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הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
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אור וחום ההתקשרות

...וישש לומר,, דעל ידי שששמביא בבהמממאמר מה שששכתתוב במדדדרררש שמרדדככי בדורוו היה 
ששקול כמשששה בדורו, עעל ידי זה פפסק בבעל ההמאאמר אתת הההדין על עעצצממו, שהההואא 

הרעעייאא מהיממנאא (בגיללוי) ששלל ככל אנשיי ההדור.

...וכמוו ככן הוא בבנוווגע למששה שבדוורנו, כככ"ק מו"ח אאאדדדמו"ר נששיאא דורנו,, 
שעבודתתתתו לעורר ולללגלות אאת ההאמוננה שבבבכלל אחד מממייששראל ששממצצד עצםם 

הנששמה היאאאא באופן ששאאאח"כ יעעבדדדו בכחח עצמממם, ועד שיההיו נר תממידד שאין ששיייך 
בו שיננוי גגםם מצדד כוחחוות ההגלוייםםם.

(מאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א – תורת מנחם ספר המאמרים אדר-סיון, עמוד לה) 

זמני השבוע

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
4.044.515.126.098.5511.5212.225.42.16.06ו', י' באדר

4.024.495.116.088.5511.5212.225.42.96.07ש"ק, י"א באדר
4.014.485.096.078.5411.5212.225.43.66.08א', י"ב באדר
4.004.475.086.068.5311.5212.225.44.36.08ב', י"ג באדר
3.584.465.076.048.5311.5112.215.45.06.09ג', י"ד באדר
3.574.455.066.038.5211.5112.215.45.86.10ד', ט"ו באדר
3.564.435.056.028.5111.5112.215.46.56.11ה', ט"ז באדר

3.544.425.036.018.5011.5112.215.47.26.11ו', י"ז באדר

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
17:0518:1817:2018:2017:1118:1917:2318:21תצווה - זכור

17:1018:2317:2518:2517:1618:2417:2818:26כי תשא- פרה



כבוד התורה

מענה לר' משה יצחק העכט (ז"ל):

כוכ"פ [כמה וכמה פעמים] בקשתי ועוררתי שבכלל - ובפרט בז"ה [בזמן הזה] – צ"ל [צריך להיות] 
בשמחה וכו' מובן שבאם מהשייכים אלי הוא בשמחה – פועל זה גם בי (ומכלל הן – אתה שומע כו')

המשך המענה בכתב יד קודש (שלא הגיע לידנו):

בפועל,  מעשה  ע"י  ובפרט  יותר  השייך  וכל 
ויום יומית הרי – הנ"ל הוא ביתר שאת כו' ויום 
יומית כו' ולפתע נתבשרתי שהוא אינו בשמחה 

(כל-כך?) וכו'!

ולא עוד, אלא שתולה זה בפירוש דאי קבלת 
מענה ממני – פירוש שאין לו יסוד כלל!

 - שנה  מעשים  יותר  שביננו  הקשר  ואחרי 
["דרך אגב" – המכ'[תבים] אליו (כלאיש כללי) 
מרוב  לחותמם  מגיע  ואיני  אצלי  מכבר  מונחים 
הטרדות באיכות] פשוט שבכל הנ"ל אין קפידא 
ח"ו כלל ולא יסיתו היצר להיות על ידי זה שלא 

בשמחה ח"ו. מהיר.

"שמחה פועלת גם בי"הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת תצווה | 'עצם', למעלה מ'ֵשם'

קיום התורה ומצוותיה יכול להיות באופן ד"זכרו תורת משה עבדי", כלומר, שהזכרון אודות עני־
של משה רבינו – "תורת  ני התורה ומצוותיה (מושבע ועומד כו') הוא כפי שהם קשורים עם שמו
משה". וישנו אופן נעלה יותר – כפי שהתורה ומצוותיה קשורים עם עצם מציאותו של משה רבינו, 
כפי שהוא למעלה מכללות ענין השם, כמודגש בפרשת תצוה שבה לא מוזכר שמו של משה רבינו.

ועל פי המבואר לעיל שעיקר ה'שטורעם' והשמחה כו' בלידת התינוק קשורה עם עצם מציאותו, 
מיד כשנולד עוד לפני נתינת השם, כלומר, שישנה חביבות יתירה הקשורה עם עצם מציאותו לפני 
נתינת השם – מובן, שכאשר קיום התורה ומצוותיה קשור עם עצם מציאותו של משה רבינו כפי 

והתלהבות. שהוא למעלה מענין של שם, אזי נפעל כללות קיום התומ"צ מתוך חיות
(תורת מנחם תשמ"ג חלק ב' תצוה, ע' 1047)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' באדר ה'תש"פ – י"ז באדר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע ק.הל' מלוה ולוה פרק י.הל' מטמאי משכב ומושב פרק ד-ו.י' באדר ו'

מ"ע קו.פרק יא.פרק ז-ט.י"א באדר ש"ק
מ"ע קד.פרק יב.פרק י-יב.י"ב באדר א'

פרק יג. הל' שאר אבות הטומאות.. י"ג באדר ב'
מ"ע קד. צו.פרק יג.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע צו.פרק יד.פרק ג-ה.י"ד באדר ג'
מ"ע צז.פרק טו.פרק ו-ח.ט"ו באדר ד'
מ"ע צז.פרק טז.פרק ט-יא.ט"ז באדר ה'
מ"ע קה.פרק יז.פרק יב-יד.י"ז באדר ו'

3030030
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עבודת ה' הנלמדת 
מאחשוורוש

מציאותו של אחשוורוש – ”מלך טיפש" – אינה אלא על ידי זה שבכל רגע 
נעשית התהוותו על ידי הקדוש ברוך הוא • רצונו האמיתי של כל אחד 
ואחד מישראל הוא ש"אחרית" מעשיו תהיה על פי רצון ה' • כל מעשינו 
ועבודתנו מכוונים להבאת הגאולה, ולכן יש להוסיף ביתר שאת וביתר 

עוז באחדות ישראל • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
רומז  ש"אחשוורוש"  פה1  שבעל  בתורה  מבואר 
”שאחרית  הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  על 
לימוד  שיש  בוודאי  שכן,  וכיון  שלו"2,  וראשית 
בנוגע  במגילה  המסופרים  העניינים  מפרטי  והוראה 

לאחשוורוש.
ובהקדים – שלכאורה הרי זה דבר הכי תמוה:

ענינים  כמה  מצינו  כפשוטו  לאחשוורוש  בנוגע 
בלתי רצויים ביחס לבני ישראל3, וכן עניינים שאינם 
וכמה  כמה  אחת  ועל  ל"שר"  אפילו  כלל  מתאימים 
ל"מלך", ועד שאמרו חז"ל4 ש"מלך טיפש היה" – ואיך 
ייתכן שמ"מלך טיפש" ישנו לימוד ורמז על (להבדיל) 

הקדוש ברוך הוא ”שאחרית וראשית שלו"?!
ידי  על  נברא  שבעולם  דבר  כל   – בזה5  וההסברה 
פיו  וברוח  נעשו  שמים  ה'  ”בדבר  הוא,  ברוך  הקדוש 
כל צבאם"6, ולכן, בכל הנבראים שבעולם צריך להיות 
ניכר מציאותו של הבורא. ובפרט על פי תורת הבעל 

1) ו"תורה בפירושה ניתנה" – שתורה שבכתב ניתנה יחד עם תורה 
שבעל פה (הקדמת הרמב"ם לספר היד בתחילתה).

2) מדרש – הובא במאורי אור א, קפב.
3) ראה לדוגמא מגילה יא, א: ”שהושחרו פניהם של ישראל בימיו".

4) שם יב, א.
5) ראה גם תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק ב עמוד 837

6) תהילים לג, ו.

הייחוד  (בשער  חב"ד  בתורת  שנתבארה  טוב  שם 
בנוגע  בזה)  וכיוצא  קדישא  התניא  שבספר  והאמונה 
הרי   – רגע  בכל  הבריאה  והתהוות  חיות  לחידוש7 
בוודאי שישנו וצריך להיות ניכר תמיד החיות האלוקי 

שמהווה את הנברא בכל רגע.
ומזה מובן גם בעניינינו – שמציאותו של אחשוורוש 
רגע  שבכל  זה  ידי  על  אלא  אינה  טיפש  מלך  בהיותו 
הוא,  ברוך  הקדוש  ידי  על  ההתהוות  נעשית  ורגע 
”שאחרית וראשית שלו", ”בדבר הוי' גו' וברוח פיו", 
והוראה  לימוד  יש  אחשוורוש  של  מענייניו  גם  ולכן, 

בעבודת האדם.

ב
אחשוורוש,  של  מהשם  הוראה   – לראש  לכל 

”שאחרית וראשית שלו":
הוראה  למדים  שלו"  וראשית  ד"אחרית  מהעניין 
ואחד  אחד  כל  בעבודת  עיקרית  והכי  כללית  הכי 
שמחנכים  הטף  וגם  והנשים,  האנשים  מישראל, 
להיות  צריכה  האדם  שהנהגת   – התורה  פי  על  אותם 
היינו,  ה"ראשית",  עם  קשורה  שה"אחרית"  באופן 
המתאים  באופן  נעשית  דבר  כל  של  שה"ראשית" 

להמשך ו"אחרית" הדבר.

7) חידוש ממש, לא רק בכ"ף הדמיון (”כחדשים") בלבד.

דברמלכות

4
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נראית  שלהם  שה"ראשית"  דברים  ישנם  ולדוגמא: 
אינה  שלהם  ה"אחרית"  אבל  ומתוק,  טוב  כדבר 
ה"אחרית  שגם  לקטן  אפילו  כשמסבירים  ולכן,  כן8. 
הפחדה  יראה,  (ללא  עליו  פועל  זה  הרי  ”שלו",  היא 
והבהלה) להימנע מדבר זה שאחריתו אינה באופן טוב, 
אלא להתנהג בהנהגה הראויה לילד אנושי, ועל אחת 

כמה וכמה ילד יהודי.
היא,  הדברים,  כל  של  ה"אחרית"   – יותר  ובכללות 
שיהיו בהתאם לרצון הקדוש ברוך הוא – ”אני נבראתי 
לשמש את קוני"9, ובהתאם לכך צריכה להיות ההנהגה 
יבוא  זה  ידי  שעל  באופן  הדברים  כל  של  בה"ראשית" 
של  רצונו  פי  על  הרצויה,  לה"אחרית"  עד  ההמשך 

הקדוש ברוך הוא.
 – שלו"  וראשית  ד"אחרית  בהדיוק  להוסיף  ויש 
אחד  כל  של  והפנימי  האמיתי  רצונו  הוא  זה  שעניין 

ואחד מישראל (שלו):
כל יהודי, אפילו ילד קטן שאין לו עדיין מעלת השכל 
שיסבירו  מיוחדת  להשתדלות  זקוק  אינו  בשלימות, 
רק  מספיק  הבורא.  רצון  קיום  והתכלית  שהעיקר  לו 
להזכיר לו שהוא מאמין (”מאמין בן מאמין"10) באמונה 
מציאותו  ומהווה  מחיה  הוא  ברוך  שהקדוש  שלימה 
בכל עת ובכל רגע, ושוב אינו זקוק להסברים נוספים 

שהנהגתו צריכה להיות על פי רצון הבורא.
ובהדגשה יתירה בימי הפורים – שאצל כל בני ישראל 
היה מצב של מסירת נפש (”נקהלו ועמד על נפשם"11), 
ובלשון רבינו הזקן בתורה אור12 ש"מסרו עצמן למות 
נפש  מסירת  בבחינת  כולם  ש"היו  כולה",  השנה  כל 
ממש.. למסור נפשן להריגה ולא לעבור דת חס ושלום, 
ולא עלה על שום אחד מהן מחשבת חוץ13 חס ושלום", 
שאין  הרצון,  מסירת  גם  כולל  נפש  שמסירת  וידוע14 
מציאותם  שכל  כיוון  לבדו,  לה'  אלא  אחר  רצון  להם 

היא באופן דקדוש לה'.
הקדוש  נותן  ה',  רצון  פי  על  מתנהג  יהודי  וכאשר 
לו,  המצטרך  בכל  והצלחה  ברכה  תוספת  הוא  ברוך 
כולל גם שהברכה וההצלחה נמשכת ומתלבשת באופן 

8) ראה לדוגמא משלי ה, ג-ד :"נופת תטופנה גו' ואחריתה גו'"
9) שמנה וברייתא סוף מסכת קידושין.

10) שבת צז, א.
11) אסתר ט, טז.

12) מגילת אסתר צז, א. קכ, ד.
13) ועל כל אחת ואחת דיבור חוץ או מעשה חוץ.

14) ראה תורה אור מקץ לו, ב. ליקוטי תורה שלח מח, סוף עמוד ד. 
ובכמה מקומות.

המתאים לפי ערך והבנת המקבל (כולל גם ילד קטן), 
אשר, גם ענין זה הוא מהמעלות בברכותיו של הקדוש 
ברוך הוא, שכל תוקף ומעלת הברכה כפי שהיא מצד 
לכלי  המתאים  בלבוש  וחודרת  נמשכת  ה',  וכח  רצון 
כשם  שלו,  וטובה  ברכה  שזוהי  אצלו  שנרגש  המקבל, 
שהעבודה בקיום רצון הקדוש ברוך הוא היא רצון שלו, 

כנזכר לעיל.

ג
שנתקבלה  מהטענה  להוראה  בנוגע  גם  מובן  ומזה   
ד"מפוזר  במצב  הם  ישראל  שבני   – אחשוורוש  אצל 

ומפורד בין העמים":
כך  כדי  ועד  ישראל,  בני  על  לקטרוג  האפשרות 
שכתוצאה מזה נגזרה גזירה עליהם (כמסופר במגילה), 

היא – בגלל המצב של פירוד, ”מפוזר ומפורד";
עד  כמוך")  לרעך  (”ואהבת  ישראל  אהבת  ולאידך, 
לאחדות ישראל, מבטלת האפשרות של גזירה וקטרוג, 
כיוון  הגלות,  עניין  כללות  שמבטלת  אלא,  עוד,  ולא 
שהגלות הוא בסיבת הפירוד15, ובהיבטל הסיבה בטל 

בדרך ממילא המסובב.
נזכרים  האלה  ”הימים   – אלה  בימינו  מזה  וההוראה 

ונעשים":
למטרה  מכוונים  אלה  בימינו  ועבודתנו  מעשינו  כל 
ותכלית אחת – קירוב הגאולה האמיתית והשלימה על 
ידי משיח צדקנו, ”אחכה16 לו בכל יום שיבוא"17, שלכן, 
הגאולה  להביא  קרובות  הכי  העצות  הם  מה  מחפשים 

בפועל ממש ותיכף ומיד ממש.
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  שידוע  [ואף 
מרצוננו  ”לא  מקומו)  וממלא  יחידו  (בנו  אביו  בשם 
לארץ  נשוב  אנו  בכוחותינו  ולא  ישראל  מארץ  גלינו 
יתברך  והוא  כו'  הגלנו  יתברך  מלכינו  אבינו  ישראל 
החליט  מזמן  שכבר  לכך  נוסף  הרי,   – כו'"18  יגאלנו 
בני  מוסיפים  הקיצין"19,  כל  ש"כלו  הוא  ברוך  הקדוש 
יותר  עוד  ולזרז  למהר  העבודה  ענייני  בכל  ישראל 

פעולתו של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל].

