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המביא  לימוד   – ז"ל  חכמינו  להוראות  בהתאם  שהוא  ותקותי 
לידי מעשה בחיי יום־יום... שאפילו לימוד שלכאורה אינו קשור 
זה  בכל  ראשונה,  בהשקפה  פנים  כל  על  שבמעשה,  בעניינים 
מעצב הוא השקפת עולם, במילא משפיע הוא על כל השקפת 
עולמם של המושפעים... דורש שימת לב מיוחדת ותיקון בכמה 

נקודות עיקריות
)ניצוצי רבי, עמ' 9(

4 < דבר מלכות • 8 < משיח וגאולה • 9 < ניצוצי רבי • 13 < ליישר 
הדעות • 14 < הלכות ומנהגי חב"ד
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לפי השקיעה הנראית. 
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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

אין יסוד לפחד!

פרשת במדבר | לדחות את הקליפות
הוא, שעניינם של  בזה  להיות מכוסה? הענין  צריך  היה  כו'". מדוע הארון  יבואו לראות כבלע את הקדש  “ולא 

המסעות עם המשכן היה לברר את מדַּבר העמים, מקום הקליפות, וכמו שכתוב: “ובמדבר הגדול והנורא מקום נחש כו'".

יניקת  ושלום  יכול להיות חס  כו'.  ולהכניע את מדבר העמים  ירידת המלכות לברר  ענין  נסיעת המשכן במדבר הוא 
החיצוניים מכך. לכן היה צריך להיות הכיסוי בבגד, שזהו המשכת אור מקיף, לדחות את יניקת החיצוניים.

וכן: הלוויים נושאי המשכן הם מבחינת גבורה, והרי מבחינת קו השמאל יכול להיות יניקה ח"ו...

לכן היה צריך להיות הכיסוי, דהיינו המשכת האור מקיף על ידי הכהנים, להיות עבודתם בבחינת רעותא דלבא כו', ועל־ידי זה 
נמנע מהקליפות לקבל יניקה מהמשכן. וכן, עניינם של הכוהנים הוא מידת החסד, ומשם הקליפות אינן יכולות לינוק.

)ע"פ ספר המאמרים תרס"ט עמ' ר(

כפי שנראה לי מצבה, ואפילו על פי תיאורה שלה הנ"ל, איני רואה כל יסוד לפחד, 
או אפילו לעצבנות וכיוצא בזה. סיכום מצבה: באה למדינה שסדרי החיים בה שונים 
בעבודה  להסתדר  הצליחה  זה  למרות  בהם,  והורגלה  חונכה  אשר  מאלו  בתכלית 

הנותנת גם סיפוק נפשי נוסף על ענין הפרנסה כפשוטה.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ו באייר ה'תשע"ט – ד' בסיוון ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' זכיה ומתנה.. בפרקים אלו. כ"ו באיירו'
מ"ע רמה.הל' פרה אדומה פרק ז.פרק א־ג.

מ"ע רמה.פרק ח.פרק ד־ו.כ"ז באיירש"ק
מ"ע רמה.פרק ט.פרק ז־ט.כ"ח באיירא'
מ"ע רמה.פרק י.פרק י־יב.כ"ט באיירב'

הל' שכנים.. בפרקים אלו. פרק א' בסיווןג'
מ"ע רלו.פרק יא.א־ג.

מ"ע רלו.פרק יב.פרק ד־ו.ב' בסיווןד'
מ"ע רלו.פרק יג.פרק ז־ט.ג' בסיווןה'
מ"ע רלו.פרק יד.פרק י־יב.ד' בסיווןו'



הארון הנעלה ביותר, 
בכיסוי הירוד ביותר 

הדיברות  עשרת  חקוקים  שבהם  הברית,  לוחות  היו  הברית  בארון 
משני עבריהם, באופן ניסי, ומאידך – הארון היה מכוסה בעור תחש 
– מהחלק הטפל שבבעל החיים! • תכלית בכוונה היא – לעשות לו 
יתברך דירה בתחתונים, על ידי כללות העבודה בעולם הזה התחתון 
כ"ק  משיחת   • הגלות  בזמן   – ובמיוחד  ממנו,  למטה  תחתון  שאין 

אדמו"ר נשיא דורנו  

א
בפרשת  ביטוי  לידי  בא  השבת  של  עניינו   
כידוע1  במדבר,  פרשת   – דידן  ובנדון  השבוע, 
פתגם אדמו"ר הזקן שצריכים “לחיות" עם הזמן, 
 – ידי אדמו"ר האמצעי  וכפי שנתפרש הדבר על 
שהכוונה לפרשה בתורה שקורין ולומדים באותו 

זמן, פרשת השבוע. 
)א( הוראה מכללות  – שני פרטים:  גופא  ובזה 
הבאה  השבת(,  ביום  כולה  את  )שקורין  הפרשה 
)ב(  “במדבר",  הפרשה  של  בשמה  ביטוי  לידי 
הוראה מחלק הפרשה השייך במיוחד ליום השבת 
 – היומי  חומש  שיעור  דלימוד  לתקנה  בהתאם   –

משביע ועד סוף הפרשה.
...ההוראה משיעור חומש היומי – משביעי עד 

סוף פרשת במדבר:
אופן  אודות  מדובר  היומי  חומש  בשיעור 
עבודת בני קהת כאשר היו צריכים לשאת את כלי 
“ובא  שבכולן:  המקודש   – מהארון  החל  המשכן, 
אהרון ובניו גו' והורידו את פרוכת המסך וכסו בה 
את ארון העדות ונתנו עליו כיסוי עור תחש וגו'"2, 
הקודש  את  כבלע  לראות  יבואו  “ולא  ומסיים3: 

1( “היום יום" – ב חשוון. ספר השיחות תש"ב עמ' 29 ואילך.
2( במדבר ד, ה־ו. 

3( שם כ.

ומתו".
ובכן, בעניין זה ישנם שני קצוות:

רק  בארון  “אין  ה"ארון", אשר  ישנו  אחד  מצד 
בעניין  העילוי  תכלית  האבנים"4.  לוחות  שני 
דאותיות  באופן  ב"לוחות",  שהוא  כפי  התורה, 

החקיקה.
]כלומר: כל ענייני התורה – כלולים ב"לוחות", 
הדברות  דעשרת  )“פירושה"(  ה"פירוש"  להיותם 
- “אור  וכפי שדרשו חז"ל בירושלמי5  שבלוחות. 
ישר"6, שכל העניינים באים באופן של גילוי – על 
דיבור  כל  בין  כתובים":  הם  ומזה  “מזה  הפסוק7 
של  ואותיותיה  דקדוקיה  כתובים8(  )היו  ודיבור 
תורה". אמנם, בסוף שנת הארבעים – נאמר: “לקוח 
ארון  מצד  אותו  ושמתם  הזה  התורה  ספר  את 
ה'"9 ]מחוץ לארון, או מצד הלוחות בתוך  ברית 
הארון10[, היינו, שמלבד ה"לוחות" צריך להיות גם 
“ספר תורה", ששם באים ענייני התורה באותיות 

4( מלכים א ח, ט.
5( שקלים פרק ו סוף הלכה יא.

6( ראה שערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו פרק נד ואילך. המשך 
תרס"ן עמ' צ ואילך. ספר המאמרים תש"ח עמ' 121  ואילך.

7( תשא לב, טו.
8( קרבן העדה שם.

