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בענייני חול – מציאותו היא שבת ,ובזה גופא – "שבת הגדול".
(דבר מלכות ,עמ' )4
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ַא חסידישע פרשה
פרשת מצורע | דור מוכשר לגאולה
איתא בגמרא (סנהדרין צז ,א)" :אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות ...מאי קרא? כולו הפך לבן
טהור הוא".
זאת אומרת :אף־על־פי שכללות ענין ה'מינות' קשור עם זמן הגלות ,הנה כל זמן שרק חלק מהמלכות נהפכה
למינות ,אין זה עדיין הזמן דביאת "בן דוד" .אבל ,כאשר "תתהפך כל המלכות למינות" ,באופן שבני־ישראל
אינם מסוגלים עוד לסבול זאת  -הרי זה סימן המבשר ביאת בן דוד.
וההוכחה לדבר היא ממה שכתוב "כולו הפך לבן טהור הוא" :אף־על־פי ששער לבן הוא סימן טומאה ,הנה
כאשר "כולו הפך לבן" (לא רק רובו אלא כולו ממש) ,אזי טהור הוא.
(שיחת י"ז תמוז תשמ"ח)

הכתב והמכתב

הצלחה בשידור חי
ב"ה ,ח' ניסן תשמ"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
"ויה"ר שיהיה כהנ"ל בהצלחה ושיפעול בפנימיות וכו'".
מענה כ"ק אדמו"ר על ההודעה שארגנו שידור חי
מהתוועדות י"א ניסן תשמ"ב – שמונים שנה:
"הננו בזה להודיע שיהי' אי"ה שידור חי ב'סאטעלייט'
מההתוועדות די"א ניסן הבעל"ט .סדרנו להראות
בהשידור כעין הקדמה לההתועדות ,מהשעה  9:00עד
 .9:30כן מסדרים להראות בין השיחות קטעים קצרים,
למשך מינוט בערך ,על־דבר מבצע פסח ועל־דבר ספר
תורה והסיומים.
"כן סידרנו עשרה טלפונים בחדר מיוחד ,שעל ידם יוכלו
להתקשר עמנו מבקשי ידיעות וכו' בנוגע להמודעה שהי'
היום".

ה'תשע"טברמב"ם
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פרק א' ליום
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הל'
טומאת אוכלין ..בפרקים אלו .הל' שגגות פרק ז.
פרק א־ג.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.

פרק ד־ו.
פרק ז־ט.
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פרק טז.
פרק יב.
פרק א־ב.
פרק יג.
פרק ג־ה.
פרק יד.
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ספר־המצוות
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מ"ע קז.
מ"ע קח.

דבר מלכות

יהודי של שבת הגדול
לשבת הגדול מעלות ייחודיות ,שהן נוספות על העניינים הרוחניים
שקיימים בכל שבת ושבת • ההתעלות בשבת הגדול מעניקה כוחות
רוחניים להתעלות במשך השנה כולה • גם יהודי שמשייך את עצמו
לענייני העולם הזה ,בפנימיותו הוא יהודי של שבת הגדול ,של
קדושה והתרוממות מענייני העולם ,אלא שמוטל עלינו לגלות זאת •
משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

וגוי קדוש" ,עד לתכלית השלימות בעניין הקדושה
– "ממלכת כהנים" ,כפירוש בעל הטורים (מאגדת
בראשית" :)9כהנים גדולים".
ומכיוון שמציאותו היא "שבת" ,הרי מובן ,שגם
בהיותו בעולם דלמטה ,ובעת עסקו בענייני העולם,
מציאותו היא – שבת ,ולא עוד ,אלא שפועל עילוי
גם במציאות העולם – שלימות הבריאה.
ועל זה באה ההוראה ד"שבת הגדול" – שלמרות
שנמצא כבר בדרגת "שבת" ,עליו להוסיף בזה
עוד יותר ,עד להוספה באופן של גדלות – "שבת
הגדול".
10
ובלשון הכתוב " :ילכו מחיל אל חיל" ,ובזה
גופא – באופן ד"אין להם מנוחה" ,11היינו ,שאינו
הולך לנוח בינתיים ,אלא תמיד נמצא הוא בתנועה
של הליכה "מחיל אל חיל" ,משבת סתם – ל"שבת
הגדול".
ועניין זה בא לידי ביטוי גם בפעולתו בעולם –
לגלות בעולם את העניין ד"גדול ה' ומהולל מאוד
בעיר אלוקינו" ,12שזהו העניין ד"שבת הגדול".

ביאור ההוראה מהעניין ד"שבת הגדול" –
בעבודת האדם לקונו:
מציאותו של יהודי היא – "שבת" :כתיב" 1וכל
בניך לימודי ה'" ,כלומר" ,תלמידי ה'" (כפירוש
הידוע המובא במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר,)2
שמזה מובן שכל יהודי הוא בבחינת "תלמיד חכם"
– תלמידו של החכם האמיתי ,הקדוש ברוך הוא,
שעניין החכמה אצלו בתכלית השלימות ,עד ש"לא
בחכמה ידיעא" ,3והרי "תלמיד חכם אקרי שבת".4
זאת ועוד:
5
"שבת" ענינו – קדושה ,מלשון הבדלה ,כדכתיב
"זכור את יום השבת לקדשו" ,וכתיב" 6שמור את
יום השבת לקדשו" ,ובזה חלוק שבת מיום טוב
– שיום טוב הוא "מקראי קודש"( 7ועיקר עניינו –
שמחה) ואילו עניין הקדושה הוא – שבת ,ועד כדי
כך ,שבין שבת ליום טוב ישנו עניין של "הבדלה".
וזהו הקשר דשבת עם ישראל – שהרי בהקדמה
למתן תורה נאמר" 8ואתם תהיו לי ממלכת כהנים

ב
 )1ישעיה נד ,יג.
 )2ראה ספר המאמרים קונטרסים חלק א טז ,ב.
 )3תקוני זהר בהקדמה (יז ,סע"ב).
 )4זוהר חלק ג כט ,א .ועוד.
 )5יתרו כ ,ח.
 )6ואתחנן ה ,יב.
 )7אמור כג ,ב .שם ד .וראה זוהר חלק ג צד ,א.
 )8יתרו יט ,ו.

