
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

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת קורח • כ"ה בסיוון התשע"ט

א'שא

 שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים



והשיב  ארץ־ישראל,  בעלות  על  העולם  אומות  ערערו  בסיוון  בכ"ה 
להם גביהה בן פסיסא “תשובה ניצחת", וביקשו “תנו לנו זמן שלושה 
בתיהם כשהיו  הניחו  מיד  ולא מצאו תשובה,  “הלכו  וכאשר  ימים", 
מלאים, שדותיהם כשהן זרועות, כרמיהם כשהן נטועות, הלכו וברחו 
הייתה  סיוון  כ"ח  שביום  נמצא,  יום־טוב".  היום  אותו  ועשו  להם... 
ההצלה בפועל מאומות העולם. ומקשר זאת הרבי עם הצלתו ביום זה, 
שהביאה תנופה חדשה – ע"י העמידה בתוקף עם התורה – בהעבודה 

ד'כיבוש הארץ' )“עשה כאן ארץ־ישראל"( דחצי כדור התחתון!
)לוח השבוע, עמ' 12(

4 < דבר מלכות • 8 < ניצוצי רבי • 12 < הלכות ומנהגי חב"ד

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר: הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב

 מערכת: לוי־יצחק שייקביץ, יוסף־יצחק אולידורט, 
אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי

מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר  חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :פקס: 03-9606169 אינטרנט

ISSN 7474-0793

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
2.594.094.375.459.0812.441.197.50.68.18ו', כ"ה בסיון 

2.594.104.375.459.0912.441.207.50.78.19ש"ק, כ"ו בסיון 
3.004.104.385.459.0912.441.207.50.78.19א', כ"ז בסיון 
3.014.114.385.469.0912.441.207.50.78.19ב', כ"ח בסיון 
3.014.114.385.469.0912.451.207.50.78.18ג', כ"ט בסיון 

3.024.124.395.469.1012.451.207.50.68.18ד', ל' בסיון 
3.034.124.395.479.1012.451.207.50.68.18ה', א' בתמוז 
3.044.134.405.479.1012.451.217.50.58.18ו', ב' בתמוז 

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר־שבעחיפהתל־אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
7:138:317:298:347:228:357:298:32קרח
7:138:307:288:337:218:357:298:31חוקת



הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

תורה ספוגה יראת שמים

פרשת קורח | מי בעל הבית
הראשון שנאמר עליו "עושר שמור לבעליו לרעתו" הוא קורח )פסחים קיט, א(, שעליו נאמר "פיקח היה" )במדב"ר 

פי"ח, ז(.

בכל שאר העניינים הוא היה יהודי חכם, למדן, וידע גם  לטעון טענות על־פי שולחן ערוך. הקב"ה אף נתן לו עושר 
עצום, עושר מופלא, בהתחשב בכך שמצד הפיקחות שלו, ומצד הלמדנות שלו וכו', הוא ינצל אותו באופן ראוי.

לרעתו"... לבעליו  השמור  "עושר  מכך  נהיה  בחירה,  לו  שניתנה  זה  מצד  לבסוף,   אך 
וכיוון  הכסף,  על  בעל־הבית  שהוא  משוכנע  היה  הוא  לבעליו,  שמור  היה  שהעושר  מכיוון  וזה 
הרע... היצר  הוא  השני  והחצי  היצר־טוב,  הוא  שותף"  "חצי  אזי  הכסף,  על  בעל־בית  נעשה   שהוא 

)משיחת י"א ניסן תשל"ו( 

ב"ה, חנוכה, נר חמישי, ה'תשי"ב, ברוקלין נ.י.
ובכל  ת"ו  הקדושה  בארצנו  ומצוה  תורה  חובבי  ישראל  בני  לאחינו 

אתר ואתר ה' עליהם יחיו
שלום וברכה:

נודע ומפורסם בתוככי בני ישראל היכל התורה, היא ישיבת "תורת 
אמת", אשר בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן.

לפני ארבעים שנה נוסדה על ידי כ"ק אדמו"ר )מהרש"ב( זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע ומני אז עמדה תחת נשיאותו, ואח"כ תחת נשיאות כ"ק 
בעזר  השתדלו  רבות  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 

הישיבה ופיתוחה.
מצבה  למרות  הנה  ת"ו,  לאה"ק  העלי'  עם  בקשר  האחרון,  בזמן 
הכספי החמור ביותר, הרחיבה ישיבה זו את גבולה ועסקה והתאמצה 
בקליטת תלמידים מן הנוער העולה, היכולים על ידי זה לגשם בחיים 
את שאיפתם ותשוקתם להיות באהלה של תורה ספוגה יראת שמים, 

להדבק בהוי' אלקינו על ידי דברי אלקים חיים.
נמצאת  והישיבה  ביותר,  ההוצאה  להגדלת  גרם  זה  כל  אשר  מובן, 