9( וילך לא, כו.
10( בבא בתרא טו, א. הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

דבר מלכות

4
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שבלוחות  החקיקה  מאותיות  שלמטה  הכתיבה 
זה  וכל  בחוקותי11(,  פרשת  בדרושי  )כמבואר 
בזמן  זה,  לפני  כן  שאין  מה  כו',  הירידה  מפני   –
בארון  “אין  כאשר  בפרשתנו,  מדובר  שאודותיו 
רק הדרגא  הייתה  לוחות האבנים", שאז  רק שני 
החקיקה[. דאותיות  באופן   – בתורה  נעלית   הכי 
מגולים,  אינם   – שבו  והלוחות  הארון  ולאידך, 
הכיסוי  רק  לא   – גופא  ובזה  כיסוי,  בתוך  אם  כי 
ד"פרוכת המסך", אלא גם “כיסוי עור תחש", וכמה 
פרטים בדבר: )א( “מין חיה"12, )ב( בהיותה ללא 
רוח חיים, )ג( ומן ה"עור" דווקא, ולא מן הבשר, 
כלומר, חלק הטפל ב"תחש" גופא, שזהו החילוק 

שבין בשר ועור בנוגע לקבלת טומאה13.
של  שעבודתו  הכוונה  שאין   – העניין  ונקודת 
בגילוי,  הם  והלוחות  תהיה במצב שהארון  יהודי 

עבודה בקודש הקדשים.
הקודש  את  כבלע  לראות  יבואו  “ולא  אדרבה: 
ומתו", כלומר, שלילת העבודה של נדב ואביהוא, 
“בקרבתם לפני ה' וימותו"14, ש"לא נמנעו מקרוב 
נפשותם  כלות  עד  כו'  ידידות  נעימות  לדביקות 

מהם"15,
דווקא,  בתחתונים  דירה   – היא  הכוונה  אלא 
בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו16, 
כאשר הארון )והלוחות שבו( מכוסה ב"כיסוי עור 
יש   – כזה  ובמצב  כו',  תחש", העלם בתוך העלם 

11( ליקוטי תורה ריש פרשת בחוקותי. ובכ"מ.
12( פירוש רש"י תרומה כה, ה. וראה שבת כח, א־ב. וראה 

תורת חיים שמות תנב, ב.
13( ראה רמב"ם הלכות אבות הטומאות פרק א הלכה ז.

14( ריש פרשת אחרי.
15( אור החיים שם.

16( תניא פרק לו.

על  יום  היום  בחיי  ומתנהג  כולה,  התורה  את  לו 
דוגמת  היא  עוד, אלא שעבודתו  ולא  פי התורה, 

העבודה הכי נעלית דבני קהת – נשיאת הארון.
ואחד  אחד  לכל  שייך  האמור  שכל  ומובן, 
מישראל, כלומר, גם פשוט שבפשוטים יש לו את 
התורה כולה )עם היותה ב"כיסוי עור תחש"(, וגם 
הארון,  נושאי  קהת,  דבני  העבודה  שייכת  אצלו 
בני  ידי  על  הארון  שממשא  בכך  )גם(  כמודגש 
בשבת17  למשא  בנוגע  דינים  פרטי  לומדים  קהת 
- “המוציא על כתפו חייב... שכן משא בני קהת", 
גם  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  שייך  זה  דין  והרי 
צורך  שיש  מכיוון  ואדרבה:  שבפשוטים,  לפשוט 

מוכח,  בשבת,  משא  לשאת  יבוא  שלא  באזהרה 
הגיע  לא  שעדיין  פשוט  יהודי  אודות  שמדובר 
לדרגת העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים"18, 
ועל אחת כמה וכמה שלא הגיע לדרגת העבודה 
זקוק  היה  לא  )שאז  דעהו"20  דרכיך  ד"בכל19 
לאזהרה כזו מפני שהיה מרגיש זאת מצד נשמתו 
כו'(, ואף על פי כן, גם בהיותו במצב כזה – שייך 
אליו הלימוד באזהרה זו, ואפילו לקטנים – מצד 

עניין החינוך.
ובלשון הרמב"ם21: “ולא שבט לוי בלבד, אלא 
כל איש ואיש כו' אשר נדבה רוחו אותו כו' לעמוד 
לפני ה' לשרתו ולעובדו... הרי זה נתקדש קודש 
קדשים", כלומר, תכלית העילוי בשבט לוי – דרגת 

17( רמב"ם הלכות שבת פרק יב הלכה יב – משבת צב, א.
18(  אבות פרק ב משנה יב. וראה רמב"ם הלכות דעות סוף 

פרק ג.
19( משלי ג, ו. וראה רמב"ם שם.

20( ראה ליקוטי שיחות חלק ג עמ' 907. שם עמ' 932. ועוד.
21( סוף הלכות שמיטה ויובל.

אין הכוונה שעבודתו של יהודי תהיה במצב שהארון 
והלוחות הם בגילוי, עבודה בקודש הקדשים. אלא הכוונה 
היא – דירה בתחתונים דווקא, בעולם הזה התחתון שאין 

תחתון למטה ממנו
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ועל  קודשים"23,  “קודש  נאמר22  עליו  גדול,  כהן 
אחת כמה וכמה – דרגת בני קהת.

ב
למעשה  בנוגע  לעיל  האמור  מכל  ההוראה   

בפועל – “המעשה הוא העיקר"24:
היא  הכוונה  שתכלית  לדעת  צריך  יהודי 
אם(  כי  הקדשים,  בקודש  )לא  תהיה  שעבודתו 

ומצב  במעמד   – גופא  ו"במדבר"  “במדבר", 
עור  ב"כיסוי  מכוסה  שבו(  )והלוחות  שהארון 
תחש" )כפי שהיה אצל בני ישראל בעת הליכתם 

ב"מדבר העמים"(.
כלומר, תכלית בכוונה היא – לעשות לו יתברך 
ידי כללות העבודה בעולם  דירה בתחתונים, על 
הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, ובמיוחד 
כפול  חושך  משיחא",  ב"עקבות  הגלות,  בזמן   –
מסכת  בסוף  הגמרא  שמתארת  כפי  ומכופל, 
רוח  נחת  פועלת  דווקא  זו  עבודה  שכן  סוטה, 
ותענוג למעלה באופן הכי נעלה, אשר למרות כל 
המניעות והעיכובים דחשכת הגלות, חושך כפול 
ומקיימים  בניסיון  ישראל  בני  עומדים  ומכופל, 
בכמה  וכמבואר  ממש,  בפועל  ומצוותיה  תורה 
עניו  משה  “והאיש  הכתוב26  בפירוש  מקומות25 
מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה", שעיקר 
ענוותנותו הייתה כלפי הדור ד"עקבתא דמשיחא", 

22( דברי הימים א כג, יג.
23( ראה גם שיחת אור לד' סיון תשמ"ה סעיף ד.

24( אבות פרק א משנה ז.
קונטרסים  המאמרים  ספר  ב.  סד,  שמות  חיים  תורת   )25

ח"א נג, ב ואילך. ספר המאמרים תש"י עמ' 237.
26( בהעלותך יב, ג.

בראותו את אופן עבודתם בקיום התורה והמצוות 
ועוצם  והעיכובים,  המניעות  כל  על  הבט  מבלי 
גודל קורת הרוח והשמחה העליונה שנעשה מזה 

למעלה.
וצפייה  לתקווה  בכך  סתירה  כל  אין  וכאמור, 
ובקשה שתבוא כבר הגאולה האמיתית והשלימה, 
 – היא  הגלות  דירידת  הכוונה  תכלית  כל  שהרי 
דגאולה  העילוי  לתכלית  יזכו  זה  ידי  שעל  כדי 

העתידה.

ועניין זה מודגש גם בכך שבתור הקדמה והכנה 
את  בחוקותי  בפרשת  קורין   – “במדבר"  לפרשת 

הפסוק27 “ואולך אתכם קוממיות":
על  קאי   – קוממיות"  אתכם  “ואולך  הייעוד 
הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה שאין אחריה 
גלות28, שכן, גאולה שיש אחריה גלות חס ושלום, 
אי אפשר לכנותה “קוממיות" לאמיתתו, ולא עוד, 
אלא שיש סברא לומר שגאולה כזו )שיש אחריה 
גלות( לא הייתה כדאי, מכיוון שצער הגלות גדול 
גאולה...  יותר כאשר באמצע הרגישו טעמה של 
כו',  והסבר  וטריא  אין כל צורך בשקלא  ובעצם, 
אתכם  ש"ואולך  מבין  שבפשוטים  פשוט  שהרי 

קוממיות" קאי על הגאולה האמיתית והשלימה!
קוממיות"(  אתכם  )“ואולך  זה  ייעוד  וכאמור, 
והקדמה  הכנה  בתור  בחוקותי,  בפרשת  קורין 
עוד  להדגיש   – בזה  והכוונה  במדבר,  לפרשת 
הגלות,  ירידת  ד"במדבר",  למצב  שבאים  לפני 
ירידת  ד"במדבר",  הכוונה  שתכלית  כבר  יודעים 
יודעים כבר שתכלית הכוונה ד"במדבר"  הגלות, 
היא – העילוי ד"ואולך אתכם קוממיות", בגאולה 

27( כו, יג.
28( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוספות ד"ה ה"ג ונאמר 

– פסחים קטז, ב.

