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כבוד התורה

אזכיר הנ"ל עה"צ [= על הציון]
תהלים  שיעור  ויגיד  בדירתו,  והמזוזות  תפליו  יבדקו 
בס'  וכמבואר  הנ"ל,  אשה  מענין  דעת  ויסיח חדשי, 
טוב  ומה  וכיו"ב.  כשפים  ענין  אין  שבזמננו   – [בספרים] 
שיקבע שיעור בלימוד פנימיות התורה – בכל יום ובהוספה 

ביום השבת, אשר קודש הוא לה'.

פחד מכשפיםהכתב והמכתב 

פרשת מטות-מסעי | כללים למתארח
ההוראה מהחיבור ד"מטות" ל"מסעי"... היא – שגם בהיותו במצב ד"מסעי", שלא במקומו, עליו לעמוד בכל התוקף 

ד"מטות", כמו בעת שנמצא במקומו.
ולדוגמא – בעניין של מעשה בפועל:

כאשר יהודי נוסע מביתו ומתארח בביתו של יהודי אחר – אינו יכול, לכאורה, להתנהג כמו בביתו, עם כל ההידורים 
והחומרות כו', שכן, כיצד יוכל לומר ל"מארח" שיכול הוא לאכול אצלו דגים בלבד, אבל לא בשר – היתכן לפגוע 

בכבודו של יהודי, ומה גם יהודי שמקיים מצוות הכנסת אורחים?!...
על כך באה ההוראה מהחיבור ד"מטות ל"מסעי" – שגם בהיותו שלא בביתו, ”מסעי", בתור אורח, עליו להקפיד על 

כל ההידורים והחומרות כו' בכל התוקף (”מטות") כמו בעת שנמצא בביתו.
ובנוגע לחשש דפגיעה בכבודו של המארח – הרי כשיסביר שאינו עושה זאת מפני רצונו (ואדרבה: דבר זה גורם 
לו רגש של אי-נעימות), כי אם, מצד ציווי והוראת התורה, החיבור ד"מטות-מסעי", אזי לא יתפרש הדבר כפגיעה 
תתן  לא  עור  ”לפני  בגדר  שהוא  עניין  ממנו  שמנע  כך  על  טובה  לו  יכיר  המארח   – ואדרבה  המארח,  של  בכבודו 
מכשול", בבחינת ”יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית", אשר, על-ידי-זה יוסיף אהבה 

על אהבתו.
(תורת מנחם תשמ"ו, חלק ד', עמ' 149)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ה בתמוז ה'תש"פ – ג' במנחם-אב ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ"ה בתמוזו'
הל' יסודי התורה פרק 

יו"ד. הל' דעות.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

מצות לא תעשה קכג שלא 
להוציא.. רמד שלא לגנוב.. 

ממון.
מל"ת סד. מ"ע ח. ו. רו.

פרק ג-ה.כ"ו בתמוזש"ק
רמה שלא לגזול.. שסה שלא 

ירבה.. מאד. אלו הם.. ובין לא 
תעשה.

מ"ע רז. מל"ת שב. מ"ע 
רה. מל"ת שג.

כ"ז בתמוזא'
פרק ו-ז. הל' תלמוד 
תורה.. בפרקים אלו. 

פרק א.

וראיתי לחלק.. ספר המדע 
הלכותיו.. ספר נשים.. וח' מצות 

לא תעשה.
מל"ת רנו. שא. דש. שה.

ספר קדושה הלכותיו.. ספר קרבנות.. פרק ב-ד.כ"ח בתמוזב'
מ"ע יא.וי"ט מצות לא תעשה.

ספר טהרה הלכותיו.. ספר שו	פרק ה-ז.כ"ט בתמוזג'
מ"ע רט.פטים.. בעזרת ש-די.

א' במנחם-אבד'
הל' עבודת כוכבים וח	

קותיהם.. בפרקים אלו. 
פרק א-ג.

משוך חסדך וגו'. ספר המדע 
והוא ספר ראשון.. הל' יסודי 
התורה.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת י. מז. ס. ו. ה. ב. 
ג. ד. טו. מ"ע קפו. מל"ת 

כג. כד.

פרק ב.פרק ד-ו.ב' במנחם-אבה'
מל"ת טז. יז. יח. יט. כ. 
כא. כו. כח. כז. כט. יד. 

ח. ט. ז.

פרק ג.פרק ז-ט.ג' במנחם-אבו'
מל"ת יא. יב. יג. מ"ע קפה. 

מל"ת כה. כב. מח. נ. נא. 
ל. לג. לא. לב.
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דברמלכות

4

”מטות" – הכוח לפסוק 
הלכה מתוך ”מסעי"

בגמרא מבואר כי תלמיד שהגיע להוראה חייב להורות, אך מהי הוודאות 
כי אכן הצליח להשיג את רצון ה'? • ”מטות" מורה על הלכות התורה 

שהן קבועות ונצחיות, ”מסעי" מורה על שקליא וטריא שבתורה • בימים 
אלה צריכה להיות הוספה מיוחדת בלימוד הלכות בית הבחירה

א
”מטות"  שבין  החילוק  אודות  פעמים  כמה  דובר 

ו"מסעי" – שהם שני עניינים הופכיים זה מזה:
החילוק  וכידוע  ותוקף,  חוזק  על  מורה   – ”מטות" 
כפי  הענף  על  קאי  ש"שבט"   – ל"שבט"  ”מטה"  שבין 
שהוא מחובר עדיין לאילן, שאז הוא מתכופף על ידי 
”מטה"  אבל  רך,  ענף  היותו  מפני  בזה,  וכיוצא  הרוח 
קשה,  הוא  ולכן  לאילן,  מחובר  שאינו  ענף  על  קאי 
 – ”מקל"  מזה  שנעשה  ועד  ותוקף,  חוזק  על  המורה 
ולא רק ”מקל נועם", אלא גם ”מקל חובלים"1, שכל זה 

מורה על חוזק ותוקף.  
מובן,   – ותוקף  חוזק  על  מורה  ש"מטות"  ומאחר 
שזהו עניין שאינו ניתן לשינויים, ובזה מתבטא החוזק 

והתוקף שבדבר.
אבל ”מסעי" עניינו – נסיעה והילוך ממקום למקום, 
במקומו  נשאר  שאינו  היינו,  שינויים,  של  עניין  שזהו 
משתנה  הוא  אלא  (”מטות"),  ותוקף  חוזק  של  באופן 
”מטות",  של  העניין  היפך   – למקום  ממקום  והולך 

שאינו משתנה.
שהוא  כפי  ו"מסעי"  ”מטות"  עניין  ביאור   [...]

בלימוד התורה:
”אסוקי  של  באופן  להיות  צריך  התורה  לימוד 

1) ראה סנהדרין כד, א.

ההלכה  את  לברר  וכדי  דהילכתא"2,  אליבא  שמעתא 
של  באופן  התורה  לימוד  להיות  צריך   – לאמיתתה 
ולכאן,  לכאן  סברות  בריבוי  וטריא,  ושקלא  יגיעה 
ורק לאחרי השקלא וטריא מגיעים למסקנת העניין – 

לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא.
וזהו הטעם שהלכה כבבלי לגבי הירושלמי – כי סדר 
וטריא,  שקלא  ריבוי  של  באופן  הוא  בבבלי  הלימוד 
לאמיתתה,  ההכלה  לבירור  באים  דווקא  זה  ידי  שעל 

”לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא".
בנוגע   – ל"מסעי"  ”מטות"  שבין  החילוק  וזהו 
ללימוד התורה: ”מטות" קאי על הלכה שבתורה, ”דבר 
ה' זו הלכה"3, שבזה ישנו החוזק והתוקף של ”מטות" 
התורה  ו"זאת  לעולם"4,  יקום  אלוקינו  ”דבר  שהרי   –
לא תהא מוחלפת"5 – העדר השינוי. ו"מסעי" קאי על 
השקלא וטריא שבתורה, ”פלפול התלמידים"6, באופן 
לסברא  אחת  מסברא  הקצה,  אל  הקצה  מן  שינוי  של 
ידי  על  הקודמת  הסברא  את  שעוקר  ובאופן  אחרת, 
סברא הפכית המפריכה את הסברא הקודמת, על דרך 
והולך  הקודם  ממקומו  שנעקר  ”מסעי",  של  העניין 
ריבוי   – פעמים  ריבוי  הדבר  נמשך  וכך  אחר,  למקום 

סברות.

2) סוטה כא, א.
3) שבת קלח, ב.
4) ישעיה מ, ח.

5) העיקר התשיעי מי"ג עיקרים – הקדמת הרמב"ם לפרק ”חלק".
6) אבות פרק ו משנה ו.
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ב
לכאורה אינו מובן: מאחר שסדר הלימוד הוא שלכל 
על  ורק  בתורה,  וטריא  שקלא  הקדמת  דרושה  לראש 
לאסוקי  לאמיתתה,  ההלכה  לבירור  מגיעים  זה  ידי 
הסדר  להיות  צריך  היה   – דהילכתא  אליבא  שמעתא 
של ”מסעי" (שקלא וטריא בתורה) ולאחרי זה ”מטות" 
אחר  ורק  ”מטות"  הוא  הסדר  ומדוע  ההלכה),  (בירור 

כך ”מסעי"?!
והביאור בזה: מבואר בגמרא7 ובשולחן ערוך8 חומר 
מורה"  ואינו  להוראה  שהגיע  ”תלמיד  של  העניין 
(בדוגמת חומר העניין של ”תלמיד שלא הגיע להוראה 
להוראה"  שהגיע  ש"תלמיד  אומרת,  זאת  ומורה"). 
ולאחרי  בפועל,  למעשה  הלכה  ולפסוק  להורות  חייב 
גדול – ”דבר  הכי  בתוקף  זה  הרי  ההלכה,  את  שפוסק 

ה' זו הלכה".
התורה  שאלה:  ולשאול  לבוא  יהודי  יכול  ולכאורה, 
אמנם אומרת שכאשר ”תלמיד שהגיע להוראה" פוסק 
הלכה בתורה נעשית הלכה זו בגדר ”דבר ה' זו הלכה", 
ונבון"9,  חכם  ל"עם  שייך  בהיותו  אף-על-פי-כן,  אבל 
ברצונו להבין בשכלו כיצד ייתכן הדבר, ומהי הוודאות 
ולכוון  לאמיתתה,  ההלכה  את  לברר  הצליח  שאמנם 

לרצון העליון – ”דבר ה' זו הלכה"?!
את  לברר  שהכוח   – ליהודי  לו,  אומרים  זה  ועל 
ההלכה לאמיתתה, בהתאם לרצון העליון, נפעל על ידי 
של  וטריא  השקלא  קודם  ”מטות"  של  העניין  הקדמת 

”מסעי":
כל יהודי הוא בבחינת ”מֵטה", שהרי ”מטות" קאי לא 
אחד  כל  על  אלא  המטות"),  (”ראשי  הנשיאים  על  רק 
הנקראים  השבטים  עשר  משנים  לאחד  השייך  ואחד 
המטות",  ”ראשי  של  העילוי  ואדרבה:  ”מטות".  בשם 
הוא מפני היותם ”ראשים" של בני ישראל שהם בבחינת 
”מטות". ועל דרך מאמר רז"ל10 בנוגע למשה רבינו – 

”כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל".
ואחד  אחד  כל  אצל  ”מטות"  של  והתוקף  הכוח 
נוכחת  הייתה  שנשמתו  זה  ידי  על  נפעל   – מישראל 
ההלכה  את  לברר  בכוחו  זה  ומשום  סיני,  הר  במעמד 
בהיותו  כי   – הלכה"  זו  ה'  ל"דבר  ולכוון  לאמיתתה, 
ב"הר סיני" שמע כבר את כל העניינים שנאמרו למשה 

7) עבודה זרה יט, ב.
8) יורה דעה סימן רמ"ב.

