דבר בחנם), כי, קודם הבריאה 
היו נשמות ישראל במדרגת צדיקים, כמאמר רז"ל19 
”במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים", ואילו על ידי 
התשובה20,  דעבודת  העילוי  ניתוסף  העולם  בריאת 

שלמעלה מעבודת הצדיקים21.
וזהו שקודם בריאת העולם הייתה כבר ”רוחו של 
 – למכה  רפואה  הקדמת  בבחינת   – המשיח"  מלך 
שהרי ענינו של משיח הוא עניין התשובה, כמאמר22 

”משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא".
כלומר: נוסף לכך שבסופו של דבר ”לא ידח ממנו 
התשובה  ענין  ישנו  מלכתחילה  כבר  הנה  נדח"23, 

מצד ”רוחו של מלך המשיח".
עניין   – אליהו  של  שעניינו  יותר  מודגש  ובזה 
הגאולה – הוא מקדמת דנא (שלכן אתי שפיר הלשון 
מלך  של  ”רוחו  עניין  שזהו  אליהו"),  זה  ”פינחס 

המשיח" שהייתה כבר קודם הבריאה.

ג
ועניין זה נוגע גם לעבודת האדם:

דנא,  מקדמת  כבר  ישנו  הגאולה  שעניין  כיוון 
עניין  כבר  היה  הגלות  התחלת  לפני  שעוד  והיינו, 
למכה,  רפואה  מקדים  שהקב"ה  כאמור  הגאולה, 

16) בראשית רבה פרק ב, ד. פ"ח, א.
17) בראשית א, ב.

18) שם, ג.
19) שם פ"ח, ז. רות רבה פ"ב, ג.

20) ראה ליקוטי תורה בלק ע"ג, א. ובכמה מקומות.
21) ראה ברכות לד, ב. רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22) ראה זוהר חלק ג קנג, ב. ליקוטי תורה דרושי שמיני עצרת 
צב, ב. ובכמה מקומות.

לאדמו"ר  תורה  תלמד  הלכות  וראה  יד.  יד,  שמואל־ב  ע"פ   (23
הזקן פרק ד סה"ג. תניא ספל"ט.

ענין  שכללות  מובן,  הרי   – טעניתא"24  ”אקדימא 
הגלות והמניעות והעיכובים שבו כו', אינם מציאות 

אמיתית.
הוא  הגלות  עניין  שכללות  בלבד  זו  לא  כלומר: 
בדוגמת ”נהרות המכזבין", שכיון שפוסקת נביעתם, 
”מים  בבחינת  אינם  מלכתחילה  שגם  הוכחה  זו  הרי 
שפוסקת  לאחרי  רק  נעשה  זה  שעניין   – חיים"25 
ישנו  מלכתחילה  שכבר   – מזה  יתירה  אלא  נביעתם, 
שכן,  וכיוון  הגלות,  עניין  את  שמבטל  הגאולה  עניין 
הרי כל מציאות הגלות אינה אלא כדי שיבטלו אותה 
שיש  נדרים,  לגבי  דתורה  בנגלה  שמצינו  דרך  (ועל 
שיבטלו  כדי  אלא  אינו  מציאותם  קיום  שכל  נדרים 

אותם26).
והמניעות  הגלות  עניין  שכל  יודעים  וכאשר 
והעיכובים כו' אינם מציאות אמיתית, וכל מציאותם 
אינה אלא כדי שיבטלו אותם על ידי העבודה, ובידו 
לבטל אותם כו' (כיון שבידו ה"מפתח" לפעול זאת) – 
אזי נעשית העבודה שבזמן הגלות בנקל יותר ומתוך 

שמחה וטוב לבב.
החל  הגאולה,  ענין  את  פועלים  זה  ידי  שעל  ועד 
מהגאולה הפרטית של כל אחד מישראל, ומזה באים 
לגאולה הכללית של כל בני ישראל, באופן ש"פדאני 
לי ולבני מבין אומות העולם"27, בביאת משיח צדקנו, 

בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים.

ד
...בנוגע לפינחס נאמר בכתוב28 ש"השיב את חמתי 
בריתי  את  לו  נותן  הנני  לכן...  ישראל...  בני  מעל 

שלום".
ולכאורה אינו מובן29: הרי גם בנוגע למשה רבינו 
מצינו כמה פעמים שהשיב את חמתו של הקב"ה מעל 
בנ"י30, ולמה דווקא בנוגע לפינחס נאמר ”הנני נותן 

לו את בריתי שלום"?
והביאור בזה: בנוגע למשה רבינו – כיון שכל ענינו 
להתעניין  היא  חובתו  הרי  ישראל,  רועה  היותו  הוא 
ובנדון  ישראל,  של  לטובתם  בו  התלוי  כל  ולעשות 
דידן, להשיב את חמת הקב"ה מעליהם; מה שאין כן 
הפעולה  (שזוהי  כו'  לקנא  מחוייב  היה  שלא  פינחס, 

24) לשון חז"ל – זוהר חלק א קעט, א־ב.
25) פרה פ"ח מ"ט.

26) ראה גם תורת מנחם חלק י ע' 202. חלק כט ע' 7. ע' 35.
27) ברכות ח, רע"א.

28) שם, יא־יב.
29) ראה גם ליקוטי שיחות חלק יח ע' 344 ואילך. וש"נ.

30) ראה פירוש רש"י קרח טז, ד.

28



27 6

ישראל),  בני  מעל  הקב"ה  חמת  את  השיב  ידה  שעל 
ואילו היה בא לשאול על זה, לא היו מורין לו לעשות 
זאת (שהרי על פי תורה ”הבא לימלך אין מורין לו"31), 
בפועל  נפש  מסירות  מתוך  זאת  עשה  ואף־על־פי־כן 
רז"ל32  במדרשי  (כדאיתא  והשגה  מהבנה  שלמעלה 
התפעל  לא  כן  פי  על  ואף  להרגו,  רצו  שמעון  ששבט 

מזה, אף שאין סומכין על הנס כו').
בכח  הייתה  פינחס  של  שפעולתו   – הענין  ונקודת 

עצמו, ואפילו לא מצד בחי' משה שבנפשו,
בגמרא34  שכתוב  ”מה  בפירוש  בתניא33  כמבואר   –
מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל  ועתה  פסוק35  על 
כי אם ליראה את ה' אלקיך, אטו יראה מילתא זוטרתי 
היא, אין, לגבי משה מילתא זוטרתי היא וכו', דלכאורה 
אינו מובן התירוץ, דהא שואל מעמך כתיב, אלא הענין 
מבחינת  בה  יש  ישראל  מבית  ונפש  נפש  כל  כי  הוא, 

משה רבינו עליו השלום וכו'" –
ממנו  ”נתעלמה   – עצמו  רבינו  למשה  בנוגע  שהרי 

הלכה"36, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לניצוץ משה.
 – ממך"37  מקובלני  למשה  לו  ”אמר  שפינחס  ואף 
הרי זה רק ענין של נתינת כח, ואילו עצם הענין היה 
באופן ש"ראה מעשה ונזכר הלכה", בכח עצמו דווקא. 
וכיון שפעולתו של פינחס הייתה בכח עצמו, לכן זכה 

לעניין ד"הנני נותן לו את בריתי שלום".

31) סנהדרין פב, א.
32) ראה תנחומא ובמדבר רבה סוף פרשת בלק.

33) רפמ"ב.
34) ברכות לג, ב.
35) עקב יו"ד, יב.

36) פירוש רש"י בלק כה, ו – מסנהדרין שם.
37) פירוש רש"י שם, ז – מסנהדרין שם.

ה
בכוח  העבודה  למעלת  בנוגע   – מזה  וההוראה 
עצמו: ידוע38 שכל החידוש של חסידות חב"ד הוא 
ולא  דווקא,  עצמו  בכח  עבודה  להיות  שצריכה   –
שהעיקר  השיטה  כמו  כו',  אחר  מישהו  על  לסמוך 
יחי'"39,  באמונתו  ו"צדיק  הצדיק,  של  עבודתו  היא 
”אל תקרי ִיְחי־ה אלא ְיַחֶי־ה", כך, שיכולים לסמוך 
בכוח  העבודה  שתהיה  בהכרח  אלא  הרבי...  על 

עצמו, מלמטה למעלה.
בוודאי יש צורך וישנה הנתינת כוח של רבותינו 
נשיאינו בנוגע לכל הענינים, אבל, יחד עם זה, צריכה 
טָאן",  ”ַאליין  דווקא,  עצמו  בכוח  העבודה  להיות 
”ַאליין הָארעווען", אלא, שכדי לידע שאכן הולכים 
בדרך הנכונה, צריכים לילך בדרכיו ואורחותיו אשר 

הורנו כו'.
בדוגמת  דווקא,  עצמו  בכוח  העבודה  ידי  ועל 
עבודתו של פינחס, פועלים העניין דתחיית המתים 
(היפך ענין המגפה רח"ל), החל מענין התחיה בנוגע 
ל"מאן דנפיל מדרגי' (ד)איקרי מית"40, ועד לעניין 
דתחיית המתים כפשוטו, בביאת משיח צדקנו, יבוא 

ויגאלנו כו', בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים.

(משיחת שבת פרשת מטות מסעי, מברכים החודש מנחם 
אב, תשכ"ו. תורת מנחם חלק מ"ז עמ' 243 ואילך. הנחת 
השומעים בלתי מוגה)

38) ראה ליקוטי דיבורים חלק א קלא, א. קמא, ב. ספר השיחות 
תש"ד ע' 133 ועוד.

39) חבקוק ב, ד. וראה מכות בסופה, תניא פרק לג.
40) ראה זוהר חלק ג קל"ה, ה. הנסמן באגרת הקודש ח"ב ס"ע ד.

שלושת  לתחילת  בסמיכות  נקראת  לעולם  פינחס  פרשת 
השבועות או בתחילתן ממש.