 גאולה שיש אחריה גלות חס ושלום, אי אפשר לכנותה 
לומר  סברא  שיש  אלא  עוד,  ולא  לאמיתתו,  “קוממיות" 
שגאולה כזו )שיש אחריה גלות( לא הייתה כדאי, מכיוון 
שצער הגלות גדול יותר כאשר באמצע הרגישו טעמה של 

גאולה... 
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האמיתית והשלימה.
וזוכים לזה על ידי כללות מעשינו ועבודתינו 
ועד  ושמחה,  חיות  וכאמור, מתוך  הגלות,  בזמן 
שכבר בימי הגלות האחרונים – “לכל בני ישראל... 
אור במושבותם", כפי שהיה בעת יציאת מצרים, 
שכאשר פרעה היה עדיין בתוקפו, כבר אז “לכל 
בני ישראל היה אור במושבותם"29, ומיד לאחרי 
זה – גם עניין השמחה בשלימותה, כאשר נתבטל 
לנו,  תהיה  וכן  בכורות,  במכת  דפרעה  התוקף 
ובאופן שאין צורך להמתין אפילו ימים ספורים 

בלבד, כי אם תיכף ומיד ממש.

ג
לעיל  האמורים  הדברים  אשר  רצון  ויהי   
הכוונה  אין  שהרי  בפועל,  מעשה  לידי  יבואו 
לומר “פשט'ל", “דרוש יפה" וכיוצא בזה, כי אם 
“לא  חז"ל:  ובלשון  פועל,  לידי  יבואו  שהדברים 
הרי  זאת,  ולולי  המעשה",  אלא  עיקר  המדרש 
ובטוחני,  “דברים בטלים",  הדברים הם בבחינת 
ושלום,  חס  להכשליני,  מעוניין  אינו  אחד  שאף 

29( בא י, כג.

ב"דברים בטלים"...
על  יקבלו   – הדברים  את  ששמעו  אלו  ולכן: 
לידי  יבואו  שהדברים  טובה  החלטה  עצמם 

מעשה בפועל.
מצרפה  הוא  ברוך  הקדוש  טובה  ו"מחשבה 
למעשה"30 - כידוע31 הפירוש בזה, ש"כאשר איש 
התורה  בימוד  דבר  איזה  לעשות  חושב  ישראל 
]גם  מצרף  הוא  ברוך  הקדוש  המצוות...  וקיום 
בהשגחה  עניינים  כמה  וזיכוך[  צירוף  מלשון 
פרטית  שיבוא לידי מעשה", כך שיש בידו דבר 

השלם – מעשה ביחד עם מחשבה טובה32.
הגאולה  את  וממהר  מקרב   – זה  ומעשה 
צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 

בשעתא חדא ובריגעא חדא.

)משיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, תשמ"ה. 
תורת מנחם התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 2133, 2139 
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

30( קידושין מ, א. ירושלמי פאה פרק א הלכה א. זהר חלק 
א כח, ב. ועוד.

31( ספר המאמרים תש"ב עמ 87.
32( ראה גם תניא סוף פרק טז.

את  נושאים  היו  שכאשר  מסופר  פרשתנו  בסוף 
“והורידו  ומכוסה:  הארון במדבר, היה הארון נסתר 
ונתנו  העדות  ארון  את  בה  וכסו  פרוכת המסך  את 

עליו כיסוי עור תחש...". 

היו  בארון  הפכים:  שני  נושא  זה  דבר  לכאורה 
דבר  הדברות,  עשרת  חקוקים  בהם  הברית  לוחות 
המורה על לימוד תורה באופן הנעלה ביותר, באופן 
תכלית   – בלומד  ו"נחקקת"  מתעצמת  שהתורה 
העילוי. אך מאידך היה הארון נסתר ומכוסה בעור 
תחש, כיסוי נמוך וירוד – תכלית ההעלם וההסתר. 

הביאור בזה: והתכלית היא לפעול “דירה בתחתונים" 
אין  ולפיכך  התחתון,  הזה  בעולם  ועלייה  בירור 
והלוחות  הארון  כאשר  העבודה  שתיה  הכוונה 

דווקא  להיעשות  צריכה  העבודה  אדרבה,  מגולים, 
דווקא עבודה  והלוחות מכוסים, שכן  כאשר הארון 
יהודי  לפועל:  ובנוגע  בתחתונים".  “דירה  פועלת  זו 
צריך לזכור שעליו לפעול “במדבר", ובמצב שהארון 
והלוחות מכוסים ונסתרים, כפי שהיה אצל ישראל 

בעת הליכתם במדבר.    

פרשת  את  בתורה  קוראים  במדבר  פרשת  קודם 
 – קוממיות"  אתכם  “ואולך  נאמר  בה  בחוקותי 
שהיא  והשלימה  האמיתית  הגאולה  על  הבטחה 
קודם  והיינו שעוד  ב"קוממיות".  ותכלית השלימות 
ואומרים  מכריזים  “במדבר"  פרשת  שקוראים 
שתכלית ההליכה ב"מדבר" היא בכדי להגיע לגאולה 

שלימה – “קוממיות".

סיכום
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משיח וגאולה

 דרישה לצאת 
מהגלות מיד!

בראותו שמשיח עדיין לא בא, חוזר ומבקש
לעילוי  באים  שעל־ידי־זה  דאתכפיא,  העבודה   – הגלות  דזמן  בעבודה  עילוי  שיש  אמנם  יודע  הוא 
דאתהפכא... אבל אף־על־פי־כן, לאחרי כל העילויים כו' – אינו מוכן להישאר בגלות אפילו עוד רגע אחד 
בלבד... ולכן מבקש כל יהודי בכל תפילה ותפילה: “ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" – ג' פעמים 

ביום, וביום השבת – ד' פעמים!
והגע עצמך: בתפילת שחרית דיום השבת מבקש יהודי: “ותחזינה... ברחמים" – בקשה הנאמרת ב"תפילת 
העמידה", לאחרי ההקדמה ד"א־דני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"... ש"יגיד" הוא מלשון המשכה... כעונה 

אחר הקורא,
ולאחרי שביקש זאת בתפילת לחש, ב"קלא פנימאה דלא אשתמע" – חוזר שליח הציבור ומבקש זאת עוד 
הפעם, ולא עוד, אלא שמבקש זאת בקול רם, שכן, בהיותו “שליח־ציבור" ]“צבור" – ראשי־תיבות צדיקים 
הצדיקים,  עם  הצדיקים  דהיפך  במצב  שהם  אלו  את  המחבר  וא"ו  שישנו   – ובהדגשה  ורשעים,  בינונים 
חיבור שנעשה אמנם באמצעות “בינונים", אבל סוף־כל־סוף מתחברים הם עם הצדיקים, עד שנעשים כולם 
למציאות של “צבור", מציאות אחת[, אשר “הן א־ל כביר לא ימאס" – יש לו “ברייטקייט" לבקש זאת בקול 

רם!
ואף־על־פי־כן, כעבור משך זמן – לאחרי קריאת־התורה, ואמירת “אשרי יושבי ביתך", דקאי בפשטות על 
הישיבה בביתו של הקב"ה, בית־המקדש, בזמן הגאולה – הנה בראותו שמשיח עדיין לא בא... חוזר ומבקש 

עוד הפעם: “ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"!...
הוא  )“במדבר"(, ההיפך  בגלות  יהודי על ההישארות  “הסכמה", חס־ושלום, מצידו של  כאן  אין  ובכן, 

הנכון – ישנה בקשה ודרישה לצאת מהגלות תיכף ומיד..