עתה במצב גשמי רציני וקשה.
ובזה הנני פונה אל כל חובבי תורה ומצוה די בכל אתר ואתר:

תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת "תורת אמת – ירושלים ת"ו".
תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק' ולהגדילה – מתאים 

לדרישת השעה.
ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם 

וזרעכם, בכל מילי דמיטב, מנפש ועד בשר.
וקרן  שמים  ביראת  התורה  קרן  בהרמת  תחזינה  ועינינו  ועיניכם 

ישראל סבא, דישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.
בברכת טוב והצלחה
בגשמיות וברוחניות 

חי"ק

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ה בסיוון ה'תשע"ט – ב' בתמוז ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מטמאי משכב ומושב הל' מלוה ולוה פרק יט־כא.כ"ה בסיווןו'
מל"ת רלו.פרק ד.

מל"ת רלז.פרק ה.פרק כב־כד.כ"ו בסיווןש"ק
מ"ע קצח.פרק ו.פרק כה־כז.כ"ז בסיווןא'

הל' טוען ונטען.. בפרקים אלו. כ"ח בסיווןב'
מ"ע רמו.פרק ז.פרק א־ג.

מ"ע רמו.פרק ח.פרק ד־ו.כ"ט בסיווןג'
מ"ע רמו.פרק ט.פרק ז־ט.ל' בסיווןד'
מ"ע רמו.פרק י.פרק י־יב.א' בתמוזה'
מ"ע רמו.פרק יא.פרק יג־טו.ב' בתמוזו'

בשנת תשי"ב הגיה הרבי מכתב טיוטת מכתב פנייה לתמיכה בישיבת 
'תורת אמת'. הרבי מחק את תוכן המכתב, וניסח אותו מחדש בכתב-

יד-קדשו.



 להיות כהן
 ולהתמסר לאלוקות

יהודי יכול לזכות להפוך ל'כהן', ואז הקב"ה נותן לו את כל הדרוש 
לו בגשמיות כדי שיתחייב להקדיש את חייו ללימוד התורה • חתן 
בשנה הראשונה לנישואיו הרי הוא כמלך, ועליו להקדיש את השנה 
הראשונה לנישואיו להתמסרות לתורה ועבודה • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
 בסיום פרשת השבוע – לאחרי המדובר אודות 
כהונה,  מתנות  אודות  מדובר   – קורח  מחלוקת 
שזוהי ההוספה שנעשית בקדושה על ידי מחלוקת 

קורח1.
והעניין בזה:

כיון שהכהנים אין להם חלק ונחלה כו', היינו, 
ומתמסרים  העולם,  עניני  עם  עסק  להם  שאין 
נחלתם"2,  הוא  “ה'  לכן,  ה',  את  לשרת  לגמרי 
ומשום זה זוכים במתנות כהונה – ש"משולחן גבוה 

קא זכו"3, כיון ש"שלוחי דרחמנא נינהו"4.
אמנם, כיון שהכהנים הובדלו מתוך בני ישראל, 
העבודה  לעבוד  ישראל"5,  בני  מאת   .  . “נתונים 
בני  כל  על  החיוב  מוטל   – ישראל  בני  כל  עבור 
ישראל לספק לכהנים את כל צרכיהם, על ידי זה 

שנותנים מתנות כהונה.
עניינים:  שני  כהונה  במתנות  שיש  ונמצא,   
)א( החיוב של בני ישראל לספק לכהנים את כל 
צרכיהם, על ידי נתינת מתנות כהונה; )ב( “ה' הוא 

 – תשח"י   – זו  שנה  שלח  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   )1
בסופה )תורת מנחם חלק כג עמ' 90 ואילך(.

2( ראה רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכה יב.
3( ביצה כא, א. וש"נ.

4( יומא יט, סע"א. וש"נ.
5( במדבר ג, ט. וראה גם בפרשתנו יח, ו.

נחלתם" – כיון שבני ישראל נותנים מתנות כהונה 
לה', והכהנים זוכים בהם “משולחן גבוה".

לכהנים  בנוגע  הזה  בזמן  גם  זה  דרך  ועל 
ברוחניות – כמו שכתב הרמב"ם6 שכל מי ש"נדבה 
לשרתו  ה'  לפני  לעמוד  להבדל   .  . אותו  רוחו 
ויהיה  קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי   .  . ולעובדו 
אלו:  עניינים  שני  ישנם   – וכו'"  ונחלתו  חלקו  ה' 
)א( כל בני ישראל חייבים לפרוק מהם “עול דרך 
ארץ"7 וליתן להם כל צרכיהם, )ב( הקדוש ברוך 
כיון  צרכיהם,  כל  להם  נותן  בעצמו  בעצמו  הוא 

ש"ה' הוא נחלתם".

