ב"ה • ערב שביעי של פסח • כ' בניסן התשע"ט

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'רצב
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
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הרבי ,לדבר בהרחבה ושלא להתפעל מאף אחד...
(בדבר חשיבות ה'תהלוכה' בשביעי של פסח  -הלכות ומנהגי חב"ד ,עמ' )11
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ַא חסידישע פרשה
פרשת אחרי | להתקרב ולחזור בשלום
ההוראה שלומדים ממות נדב ואביהוא ,כפולה :מצד אחד צריך להיזהר שלא להגיע למעמד ומצב ד"בקרבתם
לפני ה' וימותו" ,ומאידך ישנה ההוראה שכן צריך להגיע למצב של "בקרבתם לפני ה'".
זה מתבטא בעבודה הרוחנית של כל יום ויום ,שתחילתו היא באופן ד"בקרבתם לפני ה'" ,החל מאמירת "מודה
אני" ,שהיא עניין ההודאה ,ולאחר מכן עניין התפילה ו"מבית הכנסת לבית המדרש".
רק לאחר מכן ישנו העניין ד"הנהג בהן מנהג דרך ארץ" .מה־שאין־כן קודם התפילה אסור לאכול ולשתות
ולעסוק בשאר ענייני העולם.
אמנם ,גם העבודה ד"בקרבתם לפני ה'" שבהתחלת היום היא באופן ד"נכנס בשלום" ,כדי שלאחרי זה יוכל
להיות "יצא בשלום"...
(אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ,א'תתקמט)

הכתב והמכתב

סודות 'חד גדיא'
פיענוח :הערת המערכת :בחב"ד ,כל אחב"י
הערת המערכת :בחב"ד ,כל אחב"י
ישראל) הספרדים ועוד –
בני חד גדיא
(אחינו א"א
הספרדים ועוד –
רמזים
שכמה
א"א בודאי
בהגדש"פ ,אבל
(אין אומרים) חד גדיא בהגדש"פ
נמצאו בו וכו"כ מגדולי ישראל
פסח) ,אבל בודאי שכמה
(בהגדה
שלוהחיד"א
שונים,
פירשוהו באופנים
בהמזלזל ח
)ספרדי( נזף
בו"ו וכו"כ (וכמה וכמה)
בחריפותנמצאו
רמזים
בו – בשו"ת שלו חיים שאל.
מגדולי ישראל פירשוהו באופנים
שונים ,והחיד"א (ספרדי) נזף בחריפות
בהמזלזל ח"ו (חס ושלום) בו – בשו"ת
שלו חיים שאל.

ה'תשע"טברמב"ם
היומי
מורה שיעור ללימוד
כ' בניסן ה'תשע"ט – כ"ח בניסן
יום

יום בחודש

ה'

כ' בניסן

ו'

כ"א בניסן

ש"ק כ"ב בניסן
כ"ג בניסן
א'
כ"ד בניסן
ב'

ג' פרקים ליום
הל' כלים פרק כד-כו.
פרק כז-כח .הל' מקואות ..בפר־
קים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.

ג'

כ"ה בניסן

פרק יא .הט לבי וגו' .ספר נזיקין
והוא ספר אחד עשר ..הל' נזקי
ממון ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

ד'
ה'
ו'

כ"ו בניסן
כ"ז בניסן
כ"ח בניסן

פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.

פרק א' ליום
הל' מחוסרי כפרה פרק ה.
הל' תמורה ..בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
לב טהור וגו' .ספר טהרה
והוא ספר עשירי ..הל' טו־
מאת מת ..בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

ספר-המצוות
מ"ע צו.
מ"ע קט.
מ"ע קט.
מ"ע קט.
מ"ע קט.
מ"ע קט .רלז.
מ"ע רמ.
מ"ע רלח.
מ"ע רמא.

דבר מלכות

להתעלות ל'רצוא' כדי
לרומם את הגשמיות
להנהגת 'תוהו' של נדב ואביהוא יש מקום על פי תורה • מי זוכה
לעבודה רוחנית יוצאת־דופן של 'רצוא' • מותר לנסוק למדרגות
הגבוהות ביותר רק עם 'קטורת' ,כדי לקדש את החומר הנחות
ביותר • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

כח אין סוף למטה ,כידוע .5ואילו אצלם היה עניין
הרצוא ועליה למעלה – היפך עניין המשכת כח
האין סוף למטה.

מבואר בכמה דרושי חסידות 1בעניין נדב
ואביהוא ,שהחטא שלהם התבטא בכך שהיה
אצלם רצוא ללא שוב ,ובלשון הכתוב" :בקרבתם
לפני ה' וימותו" ,היינו ,שהקירוב שלהם לאלוקות
("בקרבתם לפני ה'") היה מלכתחילה באופן של
רצוא וסילוק למעלה ,ללא שוב ("וימותו").
ועניין זה (ככל העניינים שבפנימיות התורה)2
3
מרומז גם בנגלה דתורה – כפי שמצינו במדרש
בעניין חטא שני בני אהרון ,שיש דעות ש"מחוסרי
בגדים נכנסו"" ,שתויי יין נכנסו"" ,שלא היו להם
בנים" ,ועניינים אלו מורים על אופן עבודה של
רצוא ללא שוב:4
מחוסרי בגדים :עניין הלבושים (בגדים) הוא
בשביל לבוא אל הזולת שחוץ ממנו .והם היו
מחוסרי בגדים – שלא היה להם קשר עם הזולת,
ואדרבה :הם היו בתנועה של עליה למעלה.
שתויי יין :שתוי יין ,שיכור – יוצא ממדידה
והגבלה של טעם ודעת .וזהו שתויי יין נכנסו –
שעבודתם הייתה באופן של רצוא ,יציאה ממדידה
והגבלה.
לא היו להם בנים :לידת בנים הוא עניין המשכת

ב
...הנהגת נדב ואביהוא באופן של רצוא ללא
שוב ,עם היותה הנהגה של "תוהו" ,יש לה מקום
על פי תורה,
 דכיון שכל ענייני ההשתלשלות באים מהתורה(שהייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא),
בהכרח לומר ,שגם העניינים הנלקחים מהתורה
(אף שתורה עניינה תיקון ,היפך התוהו) .ולכן
מסופר בתורה גם אודות "שני אלפים תוהו" שהיו
קודם "שני אלפים תורה" ,6ומכל שכן קודם מתן
תורה ,כי ,גם העניינים דתוהו נלקחים מהתורה;
וכן מובן לאידך גיסא ,שב"שני אלפים תורה",
וגם לאחרי מתן תורה ,ישנו העניין ד"שני אלפים
תוהו" (וכן מ"שני אלפים תורה" ,וגם לאחרי מתן
תורה ,ישנו העניין ד"שני אלפים תוהו" (וכן מ"שני
אלפים ימות המשיח") –
וראיה לדבר – מהנהגת בן עזאי ,שלא היו לו
בנים ,או גם שלא נשא אשה ,7שזהו סדר הנהגה
של תוהו ,כמו הנהגת נדב ואביהוא (ולכן מצינו

 )1ראה בארוכה ספר המאמרים תרמ"ט עמ' רלג ואילך.
 )2ראה גם לעיל סוף עמ'  .316וש"נ.
 )3ויקרא רבה פ"כ ,ט.
 )4ראה גם מאמר ד"ה וידבר גו' אחרי די"א ניסן תשכ"ב (תורת
מנחם כרך לג עמ'  261ואילך) וש"נ.

 )5ראה ליקוטי תורה שיר השירים לט ,ד ואילך .ובכ"מ.
 )6סנהדרין צז ,סע"א .וש"נ.
 )7סוטה ד ,ריש ע"ב .וראה תוספות ד"ה שיתקיים – יבמות סג,
סוף ע"ב .תוספות ד"ה ברתיה – כתובות סג ,א.
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שהוא עניין ההמשכה למטה.

