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

4 > דבר מלכות • 8 > סוגיות בתורת רבינו • 10 > ניצוצי רבי • 15 > 
ישמיע כל תהילתו • 16 > עת לדעת • 18 > לוח השבוע • 19 > ממעייני 

החסידות • 20 > שניים מקרא ואחד תרגום
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת ואתחנן | לפעול את הנחמה

זו עדיין לא היתה הנחמה בפועל,  נחמו עמי" בשבת  ”נחמו  כיוון שגם לאחרי אמירת ההפטרה 
שהרי משיח צדקנו עדיין לא בא – על כך צריך לומר, שיש להוסיף עוד יותר ב"מעשינו ועבודתינו" 
לפעול הענין ד"נחמה בכפלים" בפועל ממש. וכדי לפעול ”נחמה בכפלים" צריכה להיות העבודה 

מעין ודוגמת זה -  לא רק על דרך הרגיל, אלא באופן של הוספה על הרגיל, ”כפלים לתושיה".

...וזהו גם התוכן ד"ואתחנן", ”אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם" (פירוש רש"י) (בעבודת 
האדם) – עבודה באופן של הוספה על המוכרח והמחוייב על פי דין, לפנים משורת הדין, ועד לאופן 

של ”מתנת חינם".

(תורת מנחם תשמ"ח ח"ד ש"פ ואתחנן ע' 148)

ממעעננתי  ...וכשידדדבבבר עמו מטובבו לללמסוור
נאאאממר  בבזהה]  [[==כיוצא  כייו"ב  על  כי  לגממריי,,  מזזההה דדדדעעת  שיסיח 
אלל תחחתוו כי יחחחתתו הגויםם מהמממהה. השממיםםם ליההודים::: מאותותתת

אםם]  ואיין לזה ככל שלליטטטה ח""ו עעעל בבנ"י [= בבני ישררראאאל], כ"אא [= כי
רקק באם היהודדי נותן לזהה חששיבוות ע"י [[=== על ידי]] ששמתתבבונן 

בזהה וכו'...
ב) המשקקקקקה והבברררכות ננתתקקבללו ותת""ח [= ותשששואות חןן].

הקבב""ה  שלל בברכככתתו  מתתברךך המבררךך דכל  ואממחז"ללל
שתתוספתתתתוו מרובבההה על ההעעיקר..

בלקקקו""ת  אדה"ז  (כדבררריי  תתלויותתת בההה) (והאחחישששנה  הגאולה 
תתוורהה]  דדבבר   =] דדד"ת  ואאפילו   – וובצצצדקהה  בתתתוורה  דבררררים)  ס"פ 
ללפושששקע  בנתינהה בביחידדד ואפילוו אאחחחת, ואאפייילו אחחד ופררררוטה

צדקהה]]]. [= לקופתתתתת
יוםם. ובפפרט כככששעושייםםם זה בבכללל

הגאולה והאחישנה תלויות בתורה ובצדקה

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' במנחם-אב ה'תש"פ – י"ז במנחם-אב ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תפלה וברכת כהנים פרק י' במנחם-אבו'
מ"ע ה.הל' יסודי התורה פרק י.ב-ד.

הל' דעות.. בפרקים אלו. פרק ה-ז.י"א במנחם-אבש"ק
מ"ע ה.פרק א.

מ"ע ה.פרק ב.פרק ח-י.י"ב במנחם-אבא'

מ"ע ה.פרק ג.פרק יא-יג.י"ג במנחם-אבב'

פרק יד-טו. הל' תפילין ומזוזה י"ד במנחם-אבג'
מ"ע כו. יב.פרק ד.וס"ת.. בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע יג.פרק ה.פרק ב-ד.ט"ו במנחם-אבד'

מ"ע טו. יח.פרק ו.פרק ה-ז.ט"ז במנחם-אבה'

מ"ע יז.פרק ז.פרק ח-י.י"ז במנחם-אבו'
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ירידה גדולה
 – עלייה גדולה

בכל חודש "קיימא סיהרא באשלמותא", מהי המעלה המיוחדת 
בשלמות הלבנה של חודש אב? • הגלות שהחלה בתשעה באב 

חמורה יותר מגלות מצרים, שכן, זוהי גלות של "ממלכת כהנים 
וגוי קדוש" • אופן ההנהגה בליובאוויטש – נמשך ומתפשט בכל 

מקום ובכל זמן

א
”לא  חז"ל1:  אמרו   – באב  עשר  חמישה  אודות 
באב".  עשר  כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו 
והטעם הראשון – בזמן – על יום טוב זה הוא: ”יום 
שכלו בו מתי מדבר"2, שכן, בכל תשעה באב היו 
עושין קבריהן ושוכבין בתוכן, ולמחר הכרוז יוצא 
הבדלו החיים, ואותה השנה שכלתה הגזירה קמו 
שראו  עד  בחודש,  טעו  שמא  סבורים  והיו  כולם, 
שנתמלאה הלבנה בט"ו בחודש, ואז ידעו שכלתה 

הגזירה, ועשאוהו יום טוב3.
נמצא, שחמישה עשר באב הוא עניין של תיקון 
על תשעה באב – גזירת מתי מדבר, שזהו העניין 
הבלתי רצוי הראשון של תשעה באב, והתיקון לזה 

היה בחמישה עשר באב, שאז כלתה הגזירה כו'.
פרשת  השבוע,  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
ואתחנן, שבה נאמר ”ואתם הדבקים בה' אלוקיכם 
חיים כולכם היום"4, והרי פסוק זה נאמר על אלו 
ובלשון  מדבר,  דמתי  הגזירה  לאחרי  שנשארו 
רש"י5: ”כבר כלו מתי מדבר, ואלו – מאותן שכתוב 

1) תענית כו, ריש ע"ב – במשנה. בבא בתרא קכא, א.
2) תענית ל, סוף ע"ב. בבא בתרא שם.

3) ירושלמי סוף תענית. פתיחתא דאיכה רבה לג. הובא בפירוש 
רש"י ותוספות תענית שם. וברשב"ם ותוספות בבא בתרא שם.

4) ד, ד.
5) חוקת כ, כב.

בהן חיים כולכם היום".
ב. ויש להוסיף, שחמישה עשר באב אינו תיקון 
רק על עניין מתי מדבר, אלא גם תיקון על החורבן 

והגלות של תשעה באב:
של  שהעילוי  וחסידות6  קבלה  בספרי  מבואר 
חמישה עשר באב – ”לא היו ימים טובים לישראל 
הלבנה,  מילוי  עם  קשור   – באב"  עשר  כחמישה 

”קיימא סיהרא באשלמותא"7.
ט"ו  בכל  ישנו  הלבנה  מילוי  של  שהעניין  ואף 
לחודש, מכל מקום, ישנו עילוי מיוחד בט"ו באב 
ואפילו  השנה,  חודשי  שאר  כל  של  ט"ו  יום  לגבי 
לגבי ט"ו ניסן, חג הפסח, וט"ו תשרי, חג הסוכות – 
להיותו לאחרי גודל הירידה של תשעה באב, שאז 

היה כללות עניין החורבן.
והעניין בזה:

ידוע הכלל שכל ירידה היא לצורך עלייה, ומזה 
מובן, שככל שהירידה היא ביותר, אזי גם העלייה 

היא באופן נעלה יותר.
גדולה  ירידה  של  עניין  הוא  באב  תשעה  והנה, 
ארבעה  מכל  שכן,  ממנה,  למטה  שאין  ביותר 

6) פרי עץ חיים שער חג השבועות בסופו. אור התורה נ"ך (כרך 
ב) עמ' א'צו. ד"ה נחמו עת"ר (ספר המאמרים עת"ר עמ' ריח 

ואילך).
7) זוהר חלק א קנ, ריש ע"א. חלק ב פה, א. וראה גם שם רטו, 

א. שמות רבה פט"ו, כו.

דברמלכות

4
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הצומות הקשורים עם עניין החורבן והגלות, הרי 
לילו  מכולם,  החמור  הוא  באב  תשעה  של  הצום 
העלייה  שגם  מובן,  ומזה  בזה.  וכיוצא  כיומו8, 
שבאה לאחרי ירידה גדולה זו – העלייה של ט"ו 
היא   – באשלמותא"  סיהרא  ”קיימא  שאז  באב, 

עלייה גדולה ביותר שאין למעלה ממנה.
כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו  ”לא  ולכן, 
עשר באב", היינו, שהיום טוב של ט"ו באב גדול 
יותר מהימים טובים של ט"ו ניסן (חג הפסח) וט"ו 
תשרי (חג הסוכות) – שכן, אף שגם בימים טובים 
של פסח וסוכות ישנו העילוי של ”קיימא סיהרא 
אינה  זו  שעלייה  מכיון  מקום  מכל  באשלמותא", 
של  הירידה  כמו  כזו  גדולה  ירידה  לאחרי  באה 
תשעה באב, לכן, אין זו עלייה גדולה כל כך כמו 
העלייה של ט"ו באב שבאה לאחרי גודל הירידה 

של תשעה באב.

ב
בפרטיות יותר:

בא  בניסן)  (ט"ו  הפסח  חג  של  העילוי  גם 
מצרים,  גלות   – הגלות  עניין  של  הירידה  לאחרי 
הייתה  מצרים  שגלות  מכיון  כן,  פי  על  אף  אבל 
להיות,  ישראל  שהוכתרו  לפני  תורה,  מתן  לפני 
”ממלכת כוהנים וגוי קדוש"9, הרי מובן, שאין זו 
ירידה גדולה כל כך לגבי ירידת הגלות של תשעה 
באב, לאחרי שנעשו ישראל ”ממלכת כוהנים וגוי 
כוהנים  כאשר ”ממלכת  שכן,  תורה,  במתן  קדוש" 
זה  הרי  גלות,  של  במצב  נמצאים  קדוש"  וגוי 
העלייה  גם  ובמילא,  וביותר,  ביותר  גדולה  ירידה 

שלאחרי זה היא עלייה גדולה יותר.
אשר   – תשרי)  (ט"ו  הסוכות  לחג  בנוגע  וכן 
עשרת  של  התשובה  עבודת  לאחר  היותו  למרות 
בחסידות10 (כמבואר  אלול  וחודש  תשובה  ימי 
הבאה  השמחה  שזוהי   – שמחתנו"  ”זמן  בעניין 
התשובה  עבודת  והרי  התשובה),  עבודת  לאחרי 
מקום,  מכל   – כו'  ירידה  של  עניין  עם  קשורה 

סימן  חיים  אורח  ז.  הלכה  ד  פרק  תעניות  הלכות  רמב"ם   (8
תקנ"ג סעיף ב.