ב
ה'  לפני  לעמוד  “להבדל   – אלו  עניינים  שני 
לשרתו", ו"יהי' ה' חלקו ונחלתו" – תלויים זה בזה.

וכשם שכאשר “נדבה רוחו אותו להבדל לעמוד 
“אני  הוא  ברוך  הקדוש  אומר  לשרתו",  ה'  לפני 
שכאשר  גיסא,  לאידך  כן  כמו   – ונחלתך"  חלקך 
ההשגחה העליונה מראה לו ש"ה' חלקו ונחלתו", 
הפרנסה,  בטרדות  להתעסק  צריך  שאינו  היינו, 
הרי  המוכן,  מן  צרכיו מלמעלה  לו  שנותנים  כיון 
זו הוראה שעליו להיעשות “כהן", “להבדל לעמוד 

6( שם הלכה יג.
7( ראה אבות פרק ג משנה ה.

דבר מלכות
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לפני ה' לשרתו".
כלומר: ישנו אופן שהסדר הוא מלמטה למעלה 
– שהאדם פועל בעצמו “להבדל לעמוד לפני ה' 
הדרוש  כל  מלמעלה  לו  נותנים  ולכן  לשרתו", 
 – למטה  מלמעלה  הוא  שהסדר  אופן  וישנו  לו; 
ולכן  מלמעלה,  פרנסתו  כל  את  לו  שמזמינים 

דורשים ממנו להתמסר לתורה ועבודה.
מי  שיש  תורה8,  תלמוד  בהלכות  דין  וכהפסק 
שמצד רוב טרדותיו יוצא ידי חובתו בפרק אחד 

שחרית ופרק אחד ערבית, ועד שיש מי שיוצא ידי 
שמזמינים  מי  אבל  בלבד;  שמע  בקריאת  חובתו 
יצטרך  ולא  בנקל  תהיה  שפרנסתו  מלמעלה  לו 
התורה  בלימוד  מחויב  אזי  כך,  כל  טרוד  להיות 
יותר, לפי ערך הפנאי שיש לו, ועד שכאשר ישנו 
ללא  פרנסתו  שתהיה  מלמעלה  לו  שמזמינים  מי 
עסק כלל, אזי מוטל עליו החיוב דלימוד התורה 

באופן ד"לא ימוש גו' יומם ולילה"9.

ג 
לעסוק  לו  ואסור  למלך11,  דומה  חתן10  והנה, 
במלאכה12, ונמצא, שנותנים לו פרנסתו מלמעלה 
ללא מלאכה, ואם כן, הרי זו הוראה שמוטל עליו 

החוב לעסוק בתורה ועבודה במשך כל היום.
כלל  שבדרך  בעל־עסק  שהוא  מי  גם  כלומר: 
הנה   – טרדתו  מרוב  התורה  ללימוד  פנוי  אינו 

8( לאדמו"ר הזקן – פרק ג הלכה ד. ושם נסמן.
9( יהושע א, ח.

התמימים  החתנים  של  אויפרופעניש  היה  זו  בשבת   )10
דוד  ושמואל  גרליק;  מענדל  גרשון  עבער;  פנחס  שמואל 

גורקאוו.
11( פרקי דרבי אליעזר סוף פרק טז.

12( ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך חתן וכלה ס"ו )כרך 
יח עמ' שלב(.

במשך הזמן שקודם הנישואין, וגם אחר הנישואין, 
לעסוק  צריך  שאינו  כיון  המשתה,  ימי  בשבעת 
בתורה  לעסוק  החוב  עליו  מוטל  במלאכה, 

ועבודה13.
ולא כמו שנוהגים שאפילו מי שעסק עד עתה 
בלימוד התורה כל היום, הנה בבוא זמן הנישואין 
כאלו  בהכנות  בכך,  מה  של  בדברים  מתעסקים 
שאין תופסים מקום כלל – שכן, נוסף לכך שכיון 
מוטל  לפרנסתו  לדאוג  צריך  אינו  אלו  שבימים 

כיון  זאת,  עוד  הנה  תורה,  דתלמוד  החיוב  עליו 
הוא  הנישואין  ולאחרי  הנישואין  שקודם  שהזמן 
הפשוט  דבר  הרי  החיים,  משך  כל  על  היסוד 
יותר  תגדל  ביסוד,  יותר  הוא, שככל שמשקיעים 
התועלת בבניין, ולכן, ככל שיתמסר יותר לתורה 
ועבודה בימים אלו, יתוסף יותר לאחרי זה בבניין 

הנישואין, לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות.
והטענה שהוא עסוק בעניינים של הידור בכבודו 
של כל אחד ואחד – הנה אמת הדבר שיש להיזהר 
שלא לנגוע בכבודו של מי שהוא עד הקצה היותר 
דק, אבל אף על פי כן, כיון שהוא “דומה למלך", 
להיעשות  יכולים  אלו  ענינים  לו טענה, שכל  יש 
על ידי “שרי המלוכה"... ולא על ידי המלך עצמו, 
ואילו הוא בעצמו יתמסר לעסוק בתורה ועבודה.