9) דברים ד, ו.
10) ברכות לב, א.

בסיני, כולל – הלכה זו.

ג
יכול  ההלכה  שבירור  שאף-על-פי  מובן  על-פי-זה 
שבפועל   – וטריא  השקלא  הקדמת  לאחרי  רק  להיות 
וטריא  (שקלא  ”מסעי"  של  העניין  להיות  צריך  ממש 
בתורה) קודם העניין של ”מטות" (בירור הלכה) – אף-
על-פי-כן, נתינת הכוח לכללות עניין זה נפעלת על ידי 
השקלא  התחלת  לפני  שעוד  היינו,  ”מטות",  הקדמת 
וטריא של ”מסעי" יש לו את התוקף של ”מטות" מפני 
שנשמתו הייתה במעמד הר סיני, ולכן, בכוחו לברר את 
ההלכה (לאחרי השקלא וטריא) – ”דבר ה' זו הלכה", 

כפי שהלכה זו נאמרה למשה בסיני.
זאת אומרת: למרות שבפועל צריך להיות העניין של 
נתינת  הרי   – ”סיני"  של  העניין  קודם  הרים"11  ”עוקר 
הכוח לבירור ההלכה לאמיתתה לאחרי השקלא וטריא 
נפעל על ידי הקדמת העניין של ”סיני" קודם השקלא 
וטריא, היינו, שמפני היות נשמתו במעמד הר סיני, לכן 

בכוחו לכוון להלכה כפי שנאמרה למשה מסיני12. 

ד
השבוע  פרשת  אודות  לעיל  האמור  על  נוסף   [...]
הנלמדת  מיוחדת  הוראה  ישנה   – מסעי"  ”מטות 
כ"ו  בתאריך  אב  מנחם  מברכים  שבת  של  מהקביעות 
כ"ו  של  תהילים  בשיעור  מתבטאת  זו  והוראה  תמוז13, 

בחודש:
”מה  היא:  תמוז  כ"ו  של  תהילים  השיעור  התחלת 
אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי"14. וסיום השיעור 
מצוותיך  כי  עבדיך  בקש  אובד  כשה  ”תעיתי  תהילים: 

לא שכחתי".
זאת אומרת, שבשיעור תהילים של כ"ו תמוז מודגש 
כללות העניין של תורה וצדקה, כי צדקה היא כללות 
מצווה  בשם  נקראת  ירושלמי  ובתלמוד  המצוות,  כל 
ממש",  ה'  ”מצוות  היא  הצדקה  שמצוות  ועד  סתם15, 

11) ראה הוריות יד, א.
זאת  בסיני,  למשה  נאמר  לחדש  עתיד  וותיק  שתלמיד  מה  כל  שהרי   (12
אומרת, שביחד עם זה שמדגישים שזהו חידוש שלו, שנתגלה על ידו, הרי 

זה עניין שכבר נאמר למשה בסיני.
13) להעיר מ"התמים" חוברת ו עמ' כד (רעט, ב) שבכ"ו תמוז נצחו הבעל 
שם טב ותלמידיו את הפראנקיסטן ולכן ”קבלנו עלינו ועל זרענו... מעתה 

ועד עולם לעשות יום זה יום משתה ושמחה".
14) קיט, צז.

15) תניא פרק לז.
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”רחבה מאוד", כמבואר באיגרת הקודש16, ועל דרך זה 
בענייננו – ”כי מצוותיך וגו'".

תמוז  חודש  (סיום  אלו  לימים  המיוחד  הקשר  וזהו 
השבועות  בשלושת  כי   – אב)  מנחם  חודש  והתחלת 
תורה  של  העניינים  בשני  במיוחד  להוסיף  צריכים 
(תורה)  במשפט  ”ציון  שנאמר17  למה  בהתאם  וצדקה, 

תפדה ושביה בצדקה".
קאי  ש"מטות"  לעיל  האמור  עם  זה  עניין  לקשר  ויש 
על הלכה בתורה – כי מה שכתוב ”ציון במשפט תפדה" 
הזקן18 אדמו"ר  שמבאר  כפי  שבתורה,  הלכות  על  קאי 

ש"משפט היינו הלכות, כתרגומו על הפסוק19 ’כמשפט 
הראשון', כהלכתא קדמייתא".

ה
לשלושת  זה  תהילים  שיעור  של  הקשר  והנה, 
בקש  אובד  כשה  ”תעיתי  בפסוק  מודגש   – השבועות 

עבדך כי מצוותיך לא שכחתי":
”תעיתי כשה אובד" – קאי על מעמדם ומצבם של בני 
ישראל בזמן הגלות, ולכן מבקשים בני ישראל מהקדוש 
ומצב  המעמד  יתבטל  שאז  עבדך",  ”בקש   – הוא  ברוך 

של ”תעיתי כשה אובד".
וטעם הדבר – ”כי מצוותיך לא שכחתי". ובהקדים:

לא מצוותיך  ”כי  נאמר  מדוע  מובן:  אינו  לכאורה 
שכחתי", ולא נאמר לשון מתאים יותר לעניין המצוות 

16) סימן יז.
17) ישעיה א, כז.

18) ליקוטי תורה ריש פרשת דברים.
19) בראשית מ, יג.

מה  אחר:  ובסגנון  בזה.  וכיוצא  ”עשיתי"  ”קיימתי",   –
מועילה שלילת השכחה (זיכרון) בעניין המצוות – הרי 

צריכים לקיים את המצוות במעשה בפועל?!
בשלמא מה שכתוב ”מה אהבתי תורתך כל היום היא 
גודל  מצד  כי  קשר העניינים,  בפשטות  מובן  שיחתי" – 
התורה  בדברי  עוסק  הוא  הרי  התורה,  לדברי  אהבתו 

מתוך חיות וכו' במשך כל היום כולו; אבל לכאורה אינו 
לקיום  השכחה  שלילת  של  והשייכות  הקשר  מהו  מובן 

המצוות במעשה בפועל?!

וו
הביאור בזה:

כללות עניין הזיכרון (”לא שכחתי") שייך רק כאשר 
כאשר  כי  כו',  בגלוי  מונח  שאינו  דבר  אודות  מדובר 
הדבר מונח בגלוי לנגד עיניו, אינו זקוק לזיכרון אודות 

דבר זה.
את  ”זכרתי  הפסוק  על  רז"ל  מאמר  ידוע  ולדוגמה: 
בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם 
אזכור" – שבנוגע ליצחק לא נאמר הלשון ”זכירה", כי 
המזבח",  על  ומונח  צבור  לפני  נראה  יצחק  של  ”אפרו 

ולכן, לא שייך בזה עניין של זיכרון.
ועל-פי-זה – מאחר שנאמר בפסוק ”כי מצוותיך לא 
ישנן  שאז  הגלות,  לזמן  בזה  שהכוונה  מובן,  שכחתי", 
התלויות  מצוות   – לקיימן  אפשר  שאי  מצוות  כמה 

בארץ, ומצוות השייכות לבית המקדש, וכיוצא בזה.
לקדוש-ברוך-הוא  ישראל  בני  אומרים  זה  ועל 
בזמן  בהיותם  שגם  היינו,   – שכחתי"  לא  מצוותיך  ”כי 
כאשר  עובד",  כשה  ”תעיתי  של  ומצב  במעמד  הגלות, 

”תעיתי כשה אובד" – קאי על מעמדם ומצבם של 
בני ישראל בזמן הגלות, ולכן מבקשים בני ישראל 
מהקדוש ברוך הוא – ”בקש עבדך", שאז יתבטל 

המעמד ומצב של ”תעיתי כשה אובד"
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תנועה  על  מורה  ’מסעי'  רך.  ולא  קשה  שהינו  (מקל)  מטה  כמו  ויציבות,  קביעות  חוזק,  על  מורה  ’מטות' 
ותזוזה, גמישות ושינויים.

בלימוד התורה, ’מסעי' הינו שלב העיון בלימוד, שם הסברות זזות אנה ואנה ומתחלפות. ’מטות' הוא שלב 
ההכרעה, פסיקת הלכה קבועה ובלתי משתנה.

אף-על-פי שבפועל שלב ה'מסעי' קודם לשלב ה'מטות', כלומר, תחילה צריך לעיין ולדון בסברות שונות ורק 
אחר כך לבוא למסקנה, הרי שפרשת ’מטות' קודמת לפרשת ’מסעי'.

הסיבה לדבר: היכולת של יהודי להגיע לפסק הלכה נכון כרצון ה', מתוך עיון ולימוד בשכלו, ’מסעי', נובעת 
מכך שעוד קודם כבר קיים אצלו עניין ה'מטות' – תוקף מיוחד שניתן לנשמתו בהיותה במתן התורה בהר 

סיני, ובכוח זה ביכולתו לכוון לפסק הלכה כפי שניתן למשה מסיני.

קשור  הדבר  בצדקה".  ושביה  תפדה  במשפט  כנאמר ”ציון  ובצדקה,  בתורה  להוסיף  יש  המצרים  בין  בימי 
לעניין ”מטות" – הלכה שבתורה, שכן המילה ”משפט" מתורגמת ”הילכתא".

שיעור התהלים היומי מסתיים בכתוב: ”בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי".

פסוק זה מכוון לזמן הגלות, אז ישנן מצוות שלא ניתן לקיימן, רק ללמוד אודותיהן בתורה ובכך אינן נשכחות 
– ”מצוותיך לא שכחתי".

בית  לבניין  השייכות  (’מטות')  הלכות  בלימוד  ובפרט  התורה,  בלימוד  להוסיף  יש  אלה  שבימים  הוראה  זו 
המקדש.

סיכום

אין אפשרות לקיים מצוות מסוימות (התלויות בארץ 
מצוות  שכחתי"  ”לא  כן,  פי  על  אף  המקדש),  ובבית 
אלו  מצוות  לקיים  אפשרות  אין  כאשר  גם  כי  אלו, 
אלו  עניינים  ישראל  בני  לומדים  בפועל,  במעשה 

בתורה.
 – בתורה  אלו  עניינים  לומדים  ישראל  בני  וכאשר 
הנה כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה כו'", 
עם  הקשורים  העניינים  ללימוד  בנוגע  זה  דרך  ועל 
בניין בית המקדש, ”צורת הבית גו' ומוצאיו ומובאיו 
גו'", ש"בשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה 

עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית".
של  בקביעות  המודגשת  המיוחדת  ההוראה  זוהי 

שבת מברכים מנחם אב בכ"ו בחודש – שיש להוסיף 
של תורה וצדקה, כמודגש בהתחלה  העניין  בכללות 

וסיום השיעור תהילים של יום זה.
(”מטות")  הלכות  בלימוד  הוספה   – ובמיוחד 
הקשורות עם בית הבחירה ”בית הבחירה", שעל ידי 
זה ”אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית".