בדרושי חסידות שכאשר מדברים אודות הנהגת
נדב ואביהוא ,מזכירים גם בן עזאי) ,ואף על פי
כן הייתה זו הנהגה על פי תורה ,כמבואר בשלחן
ערוך 8והלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן.9
אלא שהנהגה זו שייכת רק ליחידי סגולה,
ולא לרוב בני ישראל (כמבואר בהלכות תלמוד
תורה שם) .עבודות רוב בני ישראל צריכה להיות

ג
שני עניינים אלו (עבודת בני אהרון ובן עזאי,
ועבודת רוב בני ישראל באופן ד"לשבת יצרה")
– יש מעלה בכל אחת מהם ,ועל דרך שיש מעלה

עבודות רוב בני ישראל צריכה להיות באופן של שוב –
התיישבות בעולם ,כדי למלא את הכוונה ד"לשבת יצרה",
אבל אף על פי כן יכולים להיות יחידים שעבודתם תהיה
באופן של רצוא

באופן של שוב – התיישבות בעולם ,כדי למלא
את הכוונה ד"לשבת יצרה" ,10אבל אף על פי כן
יכולים להיות יחידים שעבודתם תהיה באופן
של רצוא ,אף ש"לא תוהו בראה" ,כיון שהכוונה
"לשבת יצרה" יכולה להתקיים על ידי אחרים,
וכדברי בן עזאי" :11אפשר לעולם שיתקיים על ידי
אחרים".
ונמצא ,שאף על פי שבנוגע לנדב ואביהוא
עצמם (שהיו יחידי סגולה ,ועד שאומרים עליהם
שהיו גדולים ממשה ואהרון) ,לא היה חטא
בהנהגה זו (נוסף לכך שהנהגתם הייתה קודם
הציווי) ,הנה בנוגע לרוב בני ישראל אומרת
התורה (שעל הרוב תדבר )12על הנהגת שני בני
אהרון "שלא תמות כדרך שמת פלוני" ,כי ,בנוגע
לרוב בני ישראל נחשבת ההנהגה של רצוא ללא
שוב לעניין חטא ,כיון שצריכה להיות העבודה
ד"לשבת יצרה" ,ועבודת הכהנים – כל בני ישראל
שנקראים "ממלכת כהנים" – 13מתבטאת בכך
ש"יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל",14

ב"תלמוד" ויש מעלה ב"מעשה" (שלכן יש שתי
דעות" :תלמוד גדול" ,או "מעשה גדול" ,)15וכמו
כן יש מעלה בעובדי ה' בנשמתם ויש מעלה
בעובדי ה' בגופם.16
ועל פי זה יובן איך שייך לומר על נדב ואביהוא
שהיו גדולים ממשה ואהרון – כי ,הגדלות שלהם
הייתה בעניין הקירוב לאלוקות:
משה רבינו – הוכרח להיות נמשך למטה; מצד
עצמו היה "כבד פה וכבד לשון" ,17כבד פה בתורה
שבכתב וכבד לשון בתורה שבעל פה ,שהיה
למעלה (גם) מעניין התורה .18ולכן אמר להקדוש
ברוך הוא "שלח נא ביד תשלח" – 19דלכאורה:
כיון שהקדוש ברוך הוא שלח אותו בשליחות
מסויימת ,היה צריך לילך מיד ,ואיך ייתכן שיאמר
"שלח נא ביד תשלח"? – כיון שהיה למעלה מכל
הענין! אלא ,שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו
לירד למטה .וירידה זו ,עם היותה תכלית הכוונה,
יש בה התנתקות ("אן אפרייס") – בחיצוניות –

 )8אבן העזר סימן א סעיף ד.
 )9ריש פרק ג בקונטרס אחרון.
 )10ישעיה מה ,יח.
 )11יבמות שם.
 )12ראה מורה נבוכים חלק ג פרק לד.
 )13יתרו יט ,ו.
 )14ברכה לג ,י.

 )15קידושין מ ,ב .וש"נ.
 )16ראה המשך תרס"ו עמ' קנז ואילך .ספר המאמרים תש"ח
עמ1
 )17שמות ד ,י.
 )18ראה זוהר חלק ג כח ,רע"א .הובא בתורה אור בשלח סו,
ריש ע"ב.
 )19שם ,יג.
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ולא אחד עשר"( ,24ב) מור ,שנעשה מחיה טמאה
(כמבואר בתורה אור בדרושי מגילת אסתר).25
וההוראה מזה (מהעניין השני) – בשתיים:
א) גם כאשר נמצאים במדריגות נעלות בתכלית
הקירוב והדביקות כו' ,הנה בשעת מעשה צריך
ליתן את הדעת ("האבן אין זינען") אודות ההמשכה

מקירוב לאלוקות.
 וזהו גם הפירוש בפתגם כבוד קדושת מוריוחמי אדמו"ר 20בנוגע לרבינו הזקן שמסר נפשו
להתנתק כביכול מהדביקות היותר נעלית ד"מי
לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ" ,21כדי לעשות
טובה ליהודי –

יש חילוק בין סדר עבודת האדם מצד עצמו ובין מה
שמזמינים לו מלמעלה :עבודת האדם מצד עצמו צריכה
להיות באופן של שוב ,אבל לפעמים מזמינים לו מלמעלה
עבודה באופן של רצוא
ואילו נדב ואביהוא – עמדו בתכלית הדביקות
(רצוא) ,ובמילא היו מקורבים יותר ממשה
ואהרון ,ולכן נאמר עליהם "בקרובי אקדש".

למטה ,עד לעומק תחת – בירור הקליפות .כאשר
לא נמצאים בקודש הקדשים ,צריך להיות אמנם
"שוב" ,אבל לא ירידה למטה מטה; אבל כאשר
עומדים בתכלית העלייה ,בקודש הקדשים ,אזי
מצד גודל העלייה יכולים וצריכים ליד עד לעומק
תחת ,לברר גם את הקליפות.
ב) כיצד יכולים לבוא לקודש הקדשים – דווקא
על ידי קטורת .כאשר יורדים לעניינים תחתונים
ביותר עד לבירור הקליפות ,הנה על ידי זה
דווקא באים לעילוי היותר גדול – כניסה לקודש
הקדשים ,ששם היא עבודת הקטורת שעליה נאמר
"כי בענן אראה" ,שהוא עניין המשכת העצמות.26

ד
וכיון שבנוגע לרוב בני ישראל הנהגת נדב
ואביהוא ברצוא ללא שוב אינה כפי הכוונה ,לכן,
אחרי מות שני בני אהרון ,ציוותה התורה:
א) "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" ,22והיינו,
שלא "בכל עת" תהיה הכניסה לפני ולפנים,
כיון שצריכים להיות גם מבחוץ לקודש ,בשביל
ההמשכה למטה,
ב) גם כאשר צריכה להיות הכניסה לקודש
הקודשים" ,בזאת יבוא אהרון אל הקודש" –
שצריכה להיות שם עבודת הקטורת ,שעניינה
הוא המשכה למטה מטה עד לבירור הקליפות,
שמטעם זה היה בקטורת( :א) אחד עשר סממנים,
כידוע 23שמספר אחד עשר רומז לקליפות ,כי
בקדושה המספר הוא עשר" ,עשר ולא תשע עשר

ה
...כל האמור לעיל הוא סדר עבודת האדם
מצד עצמו ,שעבודתו צריכה להיות באופן של
"לשבת יצרה"; אבל יש לפעמים שמזמנים לאדם
מלמעלה עבודה באופן של רצוא ועליה למעלה.
וזהו הביאור בדברי רבי עקיבא "כל ימי הייתי
מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו":27

 )20ליקוטי דיבורים חלק א מה ,רע"א.
 )21תהלים עג ,כה .וראה ספר המצוות לצמח צדק שורש
מצוות התפלה פרק מ (דרך מצוותיך קלח ,סוף ע"א) – נעתק
ב"היום יום" יח כסלו.
 )22אחרי טז ,ב.
 )23ראה תורת מנחם ספר המאמרים תשרי עמ' קסה ואילך.
וש"נ.

 )24ספר יצירה פרק א משנה ד.
 )25צט ,א .וראה גם תורת מנחם שם .וש"נ.
 )26ראה עטרת ראש שער יום הכיפורים כט ,א .מאמרי
אדמו"ר האמצעי דברים חלק ג עמ' א'קלד.
 )27ברכות סא ,ב .וראה גם תורת מנחם כרך לג עמ'  385וש"נ.
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נפש?
אך העניין הוא – שיש חילוק בין סדר עבודת
האדם מצד עצמו ובין מה שמזמינים לו מלמעלה:
עבודת האדם מצד עצמו צריכה להיות באופן של
שוב ,אבל לפעמים מזמינים לו מלמעלה עבודה
באופן של רצוא .וזה מה שביקש רבי עקיבא:
"מתי יבוא לידי" – שיזמינו לו מלמעלה עבודה
של מסירות נפש.
והתועלת שבדבר – כי ,כאשר ישנו רק עניין
השוב ,ללא רצוא ,אזי יכולים לשקוע בהמטה;
ועל ידי הרגש הרצוא מבטיחים שלא ישקעו כו'.