 )9פע"ט [פ].
 )10תהלים פד ,ח.
 )11ברכות בסופה .וש"נ.
 )12תהלים מח ,ב .וראה זוהר חלק ג ה ,א .זוהר חדש תשא
(מד ,א).
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ידי זה נפעל עילוי גדול יותר מאשר בעניינים
רוחניים מצד עצמם.
...ובנוגע לענייננו:
גם לאחרי שישנו העילוי דשבת הגדול בהתחלת
יום השבת" ,מעלי דשבתא" – צריך להיות עניין של
הליכה מחיל אל חיל בשבת הגדול גופא ,מהתענוג
ד"מעלי דשבתא" לתענוג ד"יומא דשבתא" ,ועד

ויש להוסיף בזה – שבשבת הגדול עצמו ישנם
כמה דרגות זו למעלה מזו" ,שבת בשבתו":
כבכל שבת – יש גם בשבת הגדול כמה דרגות:
"מעלי דשבתא" ,מנוחה ותענוג הקשורים עם סיום
המלאכה דימי החול .למעלה מזה – "יומא דשבתא",
מנוחה ותענוג שלמעלה לגמרי מעניין של מלאכה.
ועד לתכלית השלימות שבעניין המנוחה והתענוג

גם לאחרי שיהודי פועל בעבודתו את עניין השבת ,ועד
לעניין ד"שבת הגדול" ,אין לו להסתפק בכל זה ,אלא
צריך להוסיף וללכת מחיל אל חיל" ,בדוגמת העליות
מדרגא לדרגא בשבת הגדול עצמו
– לאחרי חצות היום ,בזמן המנחה" ,רעוא דרעוין",
שאז נתגלה בחינת תענוג עצמי הבלתי מורגש.13
ובכל אחת מדרגות הנ"ל – תובעים מיהודי
להוסיף עוד יותר ,כלשון חז"ל "כל המענג את
השבת" :ב"מעלי דשבתא" – צריך להוסיף על
דרגת העונג ד"מעלי שבתא" ,ב"יומא דשבתא" –
צריך להוסיף לגבי דרגת העונג ד"יומא דשבתא",
ואפילו בזמן "רעוא דרעוין" שעניין התענוג הוא
בתכלית העילוי ,תענוג עצמי הבלתי מורגש,
ולכאורה ,מה שייך להוסיף בזה? – הרי אדרבה:
המאמר "כל המענג את השבת" – הובא בגמרא
בקשר לסעודה שלישית ("נחלה בלי מצרים . .
נחלת יעקב אביך") ,היינו ,שיהודי מוסיף אפילו
בדרגת התענוג דרעוא דרעוין.
והוספה זו (בתענוג דבחינת רעוא דרעוין)
נעשית על ידי עבודתו של יהודי בתפלת המנחה,
וכן באכילת סעודה שלישית – כידוע 14פתגם כ"ק
אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע "הא דסעודה שלישית
היום לא וגו' ,15היינו שאין צריך פת ,אבל צריך
לטעום איזה דבר" ,כמו בהתוועדות זו – אמירת
"לחיים" על יין וטעימת מיני מזונות ,יין ומזונות
גשמיים לכאורה ,וכן הוא באמת (שהם עניינים
גשמיים) ,אלא שמהפכים אותם לרוחניות ,שעל

שלימות התענוג בשבת הגדול גופא – "רעוא
דרעוין" ,שזהו הזמן דהתוועדות זו ,ובכל אחת
מדרגות אלו – "המענג את השבת".
וההוראה מזה – שגם לאחרי שיהודי פועל
בעבודתו את עניין השבת ,ועד לעניין ד"שבת
הגדול" ,אין לו להסתפק בכל זה ,אלא צריך
להוסיף וללכת מחיל אל חיל" ,בדוגמת העליות
מדרגא לדרגא בשבת הגדול עצמו.

ג
והנה משבת הגדול לוקחים את ההוראה
והנתינת כח לעבודה זו במשך כל השנה כולה:
שבת – משפיע ופועל על כל שאר הימים ,הן
בנוגע לימים שלפניו והן בנוגע לימים שלאחריו:
ימים שלפניו – שביום השבת נעשה בהם העילוי
ד"ויכולו" ,16וימים שלאחריו :ימים שלאחריו –
שמתברכים מיום השבת .ולכן" ,שבת הגדול" נותן
כח וברכה לעבודה זו במשך כל השנה כולה.
ויש להוסיף ,שאין זה רק עניין של נתינת כח
משבת הגדול לכל ימי השנה ,אלא גם לאידך גיסא,
שעל ידי שמנצלים כח זה בכל ימי השנה ,נוסף
עילוי בשבת הגדול עצמו – כמדובר כמה פעמים
שיום השבת גם מקבל מימי השבוע :מהימים
שלפניו – "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת",17

 )13ראה המשך תרס"ו עמ' תקמג ואילך.
" )14היום יום" – כ"ב אדר א .וראה ליקוטי שיחות חלק כא עמ'
.84
 )15בשלח טז ,כח .וראה לבוש אורח חיים סימן רצ"א סעיף ה.
ליקוטי שיחות שם וש"נ.

 )16בראשית ב ,א .וראה אור התורה על הפסוק (כרך א) מב ,ב
ואילך .ועוד.
 )17עבודה זרה ג ,א.
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נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל":19
לאחרי חטא העגל – נאמר למשה רבינו" :לך
רד"" ,20רד מגדולתך" ,21מכיוון שכל גדולתו לא
ניתנה לו אלא בשביל ישראל .והדברים נאמרו
אפילו ביחס ל"ערב רב" ("כי שחת עמך – ערב רב
שקבלת מעצמך"...!)22

ומהימים שלאחריו – שבהם ועל ידם בא לידי
ביטוי כחו של יום השבת מן הכח אל הפועל.
ולכן ,ככל שיגדל העילוי דשבת הגדול כן תגדל
הנתינת כח והברכה על כל הימים שלאחרי זה,
ולאידך ,ככל שתגדל מעלת העבודה בימי השנה
יתוסף עילוי גדול יותר בשבת הגדול – כמובן

אפילו אם הנך בבחינת "שבת הגדול" – עליך לדעת
שגדולה זו לא ניתנה לך אלא בשביל ישראל ,כלומר ,כדי
לפעול ולגלות זאת גם אצל אחרים

בפשטות שככל שתגדל מעלתו של המברך נוסף
עילוי אצל המתברך ,וכן לאידך ,ככל שתגדל
מעלתו של המתברך צריך להתוסף עוד יותר
במעלתו של המברך – על דרך מה שכתוב" 18והיה
כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'" ,כדי שיוכל לברכו.

ומזה מובן שכן הוא בנוגע גם לבחינת משה
שבכל אחד ואחד מישראל ,ובענייננו :אפילו אם
הנך בבחינת "שבת הגדול" – עליך לדעת שגדולה
זו לא ניתנה לך אלא בשביל ישראל ,כלומר ,כדי
לפעול ולגלות זאת גם אצל אחרים.

ד

ה

והנה הוראה הנזכרת לעיל היא – הן בנוגע
לעבודתו בעצמו והן בנוגע לפעולה על הזולת:
ישנם יהודים שמדמים עצמם שהם "וועלטישע
אידן" ,ובמילא ,מה להם ול"שבת"?!...
ולכן ,צריכים להסביר להם שמציאותו של יהודי
היא "שבת" ,ובלשון הכתוב" :ממלכת כהנים וגוי
קדוש" ,היינו ,שגם בימות החול ובעסקו בענייני
חול – מציאותו היא שבת ,ובזה גופא – "שבת
הגדול".
ופשוט ,שאין מקום לחשוב שמכיוון שבפועל
ובגלוי מונח יהודי זה בענייני העולם ,אם כן ,מה
לו וליהודי זה ,הרי הוא בבחינת "שבת" ,ויתירה
מזה" :שבת הגדול" ,ביחס לדרגתו של יהודי זה –
כי לאמיתו של דבר ,כל יהודי הוא בבחינת "שבת",
עד "לשבת הגדול" ,אלא שצריכים לגלות זאת.
ולא עוד ,אלא כפי שנאמר למשה רבינו – "כלום

ויהי רצון שהוראה זו תבוא בפועל אצל כל אחד
ואחת – הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לפעולה עם
הזולת.
ובוודאי שכאשר ידברו בדברים היוצאים מן
הלב ,ובפרט כשיראו גם "דוגמא חיה" מההנהגה
האישית – הרי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל
הלב 23ופועלים פעולתם.
ועל ידי עבודה זו – זוכים בקרוב ממש לקיום
הייעוד" 24אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו
בניכם ובנותיכם" ,כאשר יבוא "יום ה' הגדול גו'",25
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח
 )19ברכות לב ,א .הובא בפירוש רש"י על התורה תשא לב ,ז.
 )20תשא שם.
 )21פירוש רש"י שם.
 )22תשא שם ובפירוש רש"י שם.
 )23ספר הישר לרבינו תם ש' יג .הובא בשל"ה סט ,א.
 )24יואל ג ,א.
 )25מלאכי ג ,כג – הפטרת שבת הגדול כשחל בערב פסח.