(משיחת שבת פרשת מטות מסעי, מברכים החודש מנחם 
אב, ה'תשמ"ב. תורת מנחם התוועדויות חלק ד עמ' 1904
ואילך. 1909 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

2626
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נחמה אמיתית
הגאולה יכולה לבוא תיכף ומיד ממש

על-פי הלכה – שצריכה להיאמר בלשון צחה וברורה – הרי כש"המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה", 
זוכים ורואים (על-ידו ובזכותו) גם כל ישראל . . ואם-כן, יש לדייק ולומר (לא רק בלשון יחיד, אלא) בלשון רבים, 

”זוכים ורואים בשמחתה".
נחמה – על-פי ההלכה – צריכה להיות בפועל ממש, היינו, לא רק בתורה, אלא בעולם כפשוטו, שהרי התורה 
”לא בשמים היא", שלא ניתנה למלאכים למעלה, וגם לא לנשמות כפי שהן למעלה, כי-אם לנשמות שהתלבשו 
בפועל  קרבנות  בו  שמקריבים  הגשמי  בית-המקדש  את  שרואים   – פירושה  הנחמה  ראיית  ובמילא,  גשמי,  בגוף 

ממש, לא רק ברוחניות, על-ידי התפילה, ”תפילות כנגד תמידין תקנום", אלא הקרבת התמידין כפשוטם.
ולהעיר, שמכיוון שמשיח צדקנו יכול לבוא תיכף ומיד ממש, ותיכף ומיד יורד בית-המקדש השלישי שכבר בנוי 
ומשוכלל – הרי יכולים עוד להספיק ולהקריב קרבן תמיד של בין הערביים דיום זה, ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע 

להדלקת המנורה – ש"אין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה בין הערביים" דווקא.
בבית- הערביים  בין  של  תמיד  יקריבו  זה  שביום  אפשרות  שיש   – כאלה  דיבורים  שומעים  כשיהודים  בכלל, 

המקדש השלישי – אזי נבהלים...
אבל התורה – לא נבהלת! על-פי תורה – הרי בית-המקדש השלישי ”בנוי ומשוכלל ייגלה ויבוא מן השמים", ואז 
”אהרן ובניו ומשה עמהם" (שיורו פרטי הדינים כו') – מבלי שיצטרכו להמתין ל"הזאה שלישי ושביעי" – ותיכף 

ומיד מקריבין קרבנות.

(מתוך ראשי-דברים יום ה' כ"ג שבט תשמ"ח – ’תורת מנחם – מנחם ציון' עמ' 321-221)

מצד 'העליון' כבר זכו לגאולה
יש לבאר קשר ושייכות ”חזק חזק ונתחזק" על ספר רביעי שמסיימים בשבת פרשת מטות-מסעי – לתוכן הזמן 

דג' השבועות...:
מעלתו של בית המקדש העתיד, ”מקדש אד' כוננו ידיך" . . נאמרה כבר בשירת הים, בנוגע לבניין בית המקדש 
שהיו צריכים לבנות בכניסה לארץ תיכף ומיד, כמאמר רז"ל ”אילו זכו ישראל, כיוון שעלו פרסות רגליהם מן הים 
היו נכנסים לארץ", ואז היתה הכניסה לארץ (על-ידי משה) באופן של גאולה נצחית שאין אחריה גלות, ובניין 

בית המקדש נצחי (שאין אחריו חורבן).
ויש לומר, שכיוון שכל עניני התורה הם אמיתיים ונצחיים, כולל גם העניינים שהובאו בתור קא-סלקא-דעתך, 
כבנדון-דידן ”אילו זכו כו'" – ישנו גם עתה (לאחרי החורבן והגלות) עניין הגאולה הנצחית ובית המקדש נצחי 
התחתון (יכול  של  ולכן בעולמו  בלבד,  מצד העליון  הוא  שלהם  והתוקף  אלא שהחוזק  ותוקף,  חוזק  של  באופן 

להיות ו)ישנו מצב של חורבן וגלות.
ומאידך, לא מספיק החוזק והתוקף בגאולה ובניין בית המקדש מצד התחתון בלבד, שמכיוון שהתחתון הוא 

מדוד ומוגבל, הרי
החוזק והתוקף שבו הוא במדידה והגבלה, ולא באופן נצחי.

ולכן יש צורך בחיבור ב' המעלות – חוזק ותוקף הגאולה ובניין בית המקדש מצד העליון ומצד התחתון גם יחד, 
שאז נעשית גאולה נצחית ובית המקדש נצחי.

(שבת פרשת מטות מסעי תנש"א. התוועדויות תנש"א חלק ד עמ' 27-17)

משיחוגאולה



מאגרותיו של
”ראש המזכירות"  

הרב חיים מרדכי אייזיק ע"ה חדקוב שימש כראש ה"מזכירות" של הרבי 
נשיא-דורנו • במסגרת זו כתב איגרות רבות, בחלקן ניכר שנכתבו 

בהוראת הרבי ובהשראתו • חלקם נכתבו כאילו סתם כך • להלן פרסום 
של איגרות בנושאים שונים בעיקר בחינוך ומוסדות חינוך

כך דייק המזכיר 
ממנהגו של הרבי...

כתב  אותו  שיגרתי  לא  במכתב  זו  רשימה  נפתח 
תלמידי  ’איגוד   – את"ה  להנהלת  חדקוב  הרב 
עם  בקשר  שונות  לפעולות  בקשר  הישיבות' 
הזקן  אדמו"ר  להסתלקות  וחמישים  המאה  שנת 
כרך   ;270  ;24 עמ'  ל"ד  כרך  מנחם'  ’תורת  (השווה: 
מדהימים: דברים  לכאורה  ואילך)   49 עמ'  ל"ו 
אדמו"ר  מכ"ק  לשמוע  זכינו  לא  שלעת-עתה  ”אעפ"י 
כ"ק  אשר  ראינו   .. בזה  מפורשת  הוראה  שליט"א 
הנמצאת  שניאור  קרן  לקופת  תורם  שליט"א  אדמו"ר 

בבית הכנסת דליובאוויטש".
הנה המכתב במילואו:

הנהלת  לכבוד  ברוקלין,  תשכ"ג,  שבט  ט"ז  ”ב"ה, 
את"ה אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

וברכה: שלום 
שבט: יו"ד  ההילולא  מיום  למכתבם  במענה 
א) בשאלתם אם יש לשלוח הרשימה גם של המתחייבים 
המתנדבים. ברצון  זה  תלוי   – שעות  ה-150  ללמוד 
ב) בשאלתם אם יש להמשיך לתת בקרן שניאור לפני 
לשמוע  זכינו  לא  שלע"ע  אעפ"י  הנה  ומנחה,  שחרית 
אבל  בזה,  מפורשת  הוראה  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק 
בהשיחה הקדושה לרגלי המגבית של ק"ן הואיל כ"ק 
עם  המקושרים  הענינים  כי  להודיע  שליט"א  אדמו"ר 
שנת המאה וחמישים נמשכים הם עד כד' טבת תשכ"ד 

הבע"ל, אשר מזה משמע כי שייך זה גם לשאלתם הנ"ל. 
וכן גם ראינו אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א תורם לקופת 

קרן שניאור הנמצאת בבית הכנסת דליובאוויטש.
בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב
חדקוב  שהרב  היה  הרבי  של  רצונו  כי  לשער  ניתן 
ישירות! יענה  שהרבי  ולא  דלעיל,  בסגנון  יענה 
”בית  הוא   770  – בימינו  נוסף:  לפרט  לב  לשים  ניתן 

הכנסת דליובאוויטש [המקורי]".

”שלא יזוז אף במקצת 
מעבודתו הקדושה בהמוסד"

ב"ה, ר"ח כסלו תשל"ח
ברוקלין, נ.י. הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' 

אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון],
שלום וברכה!

להתבשר  שמחתי  מאקטאבער 21  למכתבו  במענה 
מהפעולות הטובות הנעשות בשכונתו החדשה, ובטח 
יעורר, יעודד ויחזק את כל העוזרים על ידו להמשיך 

עבודתם בקודש בכל האפשריות.
ונכון  שטוב  כמה  עד  השאלה  לפתרון  בנוגע  אבל 
וכחותיו  זמנו  לבבו,  שימת  עצמו,  ישקיע  שכת"ר 

בהמבצע ההוא יש לגשת בזהירות הכי גדולה.
הרוחנית  בהצלתו  להתענין  שמוכרחים  אע"פ  כי 

9

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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של כאו"א שע"פ השגחה פרטית נפגשים אתו ורואים 
שכונה  ע"ד  כשהמדובר  ועאכו"כ  להצילו,  אפשרות 
שלימה, הנה דוקא ברגעים אלה יש על המדובר לזכור 
מכבר  עליו  המוטלים  והאחריות  התפקידים  כל  את 

שלא יהי' ח"ו בהם שום חסרון.
ואשר לכן בנוגע לכת"ר עצמו, הנה עד כמה שאני 
אחד  להיות  זכה  שכת"ר  המרכזי  המוסד  במצב  מכיר 
הביא  שבעזהשי"ת  כמה  עד  ובידעי  הנהלתו,  מראשי 
זקוק  שהמוסד  כמה  ועד  להמוסד,  תועלת  עתה  עד 
בשיפורו,  מעלה  מעלה  ולעלות  יתירה  להרחבה 
במקצת  אף  שיזוז  וכלל  כלל  כדאי  אין  אשר  לי  ברור 

מעבודתו הקדושה בהמוסד הנ"ל.
אלא יחד עם זה בטח ימצא האפשרות להיות יוצר 
בהשכונה  הפעולות  בהתרחבות  הדוחף  וכח  התכנית, 
ע"י  תעשה  המלאכה  שעצם  באופן  אבל  החדשה, 

אחרים דוקא שיעבדו ע"פ הוראותיו הכלליות.
אמנם מבין אני מה גדול הצמאון של כת"ר להאיר 
את שכונתו החדשה, אמנם דוקא משום זה רואה אני 
את  לו  לכתוב   – אותי  ששאל  לאחר   – לעצמי  חובה 

הנ"ל.
בתקוה להתבשר טוב וכט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל
ביכולתי  אין  הנ"ל  עם  שבהתאם  מאליו  מובן  נ.ב. 
לענות על השאלות הפרטיות בנוגע לזה טרם התברר 
בכלל  המבצע  ע"ד  הכללית  השאלה  נפתרה  איך 

והנהלתו.
העתק להר"נ שי' סודאק

לא לגרום חלישות ב"היסוד"
ב"ה, י"ז כסלו תש"מ ברוקלין, נ.י. הרה"ח אי"א נו"נ 

עוסק בצ"צ וכו' 
מוה' אהרן דוב שי' [סופרין-לונדון]

שלום וברכה!
מאשר אני בת"ח קבלת מכתבו מז' כסלו, ובהתאם 
בהנ"ל  הכתוב  בכל  שעיינתי  לאחר  הנה  לבקשתו 
מסרתי מכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שהואיל לענות 

דלקמן:
(1) ”פשוט שיסוד כל המוסדות והפעולות באנגליה 
סטאמפארד   107-115 ליובאוויטש,  בית  של  אלו  הן 
היל, בלונדון, וכל השאר (כולל גם כל עניני אילפארד) 
והתפתחות  בביסוס  כלל  יגעו  שלא  באופן  רק  הן 

דהיסוד הנ"ל.