15) ראה יומא ט, ב.
16) ראה ליקוטי שיחות חלק כג עמוד 394 ואילך.

17) הן אצל אלה שנוהגים לומר זה בדיבור, והן אצל אלה שאין מנהגם 
לומר בדיבור אלא במחשבה, כמנהג חב"ד.
18) ליקוטי דיבורים חלק ד תרצב, א. ועוד.

19) סנהדרין צז, ב.
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באהבת  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  צריכים  ולכן 
ישראל ואחדות ישראל, כיוון שעל ידי זה מבטלים את 

סיבת הגלות ומביאים את הגאולה.
העניין  עם  גם  קשור  הגאולה  שעניין  להוסיף  ויש 
ד"אחרית וראשית שלו" – כי, כללות הנהגת האדם בכל 
רצון  פי  על  שלו"  וראשית  ”אחרית  ד  העניינים  פרטי 
הקדוש ברוך הוא מקרבת ומזרזת ומביאה את הגאולה, 
”שאחרית  הוא  ברוך  הקדוש  של  מלכותו  תתגלה  שאז 
ובכל  המקומות  בכל  כולו,  העולם  בכל  שלו"  וראשית 
הזמנים שנכללים בין ”ראשית" ל"אחרית", ועד לאחרית 
באים  שמהם  האחרונים,  הגלות  רגעי   – הזמנים  כל 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה  של  הראשונים  לרגעים 

וההמשך דזמן נצחי שלאחרי זה.

ד
 – האחדות  לעניין  בנוגע  מיוחדת  כח  ונתינת   [...]  

כשנמצאים יחד בימי סגולה שבתקופת ימי הפורים:
מתחיל מערב פורים, י"ג אדר – י"ג בגימטריא ”אחד", 
ולהעיר גם מהרמז במגילה – ”ביום אחד בשלושה עשר 

לחודש שנים עשר"20.
בשושן והמשכו  עצמו,  בפורים  וכמה  כמה  אחת  ועל 
והנשים  האנשים  ישראל,  בני  לכל  ששייך   – פורים 
אחד  כל  של  האמיתי  שהמקום   – המקום  מצד  והטף: 
ואחת מישראל הוא ב"שושן21 הבירה", עיר הבירה של 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם, 
ששם נמצאת נשמתו של כל אחד ואחד מישראל, וכיון 
ש"נשמתם עיקר וגופם טפל"22, נמצא גם הגוף הגשמי 
בני  שכל  היינו,  הבירה",  ב"שושן  שהוא)  מקום  (בכל 
הזמן  ומצד  בשושן";  אשר  ”היהודים  נקראים  ישראל 
סיהרא  ”קיימא  שבו  עשר  החמישה  יום  באדר,  ט"ו   –
חודש  של  הלבנה  שלימות  גופא  ובזה  באשלמותא"23, 

אדר, ש"בריא ותקיף מזליה"24.

ה 

20) שם ג, יג.
”שושנה",  מלשון  ”שושן"   – לאסתר  ד"שושן"  מהשייכות  להעיר   (21
בגימטריא אסתר (פרי עץ חיים שער הפורים פ"ו, ועוד), שהיא פעלה 

אחדותם של ישראל – ”לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן".
22) ראה תניא ריש פרק לב.

23) זוהר חלק א קנ, רע"א. חלק ב פה, רע"א. ועוד. וראה שמות רבה 
פט"ו, כו.

24) תענית כט, ריש ע"ב.

והמעשה הוא העיקר25:
ימי  של  כח  הנתינת  את  לנצל  ואחת  אחד  כל  על 
עניינים  בכל  להמשיך  טובות  החלטות  ולקבל  הפורים 

אלה בימים שלאחרי זה, באופן נצחי.
 – בפורים  במיוחד  מודגש  הנצחיות  שעניין  ולהעיר, 
שהרי ”כל26 ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל 
בטיהרא  ד"שרגא  באופן  שיהיו  (כיון  המשיח  לימות 
וימי  שנאמר28  אסתר...  ממגילת  חוץ  אהני"27),  מאי 
הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף 

מזרעם"29.
בהדגשה  היא  פורים  של  שהנצחיות  להוסיף,  ויש 
לרעהו  איש  מנות  ”משלוח  של  העניין  מצד  גם  יתירה 

ומתנות לאביונים":
”(משלוח מנות איש ל)רעהו" – קאי (גם) על הקדוש 
תעזוב",  אל  אביך  ורע  ”רעך  שכתוב30  כמו  הוא,  ברוך 
מקיים  הפורים  בימי  ולכן,  הוא"31,  ברוך  הקדוש  ”זה 
 – לרעהו"  איש  מנות  ”משלוח  הוא  ברוך  הקדוש  גם 
דרך  ועל  ישראל.  בני  ולכל  מישראל  ואחד  אחד  לכל 
מודגש  הפורים  שבימי  דכיון   – לאביונים"  ”מתנות  זה 
לבדו,  לה'  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  הרצון  שלימות 
עד כדי מסירת נפש, הרי הוא בבחינת ”אביון" ש"תאב 
לכל דבר"32 ביחס לענייני אלוקות, ובמילא, נותן הקדוש 
ברוך הוא לכל אחד ואחת מישראל ”מתנות לאביונים".

של  לאביונים"  ו"מתנות  מנות"  ש"משלוח  ומובן, 
הקדוש ברוך הוא, ולפי הישג ידו (של השולח והנותן) 
ופירי  פירות  ועושה  ונצחי  קיים  עניין  הוא   – דווקא 

פירות33.

ו
של  לגאולה  ובסמיכות  שבהמשך  רצון  ויהי   [...]  
האמיתית  לגאולה  ומיד  תיכף  נזכה  האלה  הפורים  ימי 

25) אבות פרק א משנה יז.
26) רמב"ם הלכות מגילה בסופן.

27) ראה תורה אור מגילת אסתר קכא, א-ב. ובכ"מ.
28) אסתר ט, כח.

סוף  עד  צאצאיהם,  צאצא  זרעם,  זרע  גם  כולל  ש"זרעם"  להעיר   (29
כל הדורות.

30) משלי כז, י.
31) פירוש רש"י על הפסוק. פירוש רש"י שבת לא, א. ועוד.

32) פירוש רש"י ראה טו, ד. תצא כד, יד.
ש"פ  משיחות  קונטרס  (ראה  חז"ל  במדרשי  שמצינו  דרך  ועל   (33
שהצמיחה  גפן  הייתה  המקדש  שבבית  וש"נ)  בסופו.  זו  שנה  בשלח 

פירות ופירי פירות.



אמרו חז"ל כי 'אחשוורוש' המוזכר במגילה רומז לקדוש ברוך הוא, ”שאחרית וראשית שלו". מובן אם כן, כי 
יש ללמוד הוראות בעבודת האדם מפרטי העניינים המסופרים במגילה אודות אחשוורוש.

הוראה א' – משמו של אחשוורוש, ”אחרית וראשית שלו":

על  אחראי  האדם  שכן,  רצויה.  (תוצאה)  ל'אחרית'  מובילה  היא  כי  פעולה,  כל  ב'ראשית'  לוודא  האדם  על 
כי  אפוא,  לוודא,  יש  קוני".  את  ”לשמש  היא  הרצויה  והתכלית  ה'אחרית'  שלו".  ואחרית  ”ראשית  מעשיו, 

'ראשית' כל פעולה תתאים ל'אחרית' זו. 

הוראה ב' – מהטענה שהתקבלה אצל אחשוורוש: ”ישנו עם אחד מפוזר ומפורד":

אהבת  מתוך  מאוחדים,  בהיותם  ומפורדים.  מפוזרים  הם  כאשר  רק  אפשריים  ישראל  על  וגזירה  קטרוג 
ישראל, אין מקום לעניינים אלו. 

יתירה מזו, מלבד שלילת גזירה וקטרוג מבטלת אחדות ישראל את כל עניין הגלות – הגלות באה בסיבת 
שנאה ופירוד, נמצא כי אחדות ישראל מבטלת את סיבת הגלות. 

מכך מובן, כי בכדי לזרז את הגאולה האמיתית והשלמה יש להוסיף באהבת ישראל ובאחדות ישראל, 

ימי הפורים הינם ימים המסוגלים להוספה בעניינים האמורים, יש לנצל את נתינת הכח המיוחדת של ימי 
הפורים לקבלת החלטות טובות בעניינים אלה.

סיכום

7

והשלימה – ”מיסמך גאולה לגאולה"34, גאולת פורים 
עד  יום  שלושים  להמתין  צורך  ואין  פסח35,  לגאולת 
פורים  של  לגאולה  ממש  בסמיכות  אלא  פסח,  גאולת 

באה הגאולה האמיתית והשלימה.
ממש,  זה  ובמקום  ממש  זה  ברגע   – לנו  תהיה  כן 
שמיא"36,  ענני  עם  ל"ארו  להמתין  צריכים  שלא  ועד 
אלא גם כשנמצאים במקום הגלות (חוץ לארץ) ובזמן 
הגלות, נעשה רגע זה הרגע האחרון של הגלות, והרגע 
עוד  בהיותנו  הגאולה,  של  הראשון  הרגע  שלאחריו 
אנו  נמצאים  כי,   – התחתון  כדור  ובחצי  לארץ  בחוץ 
של  טובים  מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בבית 
עבודתו  עבד  שבו  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
ושלימות  גמר  (סיום  האחרונות  שנותיו  עשר  במשך 
כל עבודתו) בחיים חיותו בעלמא דין, אשר, כתוצאה 

34) מגילה ו, סע"ב.
35) פירוש רש"י שם.

36) דניאל ז, יג. וראה סנהדרין צח, א.

פירות,  ופירי  פירות  ישנם  שלו  ה"זריעה"  מפעולות 
להאיר"37,  ”נרות  תלמידים,  ותלמידי  תלמידים 
ועד  גדול",  ”אור  ועושים  הגלות  חשכת  שמבטלים 
ש"לילה כיום יאיר"38, מצד בחינה שלמעלה משניהם 
עד שלילה ויום שווים – על דרך מה שנאמר בפורים 
”עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"39, שעניינו 
בעבודה הוא עניין אתהפכא חשוכא לנהורא40 (על ידי 

עבודת התשובה41).

(מתוך יחידות כללית לאורחים ט"ז אדר תש"נ. תורת מנחם 
התוועדויות תש"נ ח"ב עמ' 293 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה)

37) ראה ליקוטי שיחות חלק ב עמ' 484 ואילך. וש"נ.
38) תהילים קלט, יב.

39) מגילה ז, ב.
40) ראה ליקוטי שיחות חלק ז עמ' 22 ואילך.

41) כולל גם ”לאתבא צדיקייא בתיובתא" (ראה זוהר חלק ג קנג, ב. 
ועוד) – חיבור שתי המעלות של צדיקים ובעלי תשובה.

26
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"בין הארגונים 
החשובים"

מאישים   - לפעם  מפעם   - לבקש  הרבי  נהג  בערך,  תשד"מ,  משנת 
למסור  או  וכדומה  מכתב  'משקה',  ולקבל  ל'מזכירות'  להיכנס  רבים 
שמות להזכירם על-הציון • הרבי שומר 'סוד' אפילו מהמזכירים • שורת 
ביטויים תקיפים – לא לערב את ה'מזכירות' בענינים לא לה! • באיזו 

רשימה שלישית שפות קרא הרבי מכתבים •

מנת  על  השמות  עם  הפתקים  ליתן  הרוצים  אלו 
אחר-כך  שימסרו  או  עתה,  יתנום   – הציון  על  להזכירם 

על-ידי ה'מזכירות'.
תמוז  ט"ו  התוועדות  בסיום  הרבי  הכריז  כך   -

תשמ"ו (’התוועדויות תשמ"ו' כרך ד' עמ' 113).

חלוקת 'משקה'
 דרך המזכירות

תשד"מ  שבט  יו"ד  בשלח  פרשת  בשבת 
הודיע   (883 עמ'  ב'  כרך  תשד"מ'  (’התוועדויות 

הרבי:
כדי לקשר התעוררות זו דיום ההילולא עשירי בשבט – 
עם ענין של פועל אתן בקבוקי משקה (בהם ימזגו משקה 
וכו',  מוסדות  מנהלי  מהשלוחים,  לכאו"א  זו)  מהתוועדות 
כדי שיוסיפו  יום ההילולא  לאחרי  הנוסעים למקומותיהם 

בכל הפעולות דהפצת היהדות והמעיינות.
”וכדי למנוע טורח הציבור (”טירחא דציבורא") – יכנסו 
מחר בבוקר ל"מזכירות", ושם יקבלו את בקבוקי המשקה, 
כדי  אמם,  ושם  שמם  את  פתקא  על-גבי  שיכתבו  לאחרי 

להזכירם על הציון של בעל ההילולא.
כמו כן אלו שהכניסו לפני השבת בקבוקי משקה עבור 
ענין של חנוכת הבית – יקבלו גם הם ע"י ה"מזכירות", כדי 

שלא לחלק [=בין אלו לאלו].
בשלח  פרשת  בשבת  עצמם  על  חזרו  הדברים 

תשמ"ה (’התוועדויות תשמ"ה' כרך ב' עמ' 1126):
יקבלו  ההילולא...  דיום  ההתוועדות  ע"י  זאת  לקשר 

על-ידי  השבת...  לאחרי  בקבוקי-המשקה  את  השלוחים 
ה'מזכירות' כבשנה שעברה.