 )18מלכים ב ג ,טו.
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בעילוי אחר עילוי ,בירושלים עיר הקודש ,ושם
גופא – "בהר הקודש" ,31ושם גופא – בבית המקדש,
עד לקדש הקדשים.
וכדי למהר זאת עוד יותר – יש להוסיף בכללות
מעשניו ועבודתינו ,ובפרט בעניינים שהזמן גרמא,
כמו :העבודה דשבת הגדול ,ארבעה ימי הביקור,
העבודה דערב פסח וכו' ,ועל ידי זה זוכים לחוג
את חג הפסח בארצנו הקדושה ,בירושלים ובבית
המקדש השלישי – "ונאכל שם מן הזבחים ומן
הפסחים".32

צדקנו ,עליה נאמר" 26כימי צאתך מארץ מצרים
אראנו נפלאות" ,כלומר ,שגאולה זו תהיה על ידי
ניסים גדולים ("נס גדול") שיהיו בבחינת "נפלאות"
לפי ערך הניסים ד"ימי צאתך מארץ מצרים".27
וכל זה במהרה בימינו ממש ,באופן של "חפזון",
"לא עיכבן המקום כהרף עין" ,ורק לאחרי זה
"בשובה ונחת תושעון".28
ובפשטות – שתיכף ומיד באים כל בני ישראל
לארצנו הקדושה" ,ארץ אשר ...תמיד עיני ה'
אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית השנה",29
30
ובארץ ישראל גופא – שיש בה עשר קדושות

(משיחת שבת פרשת צו ,שבת הגדול ,תשמ"ה .תורת מנחם
התוועדויות ח"ג עמ'  1633ואילך.
הנחת השומעים ,בלתי מוגה)

 )26מיכה ז ,טו.
 )27ראה אור התורה נ"ך על הפסוק (עמ' תפו ואילך) וש"נ.
 )28ישעיה ל ,טו.
 )29עקב יא ,יב.
 )30כלים פרק א משנה ו .רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז

הלכה יג.
 )31ישעיה כז ,יג.
 )32נוסח ברכת אשר גאלנו (מפסחים קטז ,ב).

סיכום
התביעה מהיהודי היא להוסיף בכל אחת מהדרגות
הללו ,ואפילו בדרגת 'רעווא דרעווין' ,על־ידי תפילת
המנחה ובטעימה דסעודה שלישית .כוח ההתעלות
של שבת הגדול נמשך כל השנה כולה ,בבחינת "מי
שטרח בערב שבת יאכל בשבת" .לכן חשוב לנצל
כדבעי את שבת הגדול ,ולגרום שהשפעתו תימשך
על כל השנה כולה.

מציאותו של יהודי היא – שבת .שכן כל יהודי
הינו תלמיד ה' ,ו"תלמיד חכם איקרי שבת" .נוסף
על כך ,שבת עניינה קדושה והבדלה ,ובני ישראל
הם "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ,שעניינם התעלות
והבדלה.
שבת הגדול מחדשת ,שאפשר להוסיף גם על
דרגת השבת ,ולהגיע ל'שבת הגדול' ,דהיינו ,לגלות
ולפרסם בעולם כיצד "גדול ה' ומהולל מאוד בעיר
אלוקינו".

יש יהודים שסבורים שאינם שייכים ל'שבת' ,מפני
שהם מונחים בענייני העולם .האמת היא שכל יהודי
שייך לשבת ,ורק יש לגלות זאת .על יהודים שכן
מכירים בבחינת שבת שלהם ,לצאת ולהשפיע על
יהודים אלו ולגלות בהם את בחינת שבת שבנפשם,
באופן של "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל
הלב".

גם בשבת הגדול עצמה יש כמה דרגות ,זו למעלה
מזו :בכל שבת יש דרגת 'ערב שבת' – מנוחה
הקשורה עם סיום מלאכות החולין; 'יום השבת'
– מנוחה ותענוג שלמעלה מעניין המלאכה; עד
ל'רעווא דרעווין' – גילוי התענוג העצמי הבלתי
מורגש.
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משיח וגאולה

ברגע אחד עוברים
מגלות לגאולה
בתקופה זו הכול למעלה ממדידה והגבלה
למרות שביאת משיח צדקנו היתה יכולה להיות ברגע שלאחרי החורבן ,הרי מובן שכאשר נמצאים בסוף
זמן הגלות ,בעקבתא דמשיחא ,בדור שהוא בבחינת "מאסף לכל המחנות" ביחס לכל הדורות – הרי זה זמן
מסוגל ומוכשר ביותר לביאת משיח צדקנו.
ועל־פי זה מובן שכאשר יהודי מתבונן בעובדה שהוא נמצא בתקופה דעקבתא דמשיחא – הרי התבוננות
זו פועלת עליו להוסיף בכל העניינים הקשורים עם ביאת משיח צדקנו ,שזוהי כללות העבודה דקיום
התורה ומצוותיה.
וכאשר יהודי מוסיף בעבודתו הפרטית ,ועד שפועל את הגאולה הפרטית שלו – הנה על־ידי זה נפעלת
הגאולה הכללית דכללות ישראל ,כמבואר באיגרת־הקודש (ס"ד) שהגאולה הפרטית דכל אחד ואחד
מישראל קשורה עם הגאולה הכללית דכללות ישראל.
ובעצם – מפורש הדבר בגמרא (סנהדין צח,א)" :אימת אתי משיח  . .היום אם בקולו תשמעו" ,היינו,
שעל־ידי כללות העניין ד"בקולו תשמעו" (קיום התורה ומצוות על־ידי כל אחד ואחד מישראל) זוכים
לביאת משיח צדקנו.
וכאשר יהודי שואל :כיצד מדברים עמו אודות פעולות הקשורות לביאת משיח צדקנו – הרי ביחס לעניין
זה הוא "תינוק קטן" בלבד ,כי זה עתה התחילו לדבר עמו אודות ביאת משיח צדקנו?!
הנה על זה אומרים לו – היות שנמצאים אנו בתקופה דביאת משיח ("מ'געפינט זיך אין משיח'ס צייטן")
[וכדיוק המפרשים אודות לשון הגמרא "עקבות משיחא" ,ולא "עקבות הגלות" ,היינו ,למרות שמדברים
אודות סוף זמן הגלות ,נקראת תקופה זו בשם "עקבתא משיחא"] – הרי כל העניינים נעשים באופן שלמעלה
ממדידה והגבלה לגמרי ,ולכן ,מדברים עמו אודות ביאת משיח צדקנו (למרות היותו "תינוק קטן" בעניין
זה).
וכמובן שהמעבר מגלות לגאולה נעשה ברגע אחד – שהרי אמרו חז"ל בנוגע לגאולה דיציאת מצרים,
שכאשר "הגיע הקץ לא עיכבן המקום אפילו כהרף עין" ,ומאחר שעניין זה מובא בפירוש רש"י על התורה
(בא יב,מא) ,מובן ,שהפירוש בדבר הוא כפשוטו – שהגאולה היתה תיכף ומיד ,ולא היו צריכים להמתין
אפילו "כהרף עין" (משך זמן הכי קטן)!
וכללות עניין הגאולה שייך לכל אחד ואחד מישראל – כמדובר כמה פעמים שהיות והגאולה העתידה
תהיה "כימי צאתך מארץ מצרים" ,הנה כשם שהגאולה דיציאת מצרים היתה בנוגע לכל בני־ישראל ממש,
ועד שאפילו יהודי אחד לא נשאר בגלות מצרים ,כמו כן יהיה בגאולה העתידה (כאשר "אראנו נפלאות"),
שאפילו יהודי אחד לא ישאר בגלות...
אבל בעניין זה גופא – צריכים להשתדל שהדבר ייעשה בזריזות ,ויפה שעה אחת קודם ,היינו ,לא רק
("א קער") ,שעניין זה נעשה בחלק הכי קטן
"שעה" הכוללת שישים דקות ,אלא "שעה" מלשון הפנה ַ
שבעניין הזמן.
(משיחת אחרון־של־פסח ה'תשמ"ב; התוועדויות ה'תשמ"ב ,כרך ג ,עמ'  – 1289-1288בלתי מוגה)
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