לכאורה אינו מובן :הייתכן שרצונו של רבי
עקיבא היה בעניין של מסירות נפש ורצוא – הרי
העבודה צריכה להיות באופן של "שוב"?
ואין לתרץ שרבי עקיבא היה מהיחידי סגולה
שאצלם היה יכול להיות עניין הרצוא על פי תורה
כמו אצל בן עזאי – שהרי בין ה"ארבעה שנכנסו
לפרדס" הנה הנהגתו של רבי עקיבא הייתה
באופן שנכנס בשלום ויצא בשלום" ,28שזהו הקו
ההופכי מהנהגת בן עזאי ,והיינו ,לפי שעבודתו
של רבי עקיבא הייתה באופן של שוב דווקא.
וזהו גם מה שרבי עקיבא הוא המקור דתורה
שבעל פה" ,כולהו אליבא דרבי עקיבא" .29ואם
כן ,איך יתכן שרבי עקיבא רצה עניין של מסירות

(משיחת שבת פרשת אחרי קדושים ,י"ג אייר ,תשכ"ד .תורת
מנחם כרך לט עמ'  395ואילך .הנחת השומעים ,בלתי מוגה)

 )28חגיגה יד ,סוף ע"ב .טו ,סוף ע"ב (לגירסת הע"י) .ירושלמי
שם פרק ב הלכה א.
 )29סנהדרין פו ,רע"א.

סיכום
מבואר בחסידות שחטאם של נדב ואביהוא היה
בכך שהנהגתם הייתה רצוא ללא שוב.

הרצוא וההתעלות צריכים להיות יחד עם עבודת
הקטורת ,שעניינה בירור הקליפות .מכך יש ללמוד
הוראה :כאשר נמצאים בהתעלות גבוהה במיוחד
– קודש הקדשים – ניתן לרדת ולברר את הדברים
הנמוכים ביותר – קליפות .וכן ,דווקא מתוך בירור
והעלאת הקליפות מגיעים להתעלות הגדולה
ביותר ,שכן דווקא עם הקטורת ניתן להיכנס לקודש
הקדשים.

הנהגה זו מתאימה ליחידי סגולה בלבד ,ואילו רוב
בני ישראל צריכים לנהוג באופן של 'שוב' .לאחר
מות נדב ואביהוא מבארת התורה מהו אופן
ההנהגה של רוב ישראל" :אל יבוא בכל עת אל
הקודש" – ההתעלות לקודש הקדשים – רצוא –
צריכה להיות רק לעתים מיוחדים ולא בכל עת ,לפי
המ ָטה.
שיש להתעסק בבירור ַ

עם היות שעבודת האדם מצד עצמה הינה באופן
של 'שוב' ,פעמים שמלמעלה מזמנים לאדם
עבודה באופן של 'רצוא' .וזהו שרבי עקיבא ,עם
היות שעבודתו הייתה באופן של שוב – "נכנס
בשלום ויצא בשלום" – השתוקק לעבודה של רצוא
ומסירות נפש" ,מתי יבוא לידי ואקיימנו" ,דהיינו,
שהשתוקק שמלמעלה יזמינו לו הזדמנות לעבודת
ה' בתנועה של רצוא.

מאחר וכל ענייני ההשתלשלות באים מהתורה ,לכן
גם להנהגתם של נדב ואביהוא ,עם היותה הנהגה
באופן של 'תוהו' ,יש לה מקור בתורה .ראיה לדבר
מהנהגת בן עזאי ,שלא נשא אישה – הנהגה של
תוהו – ואף על פי כן ,הנהגה זו יש לה מקום על־פי
תורה ,כמבואר בשלחן ערוך.

התורה מבהירה עוד" :בזאת יבוא אל הקודש" –
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משיח וגאולה

עשו כל שביכולתכם!
להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
...על־פי האמור לעיל על־דבר הדגשת עניין הגאולה (במיוחד) בזמן זה – מתעוררת תמיהה הכי גדולה:
הייתכן שמבלי הבט על כל העניינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! ...דבר שאינו מובן
כלל וכלל!
ותמיהה נוספת – שמתאספים עשרה (וכמה וכמה עשיריות) מישראל ביחד ,ובזמן זכאי בנוגע להגאולה,
ואף־על־פי־כן ,אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח תכף ומיד ,ולא מופרך אצלם ,רחמנא־ליצלן ,שמשיח
לא יבוא בלילה זה ,וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו ,וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו ,רחמנא־ליצלן!!
גם כשצועקים "עד מתי" – הרי זה מפני הציווי כו' ,ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת ,בוודאי
ובוודאי שמשיח כבר היה בא!!
מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני־ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל,
לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה לא הועיל ,והראיה ,שנמצאים עדיין בגלות ,ועוד ועיקר – בגלות פנימי
בענייני עבודת ה'.
הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור העניין אליכם :עשו כל אשר ביכולתם – עניינים שהם באופן
דאורות דתוהו ,אבל ,בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
ויהי־רצון שסוף־כל־סוף יימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה ,ובוודאי
יפעלו אצל הקב"ה – כמו שכתוב "כי עם קשה עורף הוא (למעליותא ,ולכן) וסלחת לעווננו ולחטאתנו
ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.
(משיחת ליל כ"ח בניסן ה'תנש"א .ספר־השיחות תנש"א ,כרך ב ,עמ' )474

האחריות מוטלת על כל יהודי
כל יהודי ,אנשים נשים ואפילו טף ,יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח־צדקנו בפועל ממש!
ומזה מובן ,שאין מקום כלל שבמקום לפעול בעצמם יסמכו על אחרים או יטילו את העבודה על אחרים –
אלא שזו היא העבודה דכל אחד ואחת...
ובמה מתבטאת עבודה זו – הרי זה גם־כן בפשטות :בהוספה בתורה ובמצוות ,בלימוד התורה – נגלה
דתורה ופנימיות התורה ,ובקיום המצוות בהידור,
כולל ובמיוחד בעניין שהזמן גרמא – קיום המנהג (כמו שכתב רבינו הזקן בסידורו) לומר וללמוד פרקי
אבות (לאחר תפילת מנחה) בשבתות בין פסח ועצרת ,ובכל שבתות הקיץ.
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת שמיני ,מברכים החודש וער"ח אייר ה'תנש"א .התוועדויות תנש"א כרך ג עמ' )132

גאולה תיכף ומיד – גם מצד הטבע
איתא בגמרא" :כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה" .ומכיוון שעניין התשובה הוא –"בשעתא
חדא וברגעא חדא" ,שכן על־ידי "הרהור תשובה" בלבד (במשך זמן ד"הרף עין") נעשה "צדיק גמור" ,הרי
מובן ,שמצד הטבע יכול וצריך להיות עניין הגאולה תיכף ומיד" ,לא עיכבן אפילו כהרף עין".
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת שמיני ה'תשמ"ו .התוועדויות תשמ"ו כרך ב עמ'  – 804-802בלתי מוגה)
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

חג הפסח
תלמידי ישיבה יערכו הסדרים בישיבה • חוויה מיוחדת לתלמידי
 • 770נסיעה מעבר לים – תנתק התלמיד מהלימוד והשוואה
לליובאוויטש בימים ההם • הוראות הרבי לקביעות זהה לחג הפסח
השנה (תשל"א)
הצטיינו בלמוד והתמדה וביושר ההנהגה ,אשר
ימצא המנהל כי נסיעתם ראויה והגונה" ,עיין
שם ,שבשנה ההיא (תרנ"ט) שלשה בקשות בלבד
אושרו.
ובשנת תר"ס (פרק יט – כרם חב"ד שם עמ'
 )30ימי ניסן הגיעו ,ויגישו תלמידים רבים
בקשותיהם כי יתנו להם לחוג חג האביב בחוג
משפחותיהם  . .רבנו הקדוש [מוהרש"ב]
שליט"א ,ותהי תשובתו:
"לא טוב הדבר בעיני כי ינתקו – הגם לשבועות
אחדים – מחיי עולם ,עלינו לעשות חוק לבלתי
תת לתלמיד לנסוע הביתה טרם יעברו עליו שלש
שנות לימוד והנהגה טובה כדבעי".
בתרס"ב (שם פרק מ' – כרם חב"ד עמ' )58
"ויגישו שלשים מהתלמידים דברי בקשותיהם
לתת להם הרשיון לנסוע לחוג את חג הפסח
בקרבת משפחותיהם  . .הרשיון לנסוע ניתן
לשבעה עשר תלמידים על־מנת שישובו תיכף־
ומיד אחר החג למועד התחלת הלימוד".
ב'אגרות־קודש' כרך כב עמ' קעה כותב הרבי
כי התנהלות התלמיד "בתור תלמיד פנימיית
ישיבת תומכי תמימים  . .התנהגותך ,סדרי היום
ה"זאל",
ַ
כולל זמנים הפנויים מלימוד בסדר
וכולל השבתות־קודש וחודש ניסן שלך  . .תלויים
וצריכים־להיות על־פי הוראות הנהלת הישיבה"
– אך שם מדובר בתלמיד־שליח מברוקלין לארץ־
הקודש שקרובי משפחתו לחצו עליו לשהות
אצלם ,ועל כך נסוב המענה.
לקראת חג הפסח תשל"א נמסרו הדברים
הבאים ע"י הרב חדקוב (ימי תמימים' כרך ה'