ד
שלפני  לימים  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
הוא  שכן  הפשוט  דבר  הרי  הנישואין,  ושלאחרי 

בודאי ביום הנישואין עצמו14:
חתן ביום חופתו מוחלים לו על כל עונותיו15, 

13( ראה גם תורת מנחם חלק יב עמ' 152 ואילך.
14( בהבא לקמן – ראה ליקוטי שיחות חלק ל עמ' 164. וש"נ.
ריש  ג. מדרש שמואל  ג הלכה  פרק  ביכורים  ירושלמי   )15

פי"ז. הובא בפריוש רש"י על התורה וישלח לו, ג.

מי שמזמינים לו מלמעלה שפרנסתו תהיה בנקל ולא 
יצטרך להיות טרוד כל כך, אזי מחויב בלימוד התורה 

יותר, לפי ערך הפנאי שיש לו 
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וזהו אחד הטעמים שהחתן והכלה מתענים ביום 
חופתם16, כיון שאצלם הרי זה כמו יום הכפורים17. 
בעניינים  להתעסק  אין  כזה  שביום  ופשיטא 

חיצוניים.
– כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נהג להתענות 

ביום נישואי בנותיו18.
חופתו  ביום  החתן  של  לתענית  בנוגע  והנה, 
מצינו שני טעמים: )א( מצד כפרה, כנ"ל. )ב( כדי 
ושני  וצלולה.  מיושבת  בדעה  הקידושין  שיהיו 
שהרי  ההורים,  אצל  שייכים  אינם  אלו  טעמים 
דווקא,  והכלה  להחתן  בנוגע  הוא  הכפרה  עניין 
ולא בנוגע להורים, וכמו כן לא שייך אצל ההורים 

הטעם דקידושין בדעה צלולה.
אדמו"ר  וחמי  מורי  קדושת  שכבוד  לומר  ואין 
וגם  קידושין,  המסדר  היה  שהוא  בגלל  התענה 
 – צלולה  בדעה  להיות  צריך  הקידושין  סידור 
שהרי טעם זה שייך לא רק בנישואי בנותיו דווקא, 
ועל פי זה היה צריך להיות שכל מסדר קידושין 

יצטרך להתענות.
וכמו כן אין לומר שהתענית של כבוד קדושת 
מורי וחמי אדמו"ר היה בשביל סיוע לחתן וכלה 
כו' – שהרי הסיוע יכול להיות גם על ידי עניינים 
בזה  וכיוצא  וצדקה  תפלה  תורה  כמו  אחרים, 
שנעשה לזכותם של החתן וכלה, ואין צורך בעניין 

של תענית דווקא.
אמנם, יש טעם נוסף על ענין התענית:

בה  רמו  דלא  כתובה  “ליכא  חז"ל19  אמרו 
הנישואין  ידי  שעל  כידוע  בזה,  והעניין  תיגרא". 
בנבראים20,  סוף  האין  כח  והמשכת  גילוי  נעשה 

ולכן נעמד השטן כנגד זה ומעורר “תיגרא".
ועניין התענית הוא – כדי לבטל את ה"תיגרא"21. 

ומובן, שטעם זה שייך גם אצל ההורים.
הדברים,  את  שיפרשו  כאלו  יהיו  מסתמא   –
יתענו  שברצוני להנהיג, שגם הורי החתן והכלה 
כוונתי  שאין  להבהיר  ברצוני  ולכן  החופה.  ביום 
קדושת  כבוד  להנהגת  טעם  לבאר  אם,  כי  לכך, 

16( רמ"א אבן העזר סימן ס"א סעיף א.
17( שו"ת מהרם מינץ סק"ט.

18( ראה גם תורת מנחם חלק ב עמ' 252.
19( שבת קל, א.

20( ראה ליקוטי תורה שיר השירים לט, ד. ואילך. ובכ"מ.
21( שו"ת מהר"י ברונא סימן צ"ג.

והידר  כללית,  נשמה  שהיה  אדמו"ר,  וחמי  מורי 
בכל מיני הידורים כו'. ואין זה ענין שצריך לחקות 
את ההנהגה שלו. אם רוצים לחקות את הנהגתו 
של הרבי – יעשו זאת תחילה בנוגע לשאר עניני 
ולא  ומצוות,  תורה  עניני  בכל  והידוריו  עבודתו 
להתחיל בעניין של תעניות. ובכל אופן – יכולים 