במלחמתה של תורה
השאלה שהציג הרבי ב'יחידות' לנכד הגאון רש"י זוין בחודש טבת
תשכ"ו • הסבר הרבי בעל־פה בשעת מעשה כלל ביאור עפ"י נגלה וכן
ביאור לאור החסידות בעבודת ה' • התכתבות עם ר' נחום זוין בעקבות
ה'יחידות' כשהרבי דוחה את פירושו של ה'פני משה' בירושלמי • הסבא
הרב זוין ביסס את שאלת הרבי והתפעל מהביאור החסידי • הרבי
מגיב על ביאורו של הרב זוין – תחקיר
כשהרבי הציג את השאלה הוא הדגיש מיד :ולא
הוזכר ברש"י או בתוספות (על אתר) באיזה מקום
שמדובר ב"גזירת הכתוב"!
ר' נחום זוין ניסה לתרץ ,והרבי פלפל עמו
בדברים ,והסביר לו הסבר נפלא הן על פי
נגלה והן על פי חסידות .נקודת הדברים לאור
הפנימיות :שיש לפעול על נפש־הבהמית ,שתהיה
שווה לנפש־האלוקית.
אחר מספר ימים ישב ר' נחום זוין וכתב לרבי
כדלהלן" :ביום חמישי כשהייתי ב'יחידות' שאל
כ"ק אד"ש על הלימוד של כמיתת בעלים כך מיתת
השור הרי בבעלים זה דיני נפשות ובשור זה דיני
ממונות ולא הוזכר ברש"י או בתוספות באיזה
מקום דהוי גזירת־הכתוב ואם כן איך למדים זה
מזה.
"וראיתי עכשיו בירושלמי סנהדרין פ"א הלכה
ב' ששם הוזכר לימוד זה בתורת היקש "הקש
מיתת בעלים למיתת שור" ,וב'פני משה' שם:
'יומת – להיקשא הוא דאתא' .וכן ברש"י סנהדרין
לו עמוד ב' בדיבור־המתחיל 'לא תטה' גם כן
הוזכר דהאי לימוד הוי היקשא וכן גם משמע
מהתוספות סנהדרין טו עמוד ב' בדיבור־המתחיל
אימא" .ובאנציקלופדיא תלמודית הוזכר בהיקש
שורו ,לתת בזה מה שכתוב בזה ,אף־על־פי שאינם
שוים במהות עצמם .ובשל"ה חלק תורה שבעל־
פה בבאור בברייתא של רבי ישמעאל הביא
מ'ספר הכריתות' בזה הלשון" :עזב ר' ישמעאל
אותם המדות משום דלא חשיבי מדות אלא כמאן
דכתיבי בקרא בהדיא כמו היקש וזולתו".

בספר 'אוצר חידושים בש"ס סנהדרין' (קה"ת
תשנ"ט) בעריכת הרב שלום דובער הלוי וולפא
שיחי' ,מופיע ביאור נפלא מהרבי בעניין 'כמיתת
הבעלים כך מיתת השור' ,המשתרע על פני 22
עמודים (כ־מב).
הדברים נכתבו בשפה קולחת ובהירה ,רוויה
במראי־מקומות וציונים כרגיל בתורתו של נשיא־
דורנו ,המלאה בקיאות ועמקות והתייחסויות
לסוגיות שונות ,כולל פיענוחי המהדירים
והארותיהם.
מקורו של ביאור זה – שהיא בעצם שיחה
שלימה – ב'...יחידות'.
היה זה בחורף תשכ"ו .באותה שנה נמנה על
תלמידי ה"קבוצה" – קבוצת הבחורים תלמידי
ארץ־הקודש הלומדים שנה תמימה בחצרות־
קדשנו  – 770האברך החשוב ר' נחום זוין ,נכדו
של הגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין.
הרבי הראה לו סימני קירוב (ראה לדוגמא :גם
תורת מנחם כרך מו עמ'  193הערה  ;360אגרות־
קודש כרך כד עמ' ז) ומשנכנס ל'יחידות' הציג
לו שאלה במסכת סנהדרין – בלימודה עסק אז
– אודות הלימוד של "כמיתת הבעלים כך מיתת
השור" (סנהדרין ב ,א).
השאלה הייתה :איך אפשר ללמוד ששור הנסקל
נידון בבית דין של עשרים ושלושה כדיני נפשות,
מהיקש מיתת בעלים למיתת השור .והרי מיתת
השור היא דיני ממונות ,ומיתת הבעלים היא דיני
נפשות .וידוע הכלל שאין למדים דיני ממונות
מדיני נפשות.
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(קה"ת תשמ"ז) סימן מז עמודים רכב־רכג).