בשנת תשכ"ז הורה הרבי (תורת מנחם כרך
נב עמ'  243בהערה) שתלמידי הישיבה שבאו
מארץ־הקודש לחצרות קדשנו לא ילכו לערוך
ה"סדר" אצל קרובים ובעלי־בתים.
לתלמידי התמימים שבחצר הרבי נכונה
חוויה מיוחדת ,שכן עד שנת תשמ"א נהג הרבי
להיכנס אחר תפילת ערבית לחדר האוכל הערוך
הישיבה – ובמשך השנים גם לעוד סדרים של
מוסדות חינוך סמוכים – לברך את התלמידים.
כמה פעמים ארע שהיה מעיר הערות אודות אופן
סידור השולחן או הקערה ,וזהירויות שונות.
ביו"ד אדר ב' תשי"ד ('אגרות־קודש' כרך
ח' עמ' רסג) כותב הרבי את המכתב הבא לזוג
הורים (כנראה מעבר לים) שבנם למד בסמיכות
ל:770-
בהנוגע לשאלתו אם יבוא בנם לחג הפסח לביתם,
הנה מוכרחני לאמר שבפעם העבר שהיה  . .פעל
זה על בנו פיזור הנפש גדול ביותר העדר החשק
בלימודו וכו' וארך זמן עד ששב ללימודו כמו שהיה
לפני זה ,ובמילא אם רק יש אפשרי[ו]ת שלא יסע
לביתו ולא יפסיק מלימודו ,לדעתי היתה בזה תועלת
גדולה בשביל בנו שי'.
והשם־יתברך יזכהו ויצליחו ואת זוגתו שיחיו
לקבל מבנם זה רוב נחת יהודי וחסידותי.
יצויין ,כי בראשית התייסדות ישיבת תומכי
תמימים בליובאוויטש הנה ("דברי ימי התמימים"
לר"מ רוזנבלום פרק יא – כרם חב"ד מס'  3עמ'
" )20צו ניתן להמנהל לבלתי תת להתלמידים
לנסוע לבתיהם על ימי חג־הפסח הבא־עלינו־
לטובה ,זולתי לאחדים מאלה שנכנסו עוד
בראשית התייסדות המוסד ,ובמשך כל העת
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עמ' :)148
מכיון שהשנה יש חול המועד ארוך ,לכן
ההצעה היא לנצל הכמות בנוגע לעשות
תעמולה על־דבר מה שדובר בט"ו בשבט
על־דבר הוספה בלימוד התורה ,לעשות
התעמולה בבתי הכנסת ובין רבנים
והתחזקות בזה – בלימוד התורה .האברכים
והתלמידים הנוסעים הביתה ושבאים
מתומכי תמימים בכמה מקומות שיידעו
לנצל הענינים וילמדו כמה שעות במקום
מפורסם ושיראו איך שבחור ישיבה לומד,
ובמקומות אלו יעשו כנוס תורה ,ובאם
ישנם תלמידים כאלה במקומותיהם שיתנו
שמורה ויערכו התוועדויות . .
בהתוועדות (פתאומית) שקיים הרבי
בי"א ניסן חזר על הדברים ביתר שאת
ובמקביל ביקש שיתקיימו גם שיעורים
לבנות – והדברים נמסרו שוב בהוראה
טלפונית בי"ד ניסן – ראה 'ימי תמימים'
שם עמ' .154

רשימת ה'תמימים' שהשתתפו באפיית המצות של הרבי באחת השנים

הישיבה הרה"ג רבי מרדכי מענטליק (זצ"ל),
שהתמסר לנושא זה– כמו לשאר העניינים שעסק
בהם – ברצינות מדהימה ובכובד ראש בלתי
ניתנים לתיאור.
הוא מינה אחראים על כל פרט ופרט.
ב 770-היתה מתפרסמת רשימת הבחורים
הנוטלים חלק באפיה.
ביומנים משנת תשל"ה אנו קוראים:
"כ"ק אדמו"ר שליט"א שיגר לבת־אחיו  9פונט
מצות .התמימים מנשה פרמן ופייביש זלמנוב
נסעו לשם כך לוואשינגטון .לפני כן נכנסו
לחדרו של הרבי .הרבי חייך אליהם והעניק לכל
אחד מהם דולאר ואמר להם שזה שכר טירחא
(מרשימות הרי"מ שי' סוסובר)".

אפיית מצות־מצוה של הרבי
"אין אני נוכח בעת אפיית המצה־שמורה
בערב פסח" ,העיד הרבי באיגרת משנת תשי"ב
('אגרות־קודש' כרך ה' עמ' שיב).
לימים סיפר על הנהגת הגאון הראגוצ'ובי
שלא נהג להשתתף באפיית המצות ,והסביר זאת,
שכאשר יהיה נוכח במקום ,יתעוררו בו חששות
ופקפוקים ברמת ההידור של האפייה ,ולכן הוא
מעדיף לסמוך על השולחן־ערוך הקובע את
חזקת הכשרות של יהודי ('בצל החכמה' עמ' .)66
– יתכן והיה בכך הסבר על הנהגתו שלו.
האחראי על אפיית המצות של הרבי היה ראש
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הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
שמחת שביעי של פסח (ואחרון של פסח) גדולה
מזו של שאר ימי הפסח ,8כיוון שבו היתה שלימות
עניין יציאת מצרים ,ואז דווקא היתה לידת נשמות
ישראל .9יש שמסרו בשם הצמח־צדק ששביעי של
פסח הוא הדרגה ד'כל השביעין חביבין'.10
בשביעי־של־פסח ,שבו מתגלה העצמות בבחינת
"חשף ה' את זרוע קדשו" ,וכל אחד ואחד יכול
לקחת ולקבל ,יש לייקר כל רגע.11
* "לטהרנו מקליפותינו" :המתוועדים ביו"ט זה
בבית־הכנסת או בבית ,זקנים עם נערים ,12ייזהרו
שלא לטלטל קליפות אגוז מפני איסור 'מוקצה',
13
כי אף שאזהרת אדמו"ר הזקן הידועה בסידורו
נאמרה רק על שבת ולא על יום־טוב (שבו אין
איסור לברור את הפסולת מתוך האוכל ,ויש רק
איסור מוקצה בטלטול הקליפות) ,14הרי רואים
במוחש שרבים נכשלים בזה ,ורק אם הצטברו
קליפות רבות ויש בזה משום 'גרף של רעי' ,יהיה
מותר לטלטלם החוצה או לאשפה.15
תהלוכה :כ"ק אדמו"ר הנהיג זה כמה וכמה
שנים ,ללכת בשביעי־של־פסח אחה"צ (וכן בחג
השבועות ובשמיני־עצרת) ב'תהלוכה' לבקר את