העניין בזה:
אמרו חז"ל: פינחס זה אליהו, ועניינו העיקרי של אליהו הוא 
בתחילת  נקראת  פינחס  שפרשת  וזהו  הגאולה.  בשורת   –
שלושת השבועות, להורות, שעוד קודם שמתחילים ענייני 

האבלות מקדים הקב"ה את רפואתם, בשורת הגאולה.
בריאת  קודם  שעוד  הבריאה,  בכללות  הוא  זה  דרך  ועל 
במדרש  ומבואר  מרחפת",  אלוקים  ”רוח  הייתה  העולם 

דהיינו ”רוחו של מלך המשיח".
הבלתי  העניינים  לכל  הגאולה  עניין  הקדמת   – זה  עניין 
רצויים – נוגע גם לעבודת האדם: כאשר יודע האדם שכל 
קודם  עוד  שהרי  אמיתית,  מציאות  אינם  הגלות  ענייני 
זמן  במשך  עבודתו  נעשית  רפואתן,  קדמה  כבר  שנתהוו 

הגלות ביתר קלות ומתוך שמחה.
כן  ועל  השבועות,  ל-3  כהקדמה  נקראת  פינחס  פרשת 
אופן העבודה בתקופה זו צריך להיות בדוגמת עבודתו של 

פינחס.
והעניין בזה:

 – למעלה  מלמטה  של  באופן  הייתה  פנחס  של  עבודתו 
אף  הקנאי,  המעשה  את  עשה  ולכן  עצמו,  בכוח  עבודה 
שאינו מנהיג ולא מוטל עליו לשאת באחריות כל ישראל. 
ואף לּו היה שואל מראש, לא היו מורים לו לעשות כן. ובכל 

זאת קם ופעל, והביא כפרה לכל ישראל.
להוסיף  המצרים  בין  בימי  ואחד  אחד  מכל  נדרש  כך 
מרבותינו  כוח  נתינת  ישנה  בוודאי  עצמו.  בכוח  בעבודה 
העבודה  להיות  צריכה  הכוח,  נתינת  עם  יחד  אך  נשיאינו, 

בכוח עצמו דווקא.

סיכום
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חשיבות לימוד 
הלכות הצריכות

מדוע חשוב כל כך בראש־חודש להתפלל עם הציבור? • הרבי העדיף 
לתת שלום לנכרי ולא להתכופף אליו • לימוד הרמב"ם צריך להיות 
של  ביאורו  את  מלהביא  הרבי  נמנע  מדוע   • הסדר  פי  על  דווקא 
הבעש"ט לענין דיני נפשות • כמו בצבא בשר־ודם • חשיבות לימוד 

הלכות למעשה • מסדרת ’יסודתו בהררי קודש'

נתינת שלום לנכרי

מעשה שעבר הרבי ברחוב, ונתן שלום לנוכרי, 
במעין  ליהודי  בראשו  להנהן  מנוהגו  בשונה 
להתכופף  רצונו  שאין  אחר־כך  והסביר  כפיפה. 

לגוי.
לנוכרי  הקדמתו)  (ואפילו  שלום  נתינת  והנה, 
הקדימו  ”שלא  א:  יז,  ברכות  בגמרא  מפורשת   –
(הנהגת  בשוק  נכרי  אפילו  מעולם  שלום  אדם 
אשכנז  מנהגי  אבי   – מהרי"ל  ובספר  יוחנן)".  ר' 
– הלכות שמחות: ”כאשר היה נוהג לעמוד בכל 
שבת לפני ביהכ"נ מעט ונתן שלום לנכרים ושבת 

שלום לכל הציבור".

הלל בציבור בראש־חודש

ג'  כרך  תשמ"ז'  (’התוועדויות  תשמ"ז  בשנת 
עמ' 565) התבטא הרבי:

מנהג ישראל שגם בראש־חודש מתאספים כמה־
הענין  מצד  ובמיוחד  כולל  יחדיו,  מישראל  וכמה 
שעל־ידי־זה  לכך  נוסף  אשר  בציבור,  הלל  דאמירת 
יוצאים מידי ספק בנוגע לאמירת הברכה, הרי מכיון 
שענינו הוא הילול לה' אזי נוגע ביותר ענין הציבור 

’ברוב עם הדרת מלך'.
יזהר  מקום  ”ומכל  תכב:  סימן  ברמ"א  ומקורו 

אדם לקרות בצבור כדי לברך עליו עם הצבור".

תנאי להקמת בית כנסת

של  רצונם  אודות  הרבי  נשאל  תשכ"ט  בשנת 
והרבי  משלהם,  כנסת  בית  להקים  גרוזיה  עולי 
השיב (נדפס גם ב'כפר חב"ד' גליון 625 עמ' 89):

באם יהי' בהידור (עפ"י שו"ע).
ונראה לבאר:

(שו"ת  ביהודה'  ה'נודע  דברי  ידועים  אמנם 
חיים  אורח  חלק  תניינא  מהדורה  ביהודה  נודע 
סימן יח) שאין תבנית ידועה לבניין ביהכ"נ, אך 
בד בבד כתב הרמב"ם (סוף הלכות איסורי מזבח 
הטוב  הא־ל  לשם  שהוא  דבר  ”בכל  הי"א):  פ"ז 
יהי'  תפלה  בית  בנה  אם  והטוב.  הנאה  מן  שיהי' 

נאה מבית ישיבתו".
(יורה־דעה  השולחן־ערוך  כן  פסק  ובעקבותיו 
סימן רמח סעיף ח): ”וכל דבר שהוא לשם שמים 
יהיה מהטוב והיפה. אם בנה בית תפלה יהיה נאה 

מבית ישיבתו".
של  בגבהה  אלא  הכנסת  בית  בונין  ”אין  וכן: 
או"ח  (שו"ע  העיר"  בתי  מכל  גבוה  שיהיה  עיר.. 
סימן קנ סעיף א), ועוד: ”טוב שיהיו בבית־הכנסת 

י"ב חלונות" (שו"ע או"ח סימן צ סעיף ד).
כמבואר  פרטים  וכמה  כמה  עוד  וישנם 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

26
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בפוסקים – ראה עוד אנציקלופדיה תלמודית ערך 
’ביהכ"נ'.

לימוד רמב"ם – על פי 
הסדר דווקא

להיות  צריך  הרמב"ם  שלימוד  קובע  הרבי 
לדלג...",  שאין  עצמו...  הרמב"ם  שסדרן  ”כהסדר 
כללי  גם  וראה   ,34 עמ'  כו  כרך  שיחות'  (’לקוטי 

רמב"ם, קה"ת תשנ"ב, עמ' 55 הערה 2).
(שחי  ממיכלשטאט  שם  הבעל  בחידושי  והנה, 
עמ'  מה  כרך  מנחם  תורת  ראה   – בגרמניה  ופעל 
נדפסו  בתחילתו  ירושלים,  מכון  בהוצאת   (62
ו"ידיעה  האנשים  לכל  באריכות  הלימוד  דרכי 
להלומדים ב'", ושם נאמר: ”לימוד רבנו הרמב"ם 

מרישא לסיפא ומסיפא לרישא".

איך נולדו ספיקות בקיום 
מצוות כמו רש"י ורבינו־תם?

מסכת  (ראה  משוקדים"  ”הכל  בעניין  בשיחתו 
כה,  תרומה  בפרש"י  הובא  ואילך  סע"א  נב,  יומא 
ואילך,   186 עמ'  כו  כרך  שיחות'  ’לקוטי   – לד) 
המצוות  בעניין  השקלא־וטריא  את  הרבי  מציין 
שקיימו תמיד מזמנו של משה רבינו ואילך – איך 

נולדו בהן ספיקות ומחלוקות באופן קיומן. 
בית  בתפילין,  ור"ת  רש"י  מחלוקת  ומפרט: 
אם  נותן"),  הוא  חוטין  (”כמה  הלל  ובית  שמאי 
פי"ט  שבת  (ירושלמי  שבת  דוחה  פסח  הקרבת 
 – המנורה   – כולם  ועל  ה"א).  פ"ו  פסחים  ה"א. 
משוקדים הגביעים או משוקדים כפתוריה ופרחי'. 

ומסיים: ”ועוד".
השתלשלות  על  גם  לרמז  שכוונתו  ונראה 
ימינו  עד  דנא  מקדמת  שופר,  תקיעת  וענין  סדר 
הגאונים  (אוצר  גאון  האי  רב  תשובת  וידועה   –
ובר"ן  י  סימן  פ"ד  ר"ה  ברא"ש  מובאת  קיז)  סימן 
היה  וכן  דבריו:  ותורף  תקץ)  סימן  ב"י  (ובשו"ע 
מהם  ישראל,  לכל  מנהג  קדמונים  מימים  הדבר 
שברים,  עושין  ומהן  קלות,  יבבות  תרועה  עושים 
אלו ואלו יוצאים ידי חובה ור' אבהו תיקן שיהיו 

כל ישראל עושים מעשה אחד.

כי  סבור  ה"ב)  פ"ג  שופר  (הל'  הרמב"ם  אמנם 
אכן נשכחה באשמת קשיי הגלות צורת התרועה: 
ורוב  השנים  אורך  לפי  ספק  בה  לנו  ”נסתפק 

הגליות".
לכולם,  התורה  אמרה  אחד  ”וסגנון  ובריטב"א: 

ואין הדורות שווין בדבר כו'".