בערב חג השבועות של אותה שנה (שם עמ' 473) 
מסכת  של  ’סיומים'  עריכת  דבר  על  הרבי  מעורר 
ומסיימים  הספירה  בימי  לומדים  אותה  ’סוטה', 
בערב חג השבועות – ”וכדי להשתתף בכל זה – יש 
שהובא  ממשקה  בו  שמעורב  משקה,  ב"מזכירות" 

מארץ-הקודש מסיום הרמב"ם...".
גם שנה קודם לכן, בהתוועדות י"א ניסן תשמ"ה 
הכריז   (1727 עמ'  ג'  כרך  תשמ"ה'  (’התוועדויות 

הרבי:
ברצוני להוסיף שכל אלו שיערכו ’סיומים' על הרמב"ם 
בבוקר,  (מחר  ב'מזכירות'  לקבל  יוכלו   – הפסח  חג  לפני 
או אפילו עוד הלילה) מן ה'משקה' שהובא לכאן מחגיגת 

ה'סיום' בביתו של הרמב"ם בעיר ’פאס'...
בסיומה של התוועדות ש"פ ויקהל (פרשת שקלים 
’התוועדויות   – תשמ"ו  שני)  אדר  מברכים-החודש 

תשמ"ו' כרך ב' עמ' 688:
קנקני  את  יקבלו   – דציבורא  טירחא  לגרום  שלא  וכדי 
המשקה ב"מזכירות" לאחרי צאת השבת, או ביום ראשון" 
שימזגו  ”לאחרי  הרמב"ם  לסיומי  בקשר  נאמרו  הדברים 
לתוכם מן המשקה דהתוועדות זו – שבו נערך [ע"י הרבי] 
הסיום  בחגיגות  השתתפות  בתור   – הרמב"ם  על  הדרן 

במקומם הם.
יהודה  להרב  משקה  קנקן  הרבי  נתן  ואחר-כך 

לייב שי' גרונר – עבור חגיגות הסיום ברחבי תבל.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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מכן  לאחר  ומעלה  חודש 
י"ג  בהתוועדות  הרבי  מודיע 

ניסן (שם כרך ג' עמ' 107): 
ב"מזכירות"  עדיין  נשאר 
שנועד  מהמשקה  ”שיריים" 
למטרה זו – עבור סיומי הרמב"ם 
חידושי-תורה  קובצי  (והדפסת 
שהם  לאלה  הרמב"ם)  על 
גם  (וראה  ”נמושות"...  בבחינת 

שם עמ' 105).
יכנסו  השבת  צאת  לאחרי 
השלוחים ל"מזכירות" כדי לקבל 
מהתוועדות,  משקה  בקבוק 
עם  מעטפה  ישאירו  כן  וכמו 
לשלוח  שיוכלו  כדי  כתבתם 
להם ההעתקה מהמכתב שנכתב 
השלוחים"  ”כינוס  לקראת 
תוכנו  אשר  ת"ו  בארץ-הקודש 
מקום  שבכל  להשלוחים  מיועד 
ציון  והן  עצמו  המכתב  (הן 
העיון  אשר  המראי-מקומות 
בהבנת  מוסיף  אלו  במקומות 

הענינים לאשורם).
בסיום  הרבי  הודיע  כך 

תשד"מ'  (’התוועדויות  תשד"מ  עקב  ש"פ  התוועדות 
שם   – קודם  כך  על  שדיבר  אחרי   2425 עמ'  ד'  כרך 

עמ' 2422).
(’התוועדויות  תשד"מ  מנחם-אב  כ"א  בשיחת 

תשד"מ' כרך ד' עמ' 2431) הודיע הרבי:
אלו שייסדו כוללים בשם ”תפארת זקנים לוי יצחק" ועדיין 
לא קיבלו השתתפות כפי המדובר – יודיעו על כך ע"י מכתב 

ישיר ל"מזכירות".
 - יפרטו ויציינו (א) את השם שניתן ל"כולל", (ב) הכתובת 
להיכן ישלחו את סכום ההשתתפות, (ג) ומה טוב – שיצרפו 
מעטפה עם כתובת מן המוכן, כך שלא יפלו טעויות וכיוצא-

בזה.
וכל פרטים אלו יזרזו את משלוח סכום ההשתתפות בלי-

נדר.
א'  כרך  תשמ"ז'  (’התוועדויות  תשמ"ז  ויצא  ובש"פ 

עמ' 587):
ומכיון שנמצאים כאן כמה וכמה שחוזרים למקומם לפני 
”שטורעם"  ויעשו  וכו',  התוועדויות  את  שיערכו  כסלו,  י"ט 
במקומו  ואחד  אחד  כל  לעיל,  האמורים  הענינים  כל  אודות 
יכנסו  זו..  מהתוועדות  גשמי  דבר  עם  זה  לקשר  כדי  הנה   –
לאחרי השבת ל"מזכירות", ויקבלו קנקני משקה מהתוועדות 

זו...
תשמ"ז'  (’התוועדויות  תשמ"ז  וישב  פרשת  ובשבת 

כרך ב' עמ' 115):
ואלו שלא הכניסו קנקני משקה – יוכלו לקבל ב"מזכירות", 
מנת  על  זו,  דהתוועדות  מהמשקה  ”שיריים"  השבת,  לאחרי 

לקחת עמהם כדי לחלק במקומם".

בין הארגונים החשובים...
’התוועדויות   – תשמ"ז  במדבר  (ש"פ  לפעמים 
תשמ"ז' כרך ג' עמ' 379) הזכיר הרבי את ה'מזכירות' 

בין ”הארגונים והוועדות למיניהם". והרבי פירט:
חינוך,  לעניני  מרכז  מזכירות,  הקהל,  ועד  השכונה,  רבני 

צעירי אגודת חב"ד וכו' וכו'.
עבודה  תורה  וקדושה,  טוב  בעניני  מונח  שלהם  הראש 
וגמ"ח – אבל לא הכנסת אורחים וקבלת פנים לכבוד הרבנים 

האורחים המגיעים לכאן לחג השבועות...

הרבי שומר 'סוד' מהמזכירים...
בקשר  הערות  הרבי  כתב  תשל"ו  שנת  בשלהי 
שלג- עמ'  ל"א  כרך  (’אגרות-קודש'  אנטבה  למבצע 

שלד), ובסיום המכתב הוסיף:
מפני הזהירות וכו' [=שמירת חשאיות] – נמסר כל-הנזכר-
לעיל ע"י מקבל הדו"ח ומחזירו ולא במכתב ע"י המזכירות 

וכו'.

לעיתים הוסיף הרבי בכתב יד קדשו (כאן, במכתב להנהלת ישיבת 'אחי תמימים' בראשון-לציון: "מתאים") על נייר 
המכתבים של ה'מזכירות', וכתב את שם המזכיר בכתי"ק

24
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שורת הוראות תקיפות
את  לתבוע  וכלל  כלל  כחו  מיפה  מהמזכירות)  (ולא  איני 

מישהו לדין -
כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ז  בשנת  הרבי  כתב  כך 

ל"ב עמ' קי).
בחורף תשל"ה (’אגרות-קודש' כרך ל' עמ' ט) כתב 

הרבי להנהלת אחת הישיבות:
ולא  אותי  לא  כלל  בזה  לערב  אין  שכותבים  הענינים 

מזכירות שלי ולא בריאותי כלל וכלל.
ושוב בצום גדליה תשל"ו (כרך ל"א עמ' ב):

אין תפקיד המזכירות כלל – לנהל ישיבות תומכי תמימים, 
או להיות ממלא מקום הנהלתם.

רק בלשון הקודש
בהקלדת  סייעו  או  עסקו  המזכירים  כל  כמעט 
הודיע  הרבי  השונים.  לנמנעים  ושיגורם  מכתבים 
שב'מזכירות'  מכיוון  כי  זרות,  בשפות  אליו  לפונים 
וגרמנית  רוסית  איטלקית,  בצרפתית,  שולטים  אין 
באחת  לקבל  יוכלו  התשובות  שאת  הרי  (אשכנזית) – 
משלוש השפות: לשון-הקודש, אנגלית או אידיש. יחד 
בשפה  ולכתוב  להמשיך  רשאים  מצידם  הם  זה,  עם 

הנוחה להם...
בימי חנוכה תשד"מ כותב הרבי (נעתק ב'ימי מלך' 

כרך ראשון עמ' 137 הערה 58):
”במזכירות לא כותבים איטלקית, לכן בא המענה בלשון 

הקודש, אבל יכול גם להבא לכתוב בשפת מדינתו".
’אגרות-  – תשכ"א  אדר  וביו"ד  תשי"ח  סיון  בכ"ד 

קודש' כרך י"ז עמ' קפ וכרך כ' עמ' קט: 
המענה  בא  ולכן  אשכנזית,  כותבים  אין  שלי  במזכירות 
לכתוב  להבא  גם  יכול  הוא  אבל  בלשון-הקודש  [המכתב] 

אשכנזית כיון שקורא הנני שפה זו.
תשכ"ה  שבט  בכ"ה  הרבי  כותב  ובקצרה  זו  וברוח 

(’אגרות-קודש' כרך כ"ג עמ' שלז):
יכול  כ[בודו]  אבל  גרמנית,  כותבים  אין  שלי  במזכירות 

לכתוב לי גם בשפה זו אם נוח לו יותר.
עמ'  י"ד  כרך  (’אגרות-קודש'  תשי"ז  שני  אדר  בט' 

תעח):
המענה  בא  ולכן  צרפתית,  כותבים  אין  שלי  במזכירות 
צרפתית,  לכתוב  להבא  גם  יכולה  מצדה  היא  אבל  בעברית 

כיון שקורא הנני שפה זו.

בסדרת  פעמים  כשלושים(!)  בעוד  מופיע  זה  תוכן 
”בלשון  נכתב  ”בעברית"  במקום  אך  ’אגרות-קודש' 
הקודש" ומשנת תשכ"ב (’אגרות-קודש' כרך כ"ב עמ' 

יו"ד) כותב הרבי:
אנגלית..  או  אידיש  הקודש,  לשון  רק  כותבים  במזכירות 

להודיע באיזו שפה להמשיך... מכאן.
 (וראה גם כרך י"ד עמ' שפג)

ובדרך כלל נכתב בסגנון הפוך:
במזכירות לא (אין) כותבים צרפתית, אבל יכול גם להבא 
לכתוב צרפתית, ויודיע באיזה שפה נוח לו [=או: אם לענות 

לו] לקבל המענה, בלשון-הקודש, אידיש או אנגלית.
עמ'  ט"ז  כרך  שפג.  עמ'  י"ד  כרך  (’אגרות-קודש' 
עמ'  ח"י  כרך  שנג.  שלו.  עמ'  י"ז  כרך  קכא.  עמ'  צז. 
צג. קע. שכד. תסז. תקז. כרך י"ט עמ' טו. שמג. כרך 
כ"ג עמ' כה. עו. כרך כ"ד עמ' קיט. רז. כרך כ"ה עמ' 
רלח.  עמ'  ז"ך  כרך  ד.  עמ'  כ"ו  כרך  (בקצרה).  ריח 
במקום  (”במשרדינו"  רצד  רמד.  קלז.  עמ'  ל"ב  כרך 
ב"מזכירות") כרך ל' עמ' יב. קכח. (בהשמטת ”אידיש" 

ושוב ”במשרדינו")).
עמ'  כ"ח  כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ג  אייר  בכ"ב 

ריא) כתב הרב לפרופסור ירמי' שי' ברנובר:
כיון שבמזכירות כאן הרבה יותר קל לכתוב בלשון הקודש 
מאשר ברוסית, ולוקח בחשבון שהוא יודע לשון הקודש, לכן 
שגם  מדגיש,  הנני  אמנם  קודש.  בלשון  לכתוב  ממשיך  אני 
קל  עכ"פ  עתה  שלעת  סיבה,  מאותה  ברוסית  יכתוב  בעתיד 

לו לכתוב ברוסית מבלשון קודש.
עמ'  יו"ד  כרך  (’אגרות-קודש'  תשט"ו  תשרי  בכ"ח 

כד) כותב הרבי לאחד:
כיון שב'מזכירות' שלי אין מכונת כתיבה ברוסית, לכן הנני 
עונה באידיש, אך מובן שלהבא תוכל לכתוב בשפה הנוחה 

לך.
במשך השנים נדפסו תשובות הרבי ברוסית (בעיקר 
העליה  עם  חדשים  לעולים  שנכתבו  ב'אגרות-קודש' 
מרוסיה ובמקביל בכתב-יד מזכיר שוגרו מכתבים של 

הרבי לרוסיה).
אך בשנת תשד"מ מציין הרבי (’היכל מנחם' כרך ב' 

עמ' קצא):
משום שבמזכירות נקל יותר לכתוב בלשון הקודש מאשר 
יקשה  לא  שבוודאי  הקודש,  בלשון  המענה  בא  ברוסית, 
להבינו. ומצדו יכול גם להבא לכתוב לי ברוסית, ויודיע אם 

נוח לו יותר לקבל מענה בלשון הקודש או באידיש.
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הסוד שמסתתר
 בתענית אסתר

מה הסיבה לתענית שאנו מתענים בי"ג באדר, ומדוע שמּה הוא תענית 
אסתר? • אסתר צמה שלוש יממות, מדוע אנו מסתפקים ביום אחד? 
והאם אסתר צמה צום נוסף עבור כל העם היהודי? • חידוש מהפכני 

במהותה של תענית אסתר, מעובד מתורת רבינו 

”כאן המקום לעורר על ענין שנתחדש אצלי... לאחרי 
שהתייגעתי על זה כמה ימים, וביום הפורים עלה בדעתי 
שאין מקום לקושיא, אלא הענין מובן בפשטות, וכמדובר 
כמה פעמים שדוקא תירוצים וביאורים הכי פשוטים לא 

תופסים בקלות כל-כך"...

’תענית  כל  בפי  נקרא  אדר  בי"ג  התענית  של  שמּה 
אסתר', וכן נזכרה בפוסקים (שו"ע או"ח סו"ס תרפ"ו. שו"ע אדה"ז 

שם סרפ"ח ס"ד. ועוד) בשם ’תענית אסתר'.

ההנחה הרווחת היא שהתענית קשורה עם הצום בן 
שלושת הימים של אסתר המלכה בחודש ניסן ג'ת"ה, 
אליו הצטרפו כלל היהודים הנמצאים בשושן, כמתואר 

במגילה (ד, טז):
”ֵל, ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן, ְוצּומּו 
ָעַלי ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום, ַּגם 

ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן".
אך כאשר מעיינים בקורות סיפור פורים, הקשר בין 
צומּה של אסתר לבין תענית י"ג באדר הולך ומתרחק:

1) צום אסתר נמשך שלוש יממות רצופות, כבקשתה, 
ולא יום אחד, כפי שאנו צמים כיום.

2) צום שלושת הימים של אסתר התרחש בכלל בחג 
(מדברי  רש"י  שמפרש  כפי  אדר,  בחודש  ולא  הפסח 
הגמרא (מגילה טו, א) והמדרשים (אסת"ר פ"ח, ז. פרדר"א פ"נ) על 
”על  עבר  שמרדכי  יז),  ד,  (שם  מרדכי"  ”ויעבור  הפסוק 
דת, להתענות ביום טוב ראשון של פסח", והתענה בחג 

הפסח - ביום טוב האסור בתענית.
התעניות  ימים  באלו  דעות  שתי  שישנן  [להעיר, 
התקיימו: לדעה א' – התעניות היו בימים י"ג י"ד וט"ו 

בניסן (אסת"ר, פרד"א - שם), לדעה ב' – בימים י"ד ט"ו וט"ז 
בניסן (פרש"י עה"פ).

וכפי שכתב רבינו הזקן בהלכות פסח (או"ח סת"צ ס"ב): 
”וטוב לעשות איזה דבר בסעודה ביום שני (של פסח) 
לזכר לסעודת אסתר שהיתה ביום זה שבו ביום נתלה 

המן" - המן נתלה לאחר משתה היין השני] 
פורים  ערב  כיום,  מתענים  שאנו  התענית  כן,  אם 
בדרכה  אסתר  של  לצומּה  קשר  כל  לה  אין  דפרזים, 
אל המלך אחשוורוש להתחנן לפניו על עמה אף שלא 
נקראה לבוא אליו זה שלושים יום ואחת דתה להמית.

בי"ג  צמים  שאנו  הצום  פשר  מה  השאלה:  נשאלת 
באדר, ומדוע הוא נקרא ’תענית אסתר'?

 תענית המלחמה
האבודרהם כתב (סדר תפלות תעניות ופי'):

היהודים  ויקהלו  שם  על  אדר...  בי"ג  ”מתענין 
אשר בשושן בי"ג בו, ואמר: (בגמרא מגילה ב, א) י"ג (זמן) 
קהילה לכל הוא" (כפירוש רש"י: ”הכל נקהלו להנקם 
מאויביהם"), וכמ"ש בתנחומא (בראשית ג) ”נקהלו וגזרו 
שבה  צרה  עת  הוא  המלחמה  שזמן  מכיוון  תענית", 

זקוקים לרחמים".
לדעת האבודרהם, תענית אסתר שאנו נוהגים היום 
נקבעה לא לזכר התענית שאסתר צמה קודם פגישתה 
היהודים  שקבעו  התענית  לזכר  אלא  אחשוורוש,  עם 
כמעט שנה לאחר מכן, בי"ג אדר ג'ת"ו, כאשר נקהלו 
להרוג בשונאיהם, וגזרו תענית בעת צרה שבה ישראל 

זקוקים לרחמים.