"וראיתי בתשובות נודע ביהודה (תנינא חלק
חושן משפט תשובה ז' בהגהה שם בסופה)
שכתב דגבי שור יש לנו היקש כמיתת בעלים
כך מיתת השור והוי גזירת־הכתוב .והנה מה
שמצינו בקידושין טז ע"א לגבי שטר מנא לי'
ואמרו הקישה הכתוב לאחרת ושאלו :אלא למאן־
דאמר אב כותבו מאי איכא למימר ,ובריטב"א
שם בדיבור־המתחיל הניחא הסביר דאי אפשר
להקיש ,דהא לא דמי כלל אין משם ראיה לכאן,
ששם הפירכא היא לא מצד דלא דמי במהות
עצמם ,אלא מצד שאין זה אותו מעשה כמו
באחרת מה שאין כן בנידון־דידן מאחר ואחר
ההיקש אותו מעשה יהי' גם בשור אם־כן לזה בא
ההיקש אעפ"י שאינם דומים במהות עצמם."...
נראה שה'יחידות' התקיימה שבוע לפחות
לפני ו' שבט תשכ"ו ,כלומר :ביום חמישי כ"א
טבת ,ואולי שבוע קודם לכן .במהלך ימי השבוע
שלאחר מכן ,כתב ר' נחום זוין לרבי את תגובתו.
לפני כן הספיק לשגר גם לסבו את תוכן שאלת
הרבי ואת תוכן הדברים שהוא מתכוון לכתוב
לרבי.
עוד טרם קיבל את תשובת סבו הכניס לרבי
את מכתבו ,והרבי השיב לו תשובה נפלאה,
שנדפסה ב'לקוטי שיחות' כרך וא"ו (שיצא לאור
בשנת תשל"ג) עמ'  .330-329הרבי מתח קו תחת
המילים "ולא הוזכר ברש"י או בתוספות באיזה
מקום דהוי גזירת הכתוב" וכתב בהרחבה (תוכן
הדברים):
מכך שרש"י ותוספות לא ציינו זאת ,מובן שאכן
אין זו גזירת הכתוב .ומכל מקום ,אפשר ללמוד
מיתת השור ממיתת הבעלים ,והסברא בזה היא
כה פשוטה – עד שאפילו רש"י ותוספות לא מצאו
לנכון לפרטה מרוב פשטותה.
והיא :קביעת התורה" ,השור יסקל וגם בעליו
יומת" ,הגדרתה ,שבעת שהשור ממית חוטא גם
בעליו ,וחטא שניהם נעשה באותה פעולה ,ואין
להפריד בין דיון על השור לדיון על בעליו.
בהמשך התייחס הרבי לדברי הירושלמי ,אותם
ביאר בפשטות ,ודחה את פירושו של ה'פני משה'.
 והדברים נדפסו מהעתקה הן בלקו"ש והןבאגרות־קודש (כרך כד שהופיע בשנת תשנ"ח
עמודים נט־ס) .ונפלו בשניהם טעויות־דפוס
(כן הועתקו ב'חידושים וביאורים בש"ס כרך ג'

"לא זכיתי להבין פירוש
ה'פני משה'."...
תוכן הדברים:
בירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב איתא" :שור
הנסקל כולו ממון הוא וגזירת הכתוב שיסקל".
וביאר ה'פני משה' ,שגזירת הכתוב היא לא רק
על עצם סקילת השור ,אלא על כך שהשור יסקל
על־ידי בית דין של עשרים ושלושה.
ומקשה הרבי:
אבל לא זכיתי להבין פירוש ה'פני משה'" ,שהרי,
"אם־כן העיקר (דמיתתו בכ"ג) חסר בירושלמי!".
כלומר :לפי פירושו ,היה צריך להיות לשון
הירושלמי" :שור הנסקל ממון הוא ,ודין הוא שיהא
נידון בשלושה ,וגזירת הכתוב שיהיה נידון בכ"ג.
ועוד כמה דיוקים לפי פירוש ה'פני משה'
שאינם מתאימים.
ולכן קובע הרבי:
ולפי־עניות־דעתי פירוש הירושלמי [הוא]
כפשוטו" :שור הנסקל כולו ממון הוא" – וממון בכל
התורה "ענשו" גם־כן ממון ("שלם ישלם") ,אלא
דכאן גזירת־הכתוב דממון זה עונשו שיסקל גם כן...
ועל־פי־זה יומתק לשון הירושלמי שור הנסקל כולו
ממון הוא ,וק"ל.
הסבר:
סקילת השור בכ"ג איננה משום 'דיני נפשות',
שהרי גם זה הוא דין ממון ,רק שיש כאן גזירת
הכתוב שייסקל – היינו שהממון ייסקל – ואעפ"כ
הדיון הממוני הזה הוא בכ"ג .ואכן ,בירושלמי שם
איתא שגם הדיון הממוני על הכופר צריך להיות
בכ"ג ,ואין חילוק ביניהם.
(והרבי הסביר את ההבדל שבין הבבלי שם לא
נזכר כלל גזירת־הכתוב כהירושלמי).

מכתב מירושלים
הוכנס לרבי
בינתיים הגיע מכתבו של הסבא הרה"ג ר'
שלמה יוסף זוין מ"יום ה' ו' שבט תשכ"ו" (נדפס
ב'יגדיל תורה' ירושלים ת"ו חוברת כב (ניסן
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תשמ"ב) עמודים " :)27-26והנה כתבת שכ"ק
שליט"א שאל ...ואמרת שזהו היקש וגזירת־
הכתוב ...וכתבת מכמה־מקומות שמבואר שזהו
היקש".
הרב זוין מבסס את שאלת הרבי:
"וכתבת ...זה לא מספיק ,כי אני מבין
שאלת כ"ק ,שבבעלים יש טעם מיוחד להצריך
סנהדרין כ"ג מ"ושפטו העדה והצילו העדה",
כמבואר ברפ"ק דסנהדרין ,וא"כ זהו ענין
של הצלת נפשות ...ומכיון שכן ,הרי בהיקש
כשיש טעם מיוחד בהמלמד שאינו בהלמד אין
למדים."...
על ביאורו של הרבי עפ"י חסידות ("ומה
שאמר כ"ק ע"פ חסידות שנפש־הבהמית יהא
שוה לנפש־האלקית כו'") הגיב הרב זוין" :זהו
דבר יקר".
אבל את מה ש"יש להבין גם מבחינת ההלכה"
– הציע הרב זוין לתרץ – לאור דברי הרשב"א
בחידושיו למסכת בבא קמא קיב ,א .שמהם
עולה" :לא הדינים של בעלים שיהא בשור אלא
כל הגדר של מיתת השור ,שזהו דיני נפשות,
ואם כן שייך גם בשור והצילו העדה ,שהרי זהו
כל הלימוד ששור נקרא דיני נפשות".
ר' נחום זוין הכניס את מכתבו של הרב לרבי
והרבי הגיב עליו (הדברים נדפסו בלקו"ש שם
עמ'  331ובאג"ק שם עמ' ס'):
כדברי הרשב"א לבבא קמא קיב ,א – באם
נפרשו כפשוטם (כמבואר במכתב המצורף בזה)
שמיתת השור – מצד עצמו נחשבת כמיתת
בעלים (לא מפני שהוא חיי הבעל ,כנ"ל במכילתא
שמות רבה הובאו ברמב"ן לבשלח יז ,ג) .אלא
שלפי זה – זהו גזירת הכתוב שאין כמוהו ולא
דומה לה .אין כל הסברה שרק דין כ"ג [עשרים
ושלשה] יש בשור הנסקל ולא שאר עשרה דברים
שבדיני נפשות (סנהדרין לו ,ב);
בפרט צריך־עיון־גדול על פי זה בלשון רש"י