להחליש  תכריחו   – שכותבה  באילפארד  התכנית 
באופן דרסטי (ואח"כ – גם להפסיק) פעולותיו בהיסוד 

– היפך דהכתוב לעיל.
(2) יתייעצו כולם יחד ע"ד תכנית באילפארד ואופן 
ב"היסוד"  עי"ז  יוגרע  לא  שבודאי   – בה  השתתפותו 
הנ"ל, ויפעלו בהתאם. אין לשאול כאן עד"ז, כיון שצ"ל 
ידיעת התנאים על אתר – וזה שייך לעסקני אנ"ש שי' 

שבלונדון."
והבה נקוה להתבשר טוב שבעזרת השי"ת סודרו כל 

הענינים בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א.
בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב

”כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר לנו 
את גליונות הדו"ח"

אי"א  הוו"ח  נ.י.  ברוקלין,  תשמ"א  אד"ש  כ"ה  ב"ה, 
 - [סופרין  שי'  דוב  אהרון  מוה'  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ 

לונדון]
שלום וברכה!

הדו"ח  גליונות  את  לנו  מסר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מהמחלקות מחדשי טבת שבט, ואח"כ מאדר א', אשר 

כת"ר שלח, ות"ח ת"ח.
הזכירו  או   – למדו  זו  בשנה  אם  לדעת  מענין  ואגב 
(קצש"ע  לש"ק  ההכנה  דיני  ע"ד  התלמידות  את   –
סימן ע"ב) ואשר כשהתלמידות מקיימות זה ע"י סיוע 
לאמותיהן, הן מקיימות יחד עם הנ"ל גם מצות כבוד 
שעושות  במה  והן  בעבודתן  עליהן  שמקילות  הן  אם, 
בנותיהן  של  הטובה  ההנהגה  בראותן  להן  רוח  נחת 

וכו'.
בברכת חג כשר ושמח וכט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל

מופרכת לגמרי הסברא...
ב"ה, כ"ט מרחשון תש"מ ברוקלין, נ.י. הוו"ח אי"א 
 - [סופרין  שי'  דוב  אהרן  מוה'  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ 

לונדון]
שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מ"ח:
ממהלך  הוא  רצון  שבע  כי  הבשו"ט  על  ת"ח  א) 

הכינוס של המורים הראשיים.
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באם אפשר, אתענין לקבל גם דו"ח מפורט מהכינוס 
הנ"ל.

בדיון  הסתפקו  כי  לשער  יש  הקצר  הדו"ח  ע"פ  ב) 
הענינים הנוגעים רק לאופני עצם הלימודים. ומתעוררת 
הוא  העיקר  שסוכ"ס  שהוא  מי  עכ"פ  עורר  אם  השאלה 
בנוגע  גם  ואשר  מהלימוד.  כתוצאה  הבא  ה"מעשה" 
קודש  בלימודי  התלמידים  של  והתמדתם  לשקידתם 
ובחיזוק  בביה"ס  השורר  בהרוח  וראשון  בראש  תלוי 
האמונה ויראת שמים. אשר באם ח"ו אין זה, מה יעורר 
בלב התלמידים את הרצון ללמוד בכלל ושהלימוד יהי' 

מתוך חפץ ותשוקה.
ג) בענינו הפרטי – בנוגע לעבודתו בביה"ס וכו' – הנה 
אודות עצם ההצעה, ועד כמה שזה לטובת הבי"ס, קשה 
לפני  וביחוד  הפרטים,  כל  לי  ידועים  טרם  דעת  לחוות 
זה  גם  ולפעמים  ונימוקיו,  טעמיו  או"א  מכל  ששמעתי 
אינו מספיק מרחוק כשאין האפשרות לידון בזה בדרך 

משו"מ [= משא ומתן] וכו'.
אבל מה שנוגע לעצמו, מופרכת אצלי לגמרי הסברא 
שיחשוב ע"ד משרה במקום אחר. ומהרבה טעמים. ואיני 
ולמשפחתו  לו  והן  למוסד  הן  תועלת  שום  בזה  רואה 

שיחיו.
אלא על ההנהלה כ[ו]לה להמשיך לדון בכובד ראש, 
אשר  מכם,  לכאו"א  יש  בטח  אשר  חזק,  רצון  ומתוך 
יותר  המועיל  באופן  הענינים  כל  יסודרו  בעזהשי"ת 
מוסדכם  והגדלת  בכלל,  והטהור  הכשר  החנוך  לחיזוק 

בכמות ובאיכות גם יחד.
לטובה,  משאלותיכם  ימלא  השי"ת  אשר  נקוה  והבה 
הכלל  לטובת  טובה  הכי  הדרך  למצוא  בעזרכם  ויהי' 

ולטובת כל פרט.
בתקוה לשמוע בשו"ט ובברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל

משמעות ”מקצוע שיחות
ביהדות"

נו"נ  אי"א  הוו"ח  נ.י.  ברוקלין,  תשל"ט  אייר  ט'  ב"ה, 
עוסק בצ"צ וכו' מוה' אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!
ת"ח ת"ח על ב' החבילות שנתקבלו באחרונה כוללות 

דו"חים ממהלך הלימודים וכו'.
בהזדמנות זו מעונין אני לדעת אם לתכנית הלמודים 
או  מיוחד  (כ)לימוד  ביהדות  שיחות  מקצוע  גם  נכנס 
הנ"ל  השיחות  כוונות  ואשר  הדינים),  לשיעור  בצירוף 

הת'[למידות]  בלב  ולהשריש  לעורר  להסביר,  ללמד, 
עיקריים  יסודות   – לגילם  המתאים  באופן   – שיחיו 
מצוותי'  וקיום  התורה  לימוד  בה',  ובטחון  באמונה 

מסירת נפש, מדות טובות וכו' וכו'.
בת"ח למפרע ובברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב,
מנהל

”ראיתי ההעתק ממכתב כ"ק"
נו"נ  אי"א  הוו"ח  ברוקלין  תשכ"ב  תמוז  בדר"ח  ב"ה, 
עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!
במענה למכתבו מיום כ"ו סיון,

לאמו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ממכתב  ההעתק  ראיתי 
יעשו  הניתוח  לזמן  בנוגע  כי  כתוב  ובו   ----  ---- של 

כדעת הרופאים.
בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב

”הם יכולים ללמוד 
ממנו, ולא להיפך"

ב"ה י"ד כסלו תש"ל ברוקלין הוו"ח אי"א נו"נ עוסק 
בצ"צ כו' מוה"ר אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!
למה  הנה   ,4 מנאוועמבער  מכתביו  לשני  במענה 
אדמו"ר  כ"ק  ענה  וכו'.  לנסוע  תועלת  יש  אם  ששואל 
ממנו ללמוד  יכולים  (הם  תועלת  רואה  שאינו  שליט"א 

– ולא להיפך).
ובנוגע לענין המפקחים, הלא כותב גם במכתב הנ"ל 
לחכות.  המוסד  עבור  יותר  טוב  המפקחים  דעת  שלפי 
והמענה בזה כמאז, רק באם יסבירום (להמפקחים) עד 

שיסכימו שגם לטובת המוסד שלא לאחר.
בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב

”כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל 
למסור לנו את הדו"ח"

ב"ה, ט' שבט תשל"ט ברוקלין הרה"ח אי"א נו"נ עוסק 
בצ"צ כו' מוה"ר אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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שלום וברכה!
כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל למסור לנו את הדו"ח 
במחצית  הלימודים  מצב  ע"ד  מכת"ר  שנתקבל 

הראשונה של שנת הלימודים תשל"ט, ות"ח, ת"ח.
ויישר כחם של כל המשתתפים בסידור הדו"ח הנ"ל 

בכל פרטיו ובאופן ברור.
בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל

המתקיימות ההחלטות?
ב"ה, ו' ניסן תשל"ה ברוקלין, נ.י. להנהלת מוסדות 

חנוך חב"ד בירושלים ת"ו, ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

במענה למכתבם מכ' אדר:
[הרב  והרעז"ס  חנוך  לעניני  המרכז  בין  החוזה  א) 
עזריאל זעליג סלונים] ע"ה נעשה בשעתו לשנה אחת 
ומתן]  [=משא  משו"מ  אחר  והי'  ידועים,  ובתנאים 
מן  יוצא  באופן  שנים.  כמה  במשך  מתחדש  מיוחד, 
התחדש  שלא  אף  האחרונה  התמיכה  ניתנה  הכלל 

החוזה.
 – כאן  כלל  עתה]  [=עד  ע"ע  ידוע  אינו  גם  ב) 
המתקיימות בפועל החלטות ועד המורחב כפי הפר"כ 

[הפרטי-כל] שנשלחו מאז,
שרק אז מקום לדון ע"ד מכאן ולהבא.

בברכת חה"פ כשר ושמח
הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל

”באופן יוצא מן הכלל"
להנהלת  נ.י.  ברוקלין,  תשל"ה  אלול  י"ג  ב"ה, 

מוסדות חנוך חב"ד בירושלים ת"ו, ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

במענה למכתביהם ובהמשך לשיחותינו הטלפוניות 
עם הר"ט שי' בלוי, הננו לאשר בזה מה שהבטחנו להם 
אשר בהתאם עם מצבם הננו, באופן יוצא מן הכלל, 
לאשר את החוזה שבין המל"ח והמוסדות לשנה אחת, 

באותם התנאים שהיו בהחוזים הקודמים.
גם קבענו את זמן החוזה מט"ו סיון העבר עד ט"ו 
אלפים  שבעה  ס"ה  של  השנתי  בסכום  תשל"ו  סיון 

דולר ($7,000).
הנ"ל,  מהסכום  רבע  של  בסך  המחאה  מצו"ב 
רשאים  אשר  דולר,  וחמשים  מאות  שבע  אלף  היינו 

את  בכתב  לנו  שתשלחו  לאחר  תיכף  לגבותה  אתם 
הסכמתכם לאישור החוזה כפי הנ"ל.

בברכת כוח"ט
הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל

להעמיד שלטים בבניינים 
השייכים להתלמוד-תורה

להנהלת  נ.י.  ברוקלין,  תשל"ה  אלול  י"ג  ב"ה, 
מוסדות חנוך חב"ד בירושלים ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!
בהתאם עם החוזים שהיו לנו בזמנם אשר נתן לנו 
השייכים  בבנינים  שלטים  להעמיד  להורות  הרשות 

להת"ת וכו',
הננו לבקש בזה לעשות שלט בנוסח כדלקמן:

ז"ל  מאיר  חיים  ב"ר  משה  יעקב  ר'  נשמת  לזכר 
פערלמאן 

נפטר י"ב תמוז תשל"ה
מזה  צילום  ומיד]  [=תיכף  תומ"י  לעשות  ונא 

ולשלוח לנו בשני טופסים.
בברכת כוח"ט [=כתיבה וחתימה טובה]

הרב ח.מ.א. חדקוב,
מנהל

ב"ה, ו' תשרי תשל"ז ברוקלין, נ.י. הוו"ח אי"א נו"כ 
וכו' מוה' אברהם בצלאל שי' הכהן [פרידמן - בת ים]

שלום וברכה!
מאשר אני בתודה קבלת מכתבך מח"י אלול, ות"ח 

על הברכות לשנה טובה.
כמה  ועוד  הש"ס  את  שרכשת  להתבשר  שמחתי 
בהם,  ללמוד  עתים  שקבעת  והעיקר  קודש,  ספרי 

והלימוד מביא לידי מעשה.
עם  ביחד  ללמוד  זמן  איזה  גם  שקבעת  לחשוב  יש 

זוגתך תחי'. ואשמח לדעת אם אמנם כן הוא.
התענגתי מסיפורך ע"ד נאומו של הר"ש שי' גלוזמן 
זה  לספר  בקשתך  מלאתי  וגם  העובדים,  באסיפת 

בשמך לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
גם מסרתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א את שמך ואת שם 

זוגתך תי' לברכת כתיבה וחתימה טובה
בברכת גמר חתימה טובה,

הרב ח.מ.א. חדקוב,
מנהל
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פרשת מטות מסעי
איש כי ידור נדר לה' (ל,ג)

האומר פירות אלו עליי קרבן... הרי אלו 
אסורין עליו, מפני שאפשר שיידור אדם 
קרבן ויעשה בהמה שהיתה חול קורבן 
ותאסר. אבל האומר פירות אלו עליי... 
כבשר חזיר... אין כאן נדר, שאי־אפשר 
שיעשה דבר שאינו בשר חזיר כבשר חזיר 
(רמב"ם הלכות נדרים פ"א)

האומר ’פירות אלו עליי קרבן' מעלה את הפירות 
הכלל  (לפי  האדם  משורש  נעלה  שהוא  לשורשם, 
הם  ולכן  יותר"),  למטה  יורד  יותר  הגבוה  ש"כל 
אלו  ’פירות  האומר  אבל  לגביו.  קודשים  נחשבים 
עליי כבשר חזיר' אין כאן נדר, שכן אין בידו הכוח 

להורידם מהיתר לאיסור.