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

22

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
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מתוך שמחה באופן ד'עד דלא ידע', אבל עם הגבלות 
כו', ובפרט בנוגע לתלמידים, ועל-דרך זה בנוגע לכל 
בני-ישראל, כמדובר כמה פעמים שצריך להיות על-פי 
בזה,  להאריך  צורך  ואין  החסידות,  דתורת  ההגבלות 

כיוון שהדברים ידועים ומפורסמים, וגם בדפוס"108.
בחוץ  הן  ומקום,  מקום  בכל  ולפרסם  להרעיש  ”יש 
הקדושה,  בארצנו  (ועל-אחת-כמה-וכמה)  והן  לארץ 
באופן  יהיו  הפורים  ענייני  שכל  ההשתדלות  דבר  על 
 – ושמחה'  ל'משתה  בנוגע  מלך'...  הדרת  עם  ד'ברוב 
אף שכל אחד ואחד חוגג סעודת פורים בביתו, עם בני 
’ברוב  פורים  בשמחת  להוסיף  יכולים  הרי  משפחתו... 

עם' לאחרי הסעודה בביתו עם בני משפחתו"109.
בביתו,  אחד  כל  של  הסעודה  לאחר  בבית-חיינו, 
מתוועדים שוב בלילה, כיוון שגם ב'עד דלא ידע' יש 
ל'לא  להגיע  כדי  להתייגע  ויש  מזו,  למעלה  זו  דרגות 
”מאמר   – האדמו"ר  מנהג  יותר110.  נעלה  באופן  ידע' 

דא"ח בתוך הסעודה"84.
 – משקה  בשתיית  ההגבלה  אודות  הידועה  הגֵזרה 
היו  אבל  בפורים111.  גם  (לכאורה)  עומדת  בתוקפה 
דפורים  בהתוועדות  ביקש  אדמו"ר  שכ"ק  פעמים 
אחד  שעל-כל-פנים  שלאחריו112,  דשבת-קודש  או 
המסובים יקיים ’עד דלא ידע' כפשוטו ו'יוציא' בזה ידי 

חובה את כל הציבור113.
כטעות  ח"ו  ליצנות  של  עניין  איננו  ”פורים-תורה" 
העולם, אלא שבמקום לדייק ולהתייגע על עומקם של 
דברים, מתעכבים על עניין שטחי יותר, עניין הקשור 
זה  הרי  אופן  בכל  אבל  בשמחה,  הוספה  לידי  ומביא 

עניין של ”תורה", ככל ענייני התורה114.
עבור  מגבית  לעשות  הרבי  נהג  פורים,  בהתוועדות 
כ"ק  נהג  ההתוועדות  סיום  לקראת  רבינו'115.  ’קופת 
כולל  פסח,  למבצע  ההכנות  אודות  להזכיר  אדמו"ר 
לדאוג למעות-חיטין, מזון ולבוש, כיוון שמיום הפורים 

עצמו מתחילים ”שלושים יום לפני החג"116.

108) 'התוועדויות' תש"נ ח"ב עמ' 372. אמנם היו פעמים שהורה הרבי לקיים 'עד-
ה'גזירה',  לפני  גם  מכך  הסתייגות  היתה  לבחורים  ביחס  [אך  כפשוטו  דלא-ידע' 
כגון  כנ"ל,  כשהורה  גם  לאחריה  וכמובן   ,45 עמ'  ח"ב  תשי"ב  'התוועדויות'  ראה 
לאותה  על-ידו  נדחתה  ב'משקה'  להגבלה  הידועה  וה'גזירה'  תשל"א]  בפורים 
שעה. וכנראה לזה הכוונה בשיחת ש"פ שמיני תשמ"א (הקטע השייך לזה נעתק 
גם בס' 'אשכילה בדרך תמים' עמ' 181). וראה 'אוצר' עמ' רצ, ובכרך אלול-תשרי 

עמ' שסט-שע בקשר לשמחת-תורה.
109) ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 335.

עמ'  ח"א  תש"נ  בספר-השיחות  ואילך.  עמ' 1420  ח"ג  תשמ"ה  'התועדויות'   (110
351 הציע הרבי לערוך ג' התוועדויות בקשר לימי הפורים, כדי שיהיו באופן של 

'חזקה', עיי"ש.
111) כמפורש בכ"מ, ומהם במענה ב'יחידות' שנדפס בס' היכל-מנחם כרך ג עמ' 

רנח.
112) כגון 'התוועדויות' תשמ"ה ח"ג עמ' 1478.

113) ביאור העניין במכתבו שנדפס ב'התוועדויות' תשמ"ב ח"ב עמ' 980.
114) 'התוועדויות' תשמ"ה ח"ג עמ' 1426.

115) ספר-המנהגים שם, וראה ב'אוצר' עמ' רעט-רפג.
116) שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"א. ראה 'התוועדויות' תשמ"ב ח"ב עמ' 977, תשד"מ 

ח"ב עמ' 1280, תשמ"ח ח"ב עמ' 303, תנש"א ח"ב עמ' 399 ,339, ועוד.

נוהגים לשיר ’האפ קאזאק'117.
* מי שלא שמע את המגילה, יש לקרוא אותה עבורו 
איחר,  ואם   ,(5:45 (בתל-אביב:  השקיעה  עד  בברכה 
בלא  יקראו  לפני-כן,  כולה  את  לשמוע  יוכלו  שלא 

ברכה עד צאת-הכוכבים (בתל-אביב: 6:09).

יום רביעי
ט"ו באדר, שושן פורים

יום  הלילה,  כל   – לכתחילה  לבנה  קידוש  זמן  סוף 
שלישי בלילה אור ליום רביעי.

כאמור  ונוהג  הפורים,  יום  הוא  עיה"ק  בירושלים 
אתמול בערי הפרזות. בעיר חיפה קוראים את המגילה 

גם בט"ו, כי היא ספק מוקפת חומה118.
בהספד  ואסור  תחנון  אומרים  אין  הפרזות:  בערי 

ובתענית. מרבין קצת במשתה ושמחה119.
בערי הפרזות (ומחר גם בירושלים) יש להוסיף היום 
 – ט"ז  ביום  עצמו;  הפורים  יום  של  מזו  רבה  בשמחה 
החודש,  מימי  ויום  יום  בכל  וכן  יותר,  גדולה  שמחה 
שמחה  להיות  צריכה  אדר  דחודש  האחרון  שביום  עד 

מופלגת ביותר120.
גם לאחר ימי הפורים שייך לעורר על ’מבצע פורים', 
מפני שתכליתם של ימי הפורים היא שההתעוררות של 
”קיימו מה שקיבלו כבר" תבוא לידי ביטוי גם אחר-כך, 
ואז מתחיל מבצע פורים האמיתי121. ופעם אמר הרבי 
סיבה אחרת, לסייע לאלה שנזקקו ללוות כדי שיוכלו 
לחוג את הפורים כהלכתו – לפרוע את חובותיהם, וגם 

זה חלק מ'מבצע פורים'122.
בגלל  יותר,  גדולה  השמחה  פורים  שאחרי  בימים 
גאולה  ”מיסמך  הגאולה  עניין  גם  נתווסף  שבהם 

לגאולה", גאולת פורים לגאולת פסח123.

בין  פורים  נזכר  לפעמים  תשל"ב.  פורים  שיחת  כד)  ניגון  (ספר-הניגונים,   (117
הזמנים שבהם ניגנו את ניגון 'ארבע הבבות' של אדה"ז (שם, ניגון א). הרבי ציווה 
פעמים  זשוריצי'.  'ניע  ואחריו  הפורים,  התוועדויות  סיום  לקראת  לנגנו  בקביעות 
שהפעם  ולהעיר  רצב-ג.  עמ'  'אוצר'   - כג)  ניגון  (שם,  ביער'  'קול  גם  לנגן  שציווה 
שמות,  ש"פ  התוועדות  בסיום  היתה  הרבי  לפני  בבות'  'ארבע  שניגנו  האחרונה 
ערב כ"ד טבת תשמ"ט, ראה 'התקשרות' גיליון תקל"ז עמ' 14 וגיליון תקצ"ה עמ' 

.18
118) לקוטי-שיחות כרך כ"ט עמ' 423.

אך  ס"ב.  תרצ"ה  סי'  רמ"א  ס"ג,  תרצ"ו  סי'  שו"ע  ע"פ  כולל-חב"ד,  לוח   (119
בשיחות-קודש תשכ"ז ח"א עמ' 482 איתא, שכיוון שצ"ל לפנים משורת הדין, צריך 

שתהיה הרבה שמחה, עיי"ש.
120) לקוטי-שיחות כרך ג עמ' 1274. ומבאר: אף שבנוגע לקריאת המגילה אמרו 
ימי  נוגע לכל  בשמחה"  אבל הציווי "מרבין  בחודש,  ט"ו  עד  נקראת אלא  שאינה 
החודש, וכלשון חז"ל "משנכנס אדר", וכמו שנאמר: "והחודש אשר נהפך להם". 
הוספה  בלי  הקודמים,  שבימים  המידה  באותה  היא  השמחה  כאשר  כן...  ואם 
בכל  צריך  חתנים  לברכת  (שלכן  שנתיישנה  כיוון  השמחה,  שלימות  אינה  וריבוי, 

פעם 'פנים חדשות').
121) 'אוצר' עמ' רפו, מסיום שיחות פורים תשד"מ ותשמ"ה, ומשיחת ש"פ פרה 

תשמ"ה.
122) שם, משיחת פורים תשמ"ו.

123) שיחת ש"פ פרה תשל"א.
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’תענית  השם  את  כלל  הזכיר  לא  האבודרהם  ברם, 
אסתר', אלא כתב ’תענית' סתם, משום שאז כל ישראל 

נקהלו לעמוד על נפשם, ואסתר בכללם.
(מאוחרים  פוסקים  ישנם  לעיל,  כאמור  אך 
אדר  בי"ג  שהתענית  בדעה  שנוקטים  מהאבודרהם) 
נקראת ’תענית אסתר', אף שהיא קשורה עם התענית 

שנקבעה בגלל המלחמה. 
שם  על  אדר  י"ג  תענית  נקראת  מדוע  לתמוה:  ויש 
על  ישראל  כלל  של  התענית  לזכר  נקבעה  אם  אסתר,

המלחמה?!
נקראת  שמה  שעל  באסתר  מיוחד  מה  לכאורה, 
התענית ולא על שמו של מרדכי, או על שמם של כל 
היהודים שנקהלו למלחמה, כמו שאר התעניות שאין 

להן שם מיוחד, שבהן התענו כל ישראל?
מ'מגילת  שמּה  את  העתיקה  שהתענית  לומר,  ואין 
אסתר' באופן לא מכוון, שהרי אלה שני עניינים שאינם 
שם  על  נקראת  שהמגילה  ובפרט,  לזה.  זה  קשורים 
אסתר לפי בקשתה המיוחדת – ש"שלחה להם אסתר

לחכמים כתבוני לדורות" (מגילה ז, א). פשוט, שטעם זה 
אינו שייך לשמּה של התענית בי"ג אדר.

[ואפילו לפי הכתוב בירושלמי (מגילה פ"א ה"ה) ”מרדכי 
שכאשר  מובן  הרי  כו',  ושלחו  אגרת  כתבו  ואסתר 
למצוא  (שם)  בדבר"  ונותנין  ”נושאים  היו  הסנהדרין 
כך  עמהם,  מרדכי  השתתף  וכו'  מהכתובים  לימוד 
העניין,  בתחילת  רק  הייתה  אסתר  עם  יחד  שבקשתו 
ולאחר מכן חיפש ראיות מהכתובים, אך בקשתה של 
אסתר הייתה ללא עירוב עניינים צדדיים. ולכן, אפילו 
שם  על  למגילה  לקרוא  מקום  יש  הירושלמי  לדעת 

אסתר, ולא על שם מרדכי ואסתר]

היחידה שצמה
והביאור פשוט ביותר:

הלכות  בשו"ע  להלכה  והובא  יא.  פ"ב,  תענית  (תוספתא  חז"ל  אמרו 
צריכים  שישראל  שבמלחמה  תקע"א)  סו"ס  או"ח  תעניות, 

שצריכים  כיוון  הגויים,  מפני  להתגונן  או  להילחם 
זועקים  הם  ולכן  במלחמה  שינצחו  מהקב"ה  לבקש 
רשאים  ”אינם  הם  תקע"ו),  ר"ס  שם,  בשו"ע  (כמבואר  ומתענים 
אלא  כחם,  לשבר  שלא  המלחמה  ביום  להתענות 
עליהם  יקבלו  עליהם)  שתגן  זכות  להם  שתהיה  (כדי 

להתענות כך וכך תעניות לכשינצלו".
מהמאמצים  חלק  היא  שהתענית  אף  כלומר, 

להחליש  עלולה  שהיא  הרי  צרה,  בעת  הרוחניים 
בכשירותם  ולפגוע  ישראל  בני  של  הגופני  כוחם  את 

במלחמה. 
אלא  מעשה,  בשעת  לצום  עליהם  נאסר  זה  מטעם 
מהאיום  שיינצלו  לאחר  בעתיד,  לצום  כעת  להתחייב 

העכשווי.
ביום י"ג אדר גת"ו, שבו ”נקהלו ועמוד על נפשם" 
ישראל  בני  כל  צריכים  היו  באויביהם,  להילחם 
להתענות מפני שנגזר עליהם ”להשמיד להרוג ולאבד 
את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים" (אסתר ג, יג). 
אך אלה שהיו צריכים להילחם בפועל לא היו רשאים

כוחם",  לשבר  ”שלא  כדי  המלחמה,  ביום  להתענות 
אלא רק להתחייב להתענות לאחר הניצחון במלחמה.

בנשים,  ולא  באנשים  רק  מותרת  שהלחימה  ואף 
בני  כל  את  להרוג  הגויים  התכוונו  הגזירה  בזמן  הרי 
ישראל, כולל הנשים, ולכן הוצרכו אנשים וגם הנשים 
”לעמוד על נפשם" ולצאת למלחמת מגן, שהרי גם על 
האישה מוטלת מצווה מהתורה להגן על עצמה. וכפי 
ואפילו...  יוצאין  ש"הכל  מצווה,  במלחמת  שמצאנו 
כלה מחופתה" (רמב"ם הל' מלכים פ"ז ה"ד), ובפרט במלחמת 
מגן שיוצאת להגן על נפשה שלא יהרגוה. לכן, אף על 
הנשים נאסר להתענות באותו יום, כדי שיהיה להן כוח 

להגן על עצמן.
הייתה  שיכולה  ישראל  בני  מכל  שהיחידה  נמצא, 
אסתר  הייתה  אדר  י"ג  המלחמה,  ביום  להתענות 
הייתה  ולא  המלכות בבית  ששהתה  כיוון  המלכה, 
בה  חלק  נטלה  לא  ואף  מהמלחמה  סכנה  של  במצב 
(כלומר,  וראיתי  ”איככה...  למלך:  מדבריה  (כמוכח 
עצמה  היא  אבל  ו)  ח,  (אסתר  מולדתי"  באבדן  מבחוץ) 
לא תיפגע. וכן מרדכי אמר לה: ”אל תדמי... להימלט 
 – אסתר  מלבד  יג)).  ד,  (שם  היהודים"  מכל  המלך  בית 
כל ישראל עמדו תחת סכנה, ונאסר עליהם להתענות 

ביום המלחמה, כדי ”שלא לשבר כוחם".
זו הסיבה שהתענית נקראת ’תענית אסתר' - משום 
שבאותו יום שהיה מיועד לתענית עבור כלל ישראל, 
שמה  ועל  אסתר,  הייתה  בפועל  שהתענתה  היחידה 

נקראת התענית ’תענית אסתר'.
הזו,  לתענית  בלבד  ’זכר'  היא  כשהתענית  וכיום, 
בידי  התקיימה  שבו  המקורי  בתאריך  אותה  מציינים 

אסתר – בי"ג אדר.