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת במדבר תשמ"ה, התוועדויות תשמ"ה, כרך ד, עמ' 2138( 

משיח־צדקנו בא תיכף ומיד לבית־הכנסת זה
...ויהי־רצון שמההליכה להקהיל קהילות בבתי־כנסיות ובתי־מדרשות באופן ד"הווי רץ למצווה" – נלך 

ונרוץ לקבל פני משיח־צדקנו תיכף ומיד.
ומיד לבית־הכנסת  כיוון שמשיח־צדקנו בא תיכף  – שאין צורך אפילו לרוץ בדרך קצרה,  ויתירה מזו 
ובית־המדרש זה, בית תורה, תפילה ומעשים־טובים של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )שהרי “קדושה לא 
זזה ממקומה"( אלופו של הדור, אשר על־ידו נעשה ההמשכה והגילוי דאלופו של עולם ב"גולה", שעל־ידי 

זה נעשה מ"גולה" “גאולה"...

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת במדבר תש"נ – הנחות בלה"ק – בלתי מוגה(
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“באהבתה תשגה תמיד"
כשהרבי התריע על לימוד כמות מצומצמת ב"זמן" – עונת לימודים 
בישיבות • על לימוד בהעמקה – כתוצאה מדרישת תלמידים • מדוע 
 • לימינו  אקטואלית  משמעות   – )בלבד(  המן  לאוכלי  תורה  ניתנה 
התייחסויות  שלל   • למעשה  הלכה  בעיון"  ל"לימוד  הרבי  הגדרת 

מרתקות והוראות של הרבי בקשר למצוות לימוד התורה

בארץ– הראשיים  הרבנים  ביקור  בעת  זה  היה 
הקודש הרה"ג ר' אברהם שפירא והרה"ג ר' מרדכי 
אליהו זצ"ל בחורף תשד"מ )בצל החכמה עמ' 226( 
שאין  הלימוד,  בכמות  החסרון  אודות  הרבי  העיר 
לומדים אלא מספר מצומצם של דפים בלבד ל"זמן" 
]=עונת לימודים של מחצית השנה[ או לשנה – זהו 
באותן  כבר  מציינת  הגמרא  בעוד  מבהיל!  מצב 
צריכין  ]הכל  חטיא"  למרי  צריכין  ש"הכל  דורות 
לבעל החיטין; קרי בקיאות וידיעת הענינים[ הנה 
אף־על־פי־כן דווקא בשנים הכי אחרונות מסתפקים 
וכפתגם  בלבד,  דפים  בלימוד מספר מצומצם של 

הידוע “מבקיעים שערה ושוכחים אודות הראש"!
בכלל  כי  בצער,  הרבי  ציין  הזדמנות  באותה 
נהיה בישיבות סדר של “וישן מפני חדש תוציאו", 
היינו, שלומדים דברים חדשים על חשבון הדברים 
צריכים  כי  ואמר  מללמוד,  פסקו  אותם  הישנים 

לתקן זאת.
מתחילים  כיום  כי  הגיבו  הראשיים  כשהרבנים 
כבר לחזור לסדר הלימוד הישן כלימוד מהרש"א, 
מהר"ם שיף וכיוצא־בזה הגיב הרבי: הלוואי שיהיה 

כן, ובאופן ד"אחישנה" !

בהסברה, בהחגיון ובהעמקה 
אדר  ד'  מבעלזא  האדמו"ר  של  בקורו  בעת 
 ;122 עמ'  החכמה'  )‘בצל  הרבי  אמר  תשמ"א 

מהדורה מעודכנת תשס"ט עמ' יא(:
בשנים האחרונות נוצר מצב שישיבות רבות הולכות 
מהשיטה  בהם,  נהוג  שהי'  הלימוד  סדר  את  ומשנות 
בלי  בקיאות  או  העמקה,  בלי  ]פלפול  בפולין  שנהגה 
העמקה[ – ללימוד של העמקה, וברובם לפחות שיעור 

אחד הנמסר בעמקות...
זאת,  נבע מכך שהתלמידים בעצמם דרשו  “הדבר 
שכן כאשר הם נפגשים עם בחורים מישיבות אחרות 

יתנהל  ומשוחחים עמם בלימוד הם רוצים שהדבר 
שבו  בסגנון  ולהתווכח  לפלפל  ויוכלו  כו'  בהדדיות 
רק  להראות  )לא  השונות  בישיבות  עמיתיהם  רגילים 
בקיאות או חידוד פלפול וכו' כי אם(, לשוחח בהסברה 

והגיון )בעבר כינו זאת בשם העמקה(.

מעלת “אוכלי המן" בימינו
פעמים רבות )ראה ‘ליקוטי שיחות' כרך כ' עמ' 
ועוד( ביאר הרבי את מאמר רבותינו  ואילך.   396
שם  עה"פ  רש"י  בשלח.  פרשת  ריש  )מכילתא  ז"ל 

טז, ד( “לא ניתנה תורה כו' אלא לאוכלי המן". 
האדמו"ר  ביקור  בעת  הרבי  ציין   – הכוונה 
מסדיגורא בשנת תשד"מ )בצל החכמה עמ' 235( – 
לא “אימרה חסידית", אלא פירוש הדבר במכילתא 

ע"פ נגלה:
כאשר יהודי לומד תורה עליו להיות במצב נפשי 
שאין לו שום טירדא ודאגה מעניני העולם בדומה 
ל"אוכלי המן" שלא היו להם שום דאגות וטירדות 
מעניני העולם, ורק באופן כזה יכול להיות לימוד 

התורה כדבעי.
תורה  תלמוד  הלכות  ראה   – המן  אוכלי  “בדוגמת 
לאדמו"ר הזקן פרק ג' סעיף ב', שהעושה תורתו קבע 
עסק  “במעט  )גם(  הקב"ה  לו  עוזר  עראי  ומלאכתו 

ומלאכה".
 כך ציין הרבי ב'לקוטי שיחות'  כרך כ' עמ' 397 

הערה 85.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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עיון – ונפתוח ספרים...
לאחד  הרבי  הורה  )לערך(  תשט"ו  בשנת 
מתלמידי הישיבה ששאל ב'יחידות' מהי ההגדרה 
ללמוד  הרבי  לתביעת  )בקשר  בעיון"  “לימוד  של 
וחסידות(  נגלה   – לעיון  הן  למיגרס  הן  יום  בכל 
)‘היכל  קירש(  שי'  שלמה  ר'  בהרה"ת  ]המדובר 

מנחם' כרך ב' עמ' רי ואילך(:
'לימוד בעיון' הפירוש במה שקשור לנגלה – שבכל 
מובא  וכו'  ובתוספות  רש"י  בפירוש  מקום שהגמרא, 
וכיוצא־בזה, יש לפתוח את  ענין ממקום אחר בש"ס 
הספר ואכן לעיין בו ועל־ידי־זה ניתוסף בהבנת העניין 

)וקישורו( על אתר. ועד"ז במה שקשור לחסידות.

ביטול תורה באיכות
תשט"ז  השבועות  דחג  ב'  יום  בהתוועדות 
תורת  ואילך;   566 עמ'  ס'  כרך  שיחות  )ליקוטי 
מנחם כרך טז עמ' 344 – 354( חידש הרבי חידוש 

גדול:
כשם שיש ביטול תורה בכמות כך ישנו ביטול תורה 
קדושת  כב'  הוראת  כלפי  נסובו  הדברים  באיכות. 
שיעור  )וקביעת(  לימוד  אודות  מוהריי"צ  אדמו"ר 
תורה בעיון; הרבי הסביר בהרחבה : מי ששייך ללמוד 
כיון שלא  יצא",  “לא   – ולומד בשטחיות  תורה בעיון 
ניצל לזה את כל כוחות נפשו, ונמצא שרק חציו למד.
)שבט תשס"ה(   14 גליון  ‘פרדס חב"ד'  ]וראה   

עמ' 171 ואילך[.