יום שישי
כ"א בניסן ,שביעי־של־פסח
נר יום־טוב :מנהגנו להקדים לכתחילה את
ההדלקה בערב יום־טוב כמו בערב שבת.1
מי שלא הדליקה קודם השקיעה ,תדליק לפני
הקידוש מאש שהודלקה לפני החג .מברכות
'להדליק נר של יום־טוב' .אין מברכים 'שהחיינו'
לא בהדלקת נרות ולא בקידוש.2
4
הכנות לשבת :3אחר הנחת עירוב תבשילין מותר
לעשות צורכי שבת בשביעי של פסח בעוד היום
גדול ,שעדיין ראוי ליהנות מהם ביום־טוב עצמו,
וההטמנה תיעשה בזמן שיהיה אפשר להתבשל
היטב מבעוד יום 5וצריך שיהיה העירוב קיים עד
גמר כל מלאכות שבת .ומשתדלים לסיים את כל
המלאכות בעוד היום גדול.6
ניתן להכין לשבת תבשילים ממצה שרויה ,כגון
'קניידלך' (כמובן ,בכלים נפרדים מאלה שבהם
מתבשלים תבשילי החג).7
 )1קיצור דיני נש"ק עמ' לו.
 )2שו"ע אדה"ז סי' ת"צ סעי' י"ב .וראה ביאור בזה בשיחת
אחש"פ תשמ"ג .וראה להלן הערה .8
 )3לגבי טבילה לכבוד ש"ק ,ראה המשך תרס"ו עמ' שפז
(בעימוד הישן) ,ובהערות במהדורה החדשה שם .לוח דבר
בעתו.
 )4אם נאכל או אבד תבשיל העירוב ולא נשאר ממנו כזית
בטרם סיים הכנת מאכלי־שבת ,וכן מי ששכח לערב ,ראה
בשו"ע אדה"ז סימן תקכ"ז סעיף כז ואילך.
 )5מן הדין  -חצי ולפחות שליש בישולו (ראה שו"ע אדה"ז סי'
רנג סי"ג) ,אך כיוון שאין הכל בקיאין בזה יש לבשלו כל צרכו -
הגרז"ש דבורקין ז"ל ,שבח המועדים עמ' .149
 )6שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ז ס"ח .לוח כולל חב"ד.
 )7כן מנהגנו בחו"ל ' -התקשרות' גיליון מה עמ'  .24ראה הדעות
בזה בארוכה בס' פסח שחל בשבת עמ' קפג ואילך ,ובלוח דבר
בעתו .ניתן להשתמש בכלים אלו לשנה הבאה אף אם לא עבר
י"ב חדש.

 )8ספר המנהגים־חב"ד עמ'  ,42ושם" :ראה ספר השיחות קיץ
ה'ש"ת עמ' ( 71מדברי הצמח־צדק  -שהימים האחרונים דחג
הפסח שייכים לגאולה העתידה) .לקוטי־שיחות כרך ב עמ' 545
(שם נוסף ביאור בדברי הצמח־צדק ,שאין מברכים שהחיינו
מפני שעדיין אין שמחה זו נרגשת בבשר הלב) .כרך ד עמ'
."1298
 )9המלך במסיבו ח"א עמ' קנה.
 )10שיחות־קודש תשכ"ז ח"ב עמ' .58
 )11כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ,ע"פ ס' השיחות תרח"ץ עמ' .270
 )12ראה בקצות השלחן סי' קמז בבדי השלחן אות יא ד"ה
ולכאורה יש להקשות ,ובס' שבת כהלכה דלהלן.
 )13נדפס בהוספות לשו"ע שלו ח"ב ,במהדורה הישנה עמ' 829
ובחדשה ריש עמ' תתק"ג ,ד"ה טוב למנוע.
 )14ראה בס' שבת כהלכה ח"ב פי"ג בציונים והערות אות מב.
 )15שו"ע אדמוה"ז סי' שח סעיף סז ,ועיי"ש סעיף עה.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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ריבונו־של־עולם ,ואני תפילתי ,בריך שמיה וכו'.

בני־ישראל שבבתי־כנסיות ובבתי־מדרשות בכמה
וכמה שכונות ,כדי להוסיף בשמחת החג (על־
ידי ההתאחדות עם רבים מבני־ישראל שבשאר
שכונות) ,ובפרט על־ידי אמירת דברי תורה
("פיקודי ה' ישרים משמחי לב") ,נגלה דתורה
ופנימיות התורה.16
ליל קריעת ים סוף :בליובאוויטש ניעורים כל
הלילה ,עוסקים בלימוד תורה[ 17ומתוועדים].
הניעור כל לילה זה וכיו"ב – אין צריך לקרוא
קריאת־שמע שעל־המיטה.18
* בלקוטי־שיחות 19נזכר אודות "אמירת שירת
הים בשביעי־של־פסח בשמחה עצומה" (אם־כי לא
נתפרש מתי) .והרי כן הוא מנהג ישראל בהרבה
קהילות .וראה ב'המלך במסיבו' 20שמזכיר הרבי
את המנהג בארץ־ישראל לילך לשפת הים [והרי
שם הוא עיקר אמירת שירת הים!] ולשמוח בשירה
וריקודים ,ומקשר זאת למנהגנו להיות ניעורים
בליל זה .בשם אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע נמסר,
שבשביעי־של־פסח "הישיבה כשהיא לעצמה
(=להישאר ער ,נוסף על הלימוד) היא גם־כן עניין".

קריאת התורה
בספר הראשון קוראים לחמישה עולים בפרשת
בשלח" :ויהי בשלח ...ה' רופאך".
הנה המילים הנאמרות בנגינה מיוחדת כנהוג,
לפי שתי הנוסחאות שהביא ב'אוצר מנהגי חב"ד',21
רובן בפסוקים שיש בהם שם ה' ,והחילוקים
ביניהן נכנסו כאן בסוגריים מרובעים :מימינם
ומשמאלם (השני) ,ויאמינו בה' ובמשה עבדו,
סוס ורוכבו רמה בים[ ,זה א־לי ואנווהו] אלוקי
אבי וארוממנהו ,ה' שמו ,ימינך ה' תרעץ אוייב,
נורא תהילות עושה פלא[ ,נהלת בעזך אל נווה
קדשך] ,עד יעבור עם זו קנית ,ה' ימלוך לעולם
ועד[ ,הלכו ביבשה בתוך הים( ,ותען להם מרים)...
סוס ורוכבו רמה בים].
22
בעת קריאת שירת הים – עומדים  .מניחים את
הספר השני על הבימה ואומרים חצי קדיש .בספר
השני קוראים למפטיר "והקרבתם" כבכל ימי
חול־המועד (גם בשעת הדחק 23אין להעלות קטן
למפטיר) .הפטרה "וידבר דוד".24

שחרית

25

הזכרת נשמות

חצי הלל .קדיש תתקבל .שיר של יום .מוציאים
שני ספרי־תורה ,שלוש־עשרה מידות (פעם אחת),

רבותינו נשיאינו נהגו לאחוז בעץ־החיים
של ספר־התורה בעת אמירת יזכור .מי שהוריו
בחיים ,יוצא מבית־הכנסת בזמן הזכרת נשמות.
ָא ֵבל (רח"ל) בשנה הראשונה לפטירת אביו או
אמו ,נשאר בבית־הכנסת אך אינו מזכיר נשמות.

 )16סה"ש תנש"א ח"א עמ'  436בהערה' .אוצר מנהגי חב"ד'
עמ' ריח (ומציין לס' 'הלכות החג בחג' עמ'  .)190כמה נקודות
בנושא (מתוך קובץ 'התהלוכה' בהוצאת צא"ח נ.י ,.ערב שבועות
תש"ס) ,משיחות לא מוגהות :אין לחפש תירוצים להשתמט
מזה (ב' דחה"ש תשד"מ); לקחת עמו רק את "בניו שהגיעו
לחינוך" ולא את כל בני־ביתו (שם); יש זכות מיוחדת לאלה
שהלכו למקום רחוק דווקא (ב' דחה"ש תשמ"ג); מכל פסיעה
ופסיעה נברא מלאך (ב' דחה"ש תשכ"ח); לא להסתיר מניין
באים ,בשליחות הרבי ,לדבר בהרחבה ושלא להתפעל מאף
אחד (אם כי יש להיזהר שלא לפגוע באף אחד ,ודברי חכמים
בנחת נשמעים) (ש"פ ניצבים תש"י); כשאין מניחים לדבר ,אין
צריך להתפעל ולהתייאש ,אלא צריך למצוא עצות ותחבולות
שירשו לו לדבר (אחש"פ תשי"ב); בכל מקום ומקום שאליו
מגיעים ,אומרים ד"ת מתורת החסידות (תשד"מ) ,עניינים קלים
(ר"ד ו' טבת תשי"ב); יש לשמח יהודים ,ולעוררם בכל ענייני
יהדות ,כולל חיזוק האמונה בביאת המשיח (תשמ"ו).
 )17ספר־המנהגים ,שש"פ' .אוצר' עמ' ריד.
 )18משא"כ בלילה רגיל – ראה סה"ש תרצ"ו עמ'  ,1תש"ב עמ'
.100
 )19ח"ז עמ'  270ואילך.
 )20ח"ב עמ' קכט.