ליתן צדקה במקום התענית.
ביותר,  נוגע  הנישואין  שיום  מובן  הנ"ל  ומכל 

וצריכים להקדיש את הזמן לתורה ועבודה.
וכאמור, שענין הנישואין הוא עניין כללי, ולא 
וכלה,  החתן  של  הפרטיים  בחיים  כללי  ענין  רק 
אלא גם בכללות העולם – שכיון שענין הנישואין 
מובן,  הרי  בנבראים,  סוף  האין  כח  המשכת  הוא 
בכללות  כללי  עניין  הוא  פרטיים  נישואין  שכל 

העולם.
אודות  טוב22  שם  הבעל  מאמר  פי  על  ובפרט 
ואחד  אחד  לכל  הוא  ברוך  הקדוש  אהבת 
לו  שנולד  יחידו  לבנו  האב  אהבת  כמו  מישראל 
בכל  למעלה  שהשמחה  מובן  ומזה  זקנותו,  לעת 
נישואין של איש פרטי היא בדוגמת שמחת נישואי 
בנו יחידו, שזוהי שמחה גדולה ביותר – כהלשון 
הרגיל בתורת החסידות23 שכאשר מדובר אודות 
עניין של שמחה גדולה, מביאים דוגמא משמחת 

נישואי בנו יחידו.

ה
 ...מפרשת קורח – באים לפרשת חוקת:

בפרשת חוקת מדובר אודת מצות פרה אדומה, 
שהיא  לפי  התורה",  חוקת  “זאת  נאמר24  זה  ועל 
כללות התורה, כמבואר בליקוטי תורה25 שכללות 
העלאה  ושוב,  רצוא  של  עניין  הוא  המצוות 
והמשכה – שהרי ענין המצוות הוא “נחת רוח לפני 
שאמרתי ונעשה רצוני"26, שיש בזה שני עניינים: 
ישנם  אלו  עניינים  ושני  רצוני.  ונעשה  רוח,  נחת 
הרצוא,  ענין   – הפרה  שריפת  אדומה:  בפרה  גם 

22( ראה כתר שם טוב בהוספות סקס"ז. וש"נ.
 – החדשה  )בהוצאה  א  רצא,  בשלח  חיים  תורת  ראה   )23
ח"א רב, ג(. מאמרי רדמו"ר האמצעי דרושי חתונה ח"ב עמ' 

תרצז. וראה גם תורת מנחם חלק יט עמ' 219. וש"נ.
24( ריש פרשת חוקת.
25( ריש פרשת חוקת.

26( תורת כהנים ופירוש רש"י ויקרא א, ט. ועוד.
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העלאה, ומים חיים – ענין השוב, המשכה.
לכן  התורה,  כללות  היא  אדומה  שפרה  וכיון 
זקן"28,  “ואברהם  פרשת  עם  זה27  ענין  מקשרים 
הפרשה של אליעזר, שעליה אמרו29 “יפה שיחתן 
כיון שבה   – בנים"  של  מתורתן  אבות  עבדי  של 
החתונה  ורבקה,  יצחק  נישואי  אודות  מדובר 
וב"ן,  יחוד מ"ה  עניין  הראשונה שבתורה, שזהו 

והרי זהו כללות ענין התורה.
ולהעיר שיש מנהג בקהילות הספרדים )והובא 
בפרשת  לתורה  עולה  שהחתן  בתשובות30( 
שכל  לפי   – הדבר31  וטעם  זקן".  “ואברהם 

27( ראה ליקוטי תורה שם נו, סוף ע"ב ואילך.
28( חיי שרה כד, א ואילך.

29( בראשית רבה פ"ס, ח. הובא בפירוש רש"י על התורה 
שם, מב.

30( ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך חתן וכלה ס"ז )חלק 
יח עמ' שלט ואילך(. וש"נ.

31( ראה גם תורת מנחם חלק עמ' 182.

כמאמר32  התורה,  ידי  על  נמשכים  ההשפעות 
וברא  באורייתא  אסתכל  הוא  אבריך  “קודש 
עלמא", וכמו בכללות הבריאה, כך גם בנוגע לכל 
זקן",  “ואברהם  בפרשת  לחתן  קורין  ולכן  פרט, 
כדי להמשיך את כל הענינים המבוארים בפרשה 

זו – “וה' ברך את אברהם בכל".
)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:(

וכן  להינשא,  אלו שעומדים  לכל  השי"ת  ייתן 
נישאו, שיומשכו כל ההשפעות  לכל אלו שכבר 
בכלל, ובפרט הענינים ד"ואברהם זקן בא בימים 

וה' ברך את אברהם בכל".

 )משיחת שבת פרשת קרח, ג' תמוז ה'תשח"י. 
 תורת מנחם חלק כג עמ' 108 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה(

32( זהר חלק ב קסא ריש ע"ב.

בסיום פרשתנו מדובר אודות מתנות כהונה. 

במתנות כהונה ישנם שני סוגים: 

“משלחן   – )א( מתנות שהכהנים מקבלים מהקב"ה 
גבוה קא זכו". במתנות אלו זוכים הכהנים לפי שאין 

להם נחלה בענייני העולם אלא “ה' הוא נחלתם". 