“תורתו אומנותו" )באיכות( 
– גם לבעלי בתים

משנת  במכתבו  הרבי  חידש  גדול  חידוש  ועוד 
תשל"ד )‘לקוטי שיחות' כרך יב עמ' 229(:

הרי  אומנותן,  תורתן   – וחבריו  רשב"י  דרק  ואף 
באופן  בתורה  עתים  לקבוע  אחד־ואחד  לכל  אפשר 
אומנתו.  דתורתו  באופן  לימודו  יהיה  ההיא  שבעת 

ואמרה תורה: קבוע לא בטיל.
זאת אומרת אשר מיום סגולה זה ובכח יום סגולה 
דתורתו  באופן  יום  בכל  בתורה  עתים  לקבוע  זה 
יוסיף   – זו  עתים  קביעות  לו  יש  שכבר  וזה  אומנתו. 
מנה  לו  שיש  מי  וכמחז"ל  לתושי'  בכפלים  עליה 
רוצה מאתים כו' – קביעות־עתים בתורה לעצמו וכן 
ישראל  אהבת  “ומתוך  ברבים  בתורה  קביעות־עתים 
בו שבני־ישראל  התלוי  ככל  ישתדל   – הגבלה  שבלי 
הנ"ל:  ככל  גם־כן  יעשו  כולו  מקום  בכל  הנמצאים 

בסביבתם  ולהשפיע  לעצמם,  בתורה  קביעות־עתים 
שיעשו כן.

 מאמרי חז"ל שלא
 הגיעו לידינו

מנחם  )תורת  תשל"א  תשרי  וא"ו  בהתוועדות 
מאמר  הזכרת  אגב  הרבי  ציין   )52 עמ'  סב  כרך 
חז"ל “כל מי שאין לו בית אינו אדם" )יבמות סג, ב. 
אבל שם יש גירסא אחרת( שקרוב לוודאי שמאמר 
רז"ל זה – שהובא בכמה מקומות – הוא ממדרשי 
לידינו,  הגיעו  ולא  הראשונים  בימות  שהיו  חז"ל 

ולדוגמה: 
“אל תקרי מחיה אלא מהוה"... ועל דרך זה המובא 
מספר  כציטוט  ב'(  פרק  )ריש  התניא  ספר  בתחילת 
בזוהר  נמצא  ולא  נפח"..  דנפח מתוכיה  “מאן  הזוהר 

שלפנינו.
עמ'  כו  כרך  שיחות'  )‘ליקוטי  אחרת  בשיחה 
95 בשולי הגליון( מציין הרבי שיש אומרים שכך 
שחסרים  שלפנינו  הירושלמי  בתלמוד  גם  אירע 
המקורי:  הירושלמי  בתלמוד  שהופיעו  פרטים 
]=אינו  ליתא  שלפנינו  שבירושלמי  העירו  “וכבר 
דוגמה  )באותה  סבור  הרבי  אמנם  בנמצא[". 

שהובאה שם( שאין הדברים מוכרחים!

 כל הלכה מוסיפה
 לחומר הנלמד

בביקור האדמו"ר מבעלזא בשנת תשמ"א אמר 
111; מהדורה מעודכנת  )בצל החכמה עמ'  הרבי 

)תשס"ט( עמ' ז(:
רואים במוחש שכאשר מתווספת ידיעת ]= אפילו[ 
נוספת, הרי בדרך ממילא מקבלים הסתכלות  הלכה 
והבנה חדשה ורחבה יותר בכל הענינים שלמדום עד 

אז!

כך נשלמו “מיום ליום" 
בשבעים שנות חיי הרמב"ם

בהתוועדות ש"פ שמות תשנ"ב הצביע הרבי על 
זאת  הזכיר  הרבה  בענוותנותו  כי  אם  נפלא  דבר 

באופן של אפשרות בלבד )“ואולי יש לומר"(:
הרמב"ם חי ע' )שבעים( שנה פחות פ"ג יום – פ"ג 
בערב  הולדתו  ליום  טבת  בכ"ף  הסתלקותו  בין  יום 
פסח. ואולי יש לומר שפ"ג יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג 
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הלכות שבספר ‘משנה תורה'.
הלכות  פ"ג  כולל  תורה  משנה  ספר  כלומר: 
כלומר נושאי הלכות מ"הלכות יסודי התורה" עד 
“הלכות מלכים" ]וע"י שכתבם ממילא נשלמו ימי 
ע"י  זה  דרך  ועל   – ליום"  “מיום  של  באופן  חייו 

שבני ישראל לומדים אותם ![.

למה נהגו ישראל לקיים “הוי 
גולה למקום תורה"?

אמרו חז"ל “הוי גולה למקום תורה" ודייק הרבי 
)‘התוועדויות תשמ"ז' כרך ד' עמ' 141(:

במקום  הימצאותו  עובדת  הוא  העיקר  לכאורה 
למקום  ממקומו  גולה  אם  מינה  נפקא  ולמאי  תורה, 
תורה, או שנמצא מלכתחילה במקום תורה – אלא, 
תורה"  “מקום  היותו  עם  הרי  במקומו,  נמצא  כאשר 
על־דרך  ההנהגה  מסדר  בלבולים  כמה־וכמה  ישנם 
כנוהג  ]המתחייבים  נימוסין  ביקורי  כגון   – הרגיל 
הוא  כאשר  בעוד  וכיוצא־בזה,  זה,  אצל  זה  העולם[ 
ללימוד  להתמסר  יכול  אזי   – תורה"  למקום  “גולה 

התורה ללא בלבולים.
ולכן נהגו ישראל בכל הדורות לקיים את ההוראה 
ד"הוי גולה למקום תורה", לשלוח את בניהם לישיבה 
ריבוי  את  לחסוך  מהבית,  מקום  בריחוק  שנמצאת 
נעוריו  חברי  משפחתו,  ובני  הוריו  אצל  הביקורים 
וכו', וממילא מפריע הדבר להתמדה ושקידה בלימוד 
התורה, מה־שאין־כן כאשר “גולה למקום תורה", אזי 

מצליח בלימוד התורה באופן נעלה יותר.

“לא מצאתי לעת־עתה 
בפוסקים"

במסכת עבודה זרה יט' א נאמר: לעולם ילמד 
)‘לקוטי  הרבי  ומציין  חפץ  שלבו  במקום  אדם 

שיחות' כרך כ' עמ' 397 הערה 93(:
ולהעיר: הדין הנ"ל לא מצאתיו )לעת עתה( ברי"ף 

כו' שולחן־ערוך אדמו"ר הזקן ! וצריך־עיון־גדול.
בשנת תשכ"ז נשאל הרבי למחז"ל זה: “אין אדם 
לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ" – הרי חפץ 
פירושו פנימיות הרצון, כמבואר במקומות רבים, 
ולא כל אחד זוכה לדעת אמיתית פנימיות רצונו, 

ואם־כן איך אפשר לדעת בעצמו מקום הלימוד.
הרבי השיב בקצרה )‘אגרות קודש' כרך כד עמ' 

רעא(: 

לאיזה  בנוגע  הוא  במחז"ל  חפץ"  “שלבו  הלשון 
יורה־ )שולחן־ערוך  “שרוצה"  הלשון   – וכו'  מסכת 

דעה סוף־סימן ר"מ(.
ובהמשך לזה הוסיף הרבי וכתב בכ"ד טבת של 

אותה שנה )אגרות־קודש שם עמ' רפא(:
וכיוצא־בזה(־צריך־ כולל  )בבחירת  פסק־דין 
)ובפרט  “רוצה"  ולשונו  להיות על־פי השולחן־ערוך, 
הוא  בשולחן־ערוך  וההוראה  מהש"ס(.  בזה  ששינה 
ויצא  בשיחת  בהמדובר  מה־שאין־כן  להתלמיד, 

תשכ"ה שמצטטה. וקל־להבין.
ביאור זה נכתב בקשר לשינוי במסכת ע"ז, פעם 
"במקום  ופעם  חפץ"  שלבו  “ממקום  נאמר  אחת 
שלבו חפץ". ופירש המהרש"א, שפעם אחת מוסב 
ומה  ופעם שנייה על מקום הלימוד.  על המסכת 
שבשולחן־ערוך כתב לשון “רוצה", אולי הוא מפני 
אפשר  שאי  אחרים  כלפי  מופנית  הוראה  שהיא 
ש"פ  כבשיחת  רצונם  חיצוניות  את  אלא  לדעת 