(אור־התורה במדבר עמ' א'שכו)

ואשה כי תדור... בנעוריה (ל,ד)
”אשה" – היינו כנסת ישראל.

ככתוב  העבודה,  בתחילת  היינו   – ”בנעוריה" 
(ירמיה ב) ”זכרתי לך חסד נעוריך". 

”ואשה כי תדור... בנעוריה" – בתחילת העבודה, 
שהוא  אלא  העולם  לענייני  מתאווה  האדם  כאשר 
מבטל את רצונו לרצון קונו, בחינת ’אתכפיא', הוא 

זקוק לנדרים ופרישות.
מגיע  הוא  כאשר  אולם   – לאיש"  תהיה  היו  ”ואם 
לבחינת ’אתהפכא', שאין לו אלא רצון אחד לאביו 
שבשמים, אזי ”והפר את נדרה" – שכן בכוחו לעסוק 

בענייני העולם ולבררם.
(לקוטי תורה במדבר עמ' פג)

נקם נקמת בני־ישראל מאת 
המדינים אחר תאסף אל עמיך 

(לא,ב)
מה הקשר בין מלחמת מדין למשה רבנו?

לפירוד  רומז  ומריבה,  מדון  מלשון  ’מדין',  שכן 
שהאחד  חינם?  שנאת  ומהי  חינם.  ושנאת  לבבות 

בזה,  וכיוצא  לו  שהזיק  בגלל  לא  השני  את  שונא 
אלא בגלל שהישות שלו אינה סובלת את מציאותו 
משה, שהיה סמל הביטול והענווה,  רק  של השני. 
קליפת  של  והגאווה  הישות  את  לבטל  מסוגל  היה 

מדין.
(ספר המאמרים תרנ"ט עמ' נג)

כל הורג נפש וכל נוגע בחלל 
תתחטאו (לא,יט)

הכלי מטמא אדם בחיבורי המת כאילו 
נוגע במת עצמו (רש"י)

שדבק  מי  כך:  וקדושה  לטהרה  בנוגע  אף 
בתלמידי־חכמים ”מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק 
בשכינה ממש" (כתובות קיא). ומרובה מידה טובה 
ממידת פורענות, שכן אין אדם מיטמא מהמת אלא 
בנגיעה ישירה (דהיינו נגיעה בחרב (”חיבורי המת") 
הקדושה  בצד  ואילו  חץ);  באמצעות  ”נגיעה"  ולא 
די גם בדבקות ”רחוקה" בתלמידי־חכמים, כמאמר 
רז"ל (כתובות שם) ”כל המשיא בתו לתלמיד־חכם 
והעושה פרקמטיא לתלמיד־חכם והמהנה תלמיד־

חכם מנכסיו כאילו מידבק בשכינה".

(ליקוטי־שיחות, כרך כח, עמ' 200)

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני 
גד (לב,א)

מובא בספרים שהשבטים האלה חיבבו את המן 
ולא אכלו מאכלים אחרים, ובגלל שלא שחטו את 
צאנם היה להם מקנה רב. הן חיבת המן הן העדפת 
עבר הירדן נבעו מאותה נקודה – שאיפת בני ראובן 

ובני גד להתרחק מהעולם.
המן היה לחם מן השמים ולא תוצר של חרישה 
וזריעה; גם עבר הירדן היה ”מקום מקנה", מנותק 

משאון העיר ומענייני המעשה.

(לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 18)

ממעייני החסידות
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בשעה 18:50 הרב העלברג יצא. הרבי עמד בפתח 
כמה  וכעבור  געה"ת,  פתח  את  שיצא  עד  עליו  והביט 

דקות נסע לביתו. 
כשחזר מביתו ב-19:50, ניגש אחד אל הרבי וביקש 
בחזרת  בכל העניינים'.  'הצלחה  לו  אמר  הרבי  ברכה. 
הסידור  את  והגביה  התיישב,  הרבי  במנחה  הש"ץ 
הבוקר),  (השכמת  בהקדמה  והסתכל  הק'  ידיו  בשני 
אח"כ פתח בסוף הסידור, ואז הסתכל בסידור. לחזרת 
הש"ץ התרומם ב'ימלוך' (בד"כ מתרומם רק ב'קדוש' 
אמר  הרבי  לשבח',  ב'עלינו  אחזו  כשכולם  וב'ברוך'). 
שוב  בתרא'  'קדיש  ולפני  ב"ְוָלִריק",  הסתובב  כן,  גם 
עם  פיו  את  ניגב  גם  הזאת  ובפעם  ורקק,  הסתובב 
(כפי  הפעם  עוד  ואמר  בד"כ,  שעושה  כמו  המטפחת 
הנראה) 'עלינו לשבח'. בסיום הקדיש סגר את הסידור, 

ויצא והמשיך לומר בעל-פה.

יום שלישי כ"ט תמוז 
ערב ראש חודש.

ונתן  ב-10:45  למקווה  נסע  ב-10:35.  מביתו  הגיע 
צדקה. נסע לאוהל ב-14:30. חזר ויצא למנחה 21:15. 

יצא למעריב 21:45, אח"כ נסע לביתו.

יום רביעי ראש חודש מנחם אב 
עמדה  צדקה,  כשחילק  ב-10:05.  לקרה"ת  יצא 
אל  ניגש  הרבי  פתח 770,  ליד  בעגלה  ילד  עם  אישה 

הילד והניח בידו מטבע לצדקה.

יום חמישי ב' מנחם אב 
עשה  ואח"כ  צדקה,  חילק  ב-10:05.  לקרה"ת  יצא 
בידו הק' 'שלום' לילדה קטנה. אחה"צ כשנסע לביתו 
החל  למכונית  כשנכנס  ומיד  צדקה,  נתן  ב-18:50, 
לקרוא בחלק מעיתון שאחז בידו הק'. כשחזר מביתו 
ב-19:35, עמד הרב ליווי בפתח געה"ת, ואמר שיש לו 
לגעה"ת  ונכנס  מוהר"ש,  אדמו"ר  של  מהציון   תמונה 

ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. יצא למעריב 21:30.
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/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

יום שישי, כ"ה תמוז 
ב-19:55 לספרייה  הלך  ב-11:00.  מביתו  הגיע  הרבי 

וחילק צדקה. כעבור כמה דקות חזר, וחילק צדקה. נפלו 
לרבי,  המטבעות  את  הושיט  שהרימם  וזה  מטבעות,  כמה 

והרבי הראה באצבעו הק' שישים בקופה.
שנשארה  מטבע  עוד  על  הק'  באצבעו  הראה  אח"כ   
שבת  לקבלת  ירד  בקופה.  וישימו  שירימו  הריצפה,  על 
ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  התפילה  אחרי  ב-21:05. 

הורה להגברת השירה.

שבת-קודש פרשת מטות-מסעי,
 כ"ו תמוז 

ב-10:30.  ירד  לשחרית  ב-8:30.  ירד  תהילים  לאמירת 
אחרי 'מודים', פתח את החומש והשעינו על הקיר אבל לא 
שם על הסידור. ב'חזק' קם ממקומו. בהפטרה קרא בסוף 
לנגן  הורה  במוסף  במנהגים.  שכתוב  כפי  הפסוקים  את 
ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  התפילה  אחרי  אלוקינו".  ב"הוא 

ובדרכו הורה להגברת השירה.
שישה  נאמרו  בהתוועדות  ב-1:35.  להתוועדות  ירד 

שיחות. 
ואמר  והלוחות,  המנורה  צורת  על  דיבר  השיחות  בין 
שישנה טעות שנעשתה בצורת הלוחות שמצוירות למעלה 
בחצי עיגול, אלא שמקורו של הציור הזה לראשונה הוא 
בצייר גוי ומשם השתלשל העניין, אך מוכח בגמרא שהם 
ומוסדות  כנסת  בתי  כמה  ישנם  ואעפ"כ  מרובעים.  היו 
חינוך שמציירים את הלוחות על גבי הסמל שלהם באופן 

של חצי עיגול מלמעלה – היפך דברי הגמרא!
ישרים  להיות  צריכים  שקניה  המנורה  בעניין  הוא  כן 
ידו.  בכתב  המנורה  את  הרמב"ם  שצייר  כפי  עגולים,  ולא 
ימ"ש  גוי  ידי  על  שנעשה  ציור  על  מבוססת  זו  טעות  גם 

מובלים  יהודים  ששבויים  איך  ציירו  שם  טיטוס',  ב'שער 
לרומא ביחד עם כלי המקדש, בהם המנורה (וחרטו בכמה 
מקומות את התיבות "יהודא קאפטא", שפירושו – שיהודים 
הם שבויים), ומציור זה נלקח הציור הנפוץ שקני המנורה 

עגולים ולא ישרים הפך דעת הרמב"ם!
הבחירה,  ענין  על  כשדיבר  השיחות,  אחת  [במהלך 
הרבי הוציא ידו מהמפה ובאצבעו והבוהן נענע לפי אופן 
הדיבור, ואח"כ שדיבר שכך הוא ברמב"ם... הכניס חזרה 
כשדיבר  הקודמת  בהתוועדות  היה  וכן  המפה.  תחת  ידו 
גם  וכו'  לבי"ע  שנמשך  ואיך  תשע  ולא  עשר  של  בעניין 

הוציא את ידו הק' ועשה לפי אופן הדיבור]. 
חזר מאמר כעין שיחה "אלה מסעי".

הבחירה  בית  והלכות  'יחזקא-ל  של  החוברת  הניח  כן 
בקשר  שיחה  ואמר  לסמנייה,  מפית  ושם  להרמב"ם', 

להלכות בית הבחירה לרמב"ם.
נתן  מישהו  בדרכו  ב-17:45,  הסתיימה  ההתוועדות 
לרבי יד לשלום והרבי החזיר לו את ידו הק' לשלום. ישב 
התיישב  התפילה  אחרי  עמד.  הש"ץ  ובחזרת  בקרה"ת, 
ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  אח"כ  אבות,  פרקי  לומר 

הורה להגברת השירה.
יצא  למעריב  ב-19:25.  וחזר  לספרייה  הלך  כך  אחר 
וכן  ובדרכו  ביהמ"ק"  "שיבנה  שרו  לביתו,  נסע  ב-21:15, 

מהמכונית הורה להגברת השירה.