)ב( מתנות שהכהנים מקבלים מבני ישראל. במתנות 
אלו זוכים הכהנים משום שהובדלו לעבוד במשכן – 
שהיות ועבודתם היא עבור כל ישראל, מוטל עליהם 

לכלכלם ולספק צרכיהם. 

בעולם  נחלה  לכהנים  שאין  )א(   – אלה  עניינים  שני 
כי אם “ה' הוא נחלתם" )ב( “להבדל לעמוד לפני ה' 
כאשר  בזה:  זה  תלויים  המשכן,  עבודת   – לשרתו" 
אזי  לשרתו",  ה'  לפני  לעמוד  “להבדל  מחליט  יהודי 
ונחלתך",  חלקך  “אני  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  עונה 

ומספק לו את כל צרכיו. 

לאדם  מראה  העליונה  ההשגחה  כאשר  כן,  וכמו 
הזה  עולם  בענייני  כך  כל  להתעסק  צריך  הוא  שאין 
וצריך  נחלתו",  הוא  ש"ה'  הוראה  זו  הרי  לפרנסתו, 

האדם מצדו “להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו".

על חתן נאמר שהוא “דומה למלך" ואסור לו לעסוק 
במלאכה. דבר זה מהווה הוכחה שחתן בזמן הסמוך 
רק  להתעסק  צריך   – ואחריהם  לפניהם   – לנישואיו 
בתורה ומצוות, ואילו שאר העניינים הגשמיים ייעשו 
לחתונה  הסמוך  הזמן  המלוכה"...  “אנשי  ידי  על 
מהווה יסוד לכל המשך החיים, וכשהיסוד חזק ואיתן 
היסוד  את  מחזקים  כאשר  מרובה.  בבניין  התועלת 
ומצוות,  בתורה  החתן  עוסק  לחתונה  הסמוך  ובזמן 
מביא הדבר ברכה לכל המשך החיים ברוחניות ואף 

בגשמיות.

סיכום
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 – לך"  ויאמרו  "זקניך 
זקני חב"ד בדור השביעי

חב"ד  במנהגי  לנהוג  להתחיל  מתי  כמו  וייעוץ,  הדרכה  בשאלות 
ואיזה, או בענייני לימוד נגלה ובמיוחד חסידות וגם בענייני עסקנות 
וצביון חסידי, הפנה הרבי צעירים ופחות צעירים להיוועץ עם זקני 
אנ"ש במקומות מגוריהם • גם בסוגיות שימור מנהגים בארץ־הקודש 

הכתובת הייתה לעיתים זקני אנ"ש • רשימה ראשונה

יותר מפעם אחת התבטא הרבי על עצמו כי הוא 
בעוד  המקסימלית,  בצורה  מבצע  שליחותו  את 
נשארים   – תפקידם  עם  בהקשר  אותו  שהסובבים 
הרחק מאחור; יותר מפעם אחת ציין הרבי, שכבר 
נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד  חמיו  אצל 
הריי"צ(...;  )אדמו"ר  הוא  נשא  המשא  עיקר  את 
בד בבד המשיך הרבי לתבוע מזקני חב"ד שבדור 
ולא  להאיר"  “נרות  להיות  השביעי  ובדור  השישי 
את  עבורם  ולהתוות  לזרזם  מלדרבנם,  התעייף 
המנורה  פני  מול  “אל  ברורה:  כשהמטרה  הדרך. 

יאירו שבעת הנרות", לתקן עולם במלכות ש־ד־י.
שמריהו  נחום  רבי  החסיד  הגאון  זה  היה 
ששונקין אב"ד באטום ולימים מחשובי זקני רבני 
אנ"ש בירושלים ת"ו, שכתב פעם לרבי שבני ארץ־
וגם  מימיהם,  חב"ד[  ]של  רבי  ראו  לא  ישראל 
מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד  ששהה  השבוע 
בשנת תרפ"ט בארצנו־הקדושה פעל עליהם בדרך 
מקיף בלבד. הדברים נכתבו כנראה בנימת אכזבה 
בעיניו מתוצאות ‘חסידותם' של בני ארץ ישראל. 