ויצא תשכ"ה )‘לקוטי שיחות' כרך ה' עמ' 379(.
וירא תש"מ  והרבי הסביר ברבים בשיחת ש"פ 

)‘ליקוטי שיחות' כרך כ' עמ' 379( : 
“ראשית  אמנם לצד הקבלת־עול הבסיסית שהיא 
רצון  מתוך  גם  ללמוד  יהודי  על  ושרשה"  העבודה 
הרצון  פנימיות  רק  לא  רצונו,  מונח  בכך  ותענוג 
)“חפץ"( אלא הדבר צריך להיות חדור גם בחיצוניות 
 – )בגלוי(  הרצון  יחסר  דאם  הגלוי,  רצונו   – הרצון 
וזהו לא רק  וחסר המעשה שהוא הרצון.  ילמוד  לא 
)וממילא  חפץ"  שלבו  במקום  אדם  ילמד  “לעולם 
גם־רוצה( אלא אכן “במקום שלבו רוצה" שם רצונו 

בגלוי.

הכל תורה
תורה".  גם  הינו  בתורה  קא־סלקא־דעתך  “כל 
פתגם זה )ראה ‘ליקוטי שיחות' כרך כ' עמ' 374(, 
שיחות  ובכמה  חשובה,  קביעה  בו  ראה  הרבי 
העמיק לבאר קס"ד שבגמרא )ראה לקוטי שיחות 

כרך ח"י עמ' 240 ועוד(.
קבע  כו(  כרך  שיחות'  )‘לקוטי  השיחות  באחת 
לימוד  דורש  הרמב"ם  של  הווא־אמינא  גם  הרבי 

)וביאור(!

חידוש נפלא
מנחם  )תורת  תשמ"ז  ויחי  בש"פ  הרבי  בדברי 
 – נפלא  חידוש  טמון   )263 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ז 
ובדרך־אגב:  בהבלעה  נאמרו  שהדברים  למרות 
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סימן  הזקן  אדמו"ר  ערוך  )שולחן  להלכה  נפסק 
לבית־ לבוא  יכול  שאינו  “אנוס  יו"ד(  סעיף  צ 
שהציבור  בשעה  להתפלל  לכוין  לו  יש  הכנסת... 

מתפללים בבית הכנסת". והרבי אמר: 
ועל דרך זה בנוגע ללימוד התורה, שאם הוא אנוס 
יכול  ברבים:  הנלמד  בשיעור  להשתתף  יכול  שאינו 
באותו  גם   – טוב  ומה  לומד  ללמוד בשעה שהציבור 

ענין שהציבור לומד )וכן הוא בענין קיום מצוות(!

תיבול השיעורים ביראת 
שמיים ומצוות מעשיות

כך כתב הרבי לגה"ח ר' שלמה יוסף זוין בכ"ח 
טבת תשי"ד )‘אגרות קודש' כרך ח' עמ' קלא(:

נהניתי ממה שכיבדו את כת"ר ]כבוד־תורתו[ שי' 
ומסרו לו את השיעור גמרא ע"י הרדיו...ובוודאי מזמן 
לזמן ימצא הזדמנות לתבל את השיעורים בענינים של 
יראת־שמים בהנוגע למצוות מעשיות – שהרי זה כל 

האדם...

עיצוב השקפת העולם של 
שומעי השיעורים

וברוח זו כותב אל הרב מ. ליסמן בט"ז מנחם אב 
תשי"ט )‘אגרות קודש' כרך ח"י עמ' תצו(:

שיעור  לומד  כבוד־תורתו  כי  לראות...  נהניתי 
ברבים בגמרא.

 – ז"ל  חכמינו  להוראות  בהתאם  שהוא  ותקותי 
שאפילו  יום־יום...  בחיי  מעשה  לידי  המביא  לימוד 
שבמעשה,  בעניינים  קשור  אינו  שלכאורה  לימוד 
על כל פנים בהשקפה ראשונה, בכל זה מעצב הוא 
כל השקפת  על  הוא  משפיע  במילא  עולם,  השקפת 
מיוחדת  לב  שימת  דורש  המושפעים...  של  עולמם 

ותיקון בכמה נקודות עיקריות.

 תיבול ברעיונות 
מתורת החסידות

אל הגה"ח ר' הלל פעוונזער מפריז כותב הרבי 

בחורף תשי"ד )‘אגרות קודש' כרך ח' עמ' צ'(:
ובטח  הש"ס..  בסיום  הדרן  שאמר  ידיעה  קבלתי 
מתבל בזה גם כן איזה רעיונות מתורת החסידות, כי 
ה'־אלוקיכם,  את  ליראה  האדם  כל  זה  סוף־סוף  הרי 
המבוארים  העניינים  ע"י  באים  אמיתית  וליראה 
בתורת החסידות, ובמילא כל הזדמנות יש לחפש איך 

לפעול בזה.

להחדיר בשומעי לקחו 
חביבות התורה

כותב  בישיבה  שיעור  למגיד  שנתמנה  מי  ואל 
הרבי בד' כסלו תשי"ד ) שם עמ' לח(:

טוב  פרי  שיראה  מהשם־יתברך  יהי־רצון  הנה 
ע"י  התורה  חביבות  לקחו  בשומעי  ויחדיר  בעמלו 
יראת שמים טהורה לברך נותן התורה, נותן - לשון 
...( ובזיעה‚  ברתת  ביראה  באימה  להלן  ומה  הווה, 
אחד  )בכל  כאן  אף  הוי'(  דשם  אותיות  ד'  נגד  שזה 
בכל מקום ובכל זמן – עולם שנה נפש( באימה ביראה 

ברתת ובזיעה.

באיזו מסכת להתחיל
משה  למו"ה  הרבי  כותב  תשי"ח  תשרי  בי"א 
יצחק העכט מניו־הייווען )‘אגרות קודש' כרך טז' 

עמ' יט'(:
לעת־ בשבוע  אחת  שעה  רק  הוא  שהלימוד  כיון 
הסוגיות  שאין  במסכת  הלימוד  שיהי'  מהנכון  עתה, 
שיציע  טוב  הקטנות..  ממסכתות  וכן  כל־כך  ארוכות 
במסכת  השנה..  ראש  מסכת  מגילה..  מסכת  ללמוד 
בכמה  פירושים  למצוא  יש  ואשר  הלב,  את  המושך 
אופנים בפירוש העין יעקב. שבטח מכל אופנים אלו 

יכול לבחור הדרך המתאים ביותר לקהל שומעיו.
על  הרבי  של  בהתבטאות  זו  רשימה  ונחתום 
הספר ‘באר מים חיים', על התורה שמחברו הרב 
מצ'רנוביץ שגופו הקדוש נטמן בצפת – רבי חיים 
טיראר נמנה על מנהיגי הדור השלישי של תנועת 
החסידות: “זהו ספר של תלמיד הבעש"ט, העוסק 

בדרגות בעבודת השם".
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נפקא מינה מה קורה 
ב'וֹול סטריט'

פרקים  מכירה  הלכות   – ברמב"ם  היומי  בשיעור 
כ"ה, כ"ו, כ"ז1 – נתבארו פרטי דיני מכירה – “המוכר 
דבר שיש לו תשמישין, לא מכר את התשמישין אל 
אם כן פירש"2, ובהמשך ההלכות מביא כמה וכמה 
דוגמאות – ממכירת בית, חצר, שדה ועיר, וכיוצא 
בהם  וכיוצא  הדברים  אלו  כל  “אין  ומסיים3,  בזה. 
מעניינים אמורים אלא במקום שאין שם מנהג ולא 
במקום  אבל  עצמו,  בפני  דבר  לכל  ידועים  שמות 
שנהגו שהמוכר כך מכר כך, הרי זה מכור, וסומכין 
לבית  בית  אלא  קורין  שאין  מקום  וכן  המנהג.  על 
לבדו, או שקורין בית לבית וכל סביבותיו ולכל שעל 
גביו, הולכין אחר לשון אנשי המקום... בכל הולכין 