 )21עמ' ריז.
 )22ספר־המנהגים .אדמו"ר מהורש"ב עמד כשפניו אל הס"ת,
כמובא ב'רשימות' חוברת ה ,עמ'  ,25וכן נהג הרבי .אבל ב'היום
יום' העתיק זאת רק בקשר לעשרת הדברות ,ולא לשירת הים.
וכנראה פרט זה אינו הוראה לרבים.
 )23ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ה ח"ד עמ' ' ,2334שערי הל' ומנהג'
או"ח ח"ב ס"ע רפב.
 )24שו"ע אדה"ז סימן תצ סעיף יג .לוח כולל־חב"ד.
 )25המנהגים ומקורם – ראה 'אוצר מנהגי חב"ד' אלול־תשרי
עמ' רכא ואילך .בלבוש סי' תצ ס"ט ד"ה מה ,כתב הטעם
שמזכירים נשמות ביום אחרון דפסח וכו' משום שקוראים בו
"כל הבכור" שבו נאמר "איש כמתנת ידו" .ואין טעם זה מועיל
למנהג זה בא"י ,שאין נוהגין בה יו"ט שני .והנה בסעודת חג
השבועות תשכ"ט ('המלך במסיבו' ח"א עמ' שכא) נשאל הרבי
מדוע מאחרים תמיד את הזכרת נשמות ליום האחרון של החג,
וענה "כיוון שזהו עניין של צער ,דוחים זאת לבסוף" .וטעם זה
פשוט ומתאים גם למנהג א"י (תודה להרב מ"מ שי' לאופר).
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למעשה ,מוצע 32להקדים את תפילת מנחה
ולעשות את הסעודה 33בין מנחה לקבלת שבת .אם
אין רוצים לעשות 'פורס מפה ומקדש' ,יש לסיים
אותה לפני השקיעה ולברך ברכת המזון .אחרי
ערבית אוכלים סעודת שבת ,כבכל ליל שבת.
מי שרוצים להמשיך את הסעודה לתוך השבת,
יתחילו אותה לפני קבלת שבת ,וכשתגיע השקיעה
יעשו 'פורס מפה ומקדש' ,34דהיינו :מכסים את
הפת שעל השולחן ,מוזגים כוס ומקדשים (בלי
ברכת 'הגפן' )35קידוש של שבת (גם כוס זו נכללת
במניין ד' הכוסות) ,ואז מגלים את הפת וממשיכים
בסעודה (בלי ברכת 'המוציא' שוב) .בברכת
המזון אומרים 'רצה' ואחר־כך 'יעלה ויבוא',36
ואז מקבלים שבת ומתפללים ערבית ,ובזה כבר
יוצאים ידי חובת סעודת שבת (בשובם הביתה ,אם
בני הבית אינם יודעים לקדש – יקדשו להם ,37ואם
יודעים – יקדשו לעצמם).
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנהיג מנהג קבוע
לשתות ד' כוסות בסעודה זו ,ארבע כוסות יין,
כנגד ארבע כוסות הנחמה שעתיד הקב"ה להשקות
את ישראל .מי שקשה לו ,ישתה מעט ויוסיף קצת

בהזכרת נשמות אומרים "בן פלונית".
אומרים 'אב הרחמים' .גם מי שאינו מזכיר
נשמות אומר זאת (ויש לקרוא לנמצאים בחוץ
לחזור לבית־הכנסת לאמירה זו) .אשרי .יהללו.
תפילת מוסף.
צבאות ה' :בשנת תש"מ הורה הרבי לערוך
כינוסים ומסיבות לילדי־ישראל שלפני גיל מצוות
(בנים לעצמם ובנות לעצמן) בארץ־הקודש ובחו"ל
בשביעי־של־פסח ,להסביר להם את משמעות
יציאת מצרים ומסירת־נפשם של ישראל אז לעבור
בים כדי להגיע למתן־תורה ,מה שהביא את בקיעת
הים ועד למתן־תורה ,וכדאי ונכון לקשרם עם
סעודת משיח ,ועל־ידי זה מחזקים קיום העולם
וממהרים את קץ הגלות.26
תפילת מנחה :קודם מנחה אין אומרים 'הודו',
אלא מתחילים 'פתח אליהו'.27
28

סעודת משיח

רבינו הבעל־שם־טוב היה אוכל סעודה שלישית
ביום אחרון־של־פסח (בחו"ל) והיתה נקראת אצלו
"סעודת משיח" ,29משום שביום זה מאיר גילוי
הארת המשיח.
בשיחות מוגהות נאמר" :בארץ־ישראל אוכלים
סעודת משיח (ושותים ארבע כוסות) בשביעי־של־
פסח" .30ובשיחה בלתי מוגהת" :כשחל שביעי־של־
פסח ביום שישי עש"ק ,יש למצוא אופן המתאים
לערוך את "סעודת משיח" בערב שבת ,ולהמשיך
ולהוסיף – באופן של "כפליים לתושייה" – גם ביום
השבת עצמו.31

 )32תודה להרב אליהו שי' לנדא שעזר לי בנושא זה (הרב יוסף
שמחה גינזבורג ,עורך הספר).
 )33מפני כבוד השבת ,יש להתחיל לפני שעה עשירית ,לערך
( 17:00בפרט שסעודה זו היא מנהג ,ראה בשו"ע אדה"ז סי'
רמט ס"ו־ז) .ולכאורה חל כאן האמור בהערת הרבי בסה"ש
תש"א עמ'  120הע'  ,10שהתוועדות בזמן זה היא בימינו דבר
שאינו מצוי ,ולכן אין חשש בזה לפני התפילה ,ובאם אין פורסים
מפה ומתפללים בזמן הקבוע – יש עוד טעם להקל ,ראה פסקי
תשובות סי' רלב ס"ג.
 )34אף שיש בזה בעיות ,כי ע"פ נגלה יש מחלוקת אם צריך
לברך 'המוציא' אחרי הקידוש ,וסיים אדה"ז ע"ז (סי' רעא סו"ס
יא) שלמעשה ספק ברכות להקל ,אבל "בעל נפש ...יפסיק
סעודתו ויברך ברכת המזון קודם שיגיע זמן קידוש היום",
וכש"כ ע"פ קבלה שזהו "היפוך הצינורות" (כמ"ש בכף החיים
שם ס"ק כו) ,ורבותינו בעצמם לא נהגו בזה ,אך הנהיגו זאת
בין החסידים (כמובא בס' המנהגים מנהגי ר"ה עמ'  ,)57בשל
חשיבות ההתוועדות .ומה שמנע זאת הרבי מאז הבלבול
שאירע בהתוועדות יום ב' דר"ה תשד"מ (ראה 'רישומה של
שנה' דאז ,עמ'  ,)51אינו נוגע למקומות שבהם הדברים נעשים
בסדר הנכון.
 )35כיוון שכבר בירכו כדי לשתות חלק מד' כוסות ,ראה שוע"ר
שם.
 )36ראה בשו"ע אדה"ז סו"ס קפח ,במהדורה החדשה הערה
קנד וש"נ.
 )37שו"ע אדה"ז סי' רעג ס"ו.

 )26לקוטי־שיחות שם ,עמ' .217
 )27ספר המנהגים עמ'  .25לוח כולל־חב"ד.
 )28רוב המנהגים נסמנו ב'אוצר' עמ' רכט ואילך .לשאלה מדוע
הרבי ואנ"ש אין נוהגים כאמור בלוח 'היום יום' כב ניסן (וממנו
בספר־המנהגים ובלוח כולל־חב"ד) "מהדרין לקדש ,אח"כ
מתפללים תפילת המנחה ,ואח"כ סעודת יו"ט" ,ראה 'אוצר' עמ'
רכח.
 )29דהיינו המשכת עניין משיח ,המופיע בארוכה בהפטרת
היום ,בפנימיות" ,דם ובשר כבשרו" .לקוטי־שיחות כרך ז ,עמ'
 .273וראה ב'אוצר'.
 )30סה"ש תנש"א ח"א עמ'  444הערה  .77וראה גם לקוטי
שיחות כרך כב עמ' .218
 )31התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ'  .76הכוונה בפשטות כפי
שהרבי היה משלים התוועדויות של יו"ט בשבת שלאחריו,
ובפרט כאן שלא תמיד יכולים רבים להשתתף בזה בזמנו.
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קבלת שבת מתחילים ב'מזמור לדוד' .אומרים כל
חרוזי 'לכה דודי' וכו' .44אומרים 'כגוונא'.
45
מוסיפים בסעודה ,כיוון שהיום 'אסרו־חג' .
נוהגים להניח את המצה של עירוב תבשילין
ללחם־משנה בכל סעודות השבת ,ולבצוע עליה
בסעודה שלישית ,46כי דבר שנעשתה בו מצווה
אחת ,ראוי לעשות בו מצווה אחרת.47
גבאי בתי־הכנסת יזכרו לגלול מבעוד־מועד את
ספר־התורה לקריאת השבת ,פרשת 'שמיני'.
הפטרה" :הלא כבני כושיים וגו'" (עמוס ט ,ז־
טו).48
מנחה :אין אומרים 'צדקתך' .בשבת זו עדיין אין
אומרים פרקי אבות.49