סנהדרין שפתחו כולם 
בחובה – הנידון פטור

(וב'תורת   113 עמ'  כט  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
מנחם- יין מלכות' כרך ג' עמ' קצז)  ואילך מבאר 
הלכות  הרמב"ם  דין  פסק  את  בהרחבה  הרבי 
שפתחו...  ”סנהדרין  תשיעי:  פרק  ריש  סנהדרין 

ואמרו כולן חייב – הרי זה פטור". 
בשני  זאת  לפרש  אפשר  הגמרא  שבדברי  בעוד 
אופנים: א) ”חסרון" הנוגע לפסק הסנהדרין, שאינו 
דהלנת  הקיום  שחסר  (מכיוון  כדבעי  להיות  יכול 

דין); ב) חסרון בהגברא הפוסק – הסנהדרין; 
–  הרי מלשון הרמב"ם ”הרי זה פטור עד שיהיו 
כלל  חסרון  זה  שאין  מוכח   – יהרג"  ואחר־כך  כו' 
בהסנהדרין או בפסק דינם, אלא אך ורק בשייכות 

לאדם הנידון.
ורוצה  בעצם,  טוב  הוא  יהודי  כל  וההסבר: 
ואם  מציאותו,  אמיתת  וזוהי  קונו  רצון  לעשות 
אינם  מופלגים,  נבונים  חכמים  שהם  סנהדרין, 
יכולים למצוא עליו זכות – ”הרי זה פטור", מכיוון 
אינו  זה  שבית־דין  ורק  טוב,  אצלו  נמצא  שוודאי 
ההעלם,  בתכלית  שהוא  מפני  אותו  ’למצוא'  יכול 
הפסק,  (תכלית  אצלו  שיתקיים  אפשר  אי  הרי 

וממילא לא ה)פסק של בית־דין זה.
והרבי קובע:

ואין זה חסרון בהבית־דין או בגישתו לפסק – כי 
אמרה תורה ”אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות" 
בימים  יהיה  אשר  הגדולה  שהסנהדרין  מה  וכל 

ההם צריכים ויכולים לראות, היו רואים.
פסק  את  זה  ביהודי  לבצע  בכדי  יותר:  בעומק 
הב"ד ”יהרג" זהו דוקא לאחרי ש"יהיו שם מקצת 
של  והתכלית  שהתוכן  בזכותו"...  שיהפכו  מזכין 
עונשי ב"ד הוא כפרת האדם. והעונש יכול להביא 
הטוב  (ומגלה)  ”נוגע"  הוא  כאשר  דוקא  לכפרה 
שהיהודי   – פעולתו  את  העונש  פועל  אזי  שבו.. 
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מקבל את כפרתו וזוכה לעולם־הבא. 
–  עד כאן תוכן השיחה.

והנה, מצינו הסבר בדברי הבעש"ט:
קה"ת  (הוצאת  שכ  סימן  טוב'  שם  ב'כתר 
תשס"ד ע' קצב־קצג) פירש דברי הרמב"ם ”דעל 
ה'  משפטי  וכן  אמת  תורת  התורה  נקראת  כרחך 
אמת, וכן דיין הדן דין אמת... הקב"ה ב"ה וב"ש 
[ברוך הוא וברוך שמו] מראה לנו ברחמיו שאין 
דינו לבאי עולם בחק ובלי טעם, אלא נתברר הדין 
כל  דבאמרו  הרמב"ם  פסק  כן  על  ויכוח...  ע"י 
הסנהדרין חייב הוא זכאי, כיון שלא נתברר הדין 

ע"י ויכוח אפשר שכולם טעו".
בדוחק היה אפשר לבאר, שזהו המקור למסקנת 
את  ביהודי  לבצע  בכדי  יותר  ”בעומק  השיחה: 
שם  שיהיו  לאחרי  דוקא  זהו  ”יהרג"  הב"ד  פסק 
מקצת מזכין שיהפכו בזכותו", כלומר, נדרשים ב' 
דעות מזכות ומחייבות (”נתברר הדין ע"י ויכוח").

ואם כנים הדברים, יובן מדוע לא צויינו בשיחה 
זה  ”ואין  הסיק:  הרבי  כי  הכתר־שם־טוב,  דברי 
בכתר־שם־טוב,  מה־שאין־כן  בהב"ד",  חסרון 
שניתן  (אף   – טעו"  שכולם  ”אפשר  שמפורש: 
עדיין  הצליחו  שלא  בזה  היא  שהטעות  לפרש 

לגלות הטוב שבו)!
ובעצם)  (ביאור  נוקט  הרבי  בפשטות  אמנם 
 – בכתר־שם־טוב  שכתב  ממה  לגמרי  אחר  מהלך 
ולכן לא מצא לנכון להביאו (וגם לא להפריכו – 

מפני כבודו), וק"ל.

גניבת דעת וזמן 
למילי דשמיא

תשד"מ  ותזריע  שמיני  ש"פ  בשיחות 
הובא   (1365 עמ'  ב'  כרך  תשד"מ'  (’התוועדויות 
”מעשה רב" של אדמו"ר הזקן, שנהג בעת לימודו 
עם ר' אברהם המלאך להחזיר את מחוגי השעון 
זמן  משך  עמו  ילמד  אברהם  שר'  כדי  אחורנית, 
גנובים  ש"מים  אחר־כך  באומרו  יותר,  ארוך 

ימתקו".
וביאר זאת ע"פ הזוהר (ח"ג צג, ב) בענין ”פסקא 
כדי  אתנחתא,  תגנוב"  ”לא  שבתיבות  טעמא" 
לפעמים  כי  מתיבת ”תגנוב"  תיבת ”לא"  להפריד 

תגנוב, היינו, במילי דשמיא ובמילי דאורייתא.
ועפ"י זה אפשר לפשוט השאלה דלהלן: בשו"ת 

התעוררות תשובה (חלק א' סימן לו) דן בשאלה 
האם מותר לסובב ולהקדים את מחוגי השעון כדי 
לזרז את בני הבית לקום בזמן לתפילה ולקריאת־

שמע, ”אם אין בזה משום גניבת דעת".
וביקש להוכיח כן מגמרא שבת (קטו, א) רבא, 
כיון שראה שמחרפי [מקדימין בקניבת ירק לפני 
ממערבא  איגרת  (הגיעה)  אתא  אמר  המנחה] 
שאסור: ”נראה מזה שמותר להטעות בענין כזה". 
לו  שומעין  שאין  רבא  משראה  שמא  דחה,  ושוב 

כתב למערבא שיכתבו משם שאין לעשות כן.
ב'האהל'  שכתב  מה  הביא  שם  סופר'  וב'עקבי 
כשמתכוין  דעת  גניבת  איסור  שאין  ראיות  כמה 

לטובת חבירו.
והקשה על זה, דלכמה דעות, גניבת דעת בעיני 
ה'ראשונים' הוא מן התורה, והוא בכלל הלאו של 
יהיה  חבירו  לטובת  מכוין  אם  וגם  תגנובו',  ’לא 

אסור (ראה בבא מציעא סא, ב).
לפעמים,  כי  הזקן  אדמו"ר  דברי  על־פי  אמנם, 
 – מותר  הדבר  דאורייתא,  ובמילי  דשמיא  במילי 

נראה, אפוא, שאכן מותר.

כמו בצבא בשם ודם

כרך  שיחות'  (’לקוטי  תשט"ו  בשנת  הרבי  כתב 
יד עמ' 294 ואילך):

במשמעת  תלוי  בעיקר  ודם  בשר  בצבא  כמו 
ועל־אחת־כמה־ וקל־וחומר  מכל־שכן  דקבלת־עול... 
שהם  מישראל  אחד  לכל  בנוגע  הוא  שכן  וכמה 

צבאות השם יתברך... 
 (295 עמ'  (שם  תשכ"ט  משנת  מכתב  וראה 
בשנת  ה'"  ”צבאות  ייסוד  מאז  השיחות  ובריבוי 

תשמ"א.
דרך  על  האמונים  פולין  צדיקי  וכמה  [כמה 

הבעש"ט דימו עבודת ה' לעבודה צבאית]
כי  אומר  היה  מקרלין  הגדול  אהרן  ר'  הרה"ק 
עבודת ה' צריכה להיות עבודה קפדנית: ”אנחנו 

עובדים עבודה צבאית" (פרי ישע אהרן).
כותב  מפיאסעצנא  קלמן  קלונימוס  ר'  הרה"ק 
תקציב  מעשיך..  לכל  קצבה  בהנהגותיו: ”תקציב 
מקודם זמן כזה אשהה שם ולא יותר, אם אין זה 
שיח של חסידות. ובכלל תרגיש את עצמך כאיש 
שעה  דוחקת  שעה  וכל  עליו  זולתו  שעול  הצבא 

וכל מעשה רודפת מעשה אחרת".

24
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טעם הקפדה על ’ברכת
המזון' מתוך הסידור

מן המפורסמות הנהגתו בקודש של הרבי לברך 
ברכת המזון מתוך הסידור ובהטעמה.

מקור הנהגה זו ב'אור צדיקים' – להר"מ פאפירש 
– סימן כג סעיף לא:

הסידור...  מתוך  המזון  ברכת  לברך  ”מצוה 
ולדקדק במילותיה כמו שמדקדקין בקריאת שמע 
מצות  הוא  וגם  המלך  עם  כמדבר  הוא  כי  ויותר, 
עשה  מן התורה" (וראה גם ’ימי מלך' כרך א' עמ' 

233 הערה 10).

חשיבות לימוד וידיעת 
הלכות הצריכות

הרבי  החדיר  לנשיאותו  הראשונות  בשנים  כבר 
את חשיבות ידיעת ההלכות בחיי היומיום.

ב'לקוטי שיחות' כרך טז (עמ' 14 ואילך), האריך 
מפאת  למעשה,  הלכה  לימוד  עניין  בגודל  הרבי 
מחסור ברבנים שיפסקו פסקי־דינים בכל ארבעת 

חלקי השולחן־ערוך, ובפרט ב'אורח־חיים'.
הרבי ממשיך לפרט: 

בנוגע לאבן העזר, יורה דעה, ועל־אחת־כמה־וכמה 
בנוגע ל"אורח חיים" – ההלכות הנוגעות לפועל ממש, 
לא רק בזמנים קבועים, אלא בחיי היום־יום, וכשמו – 
”אורח חיים" כמעט אין בנמצא אצל מי לשאול־לברר.