אחר השמות הערוכות בפי כל".
ומתן  משא  דברי  בכל  גדול  עיקר  וזה  ומוסיף4, 
ואחר  המקום  באותו  אדם  בני  לשון  אחר  הולכין 
המנהג, אבל מקום שאין ידוע בו מנהג ולא שמות 
מיוחדין, אלא יש קורין כך ויש קורין כך, עושים כמו 

שפירשו חכמים בפרקים אלו".
ובפרק שלאחרי זה5 מבאר עוד כמה פרטי דינים 
וכיוצא בזה, ומסיים6:  בנוגע למכירת ספינה, קרון 
“אל ילוז מעיניך העיקר הגדול בדברים אלו, שהוא 
דבר  לכל  ביחוד  הידועים  והשמות  המדינה  מנהג 
ודבר, ובמקום שאין מנהג ולא שם שהכל אומרים לו 
ביחוד ולא שתוף, הולכין אחר אלו הכללות שבארו 

חכמים כמו שביארנו".
ועל דרך זה בשיעור של יום המחרת7 - “וכן כל 
הדברים האלו במקום שאין שם מנהג כמו שביארנו, 
ואחר  המנהג  אחר  הלך  מנהג,  שיש  במקום  אבל 

1( הערת המערכת: השיעור של יום רביעי )כ"ד אייר תשע"ט(.
2( ריש פרק כה.

3( פרק כו הלכה ז.
4( שם הלכה ח.

5( פרק כז.
6( שם הלכה יא.
7( סוף פרק כח.

לשון רוב אנשי המקום הידועים להם".
הרמב"ם  מפרשי  שהעירו  כפי   – להבין  וצריך 
גדול"  ה"עיקר  את  הרמב"ם  וכופל  חוזר  מדוע   –
ואינו  כו',  אדם  בני  ולשון  המנהג  אחר  שהולכים 
מיד  ולהדגיש  אחת,  פעם  זה  עניין  לכתוב  מסתפק 

את הזהירות שבדבר, “אל ילוז מעיניך כו'"?
הגדול"  ל"עיקר  בנוגע  בזה:  הביאור  לומר  ויש 
ואחר  אדם  בני  לשון  אחר  הולכין  ומתן  שבמשא 
מנהג המדינה, יש לומר, שהרמב"ם חוזר וכופל זה 

מצד גודל החידוש והתמיהה שבדבר.
דלכאורה הרי זה דבר תמוה לגמרי: מכיוון שכל 
על  בתורה  נתפרשו  המכירה  באופן  הדינים  פרטי 
המדינה,  מנהג  עם  להתחשב  הייתכן   – חכמים  ידי 
מנהג התגרים, מנהג שהוא בניגוד ל"כללות שביארו 
ב"וואל  נעשה  מה  מינה  נפקא  למאי  חכמים"? 

סטריט" – כשישנם “כללות שביארו חכמים"?!
ולהוסיף, שהמדובר הוא לא רק אודות המכירה 
עצמה, אלא גם על כל המסתעף מזה, ולדוגמא: אם 
קידש אשה בחפץ שאודותיו דנים אם נכלל במכירה 
אם לאו, שאז, השאלה היא )לא רק אם החפץ שלו 
לה  יש  האם  קידושין,  קידושיו  אם  אלא(  לאו,  אם 
דין של אשת איש אם לאו. ואם כן גדולה עוד יותר 
“מנהג  אחר  הולכין  כזה  חמור  שבעניין  התמיהה 
ה"כללות  אחר  ולא  סטריט",  “וואל  המדינה", 

שביארו חכמים"!
הרמב"ם  צריך  שבדבר,  החידוש  גודל  ומצד 
להדגיש ש"עיקר גדול, בכל דברי משא ומתן הולכין 
המנהג",  ואחר  המקום  באותו  אדם  בני  לשון  אחר 
הגדול  העיקר  מעיניך  ילוז  “אל  ולכפול,  ולחזור 
כלומר,  וכו'",  המדינה  מנהג  שהוא  אלו  בדברים 
מנהג  אחר  הולכים  ומתן  גופא שבמשא  זה  שעניין 
המדינה, ולא אחר ה"כללות שביארו חכמים", הוא 

עיקר גדול בתורה!

)משיחת ש"פ וירא תשמ"ח. תורת מנחם התוועדויות 
תשמ"ח ח"א עמ' 000, 468. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

ליישר הדעות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת במדבר1

כ"ז באייר – מברכים החודש 
סיוון

השכם בבוקר – אמירת תהילים בציבור. אחר־
מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  לומדים  כך 

לכולם, ואחר־כך – התפילה2.
דקות   54 ו   2 בשעה  בבוקר  שני  יום  המולד: 

וחלק 1.
ומחזיקו  ספר־התורה  את  בידו  נוטל  הש"ץ3 

בשעת ברכת החודש4.
ביום  סיוון  “ראש־חודש  החודש:  מברכים 

השלישי".
‘אב  אומרים  סיוון(  החודש  )מברכים  זו  בשבת 

הרחמים'5.
הספר־תורה  את  מוסרים   – ‘אשרי'  לאמירת 
לשבת,  רשאי  והציבור  בישיבה,  להחזיקו  לאחר 
הרבי  נהג  )וכן  בידו  שוב  נוטלו  ‘יהללו'  והאומר 
ואמר  בעצמו,  הספר  את  שנטל  ש"ץ,  בהיותו 

‘יהללו'6(.

1( בחו"ל – פרשת בחוקותי.
2( ספר־המנהגים עמ' 30.

3( אינו חייב להיות ש"ץ דשחרית או דמוסף, כי־אם הש"ץ 
לעניין זה )בבית חיינו אמר זאת הגבאי והבעל־קורא הרה"ח 
מרדכי  ר'  הרה"ח  הבעל־קורא  ואחריו  ע"ה,  גורדון  יוחנן  ר' 

שוסטערמאן ע"ה - ‘למען ידעו... בנים יוולדו' עמ' 137(.
יתן  משך־זמן,  להחזיקו  לו  וקשה  זקן  הוא  אם  ורק   )4
שנדפס  בנושא  ב'בירור'  נסמנו  )המקורות  להחזיקו  לאחר 

ב'התקשרות' גיליון תצו עמ' 17, עיי"ש(.
5( כ"כ אדה"ז בסידורו.

כלל  בדרך  היה  העמוד,  לפני  בש"ק  התפלל  כשהרבי   )6
הבימה,  על  ההפטרה(  אמירת  )לאחרי  לעמוד  נשאר 
הספר־תורה  ומלווה  ‘יהללו'  מכריז  היה  ל'יהללו'  וכשהגיע 
 .)42 עמ'  ומנהגי ש"ק  הליכות  )לקט  לארון הקודש  בחזרה 
אבל בימות החול חזר הרבי לפני העמוד כדי לומר ‘אשרי' 
‘ובא־לציון' וקדיש תתקבל, ואחרים אמרו ‘יהללו' )הרה"ח ר' 

התוועדות בבית־הכנסת7.
הבאים,  וחמישי  שני  בימי  וכן  שבת,  במנחת 
קריאת  את  ומסיימים  נשא,  בפרשת  קוראים 
השלישי: “זאת עבודת... בני מררי... אהרון הכהן" 

)ד,לג(8.
אחר תפילת מנחה, פרקי־אבות – פרק ה.

יום שלישי
ראש־חודש סיוון

אומרים  אין   – בכלל  ועד   – בחודש  י"ב  עד 
תחנון9. אין מתענים עד אחרי חג השבועות, אלא 

חתן ביום חופתו10.

יום רביעי
ב' בסיוון

“יום המיוחס"11.

הכנות למתן־תורה
* “ההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על־ידי 
לימוד התורה ]ובפרט הלכות החג, כולל ובמיוחד 
)הן בנגלה דתורה  לימוד... העניין דמתן־תורה   –
ניתוסף  זה  שעל־ידי  החסידות...  בתורת  והן 

יוסף־יצחק שי' אופן(.
7( היום־יום, ל' ניסן.