9) יתרו יט, ו.
וראה  ואילך.  א'תשעט  עמ'  סוף  עצרת  שמיני  התורה  אור   (10

ליקוטי שיחות חלק י"ד עמ' 156. וש"נ.

בין  ביותר  גדול  חילוק  שישנו  פשוט  וגם  מובן 
מצב הירידה של תשעה באב, למצב שבו נמצאים 
באב,  עשר  בחמישה  ובפרט  זה,  שלאחרי  בימים 
אחת  ועל  באב,  תשעה  ענייני  של  התיקון  לאחרי 
התחלת  אלול,  חודש  ראש  כשמגיע  וכמה  כמה 
 – כולה  השנה  כל  על  והחשבון  התשובה  חודש 
של  המצב  לגבי  כלל,  בערך  שלא  עצום,  ריחוק 

תשעה באב!
ומרגיש  יודע  שבפשוטים  פשוט  יהודי  גם 
בעצמו את ריחוק הערך שבין תשעה באב לראש 
אדמו"ר11 מו"ח  כ"ק  שמתאר  כפי   – אלול  חודש 
אצל  אפילו  בליובאוויטש,  ששררה  האווירה  את 
האווירה  אלו;  בתקופות  ביותר,  פשוטים  אנשים 
לתשעה  עד  השבועות,  שלושת  במשך  שהייתה 
טעג"),  (”טרויער  צער  ימי  באמת  שהיו  באב, 
לעומת האווירה בימים שלאחרי זה – החל משבת 
לקיים  מעריב,  לאחרי  ללמוד  התחילו  שאז  נחמו 
הגיעה  וכאשר  בלילה12,  רוני  קומי  שנאמר  מה 
שבת מברכים אלול (עוד לפני ראש חודש אלול) 
אלול,  חודש  של  והריח  האוויר  את  כבר  הרגישו 
”עס הָאט זיך שוין ָאנגעהויבן פילן דער אלול ריח, 
דבר  ווינט"...  תשובה  ַא  געבלָאזן  שוין  הָאט  עס 
שבא לידי ביטוי באמירת תהילים, לימוד חסידות, 

וכיוצא בזה, כמסופר שם בארוכה ובפרטיות13.

11) ליקוטי דיבורים חלק א קטז, א.
12) איכה ב, יט. וראה הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק 

ד סעיף ח.
קטעים  כאן  מובאים  העניין,  לשלמות  המערכת:  הערת   (13

מתוך שיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (בתרגום ללה"ק):
עד  השבועות  חג  שאחר  הימים   – הקיץ  חודשי  שני  ”במשך 
שהיו  המצרים,  בין  בימי  מסוימת  הפסקה  עם   – נחמו  שבת 
באמת ימי יגון ועצב, שכן את הלכות תשעה באב היו שומרים 
בכיכר  למעריב  מנחה  בין  קצת  מטיילים  היו   – פרטיהם  על 

השוק...
את  לקיים  מעריב,  אחרי  ללמוד  כבר  החלו  נחמו  שבת  "אחרי 
מה שנאמר ”קומי רוני בלילה", וכשהגיעה שבת מברכים אלול 
חיכו  רבה  בדריכות  אלול,  של  באוויר  זאת  לחוש  החלו  כבר 
ל"לדוד ה' אורי וישעי", לקול השופר, לתקיעה הראשונה שהיה 

בה משום הודעה ששערי חודש הרחמים נפתחו...
עדיין  שהייתה  למרות  בליובאוויטש,  אלול  מברכים  "בשבת 
יום קיץ בהיר – השתנתה האווירה, החלו לחוש את ריח חודש 
אלול, החלה כבר לנשב רוח של תשובה. כל יהודי נעשה מתון 
יותר, עסוק יותר במחשבותיו. החלו לשכוח את עסקי החולין.

"יום מימי חודש אלול אינו דומה כלל לימי השנה כולה. כאשר 

28
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ולכן, עם היות שעבודת התשובה של חודש אלול 
קשורה עם מצב של ירידה כו' – הרי מובן וגם פשוט 
שמצב זה הוא נעלה יותר באין ערוך לגבי הירידה 
של תשעה באב, ולכן, העלייה של ט"ו באב, לאחרי 
מאשר  יותר  גדולה  באב,  תשעה  של  הירידה  גודל 

העלייה של חג הסוכות (בט"ו תשרי) ביחס למצב 
של חודש אלול.

ג
מאמר המוסגר:

ששררה  האווירה  אודות  לעיל  למוזכר  בקשר 
 – כו'  פשוטים  אנשים  אצל  אפילו  בליובאוויטש 
בלבד,  העבר  לנחלת  השייך  עניין  זה  שאין  מובן, 
מצב שהיה בעיירה ליובאוויטש, בזמן שונה ובמצב 

שונה כו', כי:
אורה  ש"משם   – הוא  ליובאוויטש  של  עניינה 
”נרות  הידוע15:  ובלשון  העולם"14,  לכל  יוצאת 
להאיר", כלומר, לא להסתגר בארבע האמות שלו, 

הותיקין  שמניין  שומעים  בבוקר,  שש  בשעה  במיטה  שוכבים 
הראשון בבית המדרש כבר סיים תפילתו ותוקעים בשופר. קול 
השופר מעורר, אלול בעולם! ממהרים להתלבש, האדם חש אי 
הם  הימים  מאוחרת.  כה  שעה  עד  בשנתו  שהאריך  מכך  נוחות 
בן  להיות  יש  לגמרי,  אחר  באופן  בהם  לפעול  אפשר  רצון,  ימי 

אדם, אסור להפסיד את הזמן.
שאומרים  יש  גדול,  קהל  בו  מוצאים  המדרש  לבית  כשבאים 
זוהר  תיקוני  אומרים  אחרים  חסידות,  לומדים  אחרים  תהילים, 

ואחרים עומדים או יושבים ומתפללים".
14) לשון חז"ל – ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ה. שיר השירים 

רבה פ"ר, ד (ו). וראה ”התמים" חלק ב עמ' קכו.
15) ראה ליקוטי שיחות חלק ב עמ' 484 ואילך. וש"נ.

ועל כל פנים – שנים עשר מיל, ולומר ”אני את נפשי 
עד  העולם,  כל  את  להאיר  צריכים  אלא  הצלתי", 
ידי  על  והשלמה  האמיתית  הגאולה  את  שפועלים 
משיח צדקנו, כמבואר בשיחה הידועה16 בעניין ”כל 
היוצא למלחמת בית דוד"17, שתפקידם של ”חיילי 

בית דוד" להילחם  עם ”אויבך ה' אשר חרפו עקבות 
משיחך"18, עד שפועלים את ביאת משיח צדקנו.

בליובאוויטש  ההנהגה  אופן  שגם  מובן,  ומזה 
נמשך  אדמו"ר) –  מו"ח  כ"ק  תיאור  לעיל  (כמוזכר 

ומתפשט בכל מקום ובכל זמן.
אודות  הנ"ל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שדברי  ובפרט, 
אופן ההנהגה בליובאוויטש, נאמרו כמה וכמה שנים 
לאחרי היציאה מהעיירה ליובאוויטש, ויתירה מזה 
העיירה  כאשר  ההיא,  מהמדינה  היציאה  לאחרי   –
ליובאוויטש נשארה ”מאחורי מסך הברזל", ובמצב 

של חורבן כו'.
ואף על פי כן, סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחתו 
 – בליובאוויטש  ההנהגה  אופן  אודות  הקדושה 
על  אם  כי  בלבד,  נאה"  ”שיחה  שאינה  כזו  שיחה 
דרך ובדוגמת ”שיחה" דתפילה או ”שיחה" דתורה, 
כלומר, עניין של הוראה, ובפרט לאחרי שכתב את 
מובן  שמזה  לדורות19,  להדפיסם  וציווה  הדברים, 
עד כמה נוגעים הדברים באופן של הוראה לדורות.

והגע עצמך:

ספר  ואילך.  ב  תשפז,  ד  חלק  דיבורים  בליקוטי  נדפסה   (16
השיחות תש"ב סוף עמ' 141 ואילך.

17) שבת נו, א.
18) תהילים פט, נב.

שפב.  עמ'  ב  חלק  מוהריי"צ  אדמו"ר  קודש  אגרות  ראה   (19
ליקוטי שיחות חלק ב עמ' 522. ועוד.

האווירה ששררה בליובאוויטש אפילו אצל אנשים פשוטים 
כו' – מובן, שאין זה עניין השייך לנחלת העבר בלבד, שכן 

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר בשיחתו הקדושה אודות אופן 
ההנהגה בליובאוויטש וציווה להדפיס את הדברים לדורות. 

מכך מובן שיש בדברים הוראה לכל אחד ואחד
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מובן וגם פשוט שאצל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו היה כל רגע ורגע יקר ביותר, ובוודאי ניצל 
התפילה,  עבודת  קדושה,  לענייני  ורגע  רגע  כל 
פשוט  אפילו  שהרי   – כו'  המצוות  וקיום  לימוד 
שבפשוטים יודע עד כמה חמור העניין של ביטול 
העניין  כמבואר  בלבד,  אחד  רגע  אפילו  התורה 

בעמוד הראשון של ”פנים" ספר התניא.
ואפילו אם לא למד עדיין את העמוד הראשון 
מבין  לו,  מסבירים  כאשר  הרי  התניא –  ספר  של 

היטב את חומר הדבר:
ונכבד  חשוב  לאדם   – דומה  הדבר  למה  משל 
ביותר, מלך גדול, שנותן לו מתנה חשובה ביותר, 
הרי בוודאי שלא יניח את המתנה של המלך בצד 
כמה  אחת  ועל  אחרים,  בעניינים  לעסוק  וילך 
וכמה – בעומדו לפני המלך!... ואם יתנהג באופן 
בפניו  בצד  המלך  של  מתנתו  את  (להניח  הפכי 
של המלך) – הרי מובן וגם פשוט עד כמה חמור 

הדבר!
ברוך  הקדוש  בנמשל:   – האלה  הדברים  וככל 

יקר  הכי  דבר  מישראל  ואחד  אחד  לכל  נתן  הוא 
– ”ונתן לנו את תורתו", תורתו של הקדוש ברוך 
מלך  לפני  שבעומדו  ייתכן  כיצד  כן,  ואם  הוא! 
שאומר  כפי   – הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
מכיון  נוכח,  לשון  ה'",  אתה  ”ברוך  ברכה:  בכל 
שהקדוש ברוך הוא עומד לנגדו תמיד – יניח את 
התורה, מתנה הכי יקרה של הקדוש ברוך הוא, על 

הצד, וילך לעסוק בעניינים אחרים?!...
ומכיון שכן, הרי כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר מצא 
לנצלו  יכול  שהיה  זמן   – מזמנו  להקדיש  לנכון 
לעבודת התפילה, ללימוד התורה וקיום המצוות 
לפרסמו  ולצוות  זה,  סיפור  ולכתוב  לספר  כדי   –
נוגע  כמה  עד  פשוט  וגם  מובן  דפוס,  של  באופן 

וחשוב סיפור זה בתור הוראה לדורות!