תבע  ובעצם  זו,  תחושה  שלל  בתגובה  הרבי 
לחשוש  בלי  עבודתם  את  לעשות  ומחבריו  ממנו 
אייר  )י"ב  לו  השיב  וכך  בעיניהם.  מהשפעתה 

תשט"ו – ‘אגרות־קודש' כרך יא עמ' צא(:
הרי מקיף סוף־סוף נכנס בפנימיות, ואחד הדברים 
בזה )בדרך מלמעלה־למטה הוא( על־ידי שממשיכים 

מלמטה־למעלה(  )בדרך  או  נעלה,  יותר  מקיף 
כשמשתדלים להמשיך המקיף בפנימיות ע"י עבודה, 
והרי שני הדברים ביד זקני אנ"ש שבירושלים־תבנה־
דברי־ מאמרי  לפניהם  שיחזרו  על־ידי  הוא,  ותכונן 
פנימיותו  זה  הרי  הרבי  של  שתורתו  אלוקים־חיים 
אשר  בדרך  בהנהגותיו  שידריכום  ועל־ידי  ועצמותו, 

הורה לנו בחיי היום יומי.
עליו  תי', אשר  חבורתו  כל  ופרישת־שלום  בברכה 
ועל זקני אנ"ש בכלל, לחזקם ואת כל סביבתם, מבלי 
רגע  “משום שכל  נפשם בעצמם  התחשב עם מהלך 
זמן  אין  ובמילא  האחריות.  שכמם  ועל  הוא"  חשוב 

לאנחות, וטובה פעולה אחת כו'.

זכות וחובת זקני החסידים
חודש  בדיוק  אנ"ש  מזקני  הרבי  תבע  זה  מסר 
ימים אחר פטירת כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ 

נ"ע )‘אגרות־קודש' כרך ג' עמ' רמז(.
ובדומה לזה כותב הרבי בג' סיון תשי"ב )‘אגרות־

קודש' כרך וא"ו עמ' צז(:
הזכות  הנה  של...  הרוח  נפילת  אודות  מה שכותב 
רוחם...  את  לעודד  אנ"ש  זקני  על  מוטלת  והחובה 
עליהם להיות בשמחה... ושמחה פורץ גדר... ובודאי 

ימצאו אותיות המתאימות וזמן המתאים לעידוד זה.
)‘אגרות־ בטענה  הרבי  פונה  אחר־כך  כשנתיים 

קודש' כרך ח' עמ' רצט(:

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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לכל לראש הי' צריך בצירוף זקני אנ"ש המתאימים, 
למסור תמיהתי להרה"ח כו' מוה"ר... על אשר כנראה 
עד עתה לא עזב דרכו לעבוד את ה' דוקא מתוך מרה 
שחורה... והשי"ת יצליח את הנ"ל לעבוד את ה' דוקא 

מתוך שמחה...

בקביעת צביון כפר חב"ד
כפרים  דתכנון  במקצוע  המומחים  עם  להתייעץ  יש 
ומושבים, וביחד עם זקני אנ"ש אשר באה"ק ת"ו בכלל, 
ת"ו  אנ"ש באה"ק  לכללות  הנוגע  ענין  זהו  כיון שכנ"ל 

וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ דוקא – 
דברים אלה כתב הרבי לוועד כפר חב"ד )‘אגרות־
ניצול  לאופן  “בהנוגע  לט(  עמ'  יט  כרך  קודש' 
המקווה  עם  בקשר  שבכפר,  השונים  השטחים 
בעגלא  )ויהי־רצון  ייעשה  שסוף־סוף  ]=התקווה[ 

דידן( למרכז חב"ד".
לכביש  בקשר  שאלה  כשהתעוררה  דומה  הוראה 
על  עמדו  אפשרויות  ושתי  חב"ד  בכפר  הפנימי 
‘אגרות־קודש'   – תשי"ח  )בשנת  כתב  הרבי  הפרק. 

כרך טז עמ' נח(:
פשוט אשר בענינים כאלו, על הועד הנמצא על אתר 
שתהיה,  סיבה  מאיזה  הוא  הקשה  דבר  ואם  להחליט, 
יש לצרף לזה גם הועד הרוחני, ובכלל זקני אנ"ש אשר 

במחנם הטהור.
ובד' תמוז תשי"ח – ‘אגרות־קודש' כרך יז עמ' רח:
משתדלים  היו  אנ"ש  זקני  שבאם  לוודאי  וקרוב 
ובנקל  היו  מתקבלים   – והדרישות  הענינים  להסביר 
הובטחנו  והרי  מראש  זה  משערים  מאשר  יותר  הרבה 
דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב... וביחוד בכפר 

חב"ד.
)‘אגרות־קודש'  תשכ"ו  שני  מפסח  ארוך  במכתב 
כרך כד עמ' קכז( למר שז"ר, מסביר הרבי את הצורך 

בהקמת כפר חב"ד ב', ובין השאר כותב:
בסביבה  כאמור,  שנתחנכו,  הצעיר  הדור  בני 
חב"ד  בכפר  לחיות  דוקא  זקוקים  ואינם  חסידותית 
העכשווי תחת כנפי זקני אנ"ש. לעומת זאת יש הכרח 
שהעולים החדשים ממדינתנו לפנים ]=רוסיה[, שבתנאי 
חייהם לא הורגלו כלל באורח חיים יהודי מסורתי רגיל, 
ולא  לבתיהם,  מחוץ  חסידותי,  אחת־כמה־וכמה  על 
ראו רחוב יהודי וסביבה יהודית כזו ]=כמו זו[ שבכפר 
חב"ד – שיימצאו לכל הפחות שבועות אחדים באווירה 
ובסביבה של כפר חב"ד העכשוי, שלהשפעתה זקוקים 
תבנה־ לארץ־הקודש  כשיגיעו  שמיד  בכדי  ביותר,  הם 