יום ראשון כ"ז תמוז 
וחזר  ב-11:05,  למקווה  נסע  ב-10:20.  מביתו  הגיע 
ב-15:30,  למנחה  יצא  לאוהל.  נסע  לא  מהמקווה 11:45, 
אח"כ בירך נוסעים. כעבור כמה דקות נכנס הר' העלברג 
אל הרבי, והם ישבו בגן עדן התחתון. כרגיל, הרבי בראש 
השולחן יושב עם כסאו, והרב העלברג יושב עם כיסא עץ 

מתקפל בצד השולחן. 

התעוררות לתיקון המעוות
בשבת קודש השמיע הרבי את דעת קודשו בדבר הצורך לתקן את 
השגיאה שהושרשה בדבר מראה לוחות הברית ומנורת המקדש 

הטהורה
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג

מנהגנו בקריאת שמו"ת, לומר את שתי ההפטרות 
("דברי ירמיהו" ו"שמעו"). למנהג רבותינו, אומרים 
ההפטרה  את  שמו"ת  קריאת  לאחר  שישי  ביום 
שחרית,  לפני תפילת  ובשבת-קודש  "דברי ירמיהו", 
לאחר קריאת ה'שביעי' (פעם נוספת), את ההפטרה 

"שמעו".

שבת-קודש פרשת מטות-מסעי
כ"ו בתמוז – מברכים החודש 

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

ואחר-כך – התפילה.
גם העולה לתורה אומר "חזק, חזק ונתחזק"1. 

הפסוק  [ע"פ  תרס"ט  סי'  בלבוש  הוא  ונוסחה  זו  אמירה  מקור   (1
לאומרו  רגילים  בצירי,  היא  ד"ונתחזק"  הז'  ששם  ואף  י,יב.  בשמואל-ב 
כאן בפתח]. ואומר זאת עם הציבור ”בין הקריאה והברכה" (’רשימות' 
ודלא   ,(31 עמ'  המנהגים  ס'  טבת,  ח"י  יום  היום   ,6 עמ'  קנה  חוברת 
מפני  ב.  הפסק.  משום  א.  ’חזק':  אומר  אינו  לתורה  שהעולה  כהדעות 
שאמירת ’חזק' היא להעולה לתורה, ולא שייך שהוא יאמר לעצמו (כפי 
ומביא  כב,  ס"ק  ובבדי-השולחן  סי"ג,  פד  סי'  לקצות-השולחן  הפשוט 
זאת גם מס' שולחן הקריאה, וכ"כ בס' פסקי תשובות סו"ס קלט בשם 
שו"ת: שבט-הלוי (ז,רב) באר-משה (ג,כח) ומשנה הלכות (ז,כב. ח,יח), 
זאת  שאומרים  בעולים  לגעור  שאין  מביא  הלכות  שממשנה  אלא 

בעצמם). 
הוא  ”גם  ב –  לטענה  הטענות:  לשתי  הרבי  השיב  יד  עמ'  ח"ד  באג"ק 
’ונתחזק'", דהיינו שבניגוד  (העולה לתורה) אומר, כי נוסחא שלנו היא 
ושמש  מאור  תרס"ט,  סי'  (א"ר  ’חזק'  ג"פ  לעולה  רק  שאומרים  לנוסח 
ערוך- החתם-סופר,  בשם  כט  דף  ח"א  חיים  בן  חבר  ויחי, ליקוטי  ס"פ 

השולחן סי' קלט סו"ס טו), שלפי נוסח זה אין שייך כלל שיאמר העולה, 
שגם  מקום  יש  וא"כ  הקהל,  את  גם  מברכים  שלנו  הנוסח  שלפי  הרי 

העולה יאמרנו.
ולטענה א - ”אמירת העולה... לא חשיב הפסק, כי הוא שייך לקריאת 
הסיום (ראה שו"ע אדמוה"ז סי' קסז ס"ט)", שם איתא, ששיחה בדברים 
’המוציא'  בין  מלח"  ”הביאו  כגון  עליו,  שמברך  הדבר  מענייני  שהם 
לאכילה, בדיעבד אינה חשובה הפסק. ו"מותר לכתחילה אם אי-אפשר 
בעניין אחר". ואכן, ע"פ דברי הרבי ב'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 254

הערה 31 - מוגה - ”שאמירת הברכה קאי גם על העניין ד'חזק'", עיי"ש, 
105 ס"ע  המנהגים  שבספר  במכתבו  הרבי  שכתב  כמו  ממש  זה  הרי 
בעניין מנהגנו באמירת היהי-רצון על התפוח בר"ה בין הברכה לאכילה: 
”וכיוון דא"א בעניין אחר, הווי כדיעבד". וע' גם בשו"ת יביע אומר ח"א 

הפטרה: "שמעו... אלוקיך יהודה. אם תשוב... ובו 
יתהללו" (ירמיה ב,ד-כח; ד,א-ב)2.               

ו-15  1:10 בשעה  בצהריים,  שני  יום  המולד3: 
חלקים.

ביום  מנחם-אב  חודש  "ראש  החודש:  מברכים 
הרביעי". אין אומרים 'אב הרחמים'.

כנהוג;  בבית-הכנסת,  התוועדות   – התפילה  אחר 
ובפרט שהיא 'שבת חזק'4.

פרקי אבות – פרק ב.

יום ראשון
כ"ז בתמוז

מסיימים  חת"ת,  דשיעורי  היומי  חומש  בשיעור 
כנדפס: "כאשר דיבר לכם" (א,יא)5.

חאו"ח סי' ט.
הטעם  את  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הסביר  שם  שב'רשימות'  אלא 
מכאן  [ואגב,  הפשוטים"  המאמינים  עם  עצמו  לכלול  ”כדי  זו  לאמירה 
להיות  ”צריך   - הקורא]  עם  ולא  הציבור,  כל  עם  זאת  שאומר  מובן 
שלמה'  של  ב'ים  מצאתי  [לע"ע  חדש"  ספר  להתחיל  בב"ח,  כזה  לשון 
(המהרש"ל מוזכר בסוף ’רשימה' זו) ב"ק פ"ז סי' מו, ב'דין הסיום' אודות 
סיום מסכת: ”השלמת הספר – אין לך מצוה גדולה מזו, ובפרט היכא 
הוא  שהעיקר  הכוונה  ולכאורה  אחר".  ספר  אח"כ  להתחיל  שבדעתו 
גם  ולכן  ה'חזק',  ולא  החדש,  הספר  התחלת  דהיינו  ’ונתחזק'  האיחול 
(ש'חזק'  כן  ”אם  הרבי:  ושאלו  כולם].  עם  עצמו  לכלול  אומרו,  העולה 
עיקרו התחלת ספר חדש, ספר אחר, הרי יש בזה חשש הפסק כי) אינו 
שייך להקריאה?", ונענה: ”כל התורה... מילה אחת ארוכה" (דהיינו שגם 
ח"א  מנהגים  חקרי  בס'  בנושא  וראה  להקריאה).  שייך  החדש  הספר 

עמ' קכו.
2) ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

תיקון  ללא  חיינו,  בבית  שנהגו  וכפי  יום'  ’היום  לוח  בראש  כנדפס   (3
על-פי ’שעון קיץ' או על-פי האופק וכו' (בארה"ק השעון מאחר בכ-20

דקות ובניו-יורק בכ-4 דקות מ"השעה האמיתית").
4) ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233.

דברים.  בש"פ  הכהן  קריאת  בסיום  בליובאוויטש,  בקרה"ת  נהגו  כך   (5
כאשר שינו והנהיגו בבית-חיינו לסיים פסוק אחד לפני ’שני', כדי שלא 
להתחיל בפסוק ’איכה' (כמ"ש באשל אברהם להרה"צ מבוטשאטש סי' 
קלח. ובליקוטי מהרי"ח ח"ג נב,א כתב שנוהגין כן אף במקומות שאין 
המדרש  ע"פ  וכן  הפשט,  ע"פ  לכאורה,  אך  איכה.  בניגון  מנגנין הפסוק 
– איכ"ר רפ"א, פסוק זה אינו תוכחה), כאמור בספר-המנהגים ס"ע 31

(אף שספר זה הוגה במידה מסויימת ע"י הרבי), לא היה כ"ק אדמו"ר 
בזכרונות  וראה  גרונר).  ז"ל  רי"ל  (הרה"ח  מזה  שבע-רצון  דורנו  נשיא 
יידעו…  ע"ה (”למען  שוסטרמאן  ר"מ  הרה"ח  בבית-חיינו,  הבעל-קורא 
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יום שלישי
כ"ט בתמוז, ערב ראש-חודש

ביום זה יש להוסיף במיוחד בתורה, תפילה וצדקה6, 
שלוש   – טוב  ומה  סעודות,  שתי  הוצאת   – והצדקה 
סעודות. מי שלא הספיק להחליט על-דבר קיום הוראה 
'בית הבחירה' לפני בין-המצרים,  זו ושל לימוד ענייני 
קודם7.  אחת  שעה  ויפה  בהקדם,  זאת  להחליט  עליו 
ומובן אשר אלה שלא עשו בפועל ככל הפעולות דלעיל 
בזמנן – כדאי להשלימן גם לאחר מכן8. "מובן בפשטות, 

שכל הנ"ל שייך גם לנשי ובנות ישראל"9.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

יום רביעי
א' במנחם-אב, ראש-חודש

השבוע',  ב'לוח  לאחרונה  ראש-חודש [פורטו  מנהגי 
גיליונות: תר"ה, תרי"ג, תרי"ח, תרכ"ב].

לפני תפילת ערבית טופחים על השולחן כדי להזכיר 
לקהל לומר 'יעלה ויבוא'. 

זקן...  "ואברהם  הלל.  חצי  ויבוא.  יעלה  שחרית: 
שיר-של- תתקבל.  קדיש  פעמים.  ג'  אמן"  חי,  כל  נפש 

התורה  קריאת  יתום.  קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו,  יום, 
יהללו.  לציון.  ובא  אשרי,  קדיש.  חצי  דראש-חודש. 
חליצת תפילין דרש"י. הנחת תפילין דר"ת, ג' פרשיות 
דק"ש, קדש, והיה כי יביאך, שש זכירות, חליצת תפילין 
דר"ת. הש"ץ אומר בקול איזה מזמור, חצי קדיש. מוסף.

"בית הבחירה":
בימי 'בין המצרים' גופא, יש להוסיף ב'משפט' (לימוד 
התורה, לכל לראש – בהלכה למעשה מדיני ימים אלו10, 

בנים יוולדו", ארה"ק תשנ"ז, עמ' 138), המספר שהוא שהנהיג זאת וכיצד 
הפסיק לנהוג כך.

6) יתר על הנהוג בכל ערב-ראש חודש (המנהג, ב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ג 
ס"ע 593).