(משיחת שבת פרשת ואתחנן ה'תשמ"ה. תורת מנחם 
התוועדויות ה'תשמ"ה ח"ה עמ' 2666 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

אמרו חז"ל: ”לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".
אחת הצרות שהיו בתשעה באב היא – גזירת מתי מדבר. ביום ט"ו באב בטלה הגזירה, ”כלו מתי 

מדבר".
בט"ו באב יש גם תיקון על חורבן בית המקדש והגלות שבאה בעקבותיו – בט"ו באב הירח מלא, 

”קיימא סיהרא באשלמותא", דבר המורה על העלייה הבאה לאחר הנפילה של תשעה באב.
ט"ו באב מורה על עלייה גדולה ביותר, שכן, זוהי עלייה מירידה שאין כדוגמתה – תשעה באב.

חג הפסח, שחל בט"ו בניסן, בא אחרי הירידה של גלות מצרים, אך בעת גלות מצרים בני ישראל 
טרם היו ”ממלכת כהנים וגוי קדוש". הגלות שהחלה בתשעה באב, בה גלה ַעם שהוא ”ממלכת 

כהנים וגוי קדוש", הינה חמורה יותר.
ַלכל  אך  החטאים.  ותיקון  בתשובה  בעיסוק  הכרוכה  הירידה  אחרי  בא  בתשרי,  ט"ו  הסוכות,  חג 

ברור כי ירידה זו אינה מתקרבת בחומרתה לירידה של תשעה באב...
הרבי הריי"צ מתאר את אווירת ההתעוררות ששררה בימי בין המצרים וימי אלול בליובאוויטש. 

הדברים אינם ’סיפור נאה' אלא הוראה לדורות, והם נוגעים לכל אחד ואחד.

סיכום

26
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"ויהי בארבעים שנה" - 
כולל 'תפארת זקנים

 - לוי יצחק'
לפחות בעשר התוועדויות בשנים תש"מ-תשמ"א עורר הרבי על חשיבות 
שילובם של זקנים במסגרות לימוד מיוחדות שהקים על-שם אביו הרה"ק 
רבי לוי יצחק • פעמיים בשנה השמיע שיחות מיוחדות לחברי כוללים אלו •
הכוונה לא הייתה לפתוח מוסדות נוספים או לדאוג למשרות עבור מגידי-

והוא  משיח-צדקנו  מגיע  מעט  עוד  כי  בכך,  ולפעול  "להזדרז   • שיעורים 
יפעל בכך בעצמו ולא יזדקקו לאנשים – כערכינו"

תש"מ: יוצא בקריאה לייסד כוללים לזקנים.. לאנשים 
בשם "כולל תפארת זקנים – לוי יצחק"... 

מתולדות  פרקים  וראשי  היחס  שלשלת  מתוך   -
בית רבינו, שבהקדמה ללוח 'היום יום'.  

מדובר אודות כיבוש העולם: שכן, מעולם לא היה זמן 
כה מוכשר כמו עכשיו לפעול על יהודים ללמוד תורה. 
יהודים ממתינים שיבואו אליהם ויזמינום ללמוד תורה. 
ב"קושיא":  ו"טרודים"  שעסוקים  כאלה  יש  זה  ותמורת 

את מי למנות למגיד-שיעור?! 
...בניו-יורק ישנם 2,000,000 יהודים כאשר 1,999,990
אינם (כאלה ש)"תורתם אומנותם" רחמנא-ליצלן, ואויר 
נ.י. אינו אויר של לימוד התורה כמו שהי' בליובאוויטש 
בשבת מברכים אלול (דבר זה יכול יהודי לפעול עתה).

כוללים  לפתוח  אפשר  בהם  מקומות  והותר  די  יש 
וסניפים;

גליציאני,  ליטאי,   – החוגים  לכל  מופנים  והדברים 
ליובאוויטשער, חסיד או מתנגד, לבן או שחום, ספרדי 
או אשכנזי – ליהודים בכל מקום שהוא שלכולם ניתנה 

תורה בשלימותה.
גם  כולל  נרחב,  בהיקף  זה,  בכל  לפעול  יש  אמנם 
במקומות  יהודים  ולמצוא  העצמאיים  אמות  מד'  לצאת 

נוספים ולהציע להם להצטרף.
(הדברים שהובאו כאן – משיחת ש"פ ראה תש"מ 

'שיחות-קודש' תש"מ כרך ג' עמודים  935-936)
ועתה   – נה  בגליון  זה  בנושא  עסקנו  לראשונה 

מוסיפים אנו לפרסם חומר נוסף בנושא.

מסגרות גם לנשים
תש"מ  מנחם-אב  כ"ד  ביום  הרבי  שכתב  בפתק 
כותב  נח)  עמ'  ג'  כרך  מנחם'  'היכל  בספר  (נדפס 

הרבי:
שצריך-להיות  כיון  כללים  רק  שהצעתי  הדגשתי  א) 

באופן שלב המשתתפים חפץ.
ב) שכוונתי שהזקנים שעד-עתה אין לומדים בקביעות 
יקבעו עתים בכל יום (ולא שהתכלית – הוספת מוסדות 

שאינם אלא אמצעים להתכלית).
מסתובבים  זו...  בשכונה  וגם  "זקנים"  כמה  היודע  ג) 

בכל יום כמה שעות – ואין יודעים איך למלאות הזמן?
לקריאתו  כהמשך  באו  הרבי  של  אלה  דברים 
(והתוועדויות  תש"מ  מנחם-אב  כ"ף  בהתוועדות 
כך:  תוכנה  תומצתה  לימים  אשר  שלאחרי-זה) 
"השתדלות עם זקנים וזקנות וייסוד כוללי "תפארת 
דבר"  (ב"פתח  נשים"..."  ו"חכמת  יצחק"  לוי  זקנים 

ל'לקוטי שיחות' כרך כט).

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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השיחה הזו הוגהה כמה שנים אחר אמירתה ויצאה 
לאור (בת שלש-עשרה סעיפים) בחוברת לקו"ש כ' 
מנחם-אב תשד"מ (ומשם ל'לקוטי שיחות' כרך כט 
עמודים 271-263). [השווה: יומן רישומה של שנה 

בבית חיינו (ה'תשד"מ) עמודים 277; 283].
תש"מ  מנחם-אב  כ"ף  עקב  פרשת  שבת 
ברבים  הציע  שהרבי  הראשונה  הפעם  הייתה 
היה  ההמשך  שביעית);  השיחה  (במהלך  הצעתו 
עקב  פרשת  שבת  מוצאי  הבאות:  בהתוועדויות 
(שיחה השלישית, וגם ברביעית והחמישית) מוצאי 
שבת פרשת ראה (שיחה שלישית); אור ליום בדר"ח 
אלול (שיחה שלישית); שבת פרשת תבוא ח"י אלול 
(שיחה  וילך  נצבים  פרשת  שבת  חמישית);  (שיחה 

שניה וגם בסיום השיחה השלישית).
על-כך:  לדבר  הרבי  הוסיף  תשמ"א  בשנת  גם 
(שיחה  יתרו  שלישית);  (שיחה  תולדות  בשבתות 
(שיחה  בלק  פרשת  שבת  ורביעית);  שלישית 

חמישית); שבת פרשת עקב (שיחה שניה).
יצויין, כי בשיחה המוגהת ('לקוטי שיחות' כרך כט 
שנזכרת בראשית הרשימה) נכללו מרבית הנקודות 

שבכל השיחות שהוזכרו כאן.

כללי ה'כולל'
במהלך שיחה לילדים שהתקיימה ביום ג' פרשת 
כד  כרך  שיחות'  ('לקוטי  תש"מ  אלול  י"ד  תבוא 
עמודים 306-305) הזכיר הרבי את הפסוק "לתהלה 
מאמר  את  ציין  לכך  ובהקשר  ולתפארת",  ולשם 
סוף  נח,  (ברכות  תורה"  מתן  זו  "והתפארת  הגמרא 
עמוד א) וקרא להשפיע על האבות והסבים שיוסיפו 
והסבתות  האמהות  על  גם  כמו  זקנים"  ב"תפארת 
בסמיכות  הוגהו  נשים" (והדברים  חכמת  ב"תפארת 

לאמירתם ע"י הרבי).
[לימים (בשנת תשמ"ו) הורה הרבי לפרסם "מצוה 
לזקנים  ל"כוללים"  בנוגע  מצוה"  עושי  לפרסם 
'התוועדויות  ראה   – התורה  ללימוד  בקשר  וזקנות 

תשמ"ו' כרך ב' עמ' 294; 472].
תמצית הדברים: 

ואינם  לפנסיה  יצאו  שכבר  מבוגרים  אנשים  א) 
להתמסר  נדרשים  פרנסה,  בעניני  עוד  טרודים 
בלימוד,  להתייגע  ואף  כפשוטו,  התורה  ללימוד 
ללימוד  קביעות-עתים  להם  שתהיה  הפחות  ולכל 

התורה בכל יום.

ב) מהראוי לעשות זאת בצוותא (חברותא) ומתוך 
במסגרת  מלך"  הדרת  עם  ו"ברוב  חברים  דיבוק 

כוללים הנ"ל, ומה טוב לצרף עוד ועוד משתתפים.
שיהיו,  שמסיבות  יותר,  צעירים  אנשים  גם  ג) 
ב"כולל"  ללימודים  להצטרף  יכולים  בידם,  הפנאי 
לעיתים  רק  ולא  בקביעות  לבוא  שישתדלו  ובלבד 

מזומנים.
ד) סדר הלימוד צריך להיות אחיד, כלומר שכולם 
בנעימות  הדבר  ייעשה  שאז  נושאים,  אותם  ילמדו 
ויהיה לו קיום והצלחה, הנושאים הנלמדים ייקבעו 
חפץ  שלבם  ובאופן  המשתתפים  של  רצונם  על-פי 

בכך.
בפרשת  שיעורים   – השאר  בין   – לקבוע  ראוי  ה) 

השבוע (לפי שיעורי לימוד היומיים).
ו) כדאי להעמיד במקום קופת-צדקה ומה טוב – 
להקים גם קרן גמ"ח ע"י המשתתפים במסגרות אלו.
ז) לצרף גם ענין של תפילה וצדקה – כדי שיהיו 

אלו ג' הקוין דתורה, עבודה וגמילות-חסדים.
השכונה)  או  הכנסת  בית  (של  המקומי  הרב  ח) 
יהיה אף הוא מעורב בענייני הכולל. ועל-כל-פנים – 

ישמיע בו שיעור אחת לשבוע.
ט) אף לנשים, לקיים מסגרות לימוד בדמות הנ"ל 

בשם "תפארת חכמת נשים".
יו"ד) פעולות הנ"ל נועדו בין השאר להשלים מה 
שהחסירו בעבר – הן הגברים הן הנשים – בתפילה 
חסדים  גמילות  המצוות  מעשי  יום,  בכל  בכוונה 

וכדומה, ובפרט בלימוד התורה.