בכל פעם וייחשב לו ככוס נוספת (וראה בהערה).38
וראה 'תורת־מנחם – ספר המאמרים מלוקט' ,חלק
שלישי ,עמ' רטז" :באמירת המאמר [ד"ה "והחרים"]
הוסיף כאן בתור עניין בפ"ע :ובודאי שכל אחד
ישלים ד' הכוסות ,וגם אלה שספק אצלם אם
שתו כל ד' הכוסות בכוונה זו (שזה שייך לגאולה
העתידה) בודאי ישלימו ,דשתיית ד' הכוסות צריכה
להיות באופן ודאי וברור ,וכאמור ,שעי"ז מקרבים
הגאולה העתידה" .גם לאחר ארבע הכוסות אפשר
לומר 'לחיים' ,ופשיטא [ -שכל זה יהיה] באופן של
זהירות משכרות ,חס־ושלום ,היפך הציווי והיפך
הרצוי ,על־ידי זה שייקח כוסות שלפי־ערכו ,או
שישתה רוב כוס וכיוצא בזה.39
בשמחת־תורה ובאחרון־של־פסח היו מנגנים את
קא ַזאק' 40של הרה"ק הסבא משפולה
'האפ ָ
הניגון ָ
נ"ע .כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היה נוהג באחרון־של־
פסח להורות שירקדו "ריקוד של משיח" ("משיח'ס
טאנץ") ,והיו פעמים שגם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ַ
הורה כן.

מנהגי ימי הספירה
נישואין :אין נושאים נשים בין פסח לעצרת ,לפי
שהם ימי דין ומתאבלים בהם על עשרים וארבעה
אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו בימים אלו.50
51
בדבר נישואין בל"ג בעומר – משנה אחרונה
ומעשה רב 52שעושים גם בליל ל"ג בעומר.

שבת קודש ,פרשת אחרי
41
כ"ב בניסן ,אסרו־חג

 )44ספר המנהגים עמ'  .26בקונטרס 'בירורי מנהגים – שבת'
להר"ש שי' פרידמן עמ'  ,35דן בשאלה אם לומר "גם בשמחה"
או "גם ברינה" .ולכאורה כיוון שמדלגים ה' מזמורים ומתחילין
'מזמור לדוד' כיוון ש'קבלת שבת' שייכת ליום שישי (גם אם היא
נאמרת בלילה ,ראה ס' המנהגים בהערות ריש עמ'  .27וראה
בסידור הרב ראסקין עמ' רנ מאגרות הרמ"ז על קביעות זו) ,למה
לא נשנה תיבה אחת מסיבה זו ,ונאמר 'בשמחה'.
 )45לוח 'דבר בעתו' ,ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תכט סי"ז.
 )46ראה בשיחה לעיל ע"י ציון  ,32ש"ממשיכים" את סעודת
משיח גם היום.
 )47שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ז סכ"ה.
 )48ספר המנהגים עמ' .33
 )49ע"פ לוח כולל־חב"ד .כנראה – כדי להשתוות לבני חו"ל
המתחילים לומר פרקי אבות בשבת הבאה [לקוטי שיחות חי"ז
עמ' ' ,303התקשרות' סוף גיליון מ"ה .וראה גם סה"ש תשמ"ט ח"ב
עמ'  ,485שוה"ג הא' להערה  ;66ביאורים לפרקי אבות מהדו"ק
עמ'  ;2שיחת ש"פ ואתחנן תשמ"א ,הנחה בלה"ק סכ"ו] וכן מנהג
הספרדים .ודלא כמנהג האשכנזים כמ"ש בפשיטות בלוח עץ־
חיים ,בס' 'בין פסח לשבועות' עמ' קסב ובלוח 'דבר בעתו' ,לומר
פ"א בשבת זו.
 )50שו"ע אדמוה"ז סי' תצג ס"א.
 )51שיחות קודש תשל"ז ח"א עמ'  ,703שערי הל' ומנהג ח"ה עמ'
קז.
 )52בליל ל"ג בעומר תשמ"ט – התוועדויות תשמ"ט ח"ג עמ' .178
ודלא כמ"ש באג"ק כרך ח ,עמ' שיח.
ישתדלו לגמור את החופה והסעודה לפני ליל ל"ד ,אך אם אירע
שנתאחרה הסעודה ,וי"א אף החופה ,יכולים לעשותה בלילה –

"'אסרו חג' זה ,שחל בשבת  -אין בו חמץ כלל,42
והסעודות דשבת הן באכילת מצה דווקא ,שבזה
ניכר יותר ההמשך והשייכות לחג הפסח".43
 )38שיחת שבת מבה"ח אייר תשי"ז (תורת־מנחם חי"ט עמ' .)354
מאידך ראה בשיחת אחש"פ תשמ"ה סנ"ג ,שצ"ל ד' כוסות מלאים
דווקא ,הובא ב'אוצר' שם עמ' רלג ,עיי"ש .ואולי כל זה כשאפשר.
' )39התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' .173
 )40ספר־הניגונים ח"א ,ניגון כד .הטעם משום שזהו ניגון של
שמחה וניצחון ,שהן נקודות המועדים הללו ('המלך במסיבו' ח"א
עמ' קנז) ,וכן מפני שה'סבא' עסק בפדיון שבויים ,השייך לחג
הפסח' ,זמן חירותנו' (שם ח"ב עמ' קלו).
 )41בחו"ל – אחרון־של־פסח .מהדרין לאכול 'שרויה' בסעודות
הלילה והיום .בנטילת מים אחרונים – שוב מעבירים המים על
השפתיים כבכל השנה .בשחרית מוציאים שני ס"ת (ואומרים י"ג
מידות פ"א ,רבש"ע וכו') .בראשון קוראים לז' עולים בפ' ראה "כל
הבכור" ,ח"ק ,ובשני 'מפטיר' כדאתמול .הפטרה "עוד היום."...
הזכרת נשמות .מוסף .אחרי מנחה – סעודת משיח .למחרת –
אסרו־חג.
 )42בספר 'פסח שחל בשבת' עמ' קצז נקבצו הדעות בדבר
אכילת חמץ שהיה כלול בשטר המכירה בשבת זו .ומדברי אדה"ז
(סי' שי ס"ד) משמע שאין בחמץ זה איסור מוקצה .ומכל מקום,
בפועל ,כדי שלא לערב חמץ בכלי הפסח ,נמנעים מזה לגמרי.
 )43סה"ש תנש"א ח"א עמ'  436הע' .1
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אבל אין להקדים התספורת לל"ג בעומר לפני
מלאות לילד שלוש שנים.63
אם הגיע הילד לגיל זה לפני הפסח ,אין לדחות
התספורת (והתחלת החינוך) עד ל"ג בעומר ,ולכל
היותר יכול לסיים התספורת בל"ג בעומר .64את
שאר ענייני חינוך הילד (להרגילו בנשיאת טלית־
קטן ,ברכות־השחר ,ברכת־המזון וקריאת־שמע
שעל המיטה) יעשו כבר בהגיעו לגיל שלוש.65
כינוס תורה :כ"ק אדמו"ר הנהיג ,זה כמה שנים,
שבהמשך ובסמיכות לחג הפסח 66יארגנו 'כינוס
תורה' ,מיד לאחר החג ובאופן שיוכלו להגיע
אליו גם מרחוק ,שבו כמה וכמה שקלא וטריא
ומפלפלים בדברי תורה ,כי בהמשך לחג הפסח
מתחיל מחדש העניין ד'משה קיבל תורה מסיני'
תורה שבכתב ותורה שבעל־פה וכל מה שתלמיד
ותיק עתיד לחדש ,וממילא זהו הזמן המתאים
להוסיף בלימוד התורה...
"וכדי להוסיף בזה ,כדאי לעורר יהודים בכל
מקום ומקום האפשרי ,שדבר נכון וטוב מאוד
שיערכו 'כינוס תורה' בימים אלו בשבוע זה ,או
על־כל־פנים בשבת הבאה ,או בימים שלאחרי זה
(בכל מקום – לפי תנאי המקום והזמן) .ובמקומות
שעורכים כבר כינוס תורה – יוסיפו בזה ,בכמות
ובאיכות...
"תכלית הכינוסים היא גם 'והעמידו תלמידים
הרבה' ,ואחד האמצעים להבטיח זאת הוא על־
ידי הדפסת הנאמר בכינוסים ('בקלף נאה ודיו
נאה')".67
תספורת :מותר לאישה לספר בימי הספירה את
השערות היוצאות מחוץ לכיסוי־הראש שאינה
יכולה לכסותן .מריטת שער הגבות ,הריסים