(תורת מנחם חלק נ"ט עמודים 405-409)
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הרבי מנהיג הנחת תפילין 
דר"ת החל מגיל בר מצוה

כ"ק  הכריז  פורים  בהתוועדות 
ואחד  אחד  כל  שעל  אדמו"ר 
להניח גם תפילין דרבנו תם כבר 
בנוגע  גם  כולל  מצוה,  בר  מגיל 

לזמן ההכנה, שלפני בר מצוה. 
(שיחות קודש תשל"ו ח"א ע' 629 ואילך. סה"ש 
תשמ"ט ח"ב ע' 632 הערה 114)

הרבי שולח את קבוצת 
השלוחים השלישית 

לארה"ק

הקבוצה  את  שלח  אדמו"ר  כ"ק 
לארץ  שלוחים  של  השלישית 
 - ובחורים  אברכים   - הקודש 
לירושלים עיה"ק ולצפת עיה"ק. 
(ראה בספרים "סיפורה של שליחות".
"השליחות לארץ הקודש")

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

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

בעיר קאפוסט.

סיפר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לבנו כ"ק אדמו"ר מהר"ש:

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

נחמד ונעים".

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

בהגהת השולחן ערוך של רבנו הזקן. 
(ימי חב"ד ע' 135)

הרבי נעצר על ידי המשטרה המקומית בברלין

סולובייצ'יק  בער  יוסף  מהרב  ששמע  את  צימענט  חיים  הרב  סיפר 
:('jem'בראיון ל)

בחצות  הקמפוס,  בתוך  ואז,  ידע,  דלא  עד  מצוות  את  קיים  "הרבי 
הלילה, הרבי יוצא, נעמד על כיסא, הסטודנטים מסביב, והוא מתחיל 
להרצות על פורים, דרשה שלמה על פורים ועל מצוות היום... בברלין, 
רק בעלי רישיון הורשו לנאום בפומבי, והמשטרה הגיעה ועצרה אותו.

סלובייצ'יק:  לרב  והתקשרו  חבריו  מי  ביררו  במעצר,  אותו  "הושיבו 
'נמצא כאן חבר שלך, שניאורסון, אולי תרצה לבוא ולטפל בשיחרורו'. 
לא  ושהוא  חג  שהיום  להם  הסביר  למשטרה,  הגיע  סולובייצ'יק  הרב 
סולובייצ'יק  הרב  אמר  כשיצאו,  אותו.  שחררו  והם  לפגוע...  תכנן 
לרבי: 'אני מנבא שתהיה רבי באחד הימים'. מדוע? זקנך היה במאסר 

- אדמו"ר הזקן, חמיך היה במאסר, ועכשיו אתה במאסר'".

תשל"ו

תשל"חתקפ"ג

תרצ"ב

עתלדעת

י"א 
אדר

ט"ו 
אדר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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עמלק. מי שלא נתן עדיין לצדקה ’מחצית השקל' נותן 
זאת עכשיו82.

ברית מילה: נוהגים למול לאחר קריאת המגילה.
”שמיעת וקריאת המגילה – בתפילין דרש"י"84.

כולל  ברכות,  בשלוש  המגילה  את  קוראים 
”שהחיינו"83, כמו אמש (עיין לעיל). בברכת שהחיינו 
על מצוות משלוח-מנות ומתנות-לאביונים  גם  יכוונו 

וסעודת פורים6.
ריבנו',  את  ’הרב  מברכים  המגילה  קריאת  לאחר 
קדיש  לציון'.  ’ובא  ’אשרי'.  יעקב'.  ’שושנת  ואומרים: 
להיכל84.  ספר-התורה  את  מחזירים  ואחר-כך  שלם. 

ואומרים ’בית יעקב'85, עד גמירא.
ככתוב  היום,  כל  לשמוח  חובתה   – פורים  שמחת 
”ימי משתה ושמחה"86. במשך יום הפורים היה הרבי 
מנהג  לקיים  פרג,  ממולא  המן'  ’אוזן  לאכול  משתדל 

ישראל בזה87.
ובדיעבד  השקיעה.  עד   – היום  מצוות  קיום  זמן 

(קריאת המגילה בלא ברכה) עד צאת-הכוכבים88.
מדברי- מנות  שתי  לשלוח  חייב   – משלוח-מנות 
ואישה  לרעהו  איש  אחד,  לאדם  משקאות  או  מאכל 
תוך  (רח"ל)  לאבל  מנות  שולחים  אין  לרעותה89. 
שנים-עשר  תוך  הוריו  על  (רח"ל)  ולאבל  שלושים 
חודש90. האבל עצמו, אפילו תוך שבעה, חייב במשלוח 

מנות, אך לא ישלח אלא מאכלים ולא מגדנות91.
פרוטה  עניים  לשני  לתת  חייב   – מתנות-לאביונים 
לכל אחד, ואפילו איש לאישה רשאי. והמרבה לשלוח 
ומוטב  משובח92,   – לאביונים  וצדקה  לרעיו  מנות 
להרבות במתנות לאביונים מאשר להרבות בסעודתו 
ובמשלוח מנות לרעיו, שאין שמחה גדולה ומפוארה 
ודומה  ואלמנות,  ויתומים  עניים  לב  לשמח  אלא 
לב  ולהחיות  שפלים  רוח  ”להחיות  שנאמר  לשכינה 

82) לוח כולל-חב"ד. לדעת המג"א סי' תרצ"ד זהו זמן נתינתה לכתחילה.
אם  מגילה  לו  שאין  מי  בדבר  וש"נ.  רסח,  עמ'  'אוצר'  שם,  ספר-המנהגים   (83
 (88 הערה  (הנ"ל  מועדים'   - מנהגים  'בירורי  בקונטרס  בזה  דן  'שהחיינו',  יברך 
עמ' 192. וע' גם בשערי הל' ומנהג או"ח ח"א עמ' רסא (והרי בדבר שאינו מצוי 

אין בו מנהג).
וקוראין  הספר-תורה  "ומחזירין  מאדה"ז):  (לא  נדפס  ה'  תהילת  בסידורי   (84
המגילה". אך משנת תשל"ח ואילך נוספה שם בשולי הגליון הערה שמנהגנו כנ"ל. 
בס' שער-הכולל פי"א אות כב סעי' ה, ובס' חקרי-מנהגים עמ' רכג נתבאר טעם 

ומקור מנהגנו, עיי"ש. וראה 'אוצר' עמ' רסז. מנהג-ישראל-תורה סו"ס תרצ"ג.
85) שער-הכולל שם אות כג.

86) 'שערי-המועדים - פורים' עמ' קמה.
87) 'התקשרות' שם.

88) שו"ע סי' תרפ"ז ס"א ונו"כ.
89) שו"ע ורמ"א סי' תרצ"ה ס"ד.

90) כדעת הרמ"א סי' תרצ"ו ס"ו. כן הורה הרבי לפרסם שלא ישלחו לו, בשנת 
יט  הע'  פל"ה  ח"ב  אבילות  הל'  נטעי-גבריאל   – (תשכ"ה)  אמו  על  האבלות 
(מהרה"ח רי"ל שי' גרונר, ודלא כמ"ש בס' שבח-המועדים (תשנ"ג) פי"ד ס"ג). וכן 
על שאר קרובים תוך ל' – הוראת הרבי בשנת האבלות על הרבנית (תשמ"ח) – 

שם בשו"ת שבסוף הספר סי' ב.
91) שו"ע ומ"א סי' תרצ"ו ס"ב, מספר-חסידים סי' תשי"ג ומהרי"ל הלכות פורים 

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

נדכאים"93.
אנשים  לשלושה  מנות'  ”'משלוח  מקיים  האדמו"ר 
(מאכל ומשקה)"94. יש אומרים שמשלוח-מנות צריך 

להיות על-ידי שליח95.
ענייני  בכל  הקטנים  את  גם  לשתף  ישראל  מנהג 
’מתנות  לתת  יכולים  קטנים'  ’קטני  [וגם  הפורים96 
בעניינים   – ואדרבה  צדקה97],  לקופת  לאביונים' 
ובשאר  ב'רעשנים'  המן  בהכאת  כמו  מסוימים, 
כל  עם  הקטנים,  על-ידי  נעשה  ה'רעש'  עיקר  דרכים, 
וכן  להם,  האופייניות  וההתלהבות  החיות  התמימות, 
בפורים"  (מסיכות)  פרצופים  ”ללבוש  למנהג  בנוגע 

שנעשה בעיקר על-ידי הקטנים98.
ובאותו  הפורים,  ביום  ילדים'  ’כינוסי  לערוך  כדאי 
ו'מתנות  מנות'  ’משלוח  הילדים  יקיימו  מעמד 
והקטנות  הקטנים  נהגו  הפורים  בימי  לאביונים'99. 

ללבוש ’עטרה', ותבוא עליהם ברכה100.

משתה ושמחה
הסעודה101.  ואחר-כך  מוקדמת,  מנחה  ”תפילת 
יש  [ועל-כל-פנים  ביום102  הסעודה  את  להתחיל  יש 
לאכול כזית לפני השקיעה]. ואם נמשכה בלילה, כיוון 

שהתחיל ביום, אומר ’ועל הניסים' בברכת המזון103.
רק  הסעודה"104,  קודם  בתורה  מעט  לעסוק  ”טוב 
מעט – כדי שלא יימשך בלימודו וישכח לקיים מצוות 
סעודת פורים105. ”שמחת פורים גדולה הרבה משמחת 
(=כיסונים  ’קרעפכין'  לאכול  נוהגים  יום-טוב"106. 

ממולאים בבשר) בסעודת פורים107.
דפורים,  המעת-לעת  במשך  להתוועדויות  ”בנוגע 

93) ישעיה נז,טו. רמב"ם פ"ב מהל' מגילה הי"ז.
וישראל  לוי  לכהן,  שנה  בכל  לשלוח  נוהג  היה  הרבי  שם.  ספר-המנהגים   (94
קבועים. המשלוח הכיל: אוזן-המן ממולא פרג, פרי ובקבוק יי"ש - הרה"ח רי"ל 

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

וראה גם 'אוצר' עמ' עדר.
שם.  ח"א  תשמ"ח  ספר-השיחות  מנות,  משלוח  על-ידיהם  שולחים  וכן   (96

ובמיוחד מתנות לאביונים, ראה בס' קדושת-לוי, קדושה שנייה.  
97) 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 561.

כמה  התירו  זה  מנהג  שבשביל  תרצ"ו,  סו"ס  או"ח  רמ"א  בשו"ע,  כמובא   (98
עניינים - 'התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 1239, ועוד. 

99) שיחת ש"פ תרומה, ו' אדר תש"מ.
100) 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ב עמ' 484.

בהג"ה.  ס"ב  תרצ"ה  או"ח  משו"ע  כולל-חב"ד,  ולוח  שם,  ספר-המנהגים   (101
חיוב  יש  אם  אדה"ז  בדעת  לכאורה  סתירה  הרבי  הביא  שם  בספר-המנהגים 

לאכול פת בפורים, עיי"ש.
102) הרמ"א שם כ' שרוב הסעודה צ"ל ביום, אבל אצל רבותינו רק התחילה ביום, 

ועיקרה היה בליל ט"ו – שיחת פורים תשי"ט.
103) לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע אדה"ז סי' קפח סעיף יז.

104) רמ"א שם. ולהעיר ש"שלושים יום לפני הרגל", שבהם דורשין בהלכות פסח, 
מתחילים "מפורים ואילך" (שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"א).

105) 'שערי-המועדים - פורים' סי' י.
106) תורה-אור צח,א. ספר-המנהגים שם ובעמ' 38, וש"נ. ועד"ז באג"ק ח"כ עמ' 

קסז.
107) ראה ספר-המנהגים עמ' 58, 'אוצר' עמ' רעז.
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בשעת  מעומד61.  המגילה  את  שומע  היה  הרבי 
הקריאה עומדים מימינו ומשמאלו של הבעל-קורא62. 
הבעל-קורא ו"גם השומעים את המגילה כופלים אותה 
הרבי  חלקים64".  לשלושה  היא  והכפילה  כאיגרת63, 
הבעל- עם  ולאחריה  לפניה  הברכות  את  מברך  היה 

קורא, הן בלילה והן ביום65. הקפיד שהמגילה תישאר 
’כאיגרת' עד סיום הקריאה66.

כל  את  ידי-חובה  להוציא  יכוון  הבעל-קורא 
השומעים והם יכוונו לצאת. אסור להפסיק עד לאחר 

ברכת ”הרב את ריבנו"6.
זאת  יקרא  פסוק,  או  תיבה  לשמוע  הצליח  שלא  מי 
מיד, וגם אם אינו יכול לעשות זאת מתוך מגילה כשרה 
מגילה  או  חומש  מתוך  (עדיף  בעצמו  מיד  יקרא   –
אוחז  שהקורא  מקום  עד  יטעה)  שלא  כדי  מנוקדת, 
בו, כדי שלא יצטרך לחפש קריאה אחרת כשרה החל 

מתיבה זו ואילך67.
במקום  הקריאה,  במשך  פעמים  כמה  ’המן'  ”מכים 
וכיוצא  ’הרע'  ’האגגי',  כלשהו:  בתואר  ’המן'  שנזכר 
המסורות:  כשתי  קוראים  המגילה  בקריאת  בזה"68. 
לא  ”ואיש  (ח,יא);  ולאבד"  ולהרוג   / ולאבד  ”להרוג 

עמד בפניהם / ואיש לא עמד לפניהם" (ט,ב)69.
נוהגים לומר ארבעה פסוקים בקול רם: ’איש יהודי' 
’כי  (ח,טז),  ’ליהודים'  (ח,טו),  יצא'  ’ומרדכי  (ב,א), 
עשרת  אותם.  וקורא  חוזר  והבעל-קורא  מרדכי' (י,ג). 
’חמש  מהמילים  אחת,  בנשימה  לקרוא  צריך  המן  בני 
(ט,י).  ’עשרת'  תיבת  לאחר  עד  (ט,ו)  איש'  מאות 
הציבור קורא אותם תחילה, והתינוקות מכין אז [ולא 

כשהבעל-קורא קורא אותם!] כמו בהזכרת המן70.
הזאת'  ’האיגרת  באמירת  המגילה  את  ”מנענעים 

(ט,כו) ו'איגרת הפורים הזאת השנית' (ט,כט)"71.