תשלום סמלי לזקני ה"כולל"
('שיחות-קודש'  לראשונה  על-כך  דיבר  כשהרבי 
תש"מ כרך ג' עמ' 884) הוא ציין שכל אחד מחברי 
לו  יהיה  שהדבר  כדי  (סמלי),  תשלום  יקבל  הכולל 

קיום אמיתי.
ועוד הציע הרבי באותה הזדמנות (שם) ששיעור 
תפארת  ד"כולל  הרשת  סניפי  בכל  יילמד  אחיד 
ואחדות  באהבת  להוסיף  כדי  יצחק",  לוי   – זקנים 

ישראל (הצעה – פרשת השבוע כנ"ל).
בסיום ההתוועדות העניק הרבי את המזונות והיין 
הנועדה  הנוספת  ההתוועדות  עבור  חדקוב  להרב 
להתקיים במוצאי שבת-קודש ש"פ עקב כ"ף מנחם-

אב (בשעה עשר).

24
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מי יקבל ח"י שקל,
 ומי מאה שקל?

הסביר   – שבת-קודש  מוצאי  התוועדות  במהלך 
הרבי שבמכוון ביקש שידובר על-כך בשבת-קודש 
נשמעים  הדברים  שאז  במוצאי-שבת-קודש,  וגם 

בכמה מקומות ואפשר להחליט ולייסדם בפועל.
כולל  לכל  יוענקו  שקל  ח"י  כי  הודיע  הרבי 
כולל  לכל  שקל  ומאה  זקנים"  בשם "תפארת  חדש 
שייקרא על-שם בעל ההילולא – "תפארת זקנים – 

לוי יצחק".
בשיחה החמישית, הוסיף הרבי כי יעניק בקבוק 

משקה לכל כולל חדש שיוקם.
אבל הדגיש (שם עמ' 919):

יקח  לא   – כנ"ל  לארגן  יכול  ואינו  שייך  שאינו  מי 
בקבוק; - מאידך, מי שכן מסוגל הרי אין זה רק ענין של 
חיוב וחוב אלא אדרבה ענין של זכות הרבים והציבור, 
ולכן לא רק שהוא יכול לקחת, אלא הוא מחוייב לקחת 
ולאחר-מכן ישתדל ככל יכולתו להביא הדברים לידי 

ביצוע ו"זכות הרבים מסייעתו" "והקב"ה עוזרו".

הרבנים בראש
בש"פ תבוא (עמ' 1061 ואילך) הזכיר הרבי את 
על  דיבר  ובהמשך  היהדות)  (דהפצת  ה"מבצעים" 

הכוללים: 
נתייסדו  כבר  בהן  מקומות  בכמה  כי  אמר  הרבי 
למרא- אך  יצחק",  לוי   – זקנים  תפארת  "כולל 
דאתרא אין שייכות להם. הרבי הביע פליאתו על-
השכונה)  או  בית-הכנסת  (של  הרב  כי  וקבע  כך 

צריך להיות קשור בכוללים אלו.
הרב צריך להיות פעיל ולא לישון: כיצד מסוגל 
לעזרתו?!  זקוקים  בעלי-בתים  כאשר  לישון  הוא 
את  לדרוש  צריכים  שהבעלי-בתים  ציין  [הרבי 
מעורבותו של הרב, ואם אינם עושים כן גדולה פי 

כמה אחריותו של הרב!].
השתתפות  חשיבות  את  הרבי  הזכיר  לראשונה 
עמ'  (שם  עקב  ש"פ  במוצאי  ה"כולל"  בעניני  הרב 

.(918
ולאחר-מכן בש"פ ראה (שם עמ' 935): 

המרא-דאתרא ינהל את הכולל... חיוב המוטל עליו 
הינו גם זכות מיוחד... והדבר יעניק חשיבות ל"כולל", 
שהרב מניח כל עיסוקיו ומגיע למסור שיעור ב"כולל".

השתתפות נוספת 
במספר "ארבעים"

תשד"מ'  ('התוועדויות  תשד"מ  מנחם-אב  בכ"א 
כרך ד' עמ' 2431) הודיע הרבי, שכל אלה שְיַיסדו 
אלו  גם  כמו   – הקרובים  בימים  כאלו  "כוללים" 
יקבלו   – הקודמת  השנה  במהלך  זאת  שייסדו 
זו  דשנה  אב  כ"ף  שכן,  "ארבעים".  במספר  הוספה 
מהווה סיום וחותם דארבעים שנה מיום ההילולא.

שיחות מיוחדות
ה'תשד"מ  מנחם-אב  כ"ג  ראה,  פ'  ג'  יום  "שיחת 
ו"חכמת  יצחק"  לוי  זקנים  "תפארת  הכולל  לחברי 
נשים" שיחיו – בבית הכנסת, לאחרי תפלת המנחה".
הייתה זו ההזדמנות הראשונה שהרבי אמר שיחה 
מיוחדת (שאמירתה נמשכה כ-25 דקות) במסגרת 
כינוס לחברי הכוללים "תפארת זקנים – לוי יצחק" 

ו"חכמת נשים" באיזור ניו-יורק והסביבה.
ביומן 'רישומה של שנת תשד"מ' עמ' 285 מתואר 

האירוע כדלקמן:
"בשעה 1:00 נערך ב-770 כינוס לחברי הכוללים 
'תפארת זקנים – לוי יצחק' ו'חכמת נשים' לזקנות 

באיזור נ.י. והסביבה.
"בית המדרש סודר עבור הכינוס בצורה מיוחדת, 
וכמו בכינוסי 'צבאות השם' הוכנה ב'מזרח', בימה 

עבור הרבי.
הכינוס  תכנית  את  הרבי  החזיר  לכן  קודם  "יום 
'דברי  למילים  והוסיף  לכן  קודם  לו  שנמסרה 

הפתיחה'.
כוכב  עם  (סימן  של  מתורתו  מלכות  "בדבר 
לשמו של אביו נבג"מ שהי' מודפס על הבלאנק – 
המובן  יצחק  לוי  (ר')  לוי"צ)  זקנים  תפארת  כולל 

להנאספים שי' אזכיר עה"צ".
הכינוס,  את  פתח  הרבי,  להוראת  "בהתאם 
בלימוד  גורדון  דובער]  שד"ב [שלום  הר'  המנחה, 
מתורתו של בעל ההילולא. אח"כ ניגנו החזנים, הת' 
א. פריד, ור' שנ"ז בוימגרטן ולאחר מכן הוקרן סרט 

'וידיאו' אודות חסידות חב"ד.
מנחה  לתפלת  הרבי  ירד  לערך   3:15 "בשעה 
ובדרכו הגביה ידו הק' לשלום לעבר המשתתפים, 

מספר פעמים.
הסתובב  האחרון,  בקדיש  התפלה,  סיום  "עם 
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הרבי לצד הסטענדר כשפניו אל הקהל, ואז ניגש 
לא  אז  (עד  לרבי  המיקרופון  את  והקריב  הריל"ג 
הי' ברור אם הרבי יאמר שיחה). והרבי אמר שיחה 

שנמשכה כ-25 דקות.
השמחה  גודל  על  הרבי  עמד  השיחה,  "בפתח 
לגיל  שהגיעו  יהודים  עם  נפגשים  בו  זה  בכינוס 
יודיעו  שנים  "רוב  אצלם  נתקיים  שוודאי  הזקנה 
הפגישה  של  מטרתה  את  הדגיש  הרבי  חכמה" 
טוב  עניני  בכל  רעהו  את  איש  ולעודד  להתחזק 

וקדושה.
"בהמשך השיחה עמד הרבי על ההוראות שיש 
ומיום  השבוע  בפרשת  החומש  משיעור  ללמוד 
שלישי וקישר זאת לתוכן שמו של אביו לוי יצחק 
זצ"ל. כן הזכיר הרבי את השיעור היומי ברמב"ם, 
עלול  לפעמים  כי  הסביר,  הרבי  נזירות.  בהלכות 
ולקיים  תורה  ללמוד  מהתחייבות  לפחד  יהודי 
עבורו,  מדי  קשה  עבודה  שזוהי  בחשבו  מצוות, 
באה ההוראה מענין נדרים ונזירות ללמדנו כיצד 
חולין,  של  בדבר  קדושה  לפעול  יהודי  של  בכחו 
בלבד  דיבור  ע"י  מיוחד,  וקושי  מאמץ  כל  ללא 

כאשר אומר שדבר זה יהי' כקרבן. 
עצמו  על  לוקח  כאשר  הנזירות,  בענין  "כך 
לא  (כמו  הקב"ה  של  לכבודו  מסויימת  התחייבות 
קל ופשוט,  דבר  שזהו  אף  יום).  להסתפר שלשים 

הרי נוספת אצלו קדושה מיוחדת.
שכאשר  ואמר  ברכות  של  בשפע  סיים  "הרבי 
[לארץ- לאה"ק  כולם  ויבואו  בקרוב  משיח  יבוא 
שמחה  ותהי'  הקרובים  כל  את  אז  יפגשו  הקודש] 
יחלקו  שכנהוג  הרבי  אמר  מכן  לאחר  גדולה. 

למשתתפים שטרות של דולר כדי לתתן לצדקה.
לרבי  ניגש  הכינוס  מארגן  גרליצקי  מנחם  "ר' 
וקיבל ממנו חבילת שטרות. הרבי אמר לו שיוכל 
הר'  עלו  כך  הדולרים,  בחלוקת  במישהו  להיעזר 
ור"מ  באגמילסקי  והר'  כמנחה)  (ששימש  גורדון 

קנלסקי כדי לקבל חבילות של שטרות.
כי  והכריז  למיקרופון  שוב  הרבי  ניגש  "אח"כ 
כיון שיש כאן חזן, יסיימו בניגון "שיבנה ביהמ"ק". 
החזן ר' משה שי' טלישבסקי ניגן "שיבנה ביהמ"ק" 

והרבי עודד את השירה במחיאות כפיים.
"קודם צאתו, ניגשו אל הרבי שני זקנים (זה אחר 
זה), נשקו את ידו הק' ואמרו מספר מילים. הרבי 
נפנף  בצאתו,  מיוחדת.  בחביבות  אליהם  התייחס 

הרבי שוב לשלום לזקנים והזקנות".