שם ד"ה לא... :דשקלא־וטריא כזו שייכת לענין
שבסברא ולא בגזירת־הכתוב (ובפרט גזירת־
הכתוב כהנ"ל – שהוא היפך הסברא) ולכן
פירשתי דמיתת השור הוי דיני נפשות מפני שאז
"גם בעליו יומת" ולא מצד עצמו (וככתבי מאז)
וגם בהרשב"א יש לפרש כן.
לפני כן ניסה הרבי לתרץ עפ"י המכילתא,
שבהמתו של אדם נחשבת לחייו – ...אך דחה
זאת:
דאם־כן הי' צריך להיות כדיני נפשות גם בדיני
מיתת שורו שמסרו לשומרים וכיוצא־בזה.
בשולי הדברים ,חשוב לתקן ולעדכן לפחות
 4עובדות:
 )1מדובר בשני מענים – כפי שהרבי מציין
במענה על דברי הגרש"י "וככתבי מאז"; ועל
דברי הסב ציין הרבי לנכד "במכתב המצורף
בזה".
 )2התאריך שמופיע באגרות־קודש אינו
מדוייק (בלקוטי שיחות אכן לא צויין תאריך),
כי בתאריך זה כתב הרב זוין לנכדו את
תגובתו ,המכתב הגיע לפחות שבוע לאחר
מכן .ובינתיים כבר הגיב ר' נחום בכתב על
דברי הרבי ב"יחידות" שעליה הגיב הרבי מיד
– במענה ארוך ,כנ"ל .ואילו מכתב הסב הוכנס
לרבי רק אחרי הגעתו לארה"ב.
 )3העובדה שצויינה באג"ק שם" :והוא מענה
להאברך ר' נחום שי' זוין" נכונה ,אך ההמשך
"לשאלתו :איך אפשר ללמוד" אינו נכון כי זו
הייתה שאלת כ"ק.
 )4בספר 'שמן ששון מחבריך' (תשנ"ח) כרך
ב' עמ'  108כתב שדברי הרבי בשני המענים הם
תגובה לדברי הסב הגרש"י זוין ,ולא היא ,רק
המענה השני נסוב לדברי הגרש"י.
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ממעייני החסידות

פרשת מצורע
והוא הדין לחורבן הבית וגלות עמנו :מטרת
הגלות היא לגלות את ה'מטמוניות' שבאדם,
האוצרות הרוחניים הנפלאים שבורא כל הנשמות
יתברך נתן בתוך כל נפש יהודית ,וכן לגלות את
ה'מטמוניות' שמסביבו – הניצוצות הקדושים
הטמונים ב'חלקו בעולם'.
וגילוי ה'מטמוניות' כמדרשו מביא
ל'מטמוניות' כפשוטו ,לשפע רב של כסף וזהב
גשמיים.

והובא אל הכהן ,ויצא הכהן אל
מחוץ למחנה (יד ,ב־ג)

מדוע נאמר "והובא אל הכהן" ,בשעה
שהכהן יצא אל המצורע? (שכן ,למצורע היה
אסור להיכנס למחנה כהונה) .וכן :מדוע נאמר
"והובא" ,שמשמעו שהוא מובא בעל כורחו?
אלא:
"והובא אל הכהן" – אפילו יהודי שנטמא
ב"טומאת צרעת" החמורה ,והוא נמצא "מחוץ
לשלוש מחנות" דקדושה ,יובא בסופו של דבר
"אל הכהן" וייטהר ,שכן דבר ברור הוא ש"לא
יידח ממנו נידח" (שמואל ב יד) .והדבר יתבצע
אפילו אם אין רצונו בכך ,כנאמר (יחזקאל כ):
"ביד חזקה גו' אמלוך עליכם".
"ויצא הכהן אל מחוץ למחנה" – בשלב מתקדם
יותר מגיע ה"כהן" עד ל"מקומו" של ה"מצורע".
כלומר :התעוררות התשובה חודרת לפנימיותו
של ה"מצורע" ,רצונו שכלו ומידותיו ,כך שאין
הוא זקוק עוד לסיועו של הכהן.

(לקוטי שיחות כרך כב ,עמ' )197

וכלי חרש אשר יגע בו הזב
ישבר (טו ,יב)
יכול אפילו נגע בו מאחוריו  . .איזהו
מגעו שהוא ככולו – הוי אומר זה
היסטו (רש"י)

כלי חרס – רומז לאדם ,שיסודו מעפר.
אחוריו – רומז לצרכי גופו ,שהם טפלים לצרכי
הנשמה.
'כלי חרס' אינו נטמא 'מאחוריו' .כלומר,
ענייני העולם (כגון אכילה ושתייה וכיוצא בזה)
שנדבקים בגוף ,אינם מטמאים את עצמותו של
יהודי ,שכן מאחר שהגוף זקוק להם ,וההנאה
מהם היא טבעית – אין אדם אשם בכך שנדבקו
בו (אף שבסופו של דבר חובתו להפטר גם מהם).
במה דברים אמורים? ב'כלי חרס' ,היינו
אדם שהוא ענוותן ושפל ברך .אך 'כלי עץ'
(אדם שישותו וגאוותו 'צומחת' ותופחת) ו'כלי
מתכת' (מי שישותו קשוחה ומוצקת) – מטמא
גם מ'אחוריו'.

(ליקוטי־שיחות כרך ז ,עמ' )100

ונתץ את הבית  . .והוציא אל
מחוץ לעיר (יד ,מה)
ונתץ את הבית :וביתא דנא סתריה
(חורבן בית המקדש) .והוציא אל
מחוץ לעיר :ועמא הגליה לבבל
(מדרש רבה)

רש"י פירש לעיל (פסוק לד) שנגעי בתים
הביאו לידי גילוי מטמוניות של זהב .כלומר:
כשקורה דבר מצער ,אירוע שגורם ל"ניתוץ
הבית" (גזילת מנוחת הנפש) ,אין ספק שהדבר
לא בא אלא כדי להוסיף טובה וברכה ,לגלות את
הטוב הטמון אצל האדם.

(לקוטי שיחות כרך יז ,עמ' )170
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ליישר הדעות

טומאת ידיים במקדש
קטע משיחת כ"ק אדמו"ר בקשר עם שיעור הרמב"ם

שלא ישהו שלושה ימים בלא שמיעת תורה."13
ובכן :בשלמא בנוגע לנגיעה בתפילין ובספר תורה
בשעה שנמצאים במקדש – הרי כבר כתב הרמב"ם בפרק
שלפני זה" 14אין טומאת ידיים במקדש" – היינו ,שבמקדש
לא גזרו שיטמאו הידיים מנגיעה בכתבי קודש ותפילין.
אבל אף על פי כן ,מכיוון שבפשטות הניחו תפילין
גם מחוץ למקדש ,הרי נטמאו ידיהם מהנגיעה בתפילין
בהיותם מחוץ למקדש ,ועל דרך זה אם נגעו בכתבי
קודש בהיותם מחוץ למקדש ,שאז נטמאו ידיהם ,וצריכים
טבילה לקודש - 15טבילת הידיים בארבעים סאה (לא רק
נטילת ידיים בעלמא) ,16ולכאורה ,לא מצינו שכל כהן
למקדש היה חייב לטבול את ידיו (מלבד קידוש ידיים
ורגלים) מפני שנגע בתפילין חוץ למקדש!
וכאמור ,לא מסתבר לומר שאף ש"מצוותן ללבשן
כל היום" ,הרי דוקא כהנים הניחו תפילין רק במקדש,
ונצטרך לומר שהיה להם מקום מיוחד בבית המקדש עבור
התפילין כו' – שהרי לא מצינו בשום מקום חידוש גדול
כזה! ומה גם ש"תירוץ" זה לא יפטור לגמרי את הבעיה
האמורה בנוגע לטומאת הידיים מנגיעה מחוץ למקדש –
שהרי בפעם הראשונה (על כל פנים) היו צריכים להכניס
את התפילין מחוץ למקדש ,ולא רק פעם אחת בלבד ,אלא
בכל פעם שהיו מתחלפים משמרות כהונה ,שאז היה צריך
כל כהן להביא עמו תפילין מוץ למקדש!
ועל כל פנים – יש לברר ולמצוא ביאור בעניין זה ,האם
אכן צריכים להניח תפילין רק בהיותם בקודש ,או שמא יש
לומר שמה שלא גזרו טומאת ידיים במקדש ("אין טומאת
ידיים במקדש") מהני גם בנוגע לנגיעה בכתבי קודש
ותפילין מחוץ למקדש ,שגם אז לא יטמאו הידיים – עניין
הקשור עם כמה וכמה חידושים.
ולפלא ,שלא אישתמיט תנא ואמורא ,ראשונים
ואחרונים ,שידונו ויבארו עניין זה בפרטיות! וכדאי לעיין
ולחפש בספרים – שמא ימצאו ביאור ובירור בעניין זה.