בדבר נישואין בשלושת ימי הגבלה – 53בשנים
עברו 54העדיף הרבי לדחות זאת לאסרו־חג של
שבועות ,אך בשנים האחרונות ,כשביטל את
ההגבלות שבתאריכים כידוע ,התיר והסכים
לערוך נישואין אז ,וכן הורה הרה"ג רז"ש דבורקין
ע"ה למעשה.
מותר לעשות שידוכים וסעודת־שידוכים בלא
ריקודים ,מחולות וכלי־זמר .55מותר לערוך
סעודות־רשות ,אבל בלי "ריקודים ,מחולות
ושמחות יתרות" .56אין להקל בזה בערב שבת־
קודש ובמוצאי שבת־קודש יותר מבשאר ימי
השבוע .עם זאת ,נהגו להתוועד ולזמר ניגונים
חסידיים בפה ואף בהשמעת מוזיקה מוקלטת ,ואף
ה'מחולות' שבהתוועדות אין אוסרים.57
הכנסת ספר־תורה מתירים גם בתופים
ובמחולות ,כנהוג.58
תספורת :על־פי האריז"ל ,אין מסתפרים ,גם
בעלי ברית ,ואפילו בל"ג בעומר ,עד ערב שבועות
[בשנה זו – עד ערב שבת שלפניו .]59נהוג לחנך
בעניין זה גם את הקטנים.60
תספורת מצווה לבני שלוש :מי שיום־הולדתם
חל עד ל"ג בעומר – יעשוה בל"ג בעומר (ואם
אפשר – במירון) ,61ואלה שנולדו אחריו – בערב
חג השבועות[ 62בשנה זו – ערב שבת שלפניו,]60
'בין פסח לשבועות' עמ' רעח ,נטעי־גבריאל הל' פסח ח"ג עמ'
ריז וש"נ.
 )53כצ"ל ע"פ שו"ע אדמוה"ז שם ס"ה .ראה אג"ק ח"ט עמ' מו
וב'התקשרות' גיליון תסד ,עמ' .19
 )54אג"ק כרך ח הנ"ל.
 )55ערוך־השולחן שם ס"ב ,והמקורות שצויינו בס' 'בין פסח
לשבועות' עמ' רפה.
 )56שו"ע אדמוה"ז שם סו"ס א .ומשמע מזה ומעוד מקורות
שבסעודות מצוה יש מקום להקל בכלי־זמר ,כמובא בס' פסקי
תשובות סי' תצג הע'  .39וראה שיחת ל"ג בעומר תשמ"ו ס"ט
– התוועדויות ח"ג עמ' ( 337מוגה באידיש ,לקוטי שיחות כרך
לז עמ' .)122
 )57הגרש"ז גרליק ז"ל ,ע"פ דיוק הלשון הנ"ל "ושמחות יתירות".
' )58בין פסח לשבועות' עמ' רפו ,וראה בירור בנושא זה
ב'התקשרות' גיליון רמו עמ' ( 19אך המפורש בסוף שיחת ש"פ
אמור תנש"א – סה"ש ח"ב עמ'  ,534מתייחס לכאורה לל"ג
בעומר עצמו) .אך כיוון שמחפשים 'יומין זכאין' ,אין עושין זאת
בד"כ בימי הספירה.
 )59ראה 'אוצר' עמ' רצ.
 )60אגרות הרמ"ז סי' ב ,הובא בשערי־תשובה סו"ס תצג .וע'
'אוצר' ס"ע רפג.
 )61שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סימנים רכב ,רצו וש"נ.
 )62אג"ק חי"ב עמ' תמא (למי שנולד בכ' אייר).

 )63לקוטי שיחות ח"ז עמ' .349
 )64אג"ק חי"ד עמ' לט.
 )65אג"ק ח"ה עמ' כב ,וחי"ד עמ' לט .וראה בכ"ז המובא ב'אוצר'
עמ' רנט־רס .אמנם ההכנסה ל'חדר' אינה עניין של 'אירוע',
ואינה חייבת להיעשות מייד בהגיעו לגיל שלוש ,אלא כאשר
מכניסים אותו ל'חדר' בקביעות (וראה גם בסה"ש תשמ"ז ח"א
עמ'  ,326ובלה"ק 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ'  ,449אודות
התחלת לימוד א"ב שזמנו "מאז התספורת ,או בכל ילד לפום
שיעורא דיליה") כפי שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב הוכנס ל'חדר'
בגיל שלוש וחצי (לקוטי שיחות ח"ה עמ'  86ועיי"ש בהערה ,)4
וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  -רק בשנת תרמ"ד – סה"מ תשי"א עמ'
 ,)168ואז מקיימים את כל המנהגים הקשורים בזה.
 )66וגם לחג־השבועות וחג־הסוכות.
 )67סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' .413-411

15

נזהרים בזה מכל החוגים .אם כי הרבי נהג להקל
בזה גם בשנים האחרונות.

והרגליים אינה נחשבת תספורת.
שהחיינו :נוהגים שאין מברכים שהחיינו (מלבד
על פדיון־הבן ובכל דבר שעלולים להחמיץ) בימי
הספירה .אך בשבת ובל"ג בעומר – מברכים.
מלאכה :נוהגים אנשים ונשים שלא לעשות
מלאכה כל ימי הספירה משקיעת החמה ואילך ,עד
לאחר הספירה (וזו סיבה נוספת שגם הנשים יספרו
ספירת־העומר).
איסור 'חדש' :אסור לאכול 'חדש' אף בזמן הזה
עד תחילת ליל י"ז [ובחו"ל – ח"י] בניסן .68יש
69
מחלוקת גדולה בפוסקים אודות תבואת חו"ל
(ובפרט כשהגיעה לאה"ק .)70המנהג העתיק בין
חסידי חב"ד היה להיזהר מ'חדש' ,71וכיום רבים

צמח צדק יו"ד סי' ריח (לח ,סע"ד) מביא בשם אדמוה"ז "יש
לו צד ליישב מנהג העולם המקילים בחדש ,"...ומסיק "ומ"מ
ודאי שכל יר"ש יחמיר לעצמו .)"...בקובץ 'היכל הבעש"ט' (ז)
תמוז תשס"ד עמ' סו ,נדפס "בירור כללי בעניין איסור 'חדש'
בחו"ל ומנהג החסידים בזה" ושם מסכם ארבע פסיקות שונות
מאדמוה"ז בזה ,והביא שאדמו"ר מהורש"ב נזהר מ'חדש' (אולי
במצבים מסויימים) ,ובשם הרה"ח רי"ל שיחי' גרונר מסר,
שהרבי לא הקפיד בזה .ואכן בדורות האחרונים לא נזהרו בזה,
עד שבשיחת אחש"פ תש"מ (הנחת הת' בלתי מוגה ,סעיף עז)
נאמר "בפועל אין נזהרין בזמננו ב'חדש'" ,אף שאומר שאם
יימצא מי שנזהר בזה כיום ,תע"ב .ולימד זכות על כך ,עיי"ש .אבל
כיוון שבשנים האחרונות 'איכשר דרא' בעניין זה ,הרי לכאורה
כעת גם עלינו להיזהר בזה (וגם אם ברור שהרבי המשיך להקל
בזה גם בשנים האחרונות ,הרי כבר כתב אדמוה"ז "שמגדולים
בהנהגתם אין למדין אלינו בדינים הנגלות לנו באו"ה כשר ופסול"
('מאה שערים' עמ'  .78וראה מה שציין ע"ז בס' מגדל עז עמ'
שעה)) .ובפרט בחדש מחו"ל שנכנס לארה"ק ,ראה בהנסמן
לעיל הערה .16

 )68שו"ע אדמוה"ז סי' תפט סכ"ט.
 )69שם ס"ל .שו"ת צמח־צדק יו"ד סי' שנב .אנציקלופדיה
תלמודית ערך 'חדש' (כרך יב ,טור תרכב).
 )70ראה המובא באנציקלופדיה שם ע"י ציון .89
 )71ה'עולם' האשכנזים נהגו להקל בזה מדורי־דורות ,אך בימי
אדמוה"ז כבר היו רבים ,ובפרט מהחסידים ,שהחמירו בזה (עיין
שו"ע אדמוה"ז שם .שו"ת אדמוה"ז סו"ס ו ,סו"ס ז וסי' כ .ובשו"ת
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