8( ספר־המנהגים עמ' 14.
9( סידור אדה"ז, לפני ‘למנצח... יענך'.

10( שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"כ, מג"א סי' תקעג ס"ק א. לוח 
כולל־חב"ד.

ממלכת  לי  תהיו  “ואתם  ישראל  לבני  נאמר  ביום  שבו   )11
כהנים וגוי קדוש" )שמות יט, ו(. ביאורי מעלת היום בכתבי 
הרבי הובאו בס' ‘שערי המועדים – שבועות' סימנים יב־טז, 

ואודות שם היום – ר"ס יד.

הלכות ומנהגי חב"ד
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התורה[12,  לקבלת  והגעגועים  בהתשוקה 
ואחדות  ישראל  באהבת  ההוספה  על־ידי  וכן 
ישראל; קבלת החלטות טובות להוסיף בלימוד 
נגלה ופנימיות התורה, הלכות פסוקות, ובפרט 

בלימוד ספר הי"ד להרמב"ם13.
של  ]אנשים,  של  ‘כינוסים'  לארגן  צריכים   *
‘צבאות  ישראל,  ילדי  של[  ובפרט  נשים14, 
מתן־ לפני  תורתנו':  מתן  ל'זמן  בקשר  ה'', 
מתן  ב"זמן  למתן־תורה,  הכנה  בתורת   – תורה 
תורתנו" עצמו... וכן לאחרי מתן־תורה – בימי 

התשלומין.
בכינוסים אלו ובכל מקום יש להודיע ולפרסם 
דחג  התורה  לקריאת  יגיעו  ישראל  ילדי  שכל 

השבועות15.

יום חמישי
ג' בסיוון

תחילת שלושת ימי ההגבלה.
ערב  קודם  הגבלה,  בימי  כשהסתפרו 
אדמו"ר  כ"ק  רוח  היתה  לא  השבועות,  חג 

)מהורש"ב( נ"ע נוחה מזה16. 

יום שישי
ד' בסיוון

חג־השבועות  שערב  זו,  כבשנה  בקביעות 
בליובאוויטש להסתפר בערב  נהגו  חל בשבת, 

12( ספר־השיחות ה'תשמ"ח ח"ב עמ' 462.
13( ‘התוועדויות' ה'תשמ"ח ח"ג עמ' 410.

 221 עמ'  ח"ג  תשמ"ט  התוועדויות'   – ‘תורת־מנחם   )14
)מוגה(, ועיי"ש עמ' 229.

15( בחומר ההסברה שפירסמו בנ.י. בשנת תש"מ בנושא 
זה, כתבו שיביאו כל ילד “מבן חודש ומעלה". ושאל הרבי 

מדוע לא הוסיפו “אם הבריאות מרשה לו".
16( ספר־המנהגים שם, וש"נ.

שבת17. והיא מצווה כפולה – הן לכבוד שבת18 
הן לכבוד יום־טוב19.

הרגילים בנתינת צדקה בכל יום – בערב־שבת 
זה יתנו גם בעד שבת ובעד חג־השבועות. ועל־
דרך־זה בכל ערב שבת־קודש וערב יום־טוב20.

לכל  החג  צורכי  נתינת  אודות  להזכיר  יש 
לחג  בנוגע  יתרה  ובהדגשה  לזה,  הזקוקים 

השבועות, הן מצד הנותן הן מצד המקבל21.
‘חג  בליובאוויטש  נקרא  היה  השבועות  חג 
]הרב מכונה  רבנים  באים  היו  בו  כי  המ"צות', 

מ"ץ או מו"ץ: מורה צדק[ חסידים לרבי22.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לאחל ברכת החג 

בנוסח “לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות"23

הכנות לחג
קישוט בית־הכנסת: בבית־המדרש של הרבי, 
וכן בקהילות רבות של חב"ד, לא נהגו בשטיחת 

עשבים והעמדת אילנות לכבוד החג24.
לצורך  דלוקה25  אש  להשאיר  לזכור  יש 

לוויטין  הרב שמואל  236 בשם  עמ'  17( שבח המועדים 
ע"ה )והביא כן מכף החיים סי' תצג ס"ק יג. ושכ"כ בשו"ת 
דבורקין  שמעון  זלמן  הרב  סה(.  סי'  ח"ג  אלעזר  מנחת 
בעש"ק,  להסתפר  שצריכים  פשוט  לדידי  כתב:  ע"ה 
מחמת הרבה טעמים שיש לי, וכן עשיתי מעשה בעצמי, 
ר אותי, נקרא הספר ע"י הטלפון  ר לסּפֵ וכשהתחיל הַסּפָ
]מהמזכיר הרב[ חודקוב, וביקש אותי באם ביכולתו לבוא 
ר אותו" )מכתבו ב'קובץ רז"ש' עמ'  תיכף לכ"ק אד"ש לסּפֵ
61(. ‘אוצר מנהגי חב"ד' חג השבועות )הנדפס עם תיקון 

ליל שבועות(, עמ' רמב.
18( שו"ע אדה"ז סי' רס ס"א.

19( שו"ע ]הב"י[ סי' תקל"א ס"א, וראה משנה ברורה שם 
בשער הציון ס"ק א, ובס' חוה"מ כהלכתו רפ"ג ובהערות.

20( לקוטי שיחות חלק כח עמ' 315 ס"ג.
21( התוועדויות תשמ"ג ח"ג עמ' 1536, תשמ"ח ח"ג עמ' 

.390
22( סה"ש תרצ"ו עמ' 137 )כנראה שם, החל מזמן אדמו"ר 
ה'צמח־צדק'(. ביאור העניין באריכות, בס' השיחות תש"נ 

ח"ב עמ' 487 ואילך.
מהוריי"צ,  אדמו"ר  מכ"ק  מקורו  שהנוסח  והזכיר   )23
חג  ‘אוצר'  ראה  מהורש"ב,  אדמו"ר  מכ"ק  עוד   – ובטח 

השבועות, עמ' רלט וש"נ.
24( אם כי מנהגים אלו )עשבים – שגדלו סביב הר סיני, 
האילן,  פירות  על  נידונין  שבעצרת  להזכיר   – ואילנות 
ויתפללו עליהם( הובאו בשו"ע אדה"ז סי' תצד סי"ד־טו, 

ואף בלוח כולל־חב"ד – ‘אוצר' עמ' רמז.
25( אם כי ‘נר נשמה' ממש, אין מדליקין כלל לימי ‘יזכור' 
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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

הדלקת הנר, בישול והדלקת אש בחג. יש לזכור 
כנדרש  לתאורה  שעון־השבת  את  היום  לכוון 
בליל שבועות26. מקררים שיש להם התקן שבת 

אלקטרוני – יש לזכור לכוונו לשני ימים.
ונכון שיתחילו ]הבנות[ להדליק פעם  “כדאי 

אלול־ ‘אוצר'  שכא,  עמ'  ח"א  במסיבו  המלך   – למנהגנו 
תשרי עמ' רכד.

26( אודות עריכת שינויים בשעון־שבת בעצם יום השבת 
סכ"ה  פי"ג  כהלכתה'  שבת  ‘שמירת  ראה  ביום־טוב,  או 
ח"ג  אומר  יביע  שו"ת  ואילך.  סכ"ו(  החדשה:  )במהדורה 
או"ח סי' יז־יח. שו"ת מעשה חושב ח"א סי' ל. ע"פ שחל 

בשבת פי"ב ס"ל.

יברכו  שאז  השבועות,  בחג  תיכף  הראשונה 
הדלקת  מצוות  קיום  התחלת  על  גם  שהחיינו 
יום טוב... והמהדרות להתחיל בשבת־קודש  נר 

הקודמת – יקנו להן שמלה חדשה"27.

27( סה"ש תש"נ ח"ב עמ' 481, ‘שערי הלכה ומנהג' או"ח 
ח"א עמ' רסא. וראה שם ובשולי הגיליון אודות ברכה בלא 

בגד חדש.
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