61) 'אוצר' עמ' רנה (וכמדומה כך נפוץ בין אנ"ש. וראה כף החיים תר"צ ס"ק ב).
62) 'אוצר' עמ' רנד.

קג  ס"ק  שם  וכ'  קב.  ס"ק  שם  כף-החיים  וראה  יז,  סעיף  תר"צ  סי'  שו"ע   (63
מעל  תלויה  לא  ואף  קרקע,  גבי  על  נגררת  תהיה  שלא  להיזהר  שיש  מהפרמ"ג, 

השולחן.
הטעם  חיפוש  צריך  רנה.  עמ'  'אוצר'  השומעים.  בעניין  וש"נ  ספר-המנהגים,   (64
רבים,  לחלקים  מקפלים  העולם  (למנהג  דווקא  חלקים  לג'  כופלים  שלמנהגנו 

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

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

ס"ע נו. 'אוצר' עמ' רנה.
67) ראה שו"ע סי' תר"צ ס"ג-ו ונו"כ, משנה-ברורה שם ס"ק יט.

או  (הימנית  ברגלו  מכה  הרבי  היה  בדרך-כלל  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   (68
מורגשת  ההכאה  היתה  תואר  באיזה  שנזכר  ובמקום  'המן',  בכל  השמאלית) 
יותר ובמשך זמן רב יותר. לפעמים הכה יותר חזק ב'המן' שניגנו בו או ב'המן בן 
המדתא' (ראה ב'אוצר' עמ' רנז, וב'התקשרות' בשנים קודמות). הרבי הפגין הנאה 
וחייך בשעה שהילדים היו מרעישים ב'הכאת המן', וכמה פעמים דיבר בשיחותיו 
'בעל  נגד הגבאים החוששים מ'בילבול' הילדים ומגבילים אותם, וכן נגד המכים 

כרחם' בקול דממה דקה... ('אוצר' שם).
69) ספר-המנהגים שם, 'אוצר' עמ' רנח, וש"נ.

70) 'לוח כולל חב"ד', כף-החיים סי' תר"צ ס"ק צו מבן-איש-חי. וראה 'אוצר' שם.
71) ספר-המנהגים שם. (במג"א סי' תר"צ ס"ק יז מס' מטה-משה, ועוד - 'האגרת 
בוידיאו -  שבדק  השנים  שבכל  מסר,  מלכנו'  את  ד'לראות  המו"ל  בלבד).  הזאת' 

אחר הקריאה מברך ”הרב את ריבנו". אסור להפסיק 
בדיבור עד שיסיים הש"ץ את הברכה.

”נוסח ’שושנת יעקב': ’ארורים כל הרשעים, ברוכים 
והציבור  הש"ץ  כורכים  אחר-כך73  הצדיקים'"72.  כל 
אומר  הש"ץ  קדוש.  ואתה  ביום).  (וכן  המגילה  את 
תירא.  אל  קדיש-יתום.  עלינו.  (יהא-שלמא).  קדיש 
אך צדיקים6. הקורא מגילה לנשים (בלבד) – מברכות 

לעצמן (מעומד74). ואם לאו – יברך הקורא75.
הרמ"א פסק שאין לברך אחר קריאת המגילה אלא 
קריאת  על  מברך  (לבדו)  האדמו"ר  (אבל  בציבור76 
והן  בלילה  הן  ולאחריה,  לפניה  ביחיד  גם  המגילה 

ביום77).
ויאמר  בסעודה"78,  קצת  וירבה  ישמח,  בלילה  ”גם 
אמר  וכבר  שכח,  אם  בברכת-המזון.  הניסים'79  ’ועל 
את השם של חתימת הברכה, אינו חוזר. אבל במקום 
’הרחמן' דיום-טוב, יאמר: הרחמן הוא יעשה לנו ניסים 
ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. 

בימי מרדכי..."80.

שחרית
קריאת המגילה לכתחילה מהנץ החמה (בתל-אביב: 
(בתל-אביב:  השחר  מעלות  הדחק  ובשעת   ,(6:04
3:58). אין לטעום (אף לאחר שחרית) גם קודם קריאת 

המגילה של היום81.
תחנון  אומרים  אין  הניסים.  ועל   – בשמונה-עשרה 

ו'א-ל ארך אפיים'. חצי קדיש6.
”ויבוא  בשלח  בפרשת  עולים  לשלושה  קוראים 
אחד.  לכל  פסוקים  שלושה  יז,ח-טז),  (שמות  עמלק" 
’זכר עמלק' – קוראים ֶזֶכר ואחר כך ֵזֶכר9. מי שלא שמע 
זכירת  חובת  ידי  לצאת  זו  בקריאה  יכוון  זכור,  פרשת 

נענע הרבי את המגילה במקומות אלו ח' פעמים.
72) ספר-המנהגים שם, וש"נ. וראה שלל הגירסאות המובאות ב'טור השלם'.

כריכת  עניין  הביא  שלא  בסידורו  אדה"ז  לשון  משמעות  כן  כולל-חב"ד.  לוח   (73
ומבאר  לכורכה,  מתי  קפידא  שאין  וסיעתם  המג"א  סדר-היום,  כדעת  המגילה, 
המועדים  'שערי  מוגה,  תשט"ז,  פורים  משיחת   - החסידות  וע"ד  נגלה  ע"פ  זאת 
('התוועדויות'  השיחה   [בהנחת  שעדיף   – והמסקנא  עיי"ש.  נו,  סי'  פורים'   –
עמ'  ב'אוצר'  העתיק  וכן  כך,  ינהג  שהציבור  הרבי  הדגיש   (157 ס"ע  ח"ב  תשט"ז 
רסא, אבל בשיחה המוגהת לא הזכיר זאת, ומשמע שזה נוגע גם לש"ץ] להשאיר 
המגילה  ענייני  ימשיכו  זה  שע"י  אחרונה,  ברכה  אחר  עד  פתוחה  המגילה  את 
להאיר בגילוי. [הרבי עצמו החל, בדרך-כלל, לגלול את המגילה עם סיום הקריאה, 

והמשיך בכך בשעת הברכה ('אוצר', עיי"ש), אבל כמובן זה אינו הוראה לרבים].
74) ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ח ס"ג.

ועוד,  שם  בא"א  ופרמ"ג  ה  ס"ק  תרצ"ב  סי'  מג"א  ס"ב,  תרפ"ט  סי'  ברמ"א   (75
פסקו שיברכו "לשמוע מגילה", והפר"ח סי' תרפ"ט (ובליקוטים) חולק ע"ז וס"ל 
לנשים  המגילה  את  קורא  היה  שהרבי  י"א  כרגיל.  ויברכו  בקריאה  גם  שחייבות 

בבית הרב, ובירכו לעצמן 'על מקרא מגילה'.
76) רמ"א סי' תרצ"ב סוס"א.

77) ספר-המנהגים.
78) רמ"א סי' תרצ"ה ס"א.

79) אבל לא 'מגדול', 'אוצר' עמ' רעז.
80) שו"ע ורמ"א סי' תרפ"ב ס"א, ושו"ע אדה"ז שנסמן לעיל הערה 61.

גבריאל  נטעי  לז),  ס"ק  (שם  החיים  כף  טו),  ס"ק  (תרצ"ב  ברורה  משנה  ע"פ   (81
'בירורי  (קונטרס  ולולב  לשופר  בקשר  למנהגנו  בהתאם  ובפרט  ס"א),  (פל"ב 

מנהגים - מועדים' להרב שבתי שי' פרידמן, צפת תשס"ו עמ' 181, עיי"ש).
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 יום שני, י"ג אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:35! בשעות הבוקר 
המוקדמות יצא לאור מאמר מוגה חדש - קונטרס פורים 
קטן - תשנ״ב, הוא נחטף בצימאון על ידי קהל התמימים 
ואנ״ש שיחיו, עוד לפני התפילה. אך מי חשב שמצפה לנו 

הפתעה שכזו... - עליה נודע רק בשעות הערב.
לחתן.  הסידור  את  ונתן  למקווה  הרבי  יצא  בשעה 13:30 
הריל״ג  למזכיר  הרבי  אמר  כיצד  קלטה  החתן  של  אוזנו 
שיחלק הערב את הקונטרס עם לעקאח, וכן בצאת הרבי 
למכונית הבחין מישהו כי הרבי אוחז בידיו את הקונטרס 
הנ״ל ואומר לריל״ג ״אויסדריקן צוליב טיילן״ [=להדפיס 
במהירות  כנפיים  השמועה  לה  עשתה  וכך  לחלק],  כדי 
רבה - הרבי עומד לחלק הלילה את הקונטרס ״פורים קטן 

- תשנ״ב״ ועוד בצירוף עם לעקאח!
לצדקה  מטבעות  חילק   .15:30 בשעה  הרבי  יצא  לאהל 

לאנשים שעומדים בקרבת מקום.
לרגל החלוקה הגיעו במשך שעות הצהריים רבים מאנ״ש 
תלמידי  וכן  הייבן,  ניו  בוסטון,  השדה:  מערי  והתמימים 
ישיבת מוריסטאון ועוד. בשעה 18:35 חזר הרבי מהאוהל, 
וכעבור דקות ספורות יצא לתפילות מנחה ומעריב. קהל 

גדול גדש את כותלי ביהמ״ד שנערך כבר לרגל החלוקה.
כנראה  שעליה   - השיחה  לאמירת  המיועד  הסטענדער 
ידעו מראש - הוכן במקומו, גם השולחנות סודרו בצורה 

מיוחדת לצורך החלוקה.
כשנכנס הרבי לביהמ״ד פצח הקהל בשירה אדירה בניגון 
לאפיין  ילדי  שתי  נכחו  בתפילות  אחשורוש״.  בימי  ״ויהי 
עונה  כשהוא  לעברם  הביט  הרבי  הקדישים,  את  שאמרו 

אחריהם 'אמן'.
בסיום הקדיש דרבנן של תפילת מעריב, פנה הרבי לעבר 
ילדי  לעבר  להביט  והמשיך  שיחה  לאמירת  הסטענדער 
לאפיין עד שסיימו את הקדיש. אחרי הכרזת הגבאי פתח 

הרבי באמירת שיחה שארכה למעלה מעשר דקות.
בחלוקת  והחל  החלוקה  למקום  הרבי  ירד  אח״כ  מיד 
קרוב  וארכה   19:15 בשעה  החלה  החלוקה  הקונטרס. 
בשמחה,  נראה  הרבי  היה  החלוקה  בזמן  שעות.  לשלוש 

וחייך לעבר הרבה מהעוברים - אנשים, נשים וטף.
ניגונים,  וניגן  גדול  קהל  מהצד  עמד  החלוקה  בשעת 

הקהל,  שירת  את  ומלהיב  לפעם  מפעם  מפסיק  כשהרבי 
של  ״כוס  חלוקת  של  המרהיב  המחזה  את  שהזכיר  מה 

ברכה״.
קונטרסים,  שני  בסידורו  הרבי  הניח  החלוקה  סיום  לפני 
ופנה לצאת. בינתיים הגיעו עוד אנשים שעדיין לא קיבלו, 
מסידורו  הקונטרסים  שני  את  הוציא  בדרכו,  עצר  הרבי 
ונתן להם, מיד הובאו עוד קונטרסים והרבי המשיך לחלק 
השירה  את  עודד  מביהמ״ד  לצאת  דרכו  בהמשך  להם. 
כמה  שוב  המתינו  היציאה  לפתח  כשהגיע  רב.  בחוזק 
אנשים שהגיעו ברגע האחרון, הרבי המשיך לחלק, בסיום, 
הניח בסידורו קונטרס אחד. כשעלה הרבי לחדרו הייתה 

השעה 22:05.
'קידוש  לערוך  ארוכות  שעות  חיכו  התמימים  תלמידי 
לבנה' עם הרבי, אך בשל השמים המעוננים לא התאפשר 

הדבר.

יום שלישי, י"ד אדר ראשון - פורים קטן

מהכרזת הגבאי אחרי תפילת שחרית על זמן תפילת מנחה 
- כשיהיו מוכנים, הבינו שהרבי נוסע היום לאהל. בשעה 
מתוך  ב-15:30.  נסע  לאהל  למקוה,  הרבי  נסע   14:15

המכונית נופף לשלום.
נכנס  ספורות  דקות  כעבור  מהאהל,  הרבי  חזר  ב-18:20 
לתפילת מנחה ומעריב. לאחר תפילת ערבית הביט לעבר 
דקות  כעשר  ארכה  השיחה  שיחה.  לאות  המיקרופון 

ותוכנה היה - ענינו של שושן פורים וההוראה מזה.
התוכן העמוק של השיחה נסב אודות הפיכת הרע לטוב: 
פורים,  שושן  נקרא  שהיום  לכך  הרבי  התייחס  בתחילה 
דבר המדגיש שגם בחו״ל נוהג הענין, בהמשך, ביאר הרבי 
שזה קשור לענין ה׳אתהפכא׳, וכן לביאור בסמיכת ״ארור 
המן״ ו״ברוך מרדכי״ – על דרך מעלת התשובה המהפכת, 

מיד, את היפך הטוב - לטוב.
לאחר השיחה ירד הרבי לחלוקת הדולרים - שני שטרות 
פנים.  במאור  הרבי  היה  החלוקה  בשעת  אחד.  לכל 
תשב  ״פרזות  השירה  את  כשמעודד  מביהמ״ד  יצא  הרבי 

ירושלים״.
מפני  לבנה׳,  ל׳קידוש  הרבי  עדיין  יצא  לא  הלילה  עד 

שהשמים היו מעוננים.

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

"ואתה תצווה"
כך עשתה לה השמועה כנפיים במהירות רבה - הרבי עומד לחלק הלילה את 
הקונטרס ״פורים קטן - תשנ״ב״ ועוד בצירוף עם לעקאח! • מתוך 'בית חיינו'
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רגע נצחי
"הוא-רע!"