בשיעור היומי 1נתבארו כמה וכמה דינים בנוגע לענייני
טומאה שגזרו חכמים (בית שמאי ובית הלל) שהיו בזמן
בית שני – "י"ח דברים גזרו בו ביום" ,כמבואר במסכת
שבת 2ובמסכת פסחים.3
ובין הדברים – כתבי קודש" :מי שהיו ידיו טהורות
ונגע באחד מכתבי הקודש ,נעשו ידיו שניות ומטמאין
את התרומה כו'"" ,4ולא דברי תורה בלבד ,אלא כל כתבי
הקודש אפילו שיר השירים וקהלת שהם דברי חכמה,
מטמאין את הידים"( 5למרות השקלא וטריא שבדבר,)6
וכן "רצועות התפילין עם התפילין  . .הרי אלו מטמאין
את הידים".
ובעניין זה ישנו דבר תמוה (לכאורה על כל פנים)
הדורש ביאור :מצינו שכהנים הניחו תפילין בשעת
העבודה – אמנם לא תפילין של יד ,לפי ש"נאמר בבגדי
כהונה על בשרו ולבשם ,7מלמד שלא יהיה דבר חוצץ
בין בשרו לבגדים  . .לפיכך אין הכהן יכול לעבוד בתפיין
של יד ,שהרי חוצצת" .אבל אף על פי כן" ,של ראש אינה
חוצצת ,ואם רצה להניחם בשעת עבודה מניח" .8ומפורש
בנוגע לסדר לבישת בגדיו של כהן גדול – "שערו היה
נראה בין ציץ למצנפת ,ושם היה מניח תפילין".9
וכמו כן מצינו שקראו בספר תורה במקדש – לא רק
קריאת התורה ב"הקהל" ,10אחת לשבע שנים אלא גם בכל
יום הכיפורים ,11ויתירה מזו – בכל שבת ,וכן בשני וחמישי,
שהרי מפורש 12בנוגע לסד עבודת הכהנים בכל יום שהיה
גם עניין התפלה ,ומכיון שכן ,הרי מסתבר בפשטות שגם
קראו בתורה – בהתאם לתקנה שתיקן משה רבינו לישראל
"שיהיו קורין בתורה ברבים בשבת ובשני וחמישי ,כדי
 )1הלכות אבות הטומאות פרקים ט־יא.
 )2יד ,ב.
 )3יט ,רע"ב.
 )4שם פרק ט הלכה ה.
 )5שם הלכה ו.
 )6ראה מגילה ז ,א.
 )7אחרי טז ,ד.
 )8רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק י הלכה ה – מזבחים יט ,סע"א.
 )9רמב"ם שם הלכה ג – מזבחים שם.
 )10רמב"ם הלכות חגיגה ריש פרק ג – מסוטה מא ,א – במשנה.
 )11רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג הלכה ח ואילך –
מיומא סח ,ב.
 )12תמיד לב ,ב .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ו הלכה ד.

(משיחת יו"ד כסלו תשמ"ה .תורת מנחם התוועדויות תשמ"ה ח"ב
עמ'  .780הנחת השומעים ,בלתי מוגה)

 )13רמב"ם הלכות תפלה ריש פרק יב – מבבא קמא פב ,א.
 )14הלכות אבות הטומאתות פרק ח הלכה י.
 )15רמב"ם הלכות אבות הטומאות שם הלכה ז.
 )16כסף משנה שם.
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הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
רצון' זו ,כדי :א) ללמוד פרקי משנה (על־כל־פנים
פרק אחד ,המתחיל באות אחת) של שמו הקדוש.
ב) להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא .ג)
להוסיף בעבודת התפילה .ד) להוסיף בנתינת
צדקה ,ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת
של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו,
ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי־מקומו .ה) לקיים
התוועדות של שמחה ,בה יקבלו עליהם הנאספים
החלטות טובות בענייני תורה ומצוות.

שבת־קודש פרשת מצורע,
ח' בניסן – שבת הגדול
מוצאי־שבת־קודש :אומרים 'ויהי נועם'' ,ואתה
קדוש' כרגיל (ראה שו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ג).
קידוש לבנה.

יום שלישי
יום הבהיר י"א בניסן

בדיקת חמץ

יום הולדת את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בשנת
תרס"ב ,דור שביעי לנשיאי חב"ד (משנת תש"י
ואילך .קבלת הנשיאות בשלמות מיו"ד שבט
תשי"א) .התחלת שנת המאה ושמונה עשר להולדתו.
יום התוועדות .היום מתחילים לומר מזמור קיח.
לאחר אמירת המזמור של הרבי אומרים את
המזמור המתאים לכל אחד ,לפי מספר שנותיו.

מי שעדיין לא קידש את הלבנה ,יקדשנה הערב
(קידוש לבנה הוא מצווה עוברת ,וקודם לבדיקת
חמץ).

הכנות
לפני הבדיקה צריך לנקות היטב את כל החדרים
שצריך לבודקם ,ולשמור שלא יתפזר חמץ בשום
מקום ,מלבד מה שמיועד לאכילה מחר ובשבת
בבוקר.
זמן קצר לפני כן מניחים במקומות שונים בבית
עשר חתיכות של חמץ קשה ,כל אחת מהן פחות
מכזית ועטופה בנייר ,אך לא בנייר כסף ,שאינו
נשרף היטב (נכון שיהיו על־כל־פנים כל הפתיתים
ביחד – כזית)[ .הילדים יערכו רשימה היכן הניחו
את החמץ ,ואם אבד אחד הפתיתים – יעשו שאלת
חכם].

יום חמישי
י"ג בניסן
אמירת נשיא
היום אומרים את פרשת "זאת חנוכת המזבח" עד
"כן עשה את המנורה" ,שהיא כנגד שבט לוי.