עד כאן מיומן הנ"ל.
יצויין כי הרב מנחם נחום שיחי' גערליצקי קיבל 
בשנת תשד"מ (ראה בהרחבה ב'רישומה של שנה' 
בקשר  מהרבי  מענות  הבאות  בשנים  וגם  הנ"ל) 

ל'תפארת זקנים'.
אחת  פעם  לפחות  הרבי  השמיע  הבאות  בשנים 
(לאחר  בחנוכה  הנ"ל,  לזקנים-ות  שיחות  בשנה 
תפלת מנחה והדלקת נר חנוכה) ובסמיכות לכ"ף 

מנחם-אב.
תשמ"ה'  ('התוועדויות  חנוכה  לג'  אור  תשמ"ה: 

כרך ב' עמ' 936 ואילך).
('התוועדויות  מנחם-אב  כ"ו  ראה  פ'  ג'  יום 

תשמ"ה' כרך ה' עמ' 2792 ואילך).
לה'  אור  כסלו,  כ"ח  מקץ  פ'  ד'  יום  תשמ"ו: 
124 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ו'  ('התוועדויות  דחנוכה 
ואילך). בכינוס השתתפו גם ילדי "צבאות השם".

תשמ"ח: יום ב' אדר"ח טבת אחרי הדלקת נר ז' 
עמ' 145 ב'  כרך  תשמ"ח')  ('התוועדויות  דחנוכה 

ואילך).
ג'  נר  הדלקת  אחרי  כסלו  כ"ו  ב'  יום  תשמ"ט: 
51 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ט'  ('התוועדויות  דחנוכה 

ואילך).
נר  הדלקת  אחרי  טבת  אדר"ח  ה'  יום  תש"נ: 
65 עמ'  ב'  כרך  תש"נ'  ('התוועדויות  דחנוכה  ז' 

ואילך).
תנש"א: יום ד' פ' מקץ כ"ה כסלו אחרי הדלקת 
עמ'  ב'  כרך  תנש"א'  ('התוועדויות  דחנוכה  ב'  נר 

38 ואילך).

הוספות בלימודים שמכבר
נחזור לתקופת הבראשית:

על  וולף  אפרים  הרב  מדווח  תש"מ  אלול  בא' 
עמ'  ז'  כרך  תמימים'  ('ימי  בלוד  הכולל-זקנים 

:(374
יצחק  לוי  זקנים  תפארת  הכולל  "במסגרת 
שיעורים...  קביעויות   3 חב"ד  בשיכון  קיימים 
הוראת  לאחר  ועכשיו  רב...  זמן  קיימת  הקביעות 
ב'  שיעור  הוסיפו...  הכולל,  בענין  אד"ש  כ"ק 
שקיים זמן רב בכל לילה מלמד [הרה"ג הרה"ח] ר' 
אליעזר שי' הורביץ שיעור בגמרא... שו"ע ותניא 
ועכשיו הוסיפו... שיעור ג' שנוסד עתה הוא משעה 

22
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6:00 בערב...".

הרבי משתתף
חדקוב  הרב  ע"י  וולף  להרב  שנמסרה  ההוראה 

(שם עמ' 375):
הורה  יצחק  לוי  ע"ש  זקנים  תפארת  כולל  "לכל 
עבור  המדינה  של  שקלים   18 לתת  אד"ש  כ"ק 
לוי  השם  עבור  שקלים   100 ועוד  הכולל,  פתיחת 
יצחק. במקום שייסדו כוללים שישלחו את הרשימה 

של הלומדים בו ולשלוח לכאן הרשימה".

במושבי זקנים
בג' כסלו תשמ"א ('ימי תמימים' כרך ח' עמוד 52) 

מוסר הרב חדקוב:
שיושבים  יהודים  ישנם  וכדומה  זקנים  "במושבי 
ללמוד  אברך  איזה  שיבוא  מעוניינים  והיו  בשיעור 
ועל- ללמד,  יכול  עצמם  מתוכם  שאחד  או  איתם, 
בשעות  אפילו  כולל  במקום  להקים  יכולים  ידי-זה 

ביום".

ה'כולל' נשאר בשמו הישן...
כולל בעלי-הבתים בכפר חב"ד הוקם כבר בשנת 
הר"נ  המזכיר  כותב  תשל"ח  סיון  בר"ח  תשל"ח. 

מינדל ('כפר חב"ד' חלק שני, בוקיעט, עמ' רכא):
"זה מזמן נתקבלה ידיעה ע"ד יסוד הכולל, ובודאי 
יודיעו מהתפתחות המוסד וכל המרבה בפרטים הרי 

זה משובח".
מסופר (שם עמ' רכג):

כשהודיעו לרבי על פתיחת הכולל, הגיע מענה-
מכתב ברכה על פתיחת הכולל ואליו [היו] מצורפים 
משתתף...  כל  קיבל  שממנו  סכום   – שקלים   2000

הרבי שלח כהשתתפות סכום מלגה שלמה.
הכולל  של  בשמו  קשורה  מעניינת  ועובדה 
לייסד  הרבי  כשהציע  רכב):  עמ'  שם  (מסופרת 
רשת כוללים "תפארת זקנים לוי יצחק" חשב מזכיר 
הכולל דאז, הרה"ח ר' יעקב יוסף ע"ה רסקין, שמן 
והכין  הזה  הכולל  של  שמו  את  גם  לשנות  הראוי 
חותמת חדשה... אך משהודיע לרבי על שינוי השם 

כולל  "לכבוד  במילים  שנפתח  במכתב  הרבי  ענה 
בית מנחם..." אז הבינו שאת הכולל הזה השאיר על 

שמו.
שיחות'  ב'לקוטי  הנדפס  למכתב  הכוונה  כנראה 

כרך כד עמ' 377 (ונעתק שם עמ' רכב):
ב"ה, כ"ט מנ"א תש"מ, ברוקלין

הנהלת "כולל בית מנחם"  
חברי הכולל  

תומכי הכולל  
שליט"א  

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המכ'-דו"ח, ות"ח.

ודבר בעתו –
בסמיכות לחמשה עשר באב

 - קיימא סיהרא באשלמותא -
ולא היו יו"ט לישראל כטו באב כו'.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'
בכבוד ובברכה שהיותנו בשנה   
השביעית שבת להשם – תוסיף   

עוד יותר בלימודם בתורת ה'   
ובתמיכת הלימוד (שלכו"ע      

בשבת   
ניתנה תורה, כי תוכנם שווה   

כמבואר בתו"א ובכ"מ) ות"ח   
נקרא שבת –   

ומתוך שמחה וט"ל   

עמ'  (שם  הרבי  להם  כותב  תשמ"א  אלול  בימי 
רכב):

בנועם קבלתי הדו"ח והפ"נ וכו'
בכבוד ובברכה להצלחה רבה בכל העניינים ומתוך 

בריאות שמחה וטוב-לבב.
יצוין, כי במעמד חלוקת המשקה בקשר להקמת 
כוללי תפארת לוי יצחק - בסרט-ההקלטה ממוצאי 
הנדפס  (לפי  תש"מ  מנחם-אב  כ"ף  עקב  ש"פ 

ב'שיחות-קודש' כרך ג' עמ' 919) נאמר:
מישהו  יש  אם  התעניין  שליט"א  אדמו"ר  "כ"ק 
נמצא  'מי  בקול:  הכריז  נענה  כשלא  חב"ד,  מכפר 
מכפר חב"ד? יש מי שנמצא?'. מישהו ניגש ואמר לו 

אד"ש: "...טוב, אך אתה תזרזם!".
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סודותיה של מצוות צדקה
”לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאד". (קיט, צו)

נאמר על הצדקה ”שקולה צדקה כנגד כל המצוות" (ב"ב ט, א). מבואר בתניא (פרק לז) ש"כולן הן רק 
להעלות נפש החיוניות לה'... ואין לך מצוה שנפש החיונית מתלבשת בה כל כך כבמצות הצדקה... (ש)

כל כח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו או עסק אחר שנשתכר בו מעות אלו... (ועכ"פ) במעות 
אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית, הרי נותן חיי נפשו לה'”.

אמנם, ביאור זה מסביר את מעלת הצדקה רק ביחס לפעולת האדם בקיום המצוות, אך לא את מעלתה 
לישראל"  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  ”מגיד  כנאמר  הקב"ה,  של  מצוותיו  לקיום  ביחס  הצדקה  של 

(תהלים קמז, יט) ומובא במדרש (רבה פ"ל) ”מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור".
עניין זה מבואר באגרת הקודש (סימן יז) על פי מה שנאמר בתהלים ”רחבה מצוותך מאוד". 'מצוותך' 
– לשון יחיד, ולא 'מצוותיך' לשון רבים, משום שזה קאי על ”מצות הצדקה, שהיא מצוות ה' ממש, מה 

שהקב"ה בכבודו ובעצמו עושה תמיד להחיות העולמות... בתורת צדקה וחסד חנם". 
היינו, שכל פעולותיו של הקב"ה, כולל גם ”חוקיו ומשפטיו", אינם בדרך הכרח, חס ושלום, כי אם 
בתורת צדקה וחסד חנם מפני שכך עלה ברצונו [כדרשת רז"ל על הפסוק ”מי הקדימני ואשלם" (איוב 
מא, ג): ”זה רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים ומשנים; אמר הקב"ה ”עלי לשלם גמולו ושכרו וליתן 

לו בן זכר".].
במצוות  ובמיוחד  ישראל,  של  המצוות  בקיום  גם  הוא  שכן  מובן,  לבוראם,  דומים  שצדיקים  מכיוון 
הצדקה (”מצוותך") שקיומּה איננו מפני ההכרח, או בגלל שמתבייש מגבאי-הצדקה וכיוצא בזה, כי אם, 

מפני שזהו רצונו האמיתי.
והעיקר – נתינת הצדקה בפועל היא בהתאם לרצון ה', כמובן ופשוט שאי אפשר להשוות נתינת צדקה 
מצד ההכרח או מפני הבושה, לגבי נתינת צדקה מתוך רצון אמיתי, עד שזוהי כל מציאותו, כך, שכאשר 

מסתכלים עליו ”רואים צדקה"... מכיוון שבכל דבר ודבר רואים בגלוי את השתתפותו.
(תורת מנחם תשמ"ז ח"ג עמוד 252)

ישמיע כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

כשם שכל פעולותיו של הקב"ה אינם מפני הכרח, חס 
ושלום, אלא צדקה - מצד חסד חינם, כך על יהודי לתת 

צדקה לא מפני ההכרח או הבושה, כי אם מתוך רצון 
אמיתי עד שזו כל מציאותו

20

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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פרשת ואתחנן
אתה החילות להראות את עבדך 

את גדלך... אעברה נא (ג,כד-כה)

היתה  ים-סוף  שקריעת  שכשם  בחסידות  מבואר 
לגילוי  כהכנה  לעתיד,  גם  כן  תורה,  למתן  הכנה 
הנהר" (ישעיה  על  ידו  יהיה "והניף  התורה,  סודות 

יא).
זהו שרמז הכתוב:

 – גדלך"  את  עבדך  את  להראות  החילות  "אתה 
"גדלך" רומז לקריעת ים-סוף, כמאמר רז"ל (ברכות 
התפלל  זה  ועל  ים-סוף".  קריעת  זו  "הגדולה  נח) 
משה רבנו, שכשם שזכיתי שקריעת הים היתה על-
ידי, כך אזכה שגם "והניף ידו על הנהר" יהיה על-

ידי, "אעברה נא".