התוועדות פורים תשי"ג נמשכה שעות ארוכות. במהלך 
כדרכו  קודש.  שיחות  כעשרה  הרבי  אמר  ההתוועדות 
עמוק  מאמר  ההתוועדות  בתחילת  הרבי  אמר  בקודש, 
מאוד, ולאחר מכן המשיך באמירת שיחות בעניינא דיומא 
ה'חוזר'  מפי  הדברים  סיפור  על  מבוסס  דלהלן  (התיאור 

הגה"ח ר' יואל כהן שיחי' ועדויות נוספות):
לפנות בוקר, פתח הרבי בסיפור מפתיע, כאשר רצינות 

ודביקות מיוחדת נראתה על פני קדשו:
"בתקופת המהפכה ברוסיה לאחר מפלתו של הקיסר, 
להשתתף  לחסידים  נ"ע  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הורה 
למקום  הגיע  לכך,  ובהתאם  במדינה.  שנערכו  בבחירות 
שבו התקיימו הבחירות גם אחד החסידים שהיה מופשט 

לגמרי מהוויות העולם, ולא ידע כלל מה מתרחש 
במדינה. הוא הגיע בפשטות גמורה רק כדי לקיים 
זאת  עשה  שהוא  מובן  הרבי.  של  ההוראה  את 
לאחר טבילה במקווה וחגירת אבנט, כראוי לקיום 
הוראה של הרבי. לאחר שעשה מה שצריך לעשות 
ראה   - חבריו  לו  שהורו  כפי  הבחירות,  בשביל 
אנשים עומדים ומכריזים "הו-רה", ועמד גם הוא 

והכריז: "הוא-רע, הוא-רע, הוא-רע"...
חסיד  אותו  עשה  איך  הרבי  תיאר  זאת,  בַספרו 
חיבר  הק',  פניו  על  נסוך  רחב  כשחיוך  בדיוק: 
מעלה  כלפי  משולש  בצורת  ידיו  שתי  את  הרבי 

והכריז שלוש פעמים "הו-רה הו-רה, הו-רה".
הרבי  אחרי  חזר  כולו  הקהל  גירסאות,  [לכמה 

וקרא שלוש פעמים 'הו-רה'...]
מיד אחר-כך, פניו של הרבי הרצינו, והוא החל 
באמירת המאמר השני באותה התוועדות, מבוסס 
על הפסוק במגילת אסתר "על כך קראו... על שם 

הפור".
את  הבינו  לא  בהתוועדות  הנוכחים  החסידים 
ימים  כמה  לאחר  השמימית.  ההתרחשות  פשר 
התברר,  מת.  שסטאלין  לשמוע  נדהם  העולם 
מיד  החסידים  הפורים.  חג  ביום  התרחש  שמותו 
של  למותו  בהתוועדות  ההתרחשות  בין  קישרו 

הצורר סטאלין ימ"ש, שקרה באותו יום.
מאמר  אותו  כאשר  ושמונה,  שלושים  כעבור 
ב'פתח  נכתב  הרבי,  ידי  על  והוגה  מחדש  נדפס 

"לקראת  החסידים:  של  השערתם  את  ש'אישר'  מה  דבר' 
ימי הפורים הבאים עלינו לטובה הננו מוציאים לאור את 
המאמר דיבור המתחיל 'על כן קראו לימים האלה פורים', 
תשי"ג,  פורים  בהתוועדות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאמר 
ההיא,  בשנה  דפורים  בהתוועדות  שנאמר  השני  המאמר 
שאמירתו הייתה קשורה, כנראה, עם המאורעות שאירעו 
ההיא  דמדינה  המושל  של  למפלתו  עד  ההיא  בתקופה 
שהיה צורר ישראל, כפי שהבינו בשעתו מהסיפור שסיפר 
לאמירת  ובסמיכות  כהקדמה   - שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
נ"ע  (מהורש"ב)  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  ע"ד   - זה  מאמר 

בתקופת המהפיכה לאחרי מפלתו של הקיסר".
מצורפות תמונות מאותו מעמד.

פורים תשי"ג
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שלוש ברכות עד ’מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש45.
חתימה,  ללא  תפילה,  בשומע  ’עננו'  אומר  היחיד  גם 
ומסיים ”כי אתה שומע", ואם שכח (וכבר אמר שם ה' 
דסיום הברכה) אומרו בלא חתימה אחרי ’אלוקי נצור' 
קודם ’יהיו לרצון' האחרון, והש"ץ אומרו כבשחרית בין 
בכל  נשיאת-כפיים  הנוהגים  ל'רפאנו'.  ישראל'  ’גואל 
יום, נושאים כפיים בתפילה זו46, וכשאין נושאים כפיים 

אומר הש"ץ ברכת כוהנים. 
אין אומרים תחנון, ולא ’אבינו מלכנו'6.

הרבי חידש את המנהג הישן (שמקורו במשנה) לומר 
”כדאי  דתענית-ציבור:  מנחה  אחרי  כיבושין"  ”דברי 
לפעול  שאפשר  שבמקומות  הנ"ל,  המנהג  על  לעורר 
הפחות)  לכל  מילים,  (כמה  מנחה  אחרי  יאמרו  זאת, 
לעניינים  המתאים  תהלים  מזמור  או  כיבושין',  ’דברי 
אלו, ובמקומות שמצד טירחא דציבורא [או מצד ביטול 
על-  – זאת  לפעול  אפשר  אי  וכיוצא-בזה]  מלאכה, 

כיבושין',  ’דברי  של  עניין  במחשבה  יהרהרו  פנים  כל 
ומאחר ש'רחמנא ליבא בעי' – ובפרט עניינים הקשורים 
בתשובה, ש'עיקר התשובה בלב' – הרי ’מחשבה טובה, 

הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה'"47.

קריאת המגילה ב'מבצעים'
בברכה  הקריאה  את  להתחיל  ניתן  בשעת-הדחק, 
ובשעת-הדחק- (בתל-אביב: 5:44).  השקיעה  מתחילת 

גדול – אפילו מ'פלג המנחה' (בתל-אביב: 4:36)48.
קודם  לאכול  אין  צאת-הכוכבים  לאחר  גם  טעימה: 
קריאת המגילה. אדם חלש מותר לטעום פירות וכדומה 
כביצה  עד  מזונות  ומיני  הגבלה,  ללא  קלים  ומשקאות 
(ומי שצריך לקרוא מגילה וקשה לו בגלל התענית, ודאי 
יכול להקל בזה), וחולה מותר אפילו לאכול ממש, אך 

יבקש מאדם אחר שיזכירנו לשמוע מגילה אחר-כך49.
צאת הכוכבים בתל-אביב: 6:08.

יום שלישי
י"ד באדר – פורים
מנהגנו ללבוש בגדי יום-טוב מבערב50.

החצי-קדיש  את  התחיל  ש"ץ,  הרבי  היה  כאשר  ש(גם)  נראה,  במראות-קודש   (45
ע"ד  הפסק,  למנוע  (כדי  ברכות-ההפטרה  סיום  לאחר  מייד  תענית-ציבור  במנחת 
לארון  הס"ת  את  והחזירו  'יהללו'  אמרו  אמירתו  ותוך-כדי  ש"ק),  במנחת  מנהגנו 

הקודש. ראה גם ב'סדור רבינו הזקן עם ציונים והערות' (לרב ראסקין) עמ' שכא.
46) לוח כולל-חב"ד בצום-גדליה, עשרה בטבת וכו', ובתענית זו נשמט.

הדבר  הונהג  טרם  הידוע,  שככל  וחבל  וש"נ.   ,352 עמ'  כ'  כרך  לקוטי-שיחות   (47
בפועל אפילו בין אנ"ש (מלבד הצפייה במראות-קודש במקום שאפשר).

48) ראה משנה-ברורה וביה"ל סו"ס תרצ"ב. אך ראוי לכל אחד (לכוון שלא לצאת 
בזה, ו)לקרוא או לשמוע שוב לעצמו ולבני-ביתו עם כל הברכות בזמן.

49) רמ"א ומשנה-ברורה סו"ס תרצ"ב.
ובשנים  חיינו,  בבית  ובדורנו  חב"ד,  מקהילות  בהרבה  הקודמים  בדורות  נהגו   (50
יום- בגדי  בפורים  ללבוש  מקום,  בכל  חב"ד  חסידי  בין  המנהג  נתפשט  האחרונות 

בספר-המנהגים  זה  שמנהג  (למרות  משיחותיו  באחת  כך  הורה  שהרבי  וי"א  טוב. 

גם בפורים, יורד האבל (רח"ל) לפני התיבה51.
להתפלל  לבית-הכנסת  הולך  שבעה,  תוך  אֵבל 
ערבית52 ולשמוע קריאת המגילה53. אם אין בעל-קורא 
הציבור  לפני  המגילה  את  הוא  יקרא  כמוהו,  מובהק 
וגם יברך54. ואין לו לראות מיני שמחה55. פורים נחשב 
שבעה,  במניין  שנחשב  היינו  אבילות,  לעניין  כשבת 
הקרקע  על  יושב  אינו  שבצינעא.  אבילות  רק  ונוהג 

ונועל נעליו56. לעניין משלוח-מנות, ראה להלן.
להכריז  להפסיק  ואין  הניסים'57,  ’ועל   – בערבית 
יש  אלא  שמונה-עשרה,  תפילת  קודם  הניסים'  ’על 
לציין זאת בטפיחה על השולחן, ורצוי שאחד הגבאים, 
כשיגיע לשם, יתחיל זאת בקול (שכח ועל הניסים – אם 
”ועל  ומתחיל  חוזר  הברכה,  סיום  של  ”ה'"  קודם  נזכר 
הניסים", ואם כבר אמר ”ה'" אינו חוזר. אך קודם ”יהיו 
ניסים  לנו  יעשה  הוא  ”הרחמן  יאמר:  האחרון  לרצון" 
הזה,  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשה  כמו  ונפלאות 
בימי מרדכי..."58). לאחר מכן, אומרים קדיש-תתקבל6.

קריאת המגילה
מי שטרם נתן ’מחצית השקל' כנהוג, יתננה עתה לפני 

קריאת המגילה.
כל  לא  א)  נ"ע:  מהר"ש  אדמו"ר  שכתב  ”במגילה 
העמודים מתחילים בתיבת ’המלך'. ב) עשרת בני המן 

אינם בעמוד בפני עצמו59. 
על-ידי  וכו'  מגילה  קריאת  לשמיעת  מקום  ”אין 
בשידור  לא  [=גם  וכיוצא-בהם  ורדיו  טלפון  [רמקול], 

חי] – כי אין זה קול אדם כלל"60.

רנד.  עמ'  'אוצר'   - לרבים")  הוראה  ש"אינם  האדמו"ר'  מ'מנהגי  הראשון  הוא 
'התקשרות' גיליון לו עמ' 14, עיי"ש (במשנה-ברורה וכף-החיים סי' תרצ"ה הביאו 
שיש ללבוש בגדי שבת מבערב. וכן משמע בספר-המנהגים שכתב זאת לפני נתינת 

מחצית השקל. ראה גם 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 439).
פורים  הל'  גבריאל  בנטעי  כמ"ש  ודלא   ,8 ועמ'   71 עמ'  המנהגים  ספר  ע"פ   (51

(מהדורת תש"ס) פרק עט ס"ט.
52) ראה הערות הגר"י פישר לס' פני-ברוך עמ' תסא.

53) רמ"א סי' תרצ"ו ס"ד.
54) גשר-החיים ח"א עמ' רסא, רסג. שם הוכיח שיברך גם שהחיינו, שלא כבחנוכה, 
כיוון שכאן הברכה גם בעד עצמו, עיי"ש. וכן דעת רוב האחרונים, נסמנו בילקוט-

יוסף ח"ה עמ' רמד.
55) גשר-החיים שם ע"פ המג"א תרצ"ו ס"ק ב, ושלפי דעות אחרות רק ממעט בזה.
56) רמ"א או"ח סי' תרצ"ו ס"ד ויו"ד סי' תא ס"ז. ובנטעי גבריאל הל' פורים (תש"ס) 
פרק עז ס"ה הביא מברכ"י יו"ד שם ס"ק י, וסידור יעב"ץ ושו"ת פנים מאירות ח"ב 
סי' ק ועוד, שהמנהג להשוות ט"ו לי"ד לעניין אבילות (וע' הדעות בארוכה בס' דברי 

סופרים יו"ד שם).
57) אף שאין מחזירין על אי-אמירת 'ועל הניסים', אין לדלגו לכתחילה כדי שיוכל 
המילואים  שער  צדק,  צמח  משו"ת   71 עמ'  המנהגים  ספר   - וכיו"ב  קדיש  לענות 

[ח"א] סי' יא [בהוצאת תשנ"ד: או"ח סימן קיג].
יש  "וכן  ס"ח  קפז  בסי'  אדה"ז  כותב  שם    – מברהמ"ז  (בק"ו  תרפ"ב  סי'  א"ר   (58
אשי- בס'  (ראה  השני  לרצון  יהיו  קודם  והכוונה  שם.  וכף-החיים  משנ"ב  לנהוג"), 

ישראל פמ"ח הערה י, וש"נ).
זו  ממגילה  עמודים  שני  של  בהקטנה  ברור  צילום  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   (59
ובספר- קמ,  עמ'  תשנ"ג,  ברוקלין  מוהר"ש,  אדמו"ר   - אגרות-קודש  בס'  נדפס 

על  נוספים  פרטים  ראה   .21 עמ'  מול  תשנ"ז,  ברוקלין  מהר"ש,  אדמו"ר  התולדות 
הנוסח ואופן הכתיבה במגילה זו ב'אוצר' עמ' רסד-רסו.

60) לקוטי-שיחות כרך ט עמ' 336. כרך כ"א עמ' 496.
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השחר בתל-אביב: 3:54.
הציבור אומר ’עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר (בחזרת 
’גואל  ברכת  בין  עצמה  בפני  בברכה  ’עננו'  הש"ץ) 
רק  אף  בבית-הכנסת  יש  ”אם  ’רפאנו',  לברכת  ישראל' 
שלושה מתענים"19. ואם אין, אומרו ב'שומע תפילה'20.

ובמיוחד:  בעמידה22,  אותן  אומרים  סליחות21: 
אשמנו, י"ג מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו.

רחום'  ’והוא  תחנון,  אמירת  אחרי  לאומרן  מנהגנו 
ו'שומר ישראל'23, בסדר דלהלן24:

קווה קיווינו / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו, אדם 
אלוקינו  כרחם/  עמך/  כי   / ויעבור  מלך,  א-ל   / בקום 
ואלוקי אבותינו, אתה הא-ל / א-ל מלך, ויעבור / במתי 
מספר25 / א-ל מלך, ויעבור / זכור רחמיך26 / זכור לנו 
ברית אבות / זכור לנו ברית ראשונים / שמע קולנו27
 / עננו  ה'  עננו   / שמך  רחום  א-ל   / צדקך28  משיח   /
מלכנו'  ’אבינו   / דעני29  רחמנא   / לאברהם  שענה  מי 
הארוך30, ובו: ’ברך עלינו שנה טובה'; ’זכרנו ל...' [ולא 

’זכרנו ב...'31] / ואנחנו לא נדע / חצי קדיש.
גם  ובמנחה  בשחרית  ’ויחל'  קוראים  התורה:  קריאת 
לא  מתענה,  שאינו  מי  מתענים32.  שלושה  רק  יש  אם 
להודיע  לו  וצר  קראוהו,  ואם  לתורה.  לעלות  יקראוהו 

בתפילה וכיוצא בזה.
סי'  או"ח  הצמח-צדק  לאדמו"ר  דינים  לפסקי  וש"נ   ,45 עמ'  ספר-המנהגים   (19
תקס"ו ולשו"ת שלו שער המילואים ס"ח, עיי"ש. ואף באג"ק חט"ז עמ' שיג ובהגהות 
הרבי ללוח כולל-חב"ד תשט"ז (הובא בלוח זה להיום) מעתיק הרבי רק "ג' מתענים" 

ללא איזכור ה"שבעה שאכלו" כלל (וראה 'התקשרות' גיליון לג עמ' 18).
20) משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

21) סידור תהלת ה' (הישן) עמ' 359. החדש - עמ' 394.
22) מובא מס' קיצור של"ה.

23) כך נהגו תמיד במניין של הרבי (ואינו דומה לסליחות דצום גדליה, כי שם נכלל 
'שומר ישראל' בנוסח הסליחות עצמו).