7) ”על-פי פסק-דין שו"ע או"ח סי' תקע"א ס"ג".
חידושים  עם  להרמב"ם  בית-הבחירה  ל'הלכות  פתח-דבר  מתוך:   (8
תשמ"ו,  מנ"א,  מברכים  מוצש"ק  קה"ת,  (הוצאת  הרבי  של  וביאורים' 

ברוקלין נ.י.).
9) ליקוטי-שיחות כרך כד עמ' 266 (ההדגשה שלי). ולהעיר שנשים חייבות 
זו  ושהערה  הי"ב),  פ"א  בית-הבחירה  (הל'  ביהמ"ק  בניין  במצות  לסייע 

שייכת להוספות שהורה הרבי בכל העניינים מי"ז בתמוז ואילך.
10) ”לדעת את המעשה אשר יעשון, כל זמן שמשיח צדקנו עדיין לא בא" 

– עפ"י ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 78, 91 (מוגה), 108.
הזוהר,  ספר  לימוד  את  גם  מזכיר   265 עמ'  כד  כרך  בליקוטי-שיחות 
והסברתו בתורת החסידות. כן מזכיר שם אודות הוספה גם בקו התפילה 

וכן [בכל יום, ועל-אחת-כמה-וכמה בשבתות, שעניינן 
העוסקים  התורה  בענייני  במיוחד  רפואה'11  'הקדמת 
בגאולה12 ובבניין בית-המקדש, ולכל לראש – הפרקים 
בית-המקדש  בעניין  המדברים  מ-מג  יחזקאל  בספר 
השלישי, משנה - מסכתות מידות ותמיד13 והלכות בית-
הבחירה14 להרמב"ם]) ו'צדקה' יותר מהנתינה הרגילה 
לפני התפילה15 [ותוספת מיוחדת בכל מעבר מתקופה 
מנחם-אב,  ראש-חודש  עד  גופא:  אלו  בימים  לתקופה 
מראש-חודש מנחם-אב16, השבוע שחל בו תשעה באב, 
ערב תשעה באב, ותשעה באב]17. וגם בשבתות – באופן 
המותר על-ידי אכילה ושתייה וכיו"ב, בנוסף על נתינת 
הצדקה בערב שבת קודש כנהוג בהוספה עבור השבת18.
מובן, שההוספה בתורה בעניין שהזמן-גרמא, צריכה 
במחנות  הנמצאים  [והילדות]  הילדים  אצל  גם  להיות 

הקיץ19.
"תשעת הימים"20:

של  ומתן  ובמשא  בשמחה  ממעטין  אב  משנכנס 
שמחה. ואסור לקנות בגדים ומנעלים חדשים או לתת 
לאומן לעשות לו, ואפילו אין משתמשים בהם עד לאחר 
קטנים)  מבגדי  (חוץ  בגדים  לכבס  ואסור  באב.  תשעה 
אפילו להניחם לאחר תשעה באב. וכתונת לשבת מותר 
מכובסים  בגדים  ללבוש  ואסור  גוי,  על-ידי  רק  לכבס 
[ולכן  שבת-קודש).  לכבוד  (אלא  עדיין  לבשם  שלא 
כל  את  לזמן-מה  ראש-חודש  לפני  ללבוש  נוהגים 
תשעת  במשך  ללבוש  שעומדים  המכובסים  הבגדים 

– בעבודתה באיכות, וכן באמירת תהילים עכ"פ מזמור אחד נוסף בכל יום. 
ומעורר ע"ז גם בכרך כח עמ' 286 הע' 60, וש"נ.

11) ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 578.
12) ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.

13) ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 579 והערה 186. וב'התוועדויות' תשמ"ט 
ח"ד עמ' 38 הלשון ”ומקצת במסכת תמיד".

”הלכות  גם  לכך  בנוסף  ללמוד  הרבי  שהורה  מצאנו  אחת  ופעם   (14
הקורבנות" (שיחת מוצש"ק פ' דברים תשל"ט, הנחת הת' בלתי מוגה סכ"ו 

וסס"א).
15) ליקוטי-שיחות חכ"ג ס"ע 265. ובפרט בצדקת מקדש מעט – בתיכ"נ 
ח"ב  תנש"א  סה"ש  וראה  עמ' 287.  כח  לקו"ש  וכו'),  (ישיבות  ובתי-מדרש 

עמ' 733.
16) ב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ד עמ' 187 מבואר, שהל' בית הבחירה נחלקו 
חצות",  לפני  ת"ב  ערב  ”עד  ימים  שמונה  ללומדם  כדי  פרקים,  לשמונה 
עיי"ש. מאידך, בסה"ש תנש"א (מוגה) ח"ב עמ' 691 הערה 87, מפורש שיש 
בעצמו:  (נדחה)  באב  תשעה  ביום  גם  הבחירה  בית  בהל'  שיעור  ללמוד 
”באופן המותר, כמובן, לאחרי חצות היום, או להשלים במוצאי היום".  ולכן 

לא נכנס העניין בפנים.
17) ’התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 102.

18) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 96 הערה 127.
המובאים  ל'סיומים'  ה"ה  וכנראה   .50 עמ'  ח"ד  תשמ"ח  ’התוועדויות'   (19

אח"כ.
20) לוח כולל-חב"ד.
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עתלדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום ניצחון הבעש"ט על כת הפרנקיסטים
יום ניצחון מורנו רבי ישראל הבעל־שם־טוב, על ה'פרנקיסטים' – אנשיו של משיח השקר יעקב פרנק שר"י – 

בעיר לבוב.
במכתבי הגניזה החרסונית (שנדפסו ב'התמים') מובאים כמה מכתבים המספרים על יום חג שהכריזו הבעל־

שם־טוב ותלמידיו לרגל ניצחונם על כת ה'פרנקיסטים'.
הרבי מתייחס במכתב מדוע החג הזה אינו ידוע, ומדוע אין חוגגים אותו:

"במענה למכתבו... בו שואל במה שמצא נדפס בספר גנזי נסתרות... אשר קיימו עליהם לעשות מדי שנה בשנה 
וכו' ביום כ"ו תמוז, ושואל להטעם שאין חוגגים יום זה, ואפילו רישום יו"ט אינו ניכר.

"והנה לא שמעתי ביאור על זה, אבל מה שנראה לי הוא, שמצינו בכגון דא בקביעות יו"ט שמתברר לאחרי 
זמן אופן הקבלה והקביעות בזה, וזכר ורמז לדבר מלשון חז"ל, בענין נס חנוכה, לשנה אחרת קבעום (שבת 
כ"א:). וכיון שקבלה האמורה היתה בשנת תקי"ט, זאת אומרת שעוד קודם קיום האמור בפעם הראשונה, היתה 
הסתלקות הילולא של הבעש"ט ונתפרדה החבילה, וידוע מצב הרוחות אז בין תלמידיו וכו', שנראה מלכדחילה 

לא חלה הקבלה".
(ימי חב"ד ע' 216. אג"ק כ"ק אדמו"ר חי"ט ע' פא)

כ"ו
תמוז

תקי"ט

ר"ח 
אב

נסיעה לאוהל
בראש חודש

לאוהל  נסע  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר  כ"ק  חותנו  לציון 
הפעם  זו   – מוהריי"צ 
הרבי  נסע  בה  הראשונה 

לאוהל בראש חודש.
בא'  הייתה  השנייה  הפעם 
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שיהיה  טוב  ומה  אחרים;  של  'סיום'  במעמד  לפחות 
מי  את  גם  לזכות  וכדי  מישראל;  עשרה  במעמד 
שמשום-מה לא השתתף במעמד סיום כלשהו, ובלאו-
הכי אוכל מאכלים המותרים רק בסעודת מצווה – יש 
אותו  ולקשר  וכו',  ברדיו  הסיום  את  עבורו  להשמיע 
לפחות בצורה כזאת לשמחה-של-מצווה36. כמו-כן יש 
שיאמרו  ידי  על  ברחוב,  שפוגשים  יהודי  בזה  לשתף 

לו המאמר דסיום, אף מבלי לספר לו שזהו 'סיום'37].
בעריכתם  במיוחד  להשתדל  יש  ל'סיומים',  "בקשר 
[כאמור – גם בשבתות] "ברוב עם הדרת מלך", לאחד 
"אנשים  תורה,  של  לגמרה  בהשמחה  מישראל  רבים 
(לא  הקטנים  גם  כולל  וטף"38,  כמובן)  (בנפרד  ונשים 
שעדיין  בשנים)  קטנים  גם  אלא  בידיעות,  קטנים  רק 
ובדוגמת  על-דרך  והשגה,  להבנה  שייכים  אינם 
הסיום דערב-פסח, שמנהג ישראל להביא גם בכורים 

הקטנים39. 
אהבת  על  בסיומים,  [במיוחד  לעורר  יש  "וכן 
בכלל  התורה  בלימוד  ההוספה  על-דבר  ו]  ישראל40
במשפט  'ציון  שנאמר:  מה  על-פי  הצדקה,  ובנתינת 
בצדקה'"41. וכשבאים לעורר  תיפדה, ושביה  (=תורה) 
צדקה,  קופת  בפועל  להביא  יש   – צדקה  נתינת  על 
ביום  וגם  בפועל42.  צדקה  נותנים  ומיד  תיכף  שאז 
השבת-קודש – באופן המותר, באכילה ושתיה, וצדקה 

רוחנית43.
"למסור לאנ"ש שי' המתעסקים בהסיומים:

דבר  על  בהצעה-התעוררות  סיום  כל  לסיים   *
(להוסיף ב)נתינות לצדקה.

דאהבת- (עניין)  בתיבות  סיום  כל  לחתום   *
ישראל"44.

36) שיחות-קודש תש"מ ח"ג עמ' 672.

37) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 96.
38) ’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 108.

”במיוחד  שם  האמור  ולמרות   .719 עמ'  ח"ב  תנש"א  ספר-השיחות   (39
בשנה זו" אין נראה שזו הוראת שעה, עיי"ש.

40) ’התוועדויות' תשמ"ג ח"ד עמ' 1849.
41) ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 708. ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 

.564
42) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 123.

43) (כמו נתינת עצה טובה ועאכו"כ לימוד תורה – ’התוועדויות' תשמ"ח 
565 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  סה"ש  ר"ה)  שלפני  לשבת  בקשר   376 עמ'  ח"ד 
לאחר  שתיכף  טובה  החלטה  קבלת  גם:  נוסף  הנ"ל  בשיחה  והערה 127. 
לגבאי  או  לעני  בפועל  ויתנה  לעצמו,  (יפריש  ממש  לצדקה  יתן  השבת 
שיחליטו   – בשבט)  ט"ו  (שבת   222 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ובסה"ש  בבוקר). 

גם כמה לתת.
44) מענה הרבי. צילום כי"ק נדפס בס' ’מאוצר המלך' ח"א עמ' 283, ושם 
(ראה דברי עורך ספר זה, רש"י שיחי' חזן, ב'התקשרות' גיליון רצב עמ' 

"ובוודאי יפרסמו ויזרזו על-דבר קיום הוראות אלה 
בכל מקום ומקום, בכל קצווי תבל"45.

"וגם כאשר יבוא משיח צדקנו קודם תשעת הימים, 
ספרים  ולסיים  להתחיל  ויזכו  ה'סיומים',  את  יעשו 

אחרים בתורתו של משיח"46.
 * במוצאי-ראש-חודש וכדומה נוטה הרבי להכריע 
שיש לומר תחנון בקריאת-שמע שעל המיטה (גם לפני 

חצות)47.
לעול  שנכנס  נער  של  בר-מצווה  סעודת  בעניין   *
לברר  "יש  הרבי:  השיב  במנחם-אב,  ח'  ביום  המצוות 
יש   – לאו  ובאם  בכגון-דא,  במקום  מנהג  יש  אם 
לעשותה בזמנה, זאת אומרת ליל ח' מנחם-אב, ובאם 

אי-אפשר מאיזה טעם שיהיה – בשבת שלאחריו48.