וממשיך אחר־כך (שם): 
תפילה,  הלכות  הנהנין,  ברכת  בהלכות  דין  לפסוק 

או הלכות קריאת־שמע...
חסרון גדול נוסף – החשש שב'אורח חיים' (מה 
עלול  דעה')  ב'יורה  או  בגיטין  שאלות  כן  שאין 
הקיצור־שולחן־ עפ"י  לעצמו  לפסוק  בעל־הבית 

ערוך.
מנחם  (תורת  תשט"ו  שבט  יו"ד  שיחת  [וראה 
שמפרט:  עמ' 234)  יג  כרך  תשט"ו  התוועדויות   –
דיני  בתפילה,  הפסק  דיני  הנהנין,  ברכת  ”דיני 

טלית־קטן, דיני מוקצה בשבת וכיו"ב"]
או  ביורה־דעה  שאלה  על  שישיב  ”רב"  צריכים 
על  להשיב  כדי  רק  ולא  לטעות,  מבלי  באורח־חיים 
שאלות של אחרים, אלא גם בנוגע לעצמו, לידע כיצד 
להתנהג בביתו.. אפי' בנוגע ל... דיני טהרת משפחה... 

שבת כשרות ובטהרת המשפחה.
 – שיחת יו"ד שבט תשט"ו (שם).

חג  ועשית  ד"ה  במאמר  מפורשים  והדברים 
השבועות תרח"צ בתחלתו:

להיות  שצריכים  תירא,  ה"א  את  הכל  ”תחלת 
יראי־שמים וללמוד כל דיני אורח־חיים מהשכמת 
בציצית  דיניהם  פרטי  עם  ההלכות  וכל  הבקר 
שבת  והנהנין  וברכת־המזון  ונטילת־ידים  ותפילין 
ומועדים והנהגת האדם בכל עניניו... אותו תעבוד 

בהקיום בפועל־ממש... שיזכור פרטי הדינים...".
ובאמת, יש לציין לשו"ע אדה"ז הלכות תלמוד 

תורה פרק ב הלכה ט, וז"ל:
ד"ת  ללמוד  יכול  שאינו  מאחר  כזה  אדם  ”אך 
בלימוד  לימודו  כל  שיהיה  צריך  מאד,  הרבה 
לכל  הצריכות  הלכות  שהן  מעשה,  לידי  המביא 
וליזהר  כהלכתן  המצוות  לקיים  אותן  לידע  אדם 
שאי  דברים  והם  ושלום,  חס  באיסורים  מליכשל 
ילמדו  לא  אם  כלל  ולהסתפק  לישאל  אפשר 
כולו,  כמעט  חיים  אורח  רוב  דהיינו  תחילה. 
שדעתו  מי  וגם  וחושן־משפט..  דעה  יורה  ומיעוט 
הללו  הלכות  תחילה  ולחזור  ללמוד  לו  יש  יפה.. 
כל  על  קדימה  דין  להן  יש  כי  למעשה,  הצריכות 

שאר ההלכות שאין צריך למעשה כל־כך", עכ"ל.
 – בזה  שהאריכו  ישראל  לגדולי  עוד  ומצינו 

ויובאו כדוגמא דברי אחדים מהם:
ד"ה  טבת)  (לט  ב'  דרוש  ח"א  דבש'  ב'יערות 

”ואם כן":
אינה  ה'  אהבת  גם  הרבים  בעוונותינו  ”אבל 
שלמה אצלינו... אין ישיבת לומדי תורה לשמה... 
שוקדים על התורה בעומק הלכה של אמת, אלא... 
משניות,  גמרא,  לימודכם  כל  הבל...  של  בפלפול 
מדרש ושל"ה, ואין אחד נותן לב ללמוד או"ח על 
בוריו לדעת הלכות תפילין, ציצית, תפלה, ברכות, 
והלכות  שבת  הלכות  המזון,  וברכת  ידים  נטילת 
להמונים  והידיעה  רבות  הלכות  בהן  יו"ט... 
ויו"ט  שבת  מלאכת  מוקצה,  דיני  ובפרט  מעוטה, 
ואחשה  וכדומה.  הנהנין  ברכות  המועד,  וחול 
מיורה־דעה, כי יש בהן דינים לא דיני איסור והיתר 
השוים  דינים  שאר  רק  ומורים,  להורים  הנמסרים 
הלכות  מעלת  גודל  [על  אדם".  נפש  כל  לצרכי 
שבת, ישנה אריכות רבה בחלק ב דרוש ג (תוכחת 

מוסר והפסד)].
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Mivtzoim.co.il
    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך

דבר ראשון שיהיה אכפת
הרב אלכסנדר דרורי, כפר חב"ד

בשיחת שבת פינחס, י"ג תמוז תשי"ב, עומד הרבי על 
מהות 'קנאותו' של פנחס.

מסמלת  'קנאות'  המושג,  של  הרווחת  הפרשנות  לפי 
האמת  וצעקת  החומות,  על  עמידה  של  התנהגותי  מצב 
זו  הזולת.  של  ההכלה  ביכולת  התחשבות  ללא  האישית 

תנועה של התבצרות עיקשת ודווקנית בעמדות.
ואילו בשיחה זו מחדש הרבי שהקנאות בבסיסה היא 
ייתכן  ומעורבות.  מאכפתיות  הנובעת  הפוכה,  תנועה 
אדם  הוא  הקנאי  אך  חריף,  מעשי  ביטוי  לובשת  שהיא 
רלוונטית  הזולת  של  שמציאותו  לו,  'נוגע'  שהעניין 
הקנאים  ימי  בדברי  למצוא  שאפשר  כפי  (אגב,  עבורו 

לדורותיהם, שהיו לכל לראש אוהבי ישראל גדולים).
הוא  לפעולה;  ויצא  הלכה,  ונזכר  מעשה  ראה  פינחס 
לא היה מרוכז בעצמו ולא חיפש האם הוא ראוי מספיק 
שהרי  ובפרט  טהורים,  מניעיו  האם  המעשה,  את  לבצע 
משה ואהרון עמהם... (כפי שמסביר הרבי בשיחה אחרת 

בארוכה) העניין נגע לו ועבורו הוא מסר את נפשו.
בפדר"א  הנאמר  את  בשיחה  הרבי  מסביר  זה  לפי 
זכה  אליהו,  זה  פינחס  של  קנאותו  שבשכר  (ספכ"ט), 
בתנועת  בעיניו  ולחזות  ברית־מילה  בכל  נוכח  להיות 
כל  יהודי,  של  וביוקר  ישראל,  עם  של  מסירות־הנפש 
יהודי. מפני שדווקא אדם הרואה בכל יהודי אוצר יקר, 
בדרכי  ביטוי  לידי  באה  וקנאותו  האמיתי,  הקנאי  הוא 

נועם דווקא.
לנו  אכפת  שיהיה  'קנאים':  להיות  אותנו  חינך  הרבי 

מיהודי שני, מקיום מצווה.
זכינו, ברוך ה', שה'מבצעים' של הרבי מאפשרים לנו, 

ולּו לרגעים מעטים, לחוש את אותו רגש קנאות קדוש. 
אף אני זכיתי לצאת מידי יום שישי מהחממה החסידית 
אביב,  תל  לעיר  נוספים  אברכים  עם  יחד  חב"ד,  בכפר 
נועם  דרכי  של  'קנאות'  באותה  תפילין'  ב'מבצע  לעסוק 

ודרכי שלום, כפי שהדריך הרבי.
על ה'מבצעים' בתל אביב אפשר להמליץ, בדרך אפשר, 
בכיוון ההפוך: העבודה בדרכי נועם גורמת לתגובה זהה, 
הנקודה  להתעוררות  לפנים",  הפנים  "כמים  בבחינת 

היהודית מאחורי כל המסכות וההסתרים החומריים.

עבודת הדור
ושם דרוש ה' (לחודש אלול ד"ה ”אוי לי"):

קצרה  כי  להתנצל  להם  ואין  תורה  בני  ”כולם 
לאל,  תהלה  דעה  בעלי  הם  כי  ללמוד,  שכלם 
שיש  והלכות  ופלפולים...  פשטים  ולומדים 
ללמוד  חכמה  בלי  וימותו  מניחין,  נפש  חיי  בהן 
וביחוד  מצוות...  כמה  על  ועוברים  חיים  אורח 
דיני  בכל  האיסורים  רבים  וכהנה  מוקצה...  דיני 
מועד וחול המועד, וברכות ונטילת ידים, ברכת 
לב  על  שם  איש  אין  הרבים  ובעוונותינו  המזון, 
ללמדם כראוי. והדיינים מעמיקים בחושן משפט 
כי לחמם הוא, ובאו"ח נטו מנהלם ועקבותם לא 
נודע להם, חבל על דלית ליה מבוא לשער אשר 

לה' צדיקים יבואו בו, הוא אורח חיים".
בשו"ת ’חוות יאיר' סימן קכד כתב: 

”זה חובת היום ראוי לדעת לכל איש חלק או"ח 
דברים  בביתו  להורות  שידע  כדי  יו"ד  ואחריו 
חובת  מצוות  נכללים  אלו  חלקים  ובשני  קלים, 
וחלק  בחושן־משפט..  שימצאו  ממה  יותר  הגוף 
או"ח הוא חלק הטוב וכשמו כן הוא יושב שכול 

ואין איש שם על לב".
ובספר ’יוסף אומץ' (עמ' 269):

ילמוד  ובפרטות  יום...  בכל  הלכה  ”ילמוד 
שהם  פרטיהן  בכל  ברכות  בדיני  מאד  וידקדק 
חמור  ברכה  בלא  הנהגה  ועונש  מאוד  חמורין 
עונשו  ראויה  שאינה  ברכה  מברך  ואם  מאד, 
פחות  על  אחרונה  ברכה  מברך  אם  וכן  כפול... 
מכשיעור... טוב ללמוד הלכות פסח סמוך לפסח 
והלכות החג והלכות יום־טוב וחול־המועד אתרוג 
לעצרת  סמוך  עצרת  והלכות  לחג  סמוך  ולולב 
וכו'... ואפילו מה שאינו מובן ראיתי מורי הגאון 
מהרר"ה סגל ז"ל אב"ד פה שלא רצה לדלג... כי 

אמר שהוא ביוש גדול למה שמדלגין". 
ובטוב מסיימין.
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יום הולדת הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרן שניאורסאהן  – הרז"א – בנו הגדול של כ"ק 
אדמו"ר מהר"ש, ביום ה' פ' מטות, ונקרא על שם כ"ק אדמו"ר הזקן, ועל שם סבו, אבי 

אמו, הרה"ח ר' אהרן אלכסנדרוב משקלוב, חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה קורא את בניו ונכדיו בשעת הברית שלהם גם בשם ר"ת, 

ויקרא לו: רז"א, ואמר בלשון הזהר: דא רזא טמירא.
(סה"ש תרצ"ו ע' 113)

סיפרה אמו הרבנית רבקה, שכאשר היתה בהריון אתו, אמר לה חותנה כ"ק אדמו"ר 
ה'צמח צדק' שהיא נושאת בקרבּה 'ילד נעלה' ("ַא געהויּבענעם אינגל"). 