מכ"ק  ומקורות'  טעמים  ו'ליקוט  עמ' 53,  ספר-המנהגים  כולל-חב"ד,  לוח  ע"פ   (24
אדמו"ר נשיא דורנו הנדפס בסוף 'סדר הסליחות על-פי מנהג חב"ד'. כשהיה הרבי 
מתפלל עם הציבור (כגון בעברו לפני התיבה בשנות האבילות תשכ"ה ותשמ"ח), 
יצא  תשכ"ו  בשנת  אך  התפילה,  בסדר  אמרו  שכבר  כיוון  'אשמנו',  אומר  היה  לא 
רק לאמירת ה'סליחות', ואז אמר 'אשמנו' מפני שלא היה זה אצלו בסדר התפילה 

('אוצר' עמ' רנ).
 - הנדפסות  סליחות  של  המכריע  "ברובם  'פזמון'  בסוף  'פזמון'.  מסוג  פיוט   (25
החרוז  כל  על  חוזרים  הפיוט  ובסוף  לחברו"  חרוז  בין  הראשון  מחרוז  חלק  חוזרים 
מתענית- במראות-קודש  אך  הנ"ל),  ומקורות'  טעמים  ב'ליקוט  הראשון (הערה 4 

אסתר תשמ"ח ברור שהרבי חזר על כל החרוז הראשון גם בין כל בית ובית.
26) סידור תהלת ה' הנ"ל עמ' 347. וצ"ל 'פקדנו בישועתך', ללא וא"ו, כבפסוק, וכן 

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

ולא עד בכלל. ואחרי "אתה תענה, ה' אלוקינו" סוגרים הארון.
28) מדלגים "או"א... אשמנו... סרנו..." כיוון שכבר אמרו זאת בנוסח התפילה, ע"פ 
דברי האריז"ל שלא לומר פעמיים וידוי באותה תפילה. הרבי בהיותו ש"ץ היה מדלג 

גם 'הרשענו ופשענו', כנראה מפני שגם זה (חלק מן ה)וידוי.
(ספר-הניגונים,  הסליחות  בסיום  זו  תפילה  לנגן  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין   (29

ניגון רמז).
30) במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן: "אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" (ספר-

הניגונים, ניגון ו).
אין מנהגנו לומר חלק מ'אבינו מלכנו' פסוק בפסוק קהל וחזן, אלא אומרים כולו 
יחדיו מתחילה ועד סוף ('אוצר'אלול תשרי עמ' קב). בסידורי תורה-אור ותהלת-ה', 
התיקון  לוח  ע"פ  וזאת  ְזכּויות,  נדפס:  השלם,  במחזור  גם  תשמ"ט  משנת  והחל 
שם  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   – הישנים)  לסידורים  ובניגוד   – תש"א  (נ.י.  תו"א  לסידור 

עמ' קא.
31) ספר-המנהגים עמ' 45.

32) ספר-המנהגים שם.

זאת מפני חילול השם – יעלה33.
א-ל  ה'  ”ה'  אפך...",  מחרון  ”שוב  הפסוקים:  את 
רחום... ונקה", ”וסלחת לעווננו" – אומר הציבור בקול 
רם ורק אחר שסיימו, אומרם הקורא בתורה34. כשעלה 

הרבי לתורה, התחיל לאומרם יחד עם הציבור35.
כשאומרים  (וכן  ה'"  בשם  ”ויקרא  הפסוק  בקריאת 
אותו בתפילה) יש להפסיק מעט בין ”בשם" ל-"ה'", כי 
בפסוק מופיע תחת המלה ”בשם" טעם מפסיק, הטעם 

’טיפחא'36.

מחצית השקל
נותנים ’מחצית-השקל' לצדקה [ובפרט לבית-הכנסת 
ביום  והמקדש37]  המשכן  בדוגמת  שהם  ובית-המדרש, 
התענית38 לפני מנחה39, זכר למחצית-השקל שקשורה 

לנס פורים, ”הקדים שקליהן לשקליו"40.
מן  ”מחצית"  של  מטבעות  שלושה  נותן  אחד  כל 
[בארה"ק  זמן  ובאותו  מקום  באותו  הקבוע  המטבע 
ת"ו בימינו: שלושה חצאי-ש"ח]41, ומנהג זה כולל את 
שנה  עשרים  מבן  אחד  כל   – ועל-כל-פנים  ישראל,  כל 
ומעלה, או החל מי"ג שנה. ומה טוב ומה נעים – שיחנכו 
[ו"מפורסם  מכספם  השקל  מחצית  ג'  לתת  קטנים  גם 
המנהג לתת גם עבור כל בני הבית"42], ובאופן שההורים 
עוזרים להם, שיוכלו לתת זאת מתוך הרחבה, ושיישאר 
להם  יחסר  שלא  כך  לצורכיהם,  כסף  מספיק  עוד  להם 

כלום43.

מנחה
התפילה – ”בשעה מאוחרת"44. וידבר וקטורת, אשרי, 
עולים,  לשלושה  כבשחרית,  ’ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי 
חצי  לאחריה  אומרים  ואין  המפטיר,  הוא  והשלישי 
אחר-כך  ומברך  בהמצאו",  ה'  ”דרשו  מפטירים  קדיש. 

ושו"ת  כא  ס"ק  סוף  תקס"ו  סי'  ממשנה-ברורה  גדליה,  בצום  כולל-חב"ד  לוח   (33
מנחת-אלעזר ח"ב סי' עד.

34) שערי-אפרים שער ח סעיף קז.
35) וסיים עם הש"ץ, 'התקשרות' גיליון מ ס"ע 18. ודלא כמ"ש בשערי-אפרים שם, 

שאומר רק עם הש"ץ.
36) לוח כולל-חב"ד, צום גדליה.

37) משיחות ש"פ שקלים תשכ"ד ותשמ"ב. אך אין בזה ח"ו משום שלילת נתינת 
צדקה זו לעניים כפשוטה, ראה סה"ש תש"נ ח"א עמ' 303 (לקוטי שיחות ח"א עמ' 
182, וסה"ש תנש"א ח"א עמ' 320) - 'אוצר' עמ' רנג. כשמניחים הגבאים קערה, רצוי 

לציין בה במפורש לאיזו מטרה נותנים בה.
38) ספר-המנהגים - מנהגי פורים.

39) לוח כולל-חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תרצ"ד ס"א ממהרי"ל.
40) ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 299.

41) רמ"א שם. בעבר לא היו בארה"ק מטבעות של 'מחצית', ולכן הורגלו לתת חצאי 
אין  כעת  אבל  הערה 25),  תרצ"ד  סי'  תשובות  ופסקי  חיים,  עץ  לוח  (ראה  דולרים 

טעם לזה. כן לא מצאתי טעם למה שיש נותנים ג' פעמים ג' מחציות.
42) מג"א סי' תרצ"ד ס"ק ג מהגהות מיימוניות, כף החיים שם ס"ק כז, 'דרכי חיים 

ושלום' סי' תתמ"ג, שיחת תענית אסתר תשמ"ט – 'אוצר' עמ' רנג.
נותן  שהאדמו"ר  שם,  ובספר-המנהגים   .787 עמ'  ח"ב  תשנ"ב  שיחות-קודש   (43
מחצית-השקל גם בעד הרבנית ובנים ובנות קטנים, ע"כ. וכמו ששנינו (שקלים פ"א 

מ"ה) "אם שקלו – מקבלים מהם".
44) ספר-המנהגים עמ' 48 ובהערה – ע"פ הגמ' (תענית כו, סע"ב. הובאה להלכה 
בשו"ע אדה"ז סי' קכט ס"א), שבתעניות "שאין בהן נעילה" נוהגים להתפלל מנחה 

רק "סמוך לשקיעת החמה".
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תצוה

י"א באדר, פרשת זכור
רצוי לגלול את ספר-התורה השני לפרשת זכור לפני 

תפילת שחרית, כדי למנוע ’טרחא דציבורא'1.
קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  מוציאים  שחרית2: 
לשבעה עולים בפרשת השבוע. מניחים את הספר השני 
בו)3 הקריאה  סיום  עד  הבימה  על  (ונשאר  הבימה  על 
ואומרים חצי-קדיש. הגבהה וגלילה. בספר השני קוראים 

למפטיר בפרשת תצא (דברים כה,יז-יט): ”זכור..."4.
[קריאת]  העיקריים,  הפוסקים  של  הנפוצה  לדעה 
נשים  גם  פוסקים  לכמה  התורה5.  מן  היא  זכור  פרשת 
חייבות בשמיעתה, וכפי שנהגו נשי-ישראל [-בדורותינו] 

לבוא לבית-הכנסת לשמיעת פרשת זכור6.
(ופרשת  זכור  פרשת  ”בקריאת  אדמו"ר:  כ"ק  כתב 
תצא) – וכן בקריאת פורים (ופרשת בשלח): ”זכר עמלק" 
שמעתי  ולא  שונים,  מנהגים  בזה  יש   – בסגול  או  בצירי 
הוראה בזה. לכאורה נכון לקרות שניהם, ובפרשת זכור 
(ופרשת תצא) להקדים ’ֵזֶכר' (צירי-סגול) ואחר-כך ’ֶזֶכר' 
(סגול-סגול), ובקריאת פורים (ופרשת בשלח) להקדים 

’ֶזֶכר' (סגול-סגול) ואחר-כך ’ֵזֶכר' (צירי-סגול)"7.
כבר לפני כמה דורות כתבו גדולי-ישראל שיש לבטל 

את ה'מנהג' – להכות את ’עמלק' בקריאה זו8.

1) לוח דבר-בעתו (ע"פ הנפסק בסי' קמד ס"ג שאין גוללין ס"ת בציבור, וע"ש בב"י 
ד"ה וכתב המרדכי).

שאף  והטעם,  השנה,  ימות  כל  כמנהגנו  שחרית,  קודם  מאכילה  נזהרים  אין   (2
שבשמיעת פ' זכור מקיימים היום מ"ע דאורייתא כפסק אדה"ז, הרי גם במ"ע מה"ת 
אפשר לאכול כשאין חשש שישכח לקיים המצוה (ראה הנסמן בפסקי תשובות סי' 
רלה אותיות ח,י), וכיוון שאנו שומעים זאת במניין קבוע שרגילים להתפלל בו, אין 

חשש שישכח. 
3) שערי-אפרים שער י סי"ב.

4) לוח כולל-חב"ד.
פרטי  אך  בציבור,  הקריאה  עניין  לעצם  רק  [הכוונה  סט"ז  רפב  סי'  אדה"ז  שו"ע   (5
הקריאה – בשבת זו דווקא וכו' הם מדרבנן, ראה סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 341 הע' 
'ארבע  ערך  קסו,  עמ'  ב  כרך  תלמודית  באנציקלופדיה  בהנסמן  וראה  ובשוה"ג].   3
פרשיות' הערה 59 – שיחת ש"פ זכור תשמ"א, הנחת הת' ס"א. וראה 'התוועדויות' 

תשד"מ ח"ב עמ' 1188. תשמ"ט ח"ב עמ' 443.
ב'אוצר  הובאו  בנדון  וכו'  הרבי  בשיחות  שונים  לשונות  תשמ"ג.  זכור  פ'  משיחת   (6
מנהגי חב"ד' [להלן: 'אוצר'] חודש אדר (נדפס יחד עם מגילת אסתר ו'שערי מגילה', 
על  התורה  ברכת  לברך  אין  רמה.  עמ'  תשס"ב),  ירושלים  מנחם',  'היכל  הוצאת 

קריאתה לנשים בלבד (שו"ת מנחת-יצחק ח"ט סי' סח).
7) ספר-המנהגים עמ' 72, והביאור באריכות בהערה שם.

8) הובאו בילקוט-יוסף ח"ה עמ' רנט. וראה המובא בעניין זה ב'התקשרות' גליון קט 

ספר-תורה  רק  יש  אם  השני9.  לספר  וגלילה  הגבהה 
אחד, אין מגביהים אחר חצי קדיש, אלא גוללים לפרשת 
זכור. ומגביהים וגוללים רק לאחר גמר המפטיר, אולם 
שלפני  הקריאה  אחרי  תמיד  אומרים  החצי-קדיש  את 

עליית המפטיר.
(שמואל-א  פקדתי..."  צבאות,  ה'  אמר  ”כה  הפטרה: 

טו, ב-לה)10.
אחרת,  הפטרה  כל  או  השבוע  הפטרת  את  קרא  אם 
צבאות,  ה'  אמר  ’כה  זכור  פרשת  הפטרת  אחריה  קורא 
בלא  אותה  קורא   – הברכות  אחר  נזכר  ואם  פקדתי', 

ברכה11. אומרים ’אב הרחמים'12.

יום שני
י"ג באדר – תענית-אסתר13

ומניקה15,  מעוברת  סכנה)14,  בו  שאין  (אפילו  חולה 
ויולדת כל ל' יום16 – פטורים מהתענית17.

מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה עמוד השחר. 
השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או לשתות, יתנה 
ואם  לשתות.  או  לאכול  שיוכל  השינה  לפני  בפירוש 
רגיל לשתות בקומו, אין צריך להתנות לשתייה18. עלות 

פורים  של  בשחרית  עמלק'  'ויבוא  לקריאת  הטעם  והוא  הדין  הוא  כמובן,   .18 עמ' 
(ביררנו מאנשים נאמנים, שהרבי לא נהג בזה כלל).

9) רגילים שהאוחז את הס"ת הראשון אינו עומד להגבהת הס"ת השני (וכ"פ בשו"ת 
קנין-תורה ח"ה סי' טז.

10) ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.
11) לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

משמע  וכן  קסד,  עמ'  חי"ב  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  זכור,  לש"פ  היום-יום   (12
יג.  ס"ק  סוף  בבדי-השולחן  פג  סי'  קצות-השולחן   – בסידורו  רבינו  לשון  מסתימת 

לוח כולל-חב"ד.
13) טעם מחודש בשם 'תענית אסתר', ראה בלקוטי-שיחות כרך ו עמ' 371.

14) רמ"א סי' תרפ"ו ס"א. וכן המצטער הרבה מכאב עיניים (שם), וזקנים תשושי-כח 
(כה"ח תק"נ ס"ק ו).

15) רמ"א שם. והיינו במעוברת אחר מ' יום או שמרגשת חולשה יתירה, ומניקה – 
בפועל (ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים פ"ה, וש"נ).

16) דינה כחולה (שו"ע אדה"ז סי' של ס"ה), נטעי-גבריאל שם.
17) לעניין חתן וכלה בז' ימי המשתה בתענית זו דנו בפוסקים, ורבים מקילין. ראה 
משנ"ב סי' תרפ"ו בשער-הציון ס"ק טז, כף-החיים תקמ"ט סק"י ותרפ"ו סקט"ז וס"ק 
ח"ב  נישואין  ונטעי-גבריאל  עח,  סי'  ח"ב  יחווה-דעת  ס"ב,  קמא  סי'  קיצושו"ע  כח, 

פכ"ה ס"ג-ד וש"נ.
לפני  אכילה  משום  זאת  אוסר  ז  ס"ק  שם  בכף-החיים  ונו"כ.  תקס"ד  סי'  שו"ע   (18
האוסרים  לפי  שגם  איתא,  עה  עמ'  ח"ג  אדמו"ר  כ"ק  באג"ק  אבל  השחר,  עלות 
זאת בכלל על-פי הזוהר, מותר לכל הדיעות באם עושה זאת לרפואה, לכוון דעתו 

לוח השבוע

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