יום ההילולא
יום ההסתלקות־הילולא של כ"ק אדמו"ר ה'צמח
צדק' נ"ע ,דור שלישי לנשיאי חב"ד (ביום ג' בסיוון
תקפ"ח – קבלת הנשיאות בגלוי) .נסתלק בשנת
תרכ"ו ,ומנוחתו כבוד בליובאוויטש .יום התחלת
הנשיאות של בנו הצעיר ,כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע.
כל אחד ואחת ,אנשים נשים וטף ,ינצלו 'עת

זמנה
מיד אחרי צאת הכוכבים (במרכז הארץ – בשעה
 ,)7:37ותמיד לאחר תפילת ערבית.
שכח לבדוק בלילה ,יבדוק ביום לאור הנר.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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או מייפה את כוחו של רב אחר למכור את שלו].
בזמן האחרון אין מדקדקים במסירת המפתח
במכירת חמץ.
מוכרים גם חמץ גמור ,וגם את כלי החמץ (שמא
נותר עליהם חמץ 'בעין') ,ואין צריך להטבילם
לאחר הפסח.
תספורת־מצווה :אודות זמן תספורת הבן ,שיום
הולדתו חל הערב :אין כדאי לדחות לאחר־זמן ,כי
אם לעשות את התספורת הערב או למחרת ביום.

מקומות ואופן הבדיקה
כל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס
לתוכם חמץ ,אפילו באקראי ,צריכים בדיקה.
בודקים לאור נר של שעווה ,ועל־ידי נוצת עוף
[כדי לאסוף מהחורים והסדקים] .הבודק מניח
את החמץ שמוצא בשקית קטנה של נייר .בגמר
הבדיקה מניח את השקית ,הנוצה והנר שנותר
בתוך כף עץ קעורה ,עוטף הכל בנייר נוסף
(מלבד ידית הכף שנשארת מחוץ לעטיפה) ,כורך
חוט סביב הנייר כמה פעמים ,מהדקו וקושרו.
[צריך להיזהר להוציא מהשקית את הדף שבו
הברכות וכו' ,שלא ישרפוהו ח"ו].
בין הברכה לתחילת הבדיקה אין לדבר כלל,
אפילו מענייני הבדיקה .ונכון שלא לדבר כלל
שלא מענייני הבדיקה כל זמן הבדיקה.
כתב רבנו הזקן" :ויעמיד מבני ביתו אצלו
לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו ,ולא ישיחו
בינתיים ,וייזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך
למקום ששמעו הברכה" ,וכותב הרבי שייתכן
[אבל לא בהכרח שכן יש לנהוג] שכוונתו היא,
שמצווה לזכות גם את בני־ביתו (הגברים)
בבדיקת החמץ ,וכיוון שגם בעל־הבית בעצמו
יבדוק קצת – אין בזה סתירה לדין "מצווה בו
יותר מבשלוחו".
את החמץ הנמצא בבדיקה שומרים כנ"ל,
ושורפים למחרת בבוקר ,כדלקמן.
אחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא מצאנו,
באמירת "כל חמירא" (הראשון).

יום שישי
י"ד בניסן
תענית בכורות .מתענים – בין בכור מאב ,בין
בכור מאם ,ואפילו כוהנים ולוויים .ונתפשט
המנהג ,שבמקום להתענות משתתפים הבכורים
בערב פסח בסיום מסכת עם סעודת מצווה,
וממילא פוקעת התענית לגמרי .יכולים לסיים
מסכת גם מתלמוד ירושלמי.
סיום מסכת :בסיום היחיד שהיה בהתוועדות
של הרבי (סיום המסכת ממש ,לא 'הדרן' כרגיל),
בכ"ד בטבת תשי"ב ,סיים הרה"ח ר' מאיר אשכנזי
ז"ל והתחיל לומר קדיש דרבנן ,והרבי הורה לו
לומר קדיש "דהוא עתיד" הנדפס בגמרא (הרה"ח
ר' יואל שי' כהן).
שחרית :אין אומרים היום 'מזמור לתודה'.
שריפת החמץ :מותר לאכול חמץ עד השעה
.10:28
שורפים לפני השעה  ,11:34אין שורפים אותו
בתנור שמבשלים או אופים בו משהו ,אלא עושים
עבורו מדורה נפרדת .ונכון לשרוף 'כזית' ,לקיים
בו מצוות ביעור.
מצות מצווה :הנוהגים בזה ,אופים השנה בערב
שבת־קודש אחר חצות היום (שו"ע אדמוה"ז
תנח,ד) .ומבטלים כרגיל את הפירורים והבצק
הנדבק בכלים (שלא ישכחו לבטלם אחר־כך).
עירוב־חצרות :הרבנים וכד' יזכרו לזַ כות היום
(אפילו בין השמשות) לכל העיר את המצות
של 'עירובי־חצרות' ,כדין הנעשה בכל שנה
בערב־פסח (שו"ע אדה"ז שסח,ד) .לפני־כן צריך
להפקיר או לכלות את העירוב דאשתקד ,כמובן.
יש ללבוש בגדים נאים ,לערוך את השולחן
ולהציע את המיטות כרגיל בכל שבת ,ולא לזלזל

מכירת חמץ
נוהגים לעשות את הרב ל'מורשה' ,דהיינו
מיופה־כוח למכירת החמץ [לכתחילה עושים זאת
בכתב .חובה להוסיף בטפסים לפני ההחתמה את
שם הרב .רושמים את פירוט המקומות שהחמץ
נמצא בהם .אם אפשר ,עושים זאת בצירוף 'קניין־
סודר' ,ליתר תוקף .באין־ברירה ניתן לייפות את
כוח הרב גם בטלפון].
בבית האדמו"ר [כנראה – רק הרבי בעצמו]
מוכרים את החמץ לרב בצירוף 'ערב־קבלן' ,והוא
מוכרו לגוי .הרב מוכר את החמץ לגוי בשטר
ובקניינים נוספים ,עם 'ערב־קבלן' [הערב־קבלן
עצמו מוכר את החמץ שלו כהלכה ליהודי אחר,
ייתכן אף למי שמשתתף במסגרת המכירה הזאת,
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אדמה לכרפס) בערב שבת.
* לפורר את ה'חריין' (ולסוגרו היטב בכלי).
* לטחון את החרוסת.
* לבדוק את החסה מחרקים ,לסוגרה ולאחסנה
במקרר.
* לנגב את עלי החסה ,ובפרט בשביל ה'כורך'.
* להכין 'הגדות' לכל המסובין.
* להכין מאכלים לתינוקות לשבת וליום־טוב.
* המחליפים בבית־הכנסת פרוכת לקראת יום־
טוב ,יעשו זאת היום (ואם שכחו ,יחליפוה לאחר
כניסת החג ,ועיין בשו"ע אדמוה"ז שטו,ז).

חלילה בכבוד היום ובקדושתו.
* לוודא שהופרשו תרומות ומעשרות על כל
פירות־העץ שגדלו באה"ק בשנה הרביעית (גם
אלה המיועדים לחג).
* להרכיב מסננת חדשה לפסח בפיות הברזים
במטבח (הנוהגים בזה).
לא לשכוח להכין היום לליל־הסדר:
* לכוון את שעון־השבת על־פי הזמן הצפוי
לסיום ה'סדר'.
* לדאוג להפריש חלה מן המצות ,אם טרם
הפרישו במאפייה.
* לבדוק את המצות מחשש כפולות ונפוחות.
* לצלות את הזרוע ולבשל את הביצה (והתפוח־

גזמנו כ40%-
בפוליסת
ביטוח חיים
למשכנתא!
למה לשלם יותר?
להצטרפות
חינם077-444-7777 :
ויעוץ

לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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