(אור התורה דברים עמ' קיב)

עלה ראש הפסגה (ג,כז)

לא נענה אלא בתפילה, שנאמר אל 
תוסף דבר אלי וסמיך ליה עלה ראש 
הפסגה (בדבר תפילה זו נתרציתי 
להראותך אותה, רש"י) (ברכות לב)

מי שתורתו אומנותו פטור מן התפילה (שבת יא), 
ואין לך אדם שתורתו אומנותו יותר ממשה. מדוע 

אם-כן היה משה זקוק לתפילה?
רגילה,  תפילה   – בתפילה  יש  סוגים  שני  אלא 
שהיא חיוב בכל יום, ותפילה שמטרתה לבטל גֵזרה 
הראשון  הסוג  מן  פטור  אומנותו  שתורתו  מי  רעה. 
לבטל  כדי  לתפילה  זקוק  הוא  גם  אבל  תפילה,  של 

גֵזרה רעה.

(אור התורה דברים עמ' קלו)

ועתה ישראל (ד,א)

השם ישראל מורה על ניצחון במלחמה, "כי שרית 
עם אלוקים ועם אנשים ותוכל" (וישלח לב). דווקא 
בזמן הזה נקראת הנפש האלוקית 'ישראל', על שם 
שאז  לעתיד,  ואילו  הבהמית;  הנפש  על  ניצחונה 
לא  במלחמה,  צורך  יהיה  ולא  לגמרי  הרע  יתבטל 

תיקרא עוד בשם זה.

(לקוטי תורה דברים עמ' לח)

לא תוסיפו... ולא תגרעו (ד,ב)
"לא  על  שעובר  שמי  מלמדנו  הציוויים  סמיכות 
וכמאמר  תגרעו".  "לא  על  לעבור  סופו  תוסיפו", 

רז"ל (סנהדרין כט): "כל המוסיף גורע".

(לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 491)

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים 
כולכם היום (ד,ד)

בקב"ה  הדבקות  כך:  הפסוק  מבואר  בזוהר 
חיותו  את  ממעטת  אינה  יתברך  אליו  וההתבטלות 
של האדם, אלא להפך – היא מביאה חיים אמיתיים. 
שככל  היינו,  לחיים".  ה'  "יראת  יט)  (משלי  ככתוב 
שפע  יתרבה  האדם,  של  וביטולו  יראתו  שתגדל 

חיותו.
באותו עניין אומר הרב המגיד ממזריטש:

מדוע חיים המלאכים חיים נצחיים? – כי יש בהם 
יותר יראת-שמים.

(סדור עם דא"ח עמ' 164)

ממעייני החסידות
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הסגת גבול בחינוך
ונהנית  גבול,  הסגת  מדיני  להחרגה  זוכה  חינוכיים  מוסדות  בין  תחרות 
מהיתרים מיוחדים ואף מתמיכה מפורשת • הסברו של הרבי לגבי ההיתר 
• מעובד  התפתח לדיון מרתקת, ובו הגיב הרבי על שאלות שהתעוררו 

מתורת רבינו בידי מערכת ’התקשרות'

בשנת  שבט  י'  ההילולא  ליום  בקשר  ששלח  במכתב 
ההילולא  בעל  של  בדרכיו  ללכת  הרבי  מעורר  תשל"ב, 
ולבצע את שליחותו ”בביסוס מוסדות החינוך על טהרת 
בכל  חדשים  מוסדות-אלו  ביסוד  והן  הקיימים,  הקודש 
מקום שאפשר, וכדרשת חכמינו ז"ל על כגון זה – ה' חפץ 

למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".
בהתוועדות של חג הפורים באותה שנה התייחס הרבי 
הביאור  את  והרחיב  המכתב,  בהערות  בקיצור  למובא 
המכתב",  חתימת  לאחרי  זמן  משך  ב"הוספה  שנדפס 
הדברים  עיקר  סיכום  להלן  הנ"ל.  למכתב  הגיליון  בשולי 

(באחריות המערכת בלבד):
הרבי מציין במכתב את מקור הדברים האמורים  מפסק 

דין הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פ"ב):
ללמד  בית  ופתח  חבירו  שבא  תינוקות  ”מלמד   
או  לו,  אחרים  תינוקות  שיבואו  כדי  בצדו  תינוקות 
יכול  אינו   - זה  אצל  זה  של  מתינוקות  שיבואו  כדי 
למחות בידו שנאמר: ’ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה 

ויאדיר'".
א) (כב,  בתרא  בבא  מהגמרא  הוא  הרמב"ם  של  מקורו 

העוסקת בדיני הסגת גבול, וזה לשונה: 
תינוקות  [מלמד  מעכב  מצי  לא  דרדקי  ”במקרי 
וללמד  לבוא  אחר  ממלמד  למנוע  יכול  לא  במבוי 
לישראל  להן  תיקן  עזרא  מר:  דאמר  לו],  בשכנות 
סופרים  קנאת  סופר...  בצד  סופר  מושיבין  שיהו 

תרבה חכמה".
נמצא, שהגמרא מביאה טעם להלכה זו - "קנאת סופרים 
תרבה חכמה", ואילו הרמב"ם מביא פסוק - "יגדיל תורה 

ויאדיר". 
נזקק  אלא  הגמרא  טעם  את  מביא  הרמב"ם  אין  מדוע 

לפסוק?
בכללי  מלאכי  יד  (ראה  הרמב"ם  כללי  פי  שעל  לתרץ,  ניתן 
יעדיף  יותר",  ”מבואר  פסוק  שישנו  בשעה  ד),  אות  הרמב"ם 

באם  אך  בגמרא.  שמובא  הטעם  פני  על  הרמב"ם  אותו 
אותו  מביאה  לא  מדוע  יותר,  מבואר  הרמב"ם  פסוק 

הגמרא בעצמה?
החכמים   – ש"בתראי"  כלל  לפי  בדוחק  לבאר  ניתן 
שבדורות האחרונים מפרשים את דבריהם ומביאים ראיות 
בין  החילוק  [כדוגמת  להם  שקדמו  הראשונים  מן  יותר 
רבי  של  לחוכמתו  בהתאם  קצרה"  ”לשון  שהיא  המשנה, 
לאחר  בביאורּה  שמאריכה  הברייתא  לבין  הנשיא,  יהודה 

ש"נתמעטו הלבבות" (הסבר הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות).]
ועדיין, הקושיה במקומה עומדת. משום שהרמב"ם לא 
מרחיב את טעם הגמרא - 'קנאת סופרים', אלא מביא טעם 

שונה - 'יגדיל תורה'.
 [אפילו אם נאמר שהרמב"ם מצא נוסח אחר מהמצוי 
לפנינו, ונוסח זה ישר בעיניו - עדיין שינויי נוסחאות אלו 

גופא דורש ביאור.]

ביאור א'
בדין הגמרא ש'מושיבין סופר על גבי סופר' ישנן שתי 
תורה.  תלמוד  ובהלכות  גבול  הסגת  בהלכות  הוראות: 
בדיני הסגת גבול אנו נדרשים להסיר את חשש של הסגת 
גבול בהוראה לתלמידים. כיצד? ה'תחרות' בין המלמדים 
למלמד  ייגרם  ולא  ההוראה,  מקצוע  איכות  את  תשפר 
כל נזק מכך שיבוא לידו מלמד אחר (כלשון רש"י (שם): 

”שמתוך כך יזהרו באומנותן שייראו זה מזה"). 
זה הטעם שהגמרא בבבא בתרא, שעוסקת בדיני הסגת 
גבול, מביאה את הנימוק "קנאת סופרים תרבה חכמה", כי 
בכך סר חשש הסגת גבול, ודווקא התחרות תועיל למלמד.
הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה בא להורות על החובה 
המוטלת ללמד תורה, ולעשות כל מה שניתן (”לפרוץ את 
חובה  מוטלת  לכן  בישראל.  תורה  ללמד  כדי  הגדרים")  
כדי  לשני,  בסמוך  אחד  רבים,  תינוקות  מלמדי  להושיב 

שיגדל הלימוד בתורה. 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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צדקו,  למען  חפץ  "ה'  הפסוק  את  מביא  הוא  כך  על 
יגדיל תורה ויאדיר", שמבטא את החיוב להרבות בהוראת 
שהדבר  רק  למדים  ממנו  הגמרא,  טעם  את  ולא  התורה, 

מותר.

ביאור ב'
רק  מביאה  הגמרא  לעיל,  האמור  הכלל  עיקרון  לפי 
ידי  על  התורה  בלימוד  חכמה  להרבות   – והסיבה  הטעם 
’קנאת סופרים', והדין למעשה בפועל יהיה מובן מעצמו. 
”פסקי  הוא  וחיבורו  'בתראי',  בהיותו  הרמב"ם,  אך 
הלכות", מפרש רק את פסק הדין למעשה בפועל – "יגדיל 
תורה ויאדיר" - החובה להרבות בלימוד, ללא טעם הדין 

- 'קנאת סופרים'. 

שאלות ותשובות
כמה  הרבי  הציג  תשא  פרשת  שבת  של  בהתוועדות 
מתייתרת  השאלה  לפיהן  הנ"ל,  הביאור  על  שאלות 

מלכתחילה מסיבות שונות, והשיב עליהן. להלן חלקן:
- א -

הרמב"ם מביא שני דינים באותה הלכה. הדין הראשון 
לא עוסק בהסגת גבול אלא בדיני שכנים: 

”אחד מבני מבוי שביקש להעשות מלמד... אין יכולין 
שכניו למחות בידו".