יום שישי
ג' במנחם-אב

ל'שבת חזון' לובשים49 בגדי שבת כרגיל50.

19) שהוא שייך לסיומי המסכתות דימי חודש מנ"א.
45) ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 580.

46) משיחת ש"פ מטות, מבה"ח מנ"א תשמ"א, בסופה.
47) ’התוועדויות' תשמ"ג ח"ג עמ' 1414.

48) איגרות-קודש חלק טו עמ' רנז. וכן במקרה נוסף שלא ניתן לעשות 
ער"ה,  ליל  במוצש"ק  כשחל  פז,  עמ'  חי"ז  באג"ק  היום,  במוצאי  סעודה 
מבאר שהסעודה צ"ל מייד ברגע הראשון שנכנס למצוות. מאידך בחי"א 
עמ' שמ כשחל בעיו"כ מציע להתחיל בחצי יום הראשון (והכוונה כנראה 
לקיים  התאפשר  לא  ששם  ייתכן  אך  יוהכ"פ,  במוצאי  ולהמשיך  ביום) 
בספר-המנהגים  מובא  מנהגנו  כלל,  בדרך  אבל  עיו"כ.  בליל  הסעודה 
הבר- חוזר  שחרית  שאחרי  רסח,א),  דף  (ח"ב  מליקוטי-דיבורים  עמ' 75 
מצוה מאמר ומכבדים ב'לקח' ומשקה, ובערב (מוצאי היום) עושים את 

הסעודה (כפי שנהג אדמו"ר הזקן).
49) לעניין רחיצה וטבילה, ראה לעיל ציונים 22-21.

הדנים  לפוסקים  וש"נ  אדמוה"ז,  נהג  שכך   ,46 עמ'  המנהגים  ספר   (50
בעניין זה. וראה גם בהוספות לשו"ע אדמוה"ז חלק ה-ו עמ' 1846 בשולי-

הגיליון.
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והורי- הסנדק,  המוהל,  הברית:  בעלי  הימים21]. 
הבן, מותרים ללבוש לבנים ובגדי שבת.

בצונן,  אפילו  לתענוג  גופו  כל  לרחוץ  ואסור 
ולרפואה ולצורך מצווה [וכן המצטער מפני החום 
והזיעה22] – מותר. אסור לאכול בשר ולשתות יין 
ערב  בכל  הטובל  מצווה).  וסעודת  משבת  (חוץ 
ידיו  פניו,  ראשו,  ולרחוץ  לטבול  מותר  שבת23 

ורגליו24 לשבת.
בשבת  (מלבד  יין  ולשתות  בשר  לאכול  אסור 

ובסעודת-מצווה).
אין נכנסים לדירה חדשה בתשעת הימים. פעם 
ופעם  באב"25,  ט"ו  לאחר  לדחות  טוב  הרבי:  ענה 
הוא  אלול  בחודש  אפשר...  "באם  הורה:  אחרת 

חודש הרחמים"26.
 – אפשר  באם  רפואי:  טיפול  בדבר  הרבי  עצת 
עכבה  וכל  באב.  התשיעי  יום  לאחרי  לדחותו  יש 
לטובה. ובאם הרופא ידחק בדווקא את השעה, יש 

לעשות זאת קודם שבת חזון27.
סיומים28:

"המנהג לערוך 'סיומים'29 למסכתות הש"ס בכל 

בחולצות  בזה  נזהרים  ולמעשה  צא.  ס"ק  תקנא  סי'  כף-החיים   (21
שלא  [מי  וגרביים.  בלבנים  לא  אך  וחצאיות,  שמלות  ומכנסיים, 
ואח"כ  מנקיונו,  הבגד  להוריד  הרצפה  על  לזמן-מה  יניחם  הספיק: 
בש"ק  מזה  שייהנה  בתנאי  בש"ק  ללבוש  ניתן  כן  ללבשם.  רשאי 

עצמה, אחד בלילה ואחד בבוקר ואחד בצהרים וכדומה].
וכדומה.  גירוד  וכל-שכן  הבגדים,  שנדבקים  או  הריח,  מן  כגון   (22
שו"ת אגרות-משה אה"ע ח"ד סי' פד אות ד, נטעי-גבריאל הל' בין-
המתיר  רכ,  ס"ע  ח"א  גשר-החיים  וראה  ס"ד.  פמ"ב  ח"א  המצרים 
נטעי-גבריאל  (וע'  חמים  ובמים  בסבון  אפילו  דיחיד  באבילות  בזה 
הל' אבילות ח"א פרק קה סי"ג). מאידך בכף-החיים סי' תקנ"ד סוף 
ס"ק מו כתב בעניננו, שאם יכול להעביר זאת בצונן לא ירחץ בחמין.
23) וכן הטובל בכל יום, לעניין הטבילה בלבד. ראה לוח ’דבר-בעתו'.
24) ולמעשה רוחצים כל הגוף, במים חמים ובסבון. וכן הורה הרה"ג 
בליקוטי- מהמובא  (וצ"ע  ע"ה.  ברוק  חיים-שאול  ר'  והמשפיע 
סיפורים להרב פרלוב ע"ה מהדורה ראשונה עמ' קכב). וראה בכ"ז 

בס' ’מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א ס"ק יא.
25) אגרות-קודש כרך ט עמ' רכח.

26) שם, כרך יט עמ' שצ.
27) שם, עמ' שעו.

28) עיקר הדברים – מוגה, מסה"ש תנש"א ח"ב עמ' 708 (ועיי"ש עמ' 
עמ'  תש"מ  ומשיחות-קודש  עמ' 564,  ח"ב  תשמ"ח  ומסה"ש   ,(733
672 – שיחת ש"פ מטות ומסעי תש"מ, בלתי מוגה. ושולבו הוראות 

מכ"מ כמצויין בהערות.
מסכת  על  או  פרק,  על  סיום  לעשות  שניתן  דעות  שיש  אף   (29
עם  ’סיום'  בגמרא,  מסכת  על  סיום  לערוך  מוטב  במשניות,  שלמה 
כל הפרטים, לכל הדעות, כמו מסכת תמיד (’התוועדויות' תשמ"ט 

ח"ד עמ' 86. וראה גם ’התוועדויות' תש"נ ח"א עמ' 97). 
נוכח.  היה  הרש"ב  אדמו"ר  וכ"ק  הגדול,  באולם  הש"ס  סיום  ”היה 
פפא,  רב  בני  ושמות  עלך'  ’הדרן  ואמרו  סיים,  הבחורים...  אחד 
שהוא  כמו  ולא  בסידור  שהוא  כמו  דרבנן  קדיש  ואמרו  יותר.  ולא 
עמ'  ח"ד  חיטריק  שי'  הר"י  להרה"ח  דברים  (רשימות  בהמסכתות" 
ריט, מכ"ד טבת תרע"ה בליובאוויטש.  [וכ"כ הש"ך יו"ד רמ"ו ס"ק 

יום מ'תשעת-הימים'30, מראש-חודש [ומה טוב גם 
לפני זה31] עד תשעה באב, וגם בערב תשעה באב 
ובתשעה באב – באופן המותר על-פי שולחן-ערוך 
[ובמקום המתאים – גם עם סעודה והתוועדות32].

"ומהטעמים בדבר – כיוון שבימים אלו מחפשים 
את כל האופנים המותרים כיצד להוסיף בעניינים 
הטוב- את  לגלות  ועל-ידי-זה  ושמחים,  טובים 
החל  אלו33,  ימים  עם  הקשורה  שבירידה  הפנימי 
שמחה  עושין   – לב"  משמחי  ישרים  ה'  מ"פיקודי 

לגמרה של תורה.
ביום  גם  סיום  לערוך  כדאי  זה34  טעם  "ומפני 

השבת שב'תשעת-הימים'.
'ברוב עם הדרת מלך', לשתף עוד  "ומה טוב – 
כמה וכמה מישראל (מצד אהבת-ישראל ואחדות-
בעצמם  סיימו  לא  רובם  אם  גם  בשמחה,  ישראל) 
'סיומים'  לערוך  ונכון  שכדאי  ולהוסיף,  המסכת. 
על מסכתות כאלה שסיומן בעניינים שקל לאומרם 
מישראל,  ואחד  אחד  לכל  במהירות  ולהסבירם 
אפילו פשוט שבפשוטים35, שב'סיומים' אלו יכולים 
לשתף גם יהודי שפוגשים ברחוב, ובאמצע עסקיו 
שאומרים  אף  או  הסיום,  על  לפניו  כשחוזרים   –
שזהו  לו  לספר  מבלי  המסכת  דסיום  המאמר  לו 

'סיום', שהרי 'זכין לאדם שלא בפניו'.
ישתתף   – לאו  אם  בעצמו;  יסיים   – שיכול  [מי 

כז. וכן משמע ממענה הרבי באג"ק חי"ד עמ' שעה, עיי"ש]. 
כהן)בהתוועדות  שי'  יואל  ר'  הרה"ח  ה'חוזר'  של  זכרונו  אמנם (לפי 
כ"ד טבת תשי"ב (תורת מנחם ח"ד עמ' 239) סיים הרה"ג הרה"ח ר' 
מאיר אשכנזי [ע"ה] את הש"ס, והתחיל לומר קדיש דרבנן, אך הרבי 
שם  ולומר  הגמ',  בסוף  הנדפס  עתיד"  ”דהוא  קדיש  לומר  לו  הורה 
”ויצמח פורקניה" (כי שם נדפס בנוסח אשכנז. ולכאורה גם ב"הערב 
עמ'  ח"ג  תשמ"ה  מ'התוועדויות'  להעיר  כן  שם).  לתקן  צריך  נא" 

1700, שם משמע שאומרים את הבקשה ”כשם שסיימתי...".
מהנהגת  להעיר  אחר-כך.  בשר  סעודת  אוכלים  כשאין  ”אפילו   (30
שלא  אף  בתשעת-הימים  סיומים  לעשות  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר 
(לקו"ש   "46 עמ'  ספר-המנהגים   – ויין  בבשר  אחר-כך  סועד  היה 

חכ"ג עמ' 223, ובכ"מ).
31) ’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 74.

32) ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.
33) ”להעיר גם מהפתגם הידוע [בשם הרה"צ ממונקאטש] בפירוש 
דברי חז"ל: ”משנכנס אב ממעטין בשמחה" – ש'ממעטין' העניינים 
הבלתי-רצויים דתשעת-הימים ’בשמחה', על-ידי ההוספה בשמחה, 

באופן המותר על-פי שולחן-ערוך, כמובן".
עמ'  ח"ב  תשד"מ  (התוועדויות  בשבת  שחל  שביארצייט  אע"פ   (34
872) שלל הרבי עריכת ’סיום', כיוון שמנהג זה עלול להתפרש שם 

כנתינת מקום לעניין של תענית.
35) ”ולדוגמא: מסכת תמיד (מסכת הכי קטנה, שמונה דפים בלבד, 
שהיו  ”השיר  שסיומה  קצר)  זמן  במשך  ולסיימה  ללמדה  שיכולים 
 – ה'"  לימודי  בניך  ד"כל  הסיום  וכן  במקדש",  אומרים  הלוויים 
ראשי-תיבות   – כריתות  יבמות,  נזיר,  ברכות,  המסכתות:  בארבעת 

”בניך".