כשהיה הרז"א בן שלוש שנים, רצה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לשדכו עם נכדתו, בתו של 
כ"ק אדמו"ר ישראל נח - מהרי"ן. כשמהרי"ן הביע את חששו ”שמא לא ידע הילד ללמוד 
כראוי", השיב לו אביו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: "ללמוד לא ידע?! כמוך בודאי ֵידע, ואולי 
אף יותר ממך!" (כידוע היה מהרי"ן גאון עצום בנגלה ובחסידות). (קיצור תולדות חב"ד ע' 179)    
שתי  לחשוב  מסוגל  והוא  חזק  ראש  לו  ”יש  עליו:  אמר  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  אביו 

מחשבות יחד!".
(שם ע' 180)

יום כניסת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

בכה,  כשהילד  שבברית  מסופר 
מהר"ש:  אדמו"ר  כ"ק  זקנו  אמר 
לכשתגדל  בוכה,  אתה  ”מה 
בשפה  חסידות  ותאמר  רבי  תהיה 

ברורה".

לימים הורה הרבי להתוועד ביום 
חסידות  מאמרי  הגיה  ואף  זה, 
מיוחדים  בקונטרסים  אור  שראו 
(ד"ה  בתשמ"ט  זה   בתאריך 
ובתש"נ  לאיש")  והיית  "וחזקת 
ראה   - שיושבין")  עשרה  ("ד"ה 
המאמרים  ספר  מנחם  תורת 

מלוקט כרך ד' עמ' פד, קג.
(תורת מנחם ח"א ע' 9, וראה 
ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תריח)

חב"ד"  חסידי  ”אגודת  של  הרשמי  התקנון  נקבע 
אז  שהיה  אדמו"ר  כ"ק  של  שמו  הברית.  בארצות 
שתחת  ההנהלה  חברי  עשרים  בין  הופיע  בצרפת, 

נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. מתוך התקנון:
אנשי  החסידים  אגודת  יהיה  החברה  שם  "ראשית: 

חב"ד בארצות הברית.
שנית: המטרות אשר עבורן תתארגן האגודה הזאת, 

הן:
1. לפתח את המצב השכלי, הגשמי והחברותאי בין 

החברים.
2. להגדיל את רוח היהדות בין החברים ובניהם. 

3. לאפשר מרכז הקהילה בשביל המפעלים הקהליים, 
בהסתדרויות  השונים  והחברותאים,  האזרחיים 

השונות בקהילה, ולהתפתח את רוח האמריקאות.
בין  ועזרה  משותפת  הדדה  של  כללי  קשר  ליצור   .4

החברים וכתת החסידים".
(תולדות חב"ד בארצות הברית ע' יח, קעה־קעז)

תרי"ח

ת"שתר"מ

עת לדעת

י"ט
תמוז

י"ח
תמוז

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

ימי  שבעת  סיום 
הבר  של  המשתה 
כ"ק  של  מצווה 

אדמו"ר מוהריי"צ. 
(ראה במפתח מאמרים בספר 
המאמרים תרנ"ב־נ"ג. אג"ק כ"ק 
אדמו"ר חכ"ה ע' קצג)

תרנ"ג

תמונתו של 
הרה"ק ר' 

זלמן אהרן 
שניאורסון 
- הרז"א - 
אחיו של 

כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב נ"ע. 
צילום: ספריית 

אגודת חסידי 
חב"ד
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יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' 
שניאורסאהן  זלמן  שניאור 
מיהודה"),  ”שבט  (בעל 
אדמו"ר  כ"ק  מצאצאי 

ה'צמח צדק'. 
ההצלה  בפעולות  חלק  נטל 
של  אמו  חנה  הרבנית  של 
ובהגיעה  מבריה"מ,   – הרבי 
את  לארח  זכה  לפאריז, 
גדול.  בכבוד  הרבנית 

מנוחתו כבוד בניו יורק.
    הרבי נסע לבית העלמין, 
שהתמימים  הרבי  הורה  כן 

ואנ"ש יסעו. 
(ימי מלך ח"ב ע' 865)

תש"מ

פרשת  תמוז,  י"ז  קודש,  שבת  יום 
בלק (בחוץ לארץ)

על  הודיעו  לשחרית  כשנכנס 
התוועדות.

הורה להר' משה שי' וישצקי לומר 
לחיים.

בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
.7:00

יום א', י"ח תמוז, תענית (נדחה)
הרבי  של  וכניסתו  ביציאתו 
לקריאת התורה, עמדו זוג הורים 
השנתיים  בן  הפעוט  ילדיהם  עם 
החולה ל"ע במחלה, והרבי בירכו 

ברפואה שלימה.
למנחה  הרבי  נכנס   3:15 בשעה 
”דברי־ אמר  ולאחריה  למטה, 

כיבושין".
ולא  שרו,  בערב  לביתו  כשנסע 
סימן בידו (בימים הבאים כבר לא 

שרו).
יום ב', י"ט תמוז

המתינו  התורה  קריאת  לאחר 
ועד־ בגן־עדן־התחתון  לרבי 
עשירים שעוזרים למוסדות חב"ד 
הר'  שמוטקין,  הר'  היו:  (ואיתם 

קונין ועוד).
ודיבר  ידיהם,  את  לחץ  הרבי 
עמם באנגלית, וזה מה שהספקנו 

לקלוט:
הם אמרו שהם ימלאו את כל מה 

שקיבלו על עצמם.
עוד  להיות  שצריך  אמר  הרבי 
ברכם,  מכן  ולאחר  מזה,  יותר 
בג'  ועומדים  ”היות  ואמר: 
השבועות, ממילא נשמע בשורות 
וכשיבוא  יבוא,  שמשיח  טובות 
הבתים  כל  את  יעבירו  המשיח 
זה   – לארה"ק  והרכוש  והנכסים 
יצטרכו  ולא   – במהירות  יהיה 

יצטרכו  לא  וממילא  לכרטיסים... 
לדאוג להוצאות".

ואמר  שוב,  ידיהם  את  לחץ  הרבי 
שהוא לא ייתן יד לשלוחים כי הם 

לא ייענו לכך...
הרבי נסע לאוהל.

הגדול'  ב'זאל  התקיימו  אחה"צ 
הבן',  ו'פדיון  ברכות'  ’שבע 
עד  הרבי1)  (כהוראת  והתוועדו 

שחזר הרבי מהאוהל ב-9:30.
יום ג', כ' תמוז

שעון  עמד  דמנחה  הש"ץ  בחזרת 
נכנס   8 בשעה  ה'סטענדער'.  על 
הרבי,  של  הק'  לחדרו  הרש"ג 
ושהה שם עד 9:35 (אחר־כך עלו 

אליו אגוח"ח).
הערב טלפן הריל"ג להרב העלער, 
שתלמידי  והודיע  הכולל,  ראש 

הכולל ימשיכו ללמוד במקומם.
יום ד', כ"א תמוז

 ב-6:30 בערב לערך נכנס הרח"ל 
קצר  (זמן  הרבי  של  הק'  לחדרו 
למעלה  ועלה  יצא  שנכנס  אחרי 
חזרה)  ונכנס  ספר  איזה  והוציא 
ושהה עד 11:10, ומיד הרבי יצא 

למעריב.
יום ה', כ"ב תמוז

בחזרת הש"ץ מנחה עמד.
הכולל  בניין  על  כתבו  הלילה 
אהל  ישראל  ”מחנה  סט.  ביוניון 
(שמעתי  ליובאוויטש"  יי"צ 
שהייתה הוראה שזה יהיה בחשאי 
התחלת  עד  לכתוב)  (שהולכים 

הכתיבה).
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מתשובות 

שהגיעו לידינו:

היכנסו  יום  בתמוז,  י"ט  ביום  להתוועד   (1
בברית של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע.

תשמ"ה / יומן מבית חיינו
מתוך ’בית חיינו', ומיומנו של הרה"ת ר' מרדכי גלזמן
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שניים מקרא ואחד תרגום

14

הרב שניאור 
זלמן 
שניאורסון, 
פריז 
(משמאל), 
בתמונה עם מר 
יוסף שוורץ, 
מנהל הג'וינט 
באירופה, 
לאחר מלחמת 
העולם השנייה. 
צילום: אתר 
מוזיאון השואה 
בארה"ב

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מייסד ”אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש 
ת"ו".

(אג"ק שלו ח"ה ע' תיז־תכ).

כמוסד  חב"ד'  חסידי  ’אגודת  את  ביסס  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
העליון של חסידות חב"ד בארץ הקודש. במקביל הורה להקים את 
’צעירי אגודת חב"ד' כמחלקה לצעירים תחת אגודת חסידי חב"ד. 
בהפצת  העבודה  חב"ד  אגודת  צעירי  לידי  הועברה  הזמן  עם 
המעיינות והיהדות, כאשר בידי אגודת חסידי חב"ד נשארה הדאגה 
למוסדות החינוך, לביסוסם, לייצוגם, וכן האחריות על הקהילות, 

בתי הכנסת, משרות לאנ"ש, ושאר צרכי אנ"ש.
 כחלק מאחריות זו עומדים תחת אגודת חסידי חב"ד גם מוסדות 
מרכזיים אחרים, כמו ”רשת אהלי יוסף יצחק", ”נשי ובנות חב"ד", 

ועוד. 
תש"א

כ"א 
תמוז

תום  עם  לריגה,  חזר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ביקוריו בארצות הברית  ובארץ ישראל.