בין  גבול  בהסגת  שעוסק  הדין  את  הוסיף  לאחריו 
המלמדים:

”מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד תינוקות 
בצדו כדי שיבואו תינוקות אחרים לו, או כדי שיבואו 
בידו  למחות  יכול  אינו   - זה  אצל  זה  של  מתינוקות 

שנאמר: ’ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'".
 בדין הראשון לא שייך הטעם של ’קנאת סופרים', שהרי 
בין  בתחרות  ולא  המלמד  על  השכנים  בטרוניית  מדובר 

המלמדים. 
ויאדיר',  תורה  ’יגדיל  הפסוק  את  הרמב"ם  הביא  לכן 
’קנאת  הגמרא  טעם  את  ולא  הדינים,  לשני  שמתאים 
סופרים' שמתאים רק לדין אחד. ואם כן, השאלה מתייתרת 

מלכתחילה.
דחה הרבי את ההסבר הזה:

עד  חיבורו,  בניסוח  הרמב"ם  של  המופלג  הדיוק  ידוע 
שאפילו סדר הדברים מדוקדק בתכלית. אם הרמב"ם כתב 
את הנימוק 'יגדיל תורה ויאדיר' בגלל הדין הראשון, היה 
עליו לכותבו מיד בתחילת ההלכה או בסופה, ולא לאחר 
מובן  השני  הדין  לאחר  נכתב  שהפסוק  מכך  השני.  הדין 
שהוא משמש מקור לשני הדינים, ויש מקום לשאול מדוע 
לא הביא ביחס לדין השני את טעם הגמרא, כמוסבר לעיל 

באריכות.

מפני  הראשון,  בדין  בעיקר  הוא  שהחידוש  [ובפרט 
שלדעת הרמב"ם אם אחד מבני המבוי אומן וחברו פתח 
נמצא  בעדו.  לעצור  יכול  אינו  הוא  לצידו,  זהה  אומנות 
בלימוד  חידוש  לא  הוא  הרמב"ם  שמביא  השני  שהדין 
עליו  היה  ולכן  האומניות,  בשאר  גם  אלא  התינוקות, 
להביא את הפסוק היכן שהדברים מחודשים יותר – בדין 
שהפסוק  שסבר  מוכח  השני  בדין  משהביא  הראשון. 

מתאים לשני הדינים].
 - ב -

כסיוע  סופרים'  ’קנאת  של  הטעם  את  הביאה  הגמרא 
האומניות,  משאר  התינוקות  לימוד  את  שמחריגה  לדעה 
ומתירה תחרות בין מלמדים בגלל ש'קנאת סופרים תרבה 

חכמה'.
שאר  שגם  בגמרא,  האחרת  כדעה  מחזיק  הרמב"ם  אך 
השכן.  לאומנות  לרדת  יכולים  במבוי  האומניות  בעלי 
אם כן, זו הסיבה להימנעות הרמב"ם מהבאת הטעם של 

’קנאת סופרים', ונקיטת הפסוק 'יגדיל תורה ויאדיר'.
דחה הרבי את ההסבר הזה:

הביאור:
זהה  המלמדים  דין  הרמב"ם  לדברי  אם  זו,  שאלה  לפי 
לשאר אומנויות, גם אין צורך בפסוק 'יגדיל תורה ויאדיר', 

ומדוע הביאו הרמב"ם בכל זאת?
מסתבר, אפוא, שישנו חידוש בתלמוד תורה על בעלי 
חברו  לאומנות  ירידה  מותרת  שבאלו  האומניות,  שאר 
לקוחות,  ממנו  נוטל  ולא  נזק  לחברו  גורם  אינו  אם  רק 
גם  מותר  ויאדיר',  תורה  ’יגדיל  מצד  תורה,  בתלמוד  אך 

לשכנע תלמידים מהמלמד הקודם שיבואו ללמוד אצלו.
את  רק  דוחה  חכמה'  תרבה  סופרים  ’קנאת  של  הטעם 
טענת ההיזק עקב הסגת הגבול, ואילו 'יגדיל תורה ויאדיר' 
ממלמד  תלמידים   להעברת  לגרום  ההיתר  כיצד  מדגיש 

אחד לעמיתו, נובע מהחיוב להגדיל תורה ולהאדירה.

הערת סיום
הממוקמת  חנות  בין  הרמב"ם  מחלק  (שם)  י"ב  בהלכה 
שמפריע  הרעש  על  למחות  רשאים  שהשכנים  בחצר, 
לשנתם, לבין לימוד תינוקות שבגללו אין השכנים רשאים 
’יגדיל  הפסוק  את  הרמב"ם  מביא  לא  זו  בהלכה  למחות. 
תורה ויאדיר' - זאת  בהתאם לדרכו של הרמב"ם לסמוך 
על מה שכתב קודם לכן, ושטעם המובא בהלכות קודמות 

לא יחזור עליו שוב.

(מעובד מתוך: אגרות קודש חלק כ"ז עמוד שכד ואילך. התוועדות 
חג הפורים תשל"ב. שבת פרשת תשא תשל"ב - תורת מנחם חלק סז 
עמוד 367 ואילך.)
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ואתחנן
י"א במנחם-אב - שבת נחמו

בקשר  לעשות  ואחד  אחד  כל  שעל  החשבון-צדק   *
ללימוד התורה, נתינת הצדקה וכללות המצוות במשך כל 

השנה, מתחיל משבת נחמו1.
הקהל,  עומד  עשרת-הדיברות  קריאת  בעת  שחרית: 
עשרת-הדיברות  את  קוראים  ספר-התורה2.  אל  ופניו 

ב'טעם העליון'3. מנחה: פרקי אבות פרק ד.

יום שלישי,
י"ד במנחם-אב

סוף זמן קידוש לבנה, כל ליל ג' י"ד בחודש.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון 4.

יום רביעי,
חמישה-עשר באב

אין אומרים תחנון6.
בו, [כדי]  התלוי  כל  לעשות  צריך  מישראל  אחד  כל   *
שמיד בתחילת ובראשית היום (וכל היום כולו) יהיה ניכר 
באב",  כחמישה-עשר  לישראל  טובים  ימים  היו  ש"לא 
כמבואר עניינו גם בהלכה, שמיום זה ואילך צריכה להיות 

הוספה בלימוד התורה וכו'5.
הוראת  את  מקום  בכל  ולהכריז  לפרסם  ונכון  כדאי   *

1) ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 582.
2) ספר-המנהגים עמ' 31.

תצד  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  האחרונה  כדעה  יתרו,  פ'  כולל-חב"ד  לוח   (3
סו"ס יא.

אדמוה"ז היה קורא את עשרת הדיברות דפ' ואתחנן בנוסח-טעמים 
מיוחד, שונה מזה של הקריאה בכל השנה ואף מזה של עשה"ד דפ' 
יתרו, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-
נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א  להרה"ק  זאת  שלימד  צדק, 
(לקוטי-דיבורים ח"ב עמ' 459. וראה תולדות אדמוה"ז ח"ד עמ' 1070).

4) סידור אדמוה"ז, לפני ’למנצח... יענך'.
5) ’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 157, 412, 415.

חז"ל6 ש"מחמישה-עשר באב ואילך  -  דמוסיף לילות על 
הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו"7.

גדולה  התוועדות  ומקום  מקום  בכל  שיעשו  "כדאי   *
וטף,  נשים  אנשים,    - יהודים   לקבץ  גדולה8:  בשמחה 
מסכת9,  'סיום'  לעשות    - טוב   ומה  תורה,  דברי  ולדבר 
ולתת לצדקה, ולקבל החלטות טובות להוסיף בכל ענייני 

תורה ומצוות ובכל עניינים טובים.
לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  התוועדות    - "ובהדגשה  
בהתאם לכך ש'לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר 
נישואין...  שמחת  בדוגמת  גדולה,  הכי  לשמחה  עד  באב', 
תשעה  (לאחרי  אלו  שבימים  ישראל  מנהג  על-פי  ובפרט 
באב), מרבים בשידוכין וחתונות בישראל (ובפרט שזה בא 

לאחרי ההפסק בעניינים אלו ב'שלושת השבועות')10.
* לקראת ראש-השנה: "...ידוע מנהג ישראל שמחמישה-
עשר-באב ואילך, מברכים איש את רעהו בברכת 'כתיבה 
וחתימה (וגמר חתימה) טובה', וכמרומז במזלו של חודש 
ראש- 'אלול,  תיבות  ראשי    - אריה...   מזל  מנחם-אב, 
שבחודש  היינו,  הושענא-רבה',  יום-הכיפורים,  השנה, 
בה'פתקא  טובה  החתימה  ושלימות  גמר  נרמז  מנחם-אב 

טבא' דהושענא-רבה"11.

6) תענית לא,א ובפירש"י. רמ"א יו"ד רמו סעיף כ"ג, מג"א או"ח רלח 
ס"ק א.

ולחזק  חדשים  לייסד  ברבים,  תורה  בשיעורי  להוסיף  ובמיוחד   (7
ולהרחיב את השיעורים הקיימים - ’התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' 124.

ממש  לסעודה  ועד  ושתייה,  אכילה  ושמחה',  ’משתה  של  באופן   (8
(’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 157, עיי"ש).

9) ”ובזה גופא - קדימה לסיום שבו מדובר מעלת היום דחמשה-עשר 
ט"ו  ליל  שיחת   - טוב'"  מה  בעתו  ’דבר  תענית...  מסכת  סיום  באב... 
ח"ד  תשמ"ז  התוועדויות'   - מנחם  ’תורת  בתחילתה,  ה'תשמ"ז  באב 

עמ' 220.
10) ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.

הערה   725 בעמ'  גם  וראה   ,770 עמ'  ח"ב  תנש"א  ספר-השיחות   (11
63. בע"פ היה הרבי מקדים ומברך, כגון בשיחת י"ג מנ"א תשל"ט. וכן 
ח"ה  מלוקט'   - המאמרים  (’ספר  תשכ"ח  מנ"א  דכ"ג  המאמר  בסיום 
שבכ'  בהערה,   1163 עמ'  ח"ד  ללקוטי-שיחות  שם  ומצויין  שמו,  עמ' 
מנ"א מתחלת - בנוגע לכמה עניינים - ההכנה לראש-השנה). בכתב
- בדרך-כלל היה מאחל רק מיום א' דר"ח אלול, אך היו יוצאים-מן-

חיינו'  ’בית  וראה  יב-יג.  עמ'  אלול-תשרי,  חב"ד',  מנהגי  (’אוצר  הכלל 
גיליון 99 עמ' 14).

לוחהשבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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יום ראשון, י"ב מנחם אב 
לעומדים  שלום  הק'  בידו  ועשה  ב-10:40,  מביתו  הגיע 
בשני צידי הדרך. לאחרי שנכנס לגעה"ת הסתובב לכיוון 
ביהמ"ק",  "שיבנה  והתחיל  במסדרון  שעמדו  הילדים 

ובידו הק' הורה להגברת השירה.
למעריב  יצא  נוסעים.  ובירך  ב-15:40  למנחה  יצא 
ובתו.  אלטהויז  ב.  עם  בגעה"ת  דיבר  אח"כ  ב-21:30. 
כשהם עמדו לצאת שוב פנה אליהם הרבי והוסיף כמה 

מילים.
יום שני, י"ג מנחם אב 

ב-15:30.  יצא  למנחה  ב-10:10.  התורה  לקריאת  יצא 
חזר  חתן,  שם  שעומד  וראה  לגעה"ת  כשיצא  כן  לפני 
אמר  לו  וכשנתן  הסידור,  את  לחתן  והוציא  לחדרו 

(כרגיל) "זָאלסט אויס בעטען ַאלע גוטע בקשות".
יום שלישי, י"ד מנחם אב 

למנחה  צדקה.  ונתן  חילק  ב-10:10,  מביתו  הגיע  הרבי 
יצא ב-15:25. אח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו ב-18:15, 

וחזר ב-19:10. 
בשעה 20:40 הודיע ר' בנימין קליין שתהיה התוועדות. 
הרבי יצא למעריב ב-21:30. בזמן אמירת "עלינו לשבח", 
פרשת  של  בקריאה  השבוע  פרשת  על  בסידור  הסתכל 
עקב, ובינתיים המשיך לומר "עלינו לשבח" כרגיל בקול 

מורם קצת. 
ב-21:45 ירד להתוועדות. 

הרבי דיבר על כך ש"לא היו י"ט לישראל כ-ט"ו באב", 
לכאורה, מה המעלה ביום זה יותר מחגי סוכות ופסח? 
כיתרון  שהוא  בעל-תשובה  דרגת  כמו  שזהו  והסביר, 
האור הבא מן החושך, וכן הוא ב-ט"ו באב שמגיע לאחרי 
הלילות  שמעתה  דיבר,  כן  באב.  שבט'  והחושך  החורבן 
מתארכים, ולא נברא לילה אלא לגירסא, וזוהי הוראה, 

שצריך להוסיף בלימוד התורה. 
ודיבר ע"כ שידוע, שבהבדלים של יום ולילה, הוא הבדל 
בין חצי כדור הארץ אחד לשני, ובין מזרח ומערב צפון 
דרום, וכן הבדלים בקיץ וחורף. מדוע שבזמן שגילו את 
ענין  מצאו  ואז  עגול,  הארץ  שכדור  החליטו  אמריקה 
לכאורה הפוך מהתורה, שכתוב מ-4 כנפות הארץ. אלא 
בתורה  כבר  כל,  ראשית  איננה.  מלכתחילה  שהשאלה 
כדורית,  שהארץ  אמריקה,  גילוי  לפני  עוד  כתוב,  היה 
וזה כתב רשב"י בזוהר. ועוד, השאלה איננה שאלה, כי 

אין הכוונה שהעולם שטוח, כי פשוט שג"כ כעת שהארץ 
כדורית ישנם 4 כיוונים – כנפות. והם מזרח מערב צפון 

דרום, ובכל מקום זהו אקלים וכיו"ב אחר. 
מ-3 משקה  לכוסו  מזג  הרבי  ההתוועדות,  בתחילת 
חסידים  של  התוועדויות  מ-3  כנראה  בקבוקים, 
במקומות מיוחדים, ואח"כ הוסיף הר' מענטליק עוד יין. 
בסוף ההתוועדות הרבי מזג מהבקבוקים לכוסו, ומכוסו 
שהיות  הרבי,  אמר  אח"כ  בקבוק.  כל  וניער  לבקבוק, 
מההתוועדות  ייתן  לכן  דתו"ת,  ס"ת  סיום  יהיה  ומחר 

השתתפות גשמית.
לארץ-  מחר  שנוסע  זה  כאן  "נמצא  הרבי:  אמר  עוד 
הקודש, הלוי, בן-דוד שלי ("מיינער ַא שוועסטערקינד"), 
וולפא! היכן הוא"? הנ"ל ניגש מיד אל הרבי. הרבי שאל 
לו  מזג  הרבי  ישראל?".  לארץ  מחר  נוסע  "אתה  אותו: 
הנוסעים  כל  עבור  'משקה'  בקבוק  לו  ונתן  'משקה', 
ללבנון (במלחמת שלום הגליל). והרבי הוסיף: "תקיים 
בעיקר  אבל  נפרד,  דבר  זהו  חב"ד.  בכפר  התוועדות 
לנוסעים ללבנון. ותאמר להם שמכיוון ששלחו לי ספרי 
את  גם  לי  ישלחו  מסתמא  בלבנון,  שנדפסו  אלה  תניא 
לכל  שייכנסו  רצה  הרבי  (כידוע,  התניא"  ספרי  שאר 

הערים בלבנון וגם לביירות וידפיסו שם תניא)
הרבי אחז בידו הק' שלוש ספרי תניא והגביהם והראה 
ובוודאי  אלו,  תניא  ספרי  שלחו  "הם  ואמר:  לוולפא 
ישלחו גם את האחרים". [למחרת הגיע מ-6 ערים בלבנון 
עוד ספרי תניא, מכל עיר 2 ספרים עבור הרבי]. אח"כ 
שאל איפה החתן? אחרי שאמר לחיים וענה הרבי לחיים 
ישראל,  בארץ  חב"ד  בית  לכל  שייתן  לו  אמר  ולברכה, 

ולישיבה בכפר חב"ד, ושגם ייקח לחתונתו. 
השולחן  על  הכה  הק'  ובידו  ההקפות,  ניגון  התחיל 
לנגן  ציווה  הרבי  הסיום.  על  הכריזו  השירה.  להגברת 
אח"כ  פעמים.  עשר  כפל  א'  ובבא  אריבער'  'לכתחילה 
"כי  התחיל  אחרונה  ברכה  לאחרי  נייעט'.  'נייעט  שרו 
"הוא  כששרו  ההתוועדות,  במהלך  תצאו".  בשמחה 
אלוקינו", הסתובב אל ד"ר אבוחצירא, וסימן בידו הק' 
לשרוק, והשמחה הייתה גדולה, פורצת כל הגדרים של 
הגלות. ובסוף התחיל "שיבנה ביהמ"ק" ומחא כפיים. בא' 
בשמחה  שאינו  (על  לשטיימץ  הק'  בידו  הראה  השירים 
כפיים).  (כמוחא  באצבע  עשה  הק'  ידו  כף  על  כנראה) 

ההתוועדות הסתיימה ב-12:00, ובסיומה נסע לביתו.

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

"ימים טובים לישראל"
רשמים מהתוועדות חמישה-עשר באב
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עתלדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

סיום ביקור כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ בארץ הקודש

את  סיים  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ברכבת  ויצא  הקודש,  בארץ  ביקורו 
בארצות  לביקורו  בדרכו  למצרים 
ארך  ישראל  בארץ  ביקורו  הברית. 

חמישה־עשר יום.
אדמו"ר  כ"ק  של  שהותו  בזמן 
היה  הקדושה,  בארצנו  מוהריי"צ 
מורגש בקרב היהודים החרדים לדבר 
וכשיצא  קודש,  והוד  אצילות  רוח  ה' 
כי  הורגש  הקדושה  ארצנו  את  הרבי 
הדרה.  ופנה  הודה  פנה  זיוה,  פנה 
אולם הרושם שנחרת עמוק בלב - לא 

ימחה לעולם...
את  ליוו  אוטובוסים  עשר  חמישה 

הרבי כשסיים את הביקור באה"ק. 
(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 41)

.

תרפ"ט

יום הסתלקות כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי 
יצחק שניאורסון, אביו של כ"ק אדמו"ר

יצחק  לוי  ר'  וכו'  המקובל  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  הסתלקות  יום   
באלמא־אטא  בגולה  ד',  ביום  אדמו"ר,  כ"ק  של  אביו  שניאורסאהן, 
שבקזחסטן. נפטר בגיל שישים ושש וחצי, ממחלה ממארת, ומנוחתו 

כבוד שם.
ביום הסתלקותו אמר לחסיד אחד שעמד ליד מיטתו, ש"הגיע הזמן 
להתכונן לעבור לעולם אחר!". היו אלו דבריו האחרונים באותו יום 

– ולא יסף, רק שפתותיו נעות וקולו לא ישמע.
(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 757)

כ"ק אדמו"ר ישב שבעה בחדרו הק' ב-770.

כ'
אב ט"ז

אב

תש"ד

הרבי מתחיל 
בביאורים

ב'לקוטי לוי יצחק'

כ"ק אדמו"ר החל לבאר 
יצחק"  לוי  "לקוטי  את 
התניא  על  הערות   -
מבאר  (היה  מאביו 
התוועדות,  בכל  עניין 

עד כ"ג אדר תשל"א).
(הקדמת 'היום יום' בשלשלת היחס)

תש"ל

יסוד כולל 'תפארת זקנים - לוי 
יצחק'

כ"ק  יצא  אב  מנחם  כ"ף  בהתוועדות 
מקום  בכל  לייסד  בקריאה,  אדמו"ר 
ומקום "כולל" עבור יהודים בגיל הזקנה 
- "כולל תפארת זקנים לוי יצחק" על שם 

אביו.
שהכוללים  שמכיוון  הוסיף,  הרבי      
מוטלת  אביו,  של  שמו  על  נקראים 
אישית  להשתתף  והזכות  החובה  עליו 

בהקמתם. 
מטרת הכוללים היא, לייסד מקום עבור 
עתים  לקבוע  שיוכלו  זקנים  יהודים 

לתורה ולמלא את זמנם באופן מסודר.
(שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 884)

 סיום כתיבת ספר התורה 
הראשון

של ילדי ישראל

התקיים סיום ספר התורה הראשון 
הותחל  ומיד  ישראל,  ילדי  של 
חגיגת  השני.  התורה  ספר  בכתיבת 
סיום והכנסת ספר התורה התקיימה 
"צמח  המדרש  ובית  הכנסת  בבית 
בירושלים,  העתיקה  בעיר  צדק" 

וברחבת הכותל המערבי.
(אלבום אות בספר תורה ע' 285)

תש"מ

תשמ"א