בנמל  המקום  בארה"ב קיבלוהו אלפים מיהודי 
הגדול  הקהל  פצח  הק'  פניו  כשנראו  יורק.  ניו 
אדמו"ר  כ"ק  כשיצא  הבא".  "ברוך  בשירת 
מוהריי"צ מהנמל, ליוו את מכוניתו שיירה של 
מאות מכוניות שעל כולם מתנוסס השלט "ברוך 

הבא כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש".

בכמה  ביקר  הברית  בארצות  שהותו  במשך 
ארצות  של  הגדולות  היהודיות  מהקהילות 
אחיהם  לעזרת  לבוא  אותם  ועורר  הברית, 

ברוסיא.

לפני שעזב את ארצות הברית, ביקר אצל נשיא 
מתן  על  לו  והודה  הובר.  מר  הברית  ארצות 

חופש הדת ליהודי ארצות הברית.
(קיצור תולדות חב"ד ע' 266)

תר"צ

כ"ב 
תמוז

תמונת כ"ק 
אדמו"ר 

הריי"צ נ"ע עם 
ראש עיריית 

בולטימור, 
במהלך ביקורו 

בארה"ב, כפי 
שפורסמה 

בעיתון מקומי. 
מימין: חתנא 
דבי נשיאה, 

הרש"ג ז"ל

י"ט
תמוז
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תשמ"ה / יומן
על דו"ח פעילות של א' הערים בארץ, 

הואיל הרבי לענות:
”נת' ות"ח אזכיר עה"צ, שתהא פעולה 
ובשורות  (או:  ויבש"ט  בכל  נמשכת 
הרוח  ורוממות  שמחה  ומתוך  טובות) 

קוממיות".
ליהודי  בנוגע  כללי  עניין  שכתב  לא' 

רוסיה, הואיל הרבי לענות:
לר"ח  בסמכיות  בעתו  ודבר  ות"ח  ”נת' 
מלכתחילה  הגאולה  חודש  תמוז 

אריבער, אזכיר עה"צ".
על הכינוס של הכולל ”תפארת זקנים 
השבועות,  חג  שלפני  יצחק,  לוי 

הוציא הרבי $600 והואיל לענות:

חג  לפני  שנים  מכמה  ”כמפורסם 
השבועות מבקרים עה"צ [=על הציון], 
מצו"ב   – מתאימים  נואמים  ויזמין 
שליחות  שי'  לכאו"א  להנ"ל  לחלק 

מצוה – לצדקה".
הואיל  (הכינוס),  מהנ"ל  הדו"ח  על 

הרבי לענות:
”נת' ות"ח והזמ"ג בסמכיות וכו' אזכיר 

עה"צ".
על הדו"ח של התהלוכה שהתקיימה 

בחג השבועות, הואיל הרבי לענות:
לימי  בסמיכות  בעתו  ודבר  ות"ח  ”נת' 

הגאולה י"ב־י"ג תמוז אזכיר עה"צ".

את  עזב  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ריגה ברכבת לביקור בארץ הקודש. 
הרכבת  על  עלו  חסידים  כשמונים 
העיר  עד  ונסעו  הרבי,  את  ללוות 
וירדו  מהרבי  נפרדו  שם  מיסוי, 

מהרכבת.

מסלול הנסיעה ברכבת היה: ריגא, 
ברלין, פראג, וינה. באניה: טרייסט, 
תמוז),  (כ"ט  אלכסנדריה  ברינדיזי, 

וברכבת - לירושלים (ב' אב).

כ"ק  עלה  תמוז)  (בכ"ג  בברלין 
עד  ונסע  לרכבת  נשי"ד  אדמו"ר 
מכ"ק  נפרד  תמוז  ובכ"ז  ברינדיזי, 

אדמו"ר מוהריי"צ וחזר לברלין. 
(ספר התולדות מוהריי"צ ח"כ ע' 25-26)

תרפ"ט

בדידי הוה עובדא

מתוך יומן 'בית חיינו'

מספר מ.מ.ה:
כשיצא הרבי שליט"א בהכרזה על מבצע נרות־שבת־קודש, היה יהודי א', 

בא' המקומות בקליפורניה שהיה מתנגד מאוד לליובאוויטש.
אותו יהודי היה רב של אחת העדות, ושכנע שם את עדתו שבנותיהם לא 

מחוייבות ולא צריכות לברך כלל על נרות־שבת־קודש בעת ההדלקה.
באותו זמן נתקפה ילדה אחת שם במחלת השינה, והרופאים לא ידעו כלל 
מה לעשות. השעות שהילדה הייתה ישנה הלכו ונתרבו מיום ליום, ועד 

כדי כך שהייתה ישנה רוב היום, ל"ע.
וביקש  שבמקום,  החב"די  לשליח  פנה  ואביה  מסוכן,  מאוד  היה  מצבה 
שיכתוב לרבי שליט"א על המצב החמור, וכן לבקש את ברכתו הק'. תשובה 
כשהתחילה  נרות־שבת־קודש.  להדליק  תתחיל  שהילדה   – הייתה  הרבי 
ככל  שהייתה  עד  ממחלתה,  להבריא  אט־אט  התחילה  להדליק,  הילדה 
הילדות הרגילות. כשסיפור זה נודע לרב הנ"ל, ציווה על הילדה שתדליק 

מהיום בלי ברכה.
הילדה עשתה כדברי הרב, וכעבור זמן קצר חזרה מחלתה שוב ל"ע.

אך  שבת־קדוש,  נרות  על  לברך  הפסיקה  שהיא  בכלל  ידעו  לא  הוריה 
השליח החב"די, ששמע שהמחלה שבה אליה שוב, החל לברר האם קיימה 
הוראת  את  לקיים  הפסיקה  הילדה  כי  וגילה  שליט"א,  הרבי  הוראת  את 

הרבי. השליח העמיד את ההורים על חומרת המצב.
הילדה חזרה להדליק נרות־שבת־קודש בברכה, וברוך ה' נרפאה ממחלתה.
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מלך,  א־ל   / בבכי  אמרר  אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו 
זכור   / ויעבור  מלך,  /א־ל  נאסר34  שעה   / ויעבור 
ברית  לנו  זכור   / אבות  ברית  לנו  זכור   / רחמיך35 
ראשונים / שמע קולנו36 / משיח צדקך37 / א־ל רחום 
שמך38 / עננו ה' עננו39 / מי שענה לאברהם / רחמנא 
דעני40 / ’אבינו מלכנו' הארוך41,  ובו: ”ברך עלינו שנה 
טובה"; ”זכרנו ל..." [ולא ’זכרנו בספר'] / ואנחנו לא 

נדע /  חצי קדיש.
ובמנחה  בשחרית  ’ויחל'  קוראים  התורה:  קריאת  
מתענה,  שאינו  מי  מתענים.  שלושה  רק  יש  אם  גם 
שאינו  למי  לתורה  קראו  לתורה.  לעלות  יקראוהו  לא 
מתענה וצר לו להודיע זאת מפני חילול השם – יעלה.

א־ל  ה'  ”ה'  אפך...";  מחרון  ”שוב  הפסוקים  את 
רחום... ונקה"; ”וסלחת..." – אומר הציבור בקול רם, 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  בתורה.  הקורא  אומרם  ואחריהם 
הציבור  עם  לאומרם  החל  לתורה,  כשעלה  דורנו 

וסיימם עם הבעל קורא. 
מביא42:  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  דיומא:  עניינא 
(אף  לומדים  יש  באב  ותשעה  בתמוז  י"ז  ”שביום 
שמעטים הם ביותר – ולא נתפרסם כלל וכלל) בתורה 
ו'צום  הרביעי'  ’צום  על־דבר  היום  פרשת  (בנביאים) 

תהלת  בסידורי  צולם  וכן  שהודעת",  "כמו  בו  נדפס   – וכו'  ציבור 
ה' הישנים, ואילו במחזור השלם וב'סליחות – מנהג חב"ד' נדפס 
בסידורי  תוקן  וכן  בעבר  כאן  תיקנתי  ועפ"ז  "כהודעת",  תמיד 
בסליחות  הרבי  מתפילת  בהקלטות  אך  החדשים,  ה''  'תהלת 

לעשרה בטבת ניתן לשמוע בבירור "כמו שהודעת".
גבר..."  "יום  אומרים  לחרוז  חרוז  בין  'פזמון'.  מסוג  פיוט   (34
כנדפס, ובסוף הפיוט חוזרים את כל החרוז הראשון (ע"פ הערה 
4 ב'סליחות – ליקוט טעמים ומקורות' של הרבי שנדפס בסו"ס 

'סליחות – מנהג חב"ד').
(ולא  בישועתך"  "פקדנו  בפסוק:    .347 עמ'  תהילת־ה'  סידור   (35

"ופקדנו"), וכן נדפס ב'סליחות – מנהג חב"ד'.
עד  וקהל,  חזן  פסוק,  אחר  פסוק  ואומרים  הארון  פותחים   (36

הפסוק 'אל תעזבנו' ולא עד בכלל. בסיום הקטע סוגרים הארון.
37) מדלגים "או"א... אשמנו... סרנו..." כיוון שכבר אמרו זאת בנוסח 
באותה  וידוי  פעמיים  לומר  שלא  האריז"ל  דברי  ע"פ  התפילה, 
תפילה. הרבי בהיותו ש"ץ היה מדלג גם "הרשענו ופשענו", כנראה 

מפני שגם זה (חלק מן ה)וידוי.
38) כשעבר הרבי לפני התיבה, היה אומר תמיד "למען אמיָתך.... 
אה"ק.  קה"ת  הוצאת  החדשות,  ('סליחות'  בכולם  וכן  בריָתך", 

וכנוסח אדמו"ר הזקן ב"הושענא, למען אמיתך").
39) באמירת "עננו" מסיים הש"ץ בקול רם במקומות המופסקים 
אלול־ חב"ד,  מנהגי  ('אוצר  העולם  כמנהג  דלא   ,(:) בנקודותיים 

תשרי, עמ' כח).
40) במניין של הרבי נהגו לנגן תפילה זאת בסיום הסליחות (ספר־

הניגונים ח"ג, ניגון רמז).
בנוסח 'עננו' צ"ל: "רך ְלַרצות" (אג"ק ח"ב עמ' קסב, ודלא כנדפס 

בסידורים ובסליחות, גם בחדשים).
41) כולו יחדיו מתחילה ועד סוף. במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן 
"אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" (ספר־הניגונים ח"א, ניגון ו).

42) ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63.

יום  של  שירו  אומרים  יום  שבכל  החמישי'43 (על־דרך 
וכיוצא־בזה)".

לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי  צדקה: 
תפילת מנחה ’אגרא דתעניתא', ויש נותנים לפי עלות 
ישראל  ו"מנהג  היום.  לאכול  אמורים  שהיו  הסעודות 
להרבות בצדקה (הן בכמות, והן באיכות – על־ידי סבר 

פנים יפות כו'44) ביום התענית"45.
מנחה: התפילה – בשעה מאוחרת יחסית46.

’ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי,  וקטורת,  וידבר 
המפטיר,  הוא  והשלישי  עולים,  לשלושה  כבשחרית, 
מפטירים  הקריאה.  לאחר  קדיש  חצי  אומרים  ואין 
”דרשו ה' בהמצאו" (ישעיהו נה,ו – נו,ח), ומברך אחר־

כך שלוש ברכות עד ’מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש47.
גם היחיד אומר ’עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, 
ה'  אמר  (וכבר  שכח  ואם  שומע...",  אתה  ”כי  ומסיים 
’אלוקי  אחרי  חתימה  בלא  אומרו  הברכה),  סיום  של 
’עננו'  אומר  הש"ץ  האחרון.  לרצון'  ’יהיו  קודם  נצור' 
כבשחרית (ראה לעיל), בברכה בפני עצמה בין ’גואל 
יום,  בכל  כפיים  נשיאת  הנוהגים  ל'רפאנו'.  ישראל' 
נושאים כפיים בתפילה זו, וכשאין נושאים כפיים אומר 

הש"ץ ברכת כוהנים.
במשנה)  (שמקורו  הישן  המנהג  את  חידש  הרבי 
דתענית־ציבור:  מנחה  אחרי  כיבושין"  ”דברי  לומר 
שאפשר  שבמקומות  הנ"ל,  המנהג  על  לעורר  ”כדאי 
לכל  מילים,  (כמה  מנחה  אחרי  יאמרו  זאת,  לפעול 
המתאים  תהילים  מזמור  או  כיבושין',  ’דברי  הפחות) 
לעניינים אלו, ובמקומות שמצד טירחא דציבורא [או 
לפעול  אפשר  אי  וכיוצא־בזה]  מלאכה,  ביטול  מצד 
’דברי  זאת – על־כל פנים יהרהרו במחשבה עניין של 
כיבושין', ומאחר ש'רחמנא ליבא בעי' – ובפרט עניינים 
הרי   – בלב'  התשובה  ש'עיקר  בתשובה,  הקשורים 

’מחשבה טובה, הקדוש־ברוך־הוא מצרפה למעשה48. 

43) מלכים־ב כה,ג־ח; ירמיה לט,ב־ז; זכריה ח, יח־יט.
44) "רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ד. טושו"ע יו"ד סי' רמט ס"ג".

45) (כולל ההערה הקודמת) לקוטי־שיחות הנ"ל עמ' 470.
46) שו"ע אדה"ז סי' קכ"ט ס"א. ספר־המנהגים עמ' 48 הערה 20. 
אם־כי הרבי היה מתפלל בשעה הרגילה בכל יום – 15:15 (כנראה 
בגלל סדרי הישיבה, שסדר נגלה אחה"צ מתחיל בה תמיד בשעה 

.(15:30
את  התחיל  ש"ץ,  הרבי  היה  שכאשר  נראה,  במראות־קודש   (47
ברכות־ סיום  לאחר  מיד  תענית־ציבור  במנחת  החצי־קדיש 
ההפטרה (כדי למנוע הפסק, ע"ד מנהגנו במנחת ש"ק), ותוך־כדי 

אמירתו, אמרו "יהללו" והחזירו את הס"ת לארון־הקודש.
48) לקוטי־שיחות כרך כ' עמ' 352, וש"נ. וחבל שככל הידוע, טרם 
הונהג הדבר בפועל אפילו בין אנ"ש (מלבד הצפייה בדברי הרבי 

במראות־קודש במקום שאפשר).
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להקהיל  משה"  ד"ויקהל  העניין  על  בהוספה   – תורה 
קהילות בכל שבת ושבת16, ו"להשתדל שבכל יום מימי 
ביום  המותר  באופן  הצדקה  עניין  יהיה  בין־המצרים 
זה... ביום השבת – על־ידי הכנסת אורחים (בסבר־פנים־
מפרישים  שלפניו  השישי  שביום  זה  על־ידי  או  יפות); 
במשפט  ”ציון  שנאמר  מה  על־פי  לצדקה"17],  ”משנה" 

תפדה ושביה בצדקה"18.
להוסיף)   – ישנם  שכבר  (ובמקום  לקבוע19  תורה: 
שיעורי לימוד בהלכה ופסקי־דינים, ולכל לראש – הלכה 
ו) גאולה21  (בענייני  וגם  אלו20,  ימים  מדיני  למעשה 
שאמרו  מה  על־פי  בית־מקדשנו,  בית־הבחירה,  בתורת 
כאילו  עליהם  מעלה  ”אני  זה  לימוד  שעל־ידי  רז"ל 
בספר    – בתנ"ך23  היינו:  הבית"22.  בבניין  עוסקין  הם 
מסכתות   – ובגמרא  במשנה  והלאה,  מ'  מפרק  יחזקאל 
בית־הבחירה.  הלכות   – וברמב"ם  ותמיד24,  מידות 
ולהוסיף וללמוד הביאורים בענייני בית־המקדש בתורת 
החסידות, ובפרט בתורתו של הצמח־צדק, שזכה דורנו 

 – טובים  לימים  שייהפכו  על־ידי  רפואה'  'הקדמת  שעניינן   (16
'התוועדויות' תש"נ שם.

כיו"ב  מהצעה  ופירוט  ובהערה.  עמ' 299  כג  כרך  לקוטי־שיחות   (17
בכיו"ב:  הרבי  הוסיף  במק"א   .24 עמ'  ח"א  תנש"א  בהתוועדויות 
טובה,  (עצה  רוחנית  צדקה  או  ('לחיים'),  ושתייה  באכילה  צדקה 
וכש"כ לימוד תורה), ובפרט החלטה בשבת על נתינת סכום מסויים 
בבוקר  לגבאי  או  לעני  ולתיתו  במוצש"ק  מיד  להפרישו  לצדקה, 
(סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 222 ובהערות, 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד 

עמ' 376 ועוד).
תורה,  היינו  ש'משפט'  דברים,  ר"פ  בלקוטי־תורה  כמבואר   (18
"כהלכתא  אונקלוס  ותירגם  הראשון",  "כמשפט  מ,יג)  (מקץ  ככתוב 

קדמייתא" (שם).
('התוועדויות'  ואחת  אחד  לכל  בנפש,  וקביעות  בזמן  קביעות   (19

תשמ"ג ח"ד עמ' 1834).
20) 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 78, 91 (מוגה), 108.

21) ספר־השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.
22) תנחומא פ' צו סי' יד. ויתירה מזו, שעל־ידי־זה "בניין ביתי" אינו 
"בטל" (ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 535). ואף [כנראה – באופן 
חיובי] נפעל בניין ביהמ"ק דלעתיד ('התוועדויות' תשמ"ב ח"ד ס"ע 
1945). הרבי החל לעורר ע"ז בשנת תשל"ו ('שלשלת היחס' בראש 
ס' 'היום יום עם מ"מ וציונים', החל מ'הוצאה חדשה ומתוקנת עם 

הוספות', תשמ"א).
וכליו  המשכן  בענייני   – תשא  תצוה,  תרומה,  בפ'  כל  וקודם   (23
ובגדי־כהונה, שמהן למדים לענייני ביהמ"ק. תוספת זו לא הופיעה 
אחת  פעם  אלא  מוגהות,  מהן  שרבות  השנים,  כל  בנדון  בהוראות 
וראה   ,2248 עמ'  ח"ד  תשד"מ  ב'התוועדויות'  (בלתי־מוגה)  ויחידה 
וראה  ובהערות.   252 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר־השיחות  בכיו"ב 

'התקשרות' גיליון שי"ב עמ' 18 הערה 25, וש"נ.
24) באחת הפעמים הזכיר הרבי את מעלת מסכת תמיד על מסכת 
מידות, "כיוון ש'מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים' 
הרי הלימוד אודות העבודה בביהמ"ק נוגע אז למעשה יותר מאשר 
הלימוד אודות בניין ביהמ"ק" ('התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 55 הערה 
186), וא"כ לכאורה יש ללמוד גם את כל ההלכות השייכות לעבודת 
כלי  בהל'  אלו,  למסכתות  השייכות  ההלכות  וקודם־כל  ביהמ"ק, 

המקדש, תמידין ומוספין, ומעשה הקרבנות שברמב"ם.

(אור־ ביחזקאל  הפסוק  על  דרושים  כמה  בו  ונתגלו 
התורה על נ"ך), ומעט גם על המשניות דמסכת מידות 

(חידושים על הש"ס, במקומו) וכיו"ב25.
להפריש   – אפשר  באם   – בצדקה  ההוספה  צדקה: 
ובתי־מדרש,  (בתי־כנסת  מעט  בית־מקדש  לצדקת 

ישיבות וכיוצא בזה)26.
תענית ציבור: מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה 
עמוד השחר. השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או 
לשתות, ַיתנה במפורש לפני השינה שעדיין אינו מקבל 
עליו את התענית, ואז מותר באכילה עד עלות השחר27.

שחרית: אין לשטוף את הפה בתענית ציבור28. קטנים 
מאכלים  אותם  מאכילים  להתאבל  דעת  בהם  שיש 

פשוטים, ולא יאכלו מעדנים29.
הציבור אומר ’עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר (בחזרת 
’גואל  ברכת  בין  עצמה  בפני  בברכה  ’עננו'  הש"ץ) 
רק  בבית־הכנסת  יש  אם  אף  ’רפאנו',  לברכת  ישראל' 

שלושה מתענים30. ואם אין – אומרו ב'שומע תפילה'31.
אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה,  אותן  אומרים  סליחות32: 

י"ג מידות, שמע קולנו. וכן אבינו מלכנו.
מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, בסדר דלהלן: אל 
תתנו דמי / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו, אתאנו לך 
 / אב  כרחם   / דמי  אל  אלוקים   / ויעבור  מלך33,  א־ל   /

 – הליקוטים  ספר  וראה   .38 עמ'  ח"ד  תשמ"ט  'התוועדויות'   (25
צמח צדק, ערך ביהמ"ק (אות ב עמ' רכב, ובהנסמן בסופו). בספר־
השיחות תנש"א ח"ב עמ' 691 נוסף, שבשנה זו, כיוון שעומדים כבר 
על סף הגאולה, יש ללמוד זאת לא מצד ההתגברות דרגש האבילות 
וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא (גם לולי החורבן) 
דבית־המקדש  והשלימות  להמעלה  וההשתוקקות  הכוסף  מצד 

השלישי, גדלות שלא היתה מעולם, עיי"ש.
קופת  בפועל  להביא  יש  צדקה,  נתינת  ע"ד  לעורר  כשבאים   (26
צדקה, שאז תיכף ומיד נותנים צדקה בפועל ('התוועדויות' תשמ"ח 

ח"ד עמ' 123).
27) שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ. וראה אג"ק לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ח"ג 
עמ' עה, שלכל הדעות מותר (כל ימות השנה), גם לדעת האוסרים 
דעתו  לכוון  או  לרפואה  זאת  עושה  אם  הזוהר,  על־פי  בכלל  זאת 
וברכת־ ברכות־השחר  אמירת  לאחר  (כמובן,  בזה  וכיוצא  בתפילה 
התורה אם הוא אחרי חצות הלילה. ואל ישכח ליטול ידיו שוב כראוי 

לאחר עלות־השחר).
מאי־ המצטער   .1 עמ'  'ספר־המנהגים  ס"ב.  תקס"ז  סי'  שו"ע   (28
רחיצת הפה, יש לדון להקל לשוטפו בנוזל שאינו ראוי כלל לשתייה.
בין־ ונטעי־גבריאל  ט  ס"ק  תק"נ  סי'  כף־החיים  זה  בענין  ראה   (29

המצרים פ"ו עמ' סח, וש"נ.
מעתיק  שיג  עמ'  חט"ז  ובאג"ק  עיי"ש,   ,45 עמ'  ספר־המנהגים   (30
הרבי רק "ג' מתענים" (ראה 'התקשרות', גיליון לג עמ' 18), וכן הביאו 

בלוח כולל־חב"ד לתענית אסתר, מהערות הרבי ללוח תשט"ז.
31) משנה־ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

 .45 עמ'  ספר־המנהגים   .362 עמ'  (הישן)  תהילת־ה'  סידור   (32
צויינו  התורה)  קריאת  (כולל  דלהלן  למנהגים  מהמקורות  כמה 

ב'התקשרות' גיליון לג עמ' 20, וראה גיליון מ' עמ' 18.
תענית  וחמישי,  דשני  בסליחות   ,372 עמ'  אור'  'תורה  בסידור   (33
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת פנחס1

י"ז בתמוז2
מעניינים  להישמר  יש  המצרים'  ’בין  של  בשבתות 
כדי  השנה,  שבתות  מבשאר  יותר  אבלות,  חשש  של 

שלא לתת מקום לחשש אבלות בשבת3.
פרקי אבות – פרק ו.

יום ראשון
תענית שבעה־עשר בתמוז – נדחה

בין־המצרים4:
נשים,  נושאים  אין  באב  תשעה  אחר  עד  זה  מיום 
עצמו,  באב  בתשעה  אפילו  לערוך  מותר  שידוכים  אבל 
ראש־חודש  עד  מותרת  ריקודים  בלא  שידוכים  וסעודת 
שידוכים  סעודת  לעשות  אסור  מכן  (ולאחר  מנחם־אב 

אפילו בשבת, אלא כיבוד קל5), ואין מסתפרים. 
ליטול ציפורניים אין איסור6.

לא  וגם  חדש,  בגד  או  פרי  על  ’שהחיינו'  מברכין  אין 

1)  בחו"ל: בלק.
2) והעיר הרבי לגבי שבת זו: "וצ"ע בנוגע להתחלת הלימוד בעניני 
את  דוחה  השבת  האם   – בשבת  שחל  בתמוז  בי"ז  הבחירה  בית 
כללות הזמן דבין המצרים, והתחלת בין המצרים בקביעות כזו היא 
הבלתי־ והענינים  הצום,  את  רק  דוחה  שהשבת  או  ראשון,  ביום 
רצויים דבין המצרים" (סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 691. ההדגשות אינן 

במקור).
3) לקוטי־שיחות כרך ד עמ' 1091. ומציין לחגיגה (יח, סע"א) – שגם 
איסור התירו שם מטעם כעין זה, ע"כ. והיו שנים שבהן הקפיד הרבי 

להתוועד בכל אחת משבתות בין־המצרים.
4) כנראה, אין נוהגין כפי המוצע בביאור־הלכה ר"ס תקנ"א (מא"ר 
וע'  אב.  מר"ח  כמו  בטבת  ועשרה  בתמוז  בי"ז  להחמיר  ופרמ"ג) 
לא  (כמובן  ועוד  עו  עה,  עג,  עמ'  ח"א  בין־המצרים  נטעי־גבריאל 

מכוונים לזה, אבל אם צריך – מכבסים וכו').
5) מ"א סי' תקנ"א ס"ק י.

שבת  בערב  אפילו  מותר  שבת  "לכבוד  כתבו  כולל־חב"ד  בלוח   (6
חזון" ונכון הדבר, אבל הניסוח מטעה כאילו בלא"ה אסור, כאשר גם 
נטעי־גבריאל  (ראה  ת"ב  בו  שחל  בשבוע  אלא  אסרו  לא  האוסרים 

בין־המצרים ח"א ר"פ כב, וש"נ), וגם אז צ"ב מה מנהגנו בזה.

בשבת7 (אלא אם־כן אינו מוצאו אחר־כך8). בשירה בפה 
שלא  בקייטנות,  מוקלטת  מוזיקה  שמיעת  איסור.  אין 
לשם שמחה ממש9, התיר הגרש"ז גרליק ז"ל עד ראש־

חודש מנחם־אב.
ב'בין  לעשות  שלא  רצוי   – ספר־תורה  והכנסת  סיום 

המצרים', אלא בזמן מתאים יותר10.
וטיולים11.  לנסיעות  ראוי  זמן  אינו  ’בין־המצרים' 
ככל  בהם  למעט  או  לדחותם  משתדלים  בקייטנות,  גם 
ונכון  כדאי  אלו,  בימים  לנסוע  שצריך  מי  האפשר. 
כדי  לפני־כן,  יתחילו  לנסיעה  משמעותיות  שהכנות 
שיודגש שהנסיעה החלה לפני שבעה־עשר בתמוז12. לא 

רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים האלה13.
לדחותה  יש   – שנים]  שלוש  [לבן  השערות  גזיזת 
להדר  שנהוג  העניינים  שאר  אבל  ’בין־המצרים'.  לאחר 
ברכות  טלית־קטן,  נשיאת   – התינוק  את  בהם  ולהרגיל 
זאת   – המיטה  שעל  שמע  וקריאת  המזון  וברכת  השחר 
אין דוחים, אלא נוהגים כרגיל, מיום מלאות לבן שלוש 

שנים14.
בלימוד  להוסיף  אלו15:  בימים  מיוחדות  הנהגות 
התורה ובנתינת צדקה [ובוודאי בשבתות שבין־המצרים: 

7) לוח 'היום יום'. לוח כולל־חב"ד.
8) שו"ע סי' תקנ"א סי"ז בהג"ה.

9) ראה כיו"ב בס' נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג פרק נג הערה ב, והל' 
אבילות ח"ב פי"ד ס"ד.

10) אג"ק כרך כ' עמ' רנג.
11) ראה נטעי־גבריאל בין־המצרים פכ"ג ס"ג.

12) היכל־מנחם כרך ב' עמ' ריד. ובשיחות־קודש תשכ"ה כרך ב עמ' 
230 "לארוז מזוודה או אפילו מספר ממחטות".

13) אג"ק כרך כד עמ' שנז, שלחן מנחם ח"ג ס"ע מח.
בעומר  בל"ג  דחויה  שבתספורת  וצ"ע  שנה.  עמ'  כד  כרך  אג"ק   (14
הורה הרבי לנהוג את כל הנ"ל מיום התספורת ואילך (אג"ק כרך ח 
עמ' רפט). ומאידך, את לבישת טלית־קטן וכו' ניתן להקדים לפני ג' 

שנים (ראה היכל־מנחם ח"ב עמ' כט).  
כ"ד  וחלק   486 עמ'  ח"י  חלק  לקוטי־שיחות  ו'צדקה']  ['תורה'   (15
עמ' 33. הלכות ('משפט') שבתורה בפרט, ולימוד הרמב"ם במיוחד, 
שכולל הלכות דכל התורה כולה ('התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 54). – 
הוספה זו שייכת גם לילדים הנמצאים במחנות־הקיץ ('התוועדויות' 
תשמ"ח ח"ד עמ' 50). ההוראות בנדון, שהן 'מילתא בטעמא' שייכות 
בלתי  הת'  הנחת  תשל"ח,  פינחס  מוצש"ק  (שיחת  ושנה  שנה  לכל 

מוגה סי"א).
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