ותכונן יכנסו למסלול חיים חסידותיים, מסלול חיים ותיק 
בכפר העכשווי,  ]=18[ שנה  כח"י  כבר  הקיים  ומסודר 

וגם  העמידה,  ובימי  זקנים  בגילם,  אנשים  ימצאו  שם 
בטיל,  קמא  קמא  ז"ל  חכמינו  בסגנון  שאז  צעירים, 
קישויים  בלי  גלי,  בריש  חיים חסידותי  ויסתגלו לאורח 
והרפתקאות. שלכן נחוץ ומועיל ביותר להקים הדירות 

והמלון בשבילם בכפר חב"ד הקיים דוקא...

שימוש בספרי הלכה 
מתאימים לנשי ובנות

על  שימליצו   – אנ"ש שבעירם  בזקני  להיוועץ  כדאי 
ספרי הלכה מהם יוכלו חבירות ארגון נשי ובנות חב"ד 

בלונדון ללמוד – 
הורה הרבי בי"ב מנחם־אב תשי"ג )‘אגרות־קודש' 

כרך ז' עמ' שמא(.
)איגוד  את"ה  ארגון  מנהלי  העלו  תשכ"ט  בשנת 
להדפיס  רעיון  חב"ד  בכפר  הישיבות(  תלמידי 
בנוגע  הצמח־צדק  פסק־דין  עם  מיוחד  קונטרס 
 – הישיבות  תלמידי  בין  להפיצו  כדי  הזקן,  לגילוח 
כששאלו את הרבי נענו )‘אגרות־קודש' כרך כו עמ' 

קא(:
שייך ל)החלטת( זקני עסקני אנ"ש שי' על אתר.

בשידוכין
להיוועץ עם זקני אנ"ש שיחיו בנוגע לשידוך – אפשר 
הפסוק  וכדברי  מבוגרים  שהם  משום  עליהם,  לסמוך 
מסוגלים  שהם  משום  וגם  חכמה"  יודיעו  שנים  “רוב 

לבחון הדבר בצורה אובייקטיבית –
ז'  כרך  )‘אגרות־קודש'  תשי"ג  בשנת  הרבי  כתב   

עמ' רצא(.

בלימוד מקצוע השחיטה
הדינים  לימוד  אופני  על־דבר  שאלתו...  על  במענה 
וחילוק  ]השוחט־ובודק[  השו"ב  אומנות  לימוד  ואופני 
אנ"ש  זקני  עם  להתייעץ  עליו  הנה  בזה.  השעות 
הנמצאים על אתר ויודעים תנאי המקום וכשרונותיו – 

 כתב הרבי בשנת תשי"ד )‘אגרות־קודש' כרך ט' 
עמ' רסט(.

שלום־בית
בהזדמנות )י"ב אדר שני תשי"א – ‘אגרות־קודש' 
על  דיווח  החסידים  כשאחד  קכא(,  עמ'  כא  כרך 
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הרבי  לו  קרא  זוגתו,  לבין  בינו  רעוע  שלום־בית 
לפייס את רעייתו:

אנ"ש...  זקני  גם  יסייעו  לזה,  נזקק  אם  ובודאי, 
להשכין שלום ביניהם...

הנחת תפילין והכנה לחתונה
בשאר הענינים ששואל, ישאל את זקני אנ"ש אשר 

בסביבתו, איך נוהגים – 
כתב הרבי בו' אייר תשי"ט )‘אגרות־קודש כרך 

ח"י עמ' שסא( להרה"ח ר' פסח מן מירושלים.
‘תורת־אמת':  מכינת  תלמיד  לשאלת  ובמענה 
אצל  ישאל  הנה  תפילין,  הנחת  למנהגי  “בהנוגע 
)ב'  ת"ו"  ירושלים  בעיר־הקודש  אשר  אנ"ש  זקני 

סיון תשח"י – ‘אג"ק' כרך יז עמ' קמז(.
וכך גם: “אודות לימוד מיוחד בענינים הנוגעים 
יותר לחתן מאשר לאחר, ידבר בזה עם זקני אנ"ש 
 – תשי"ז  אייר  )כ"א  יורוהו"  והם  בסביבתו,  אשר 

‘אגרות־קודש' כרך טו עמ' קנב(.

בנוסח מצבה
אנ"ש  זקני  עם  להתייעץ  עליהם  המצבה,  בנוסח 

אשר בסביבתו. 
‘אגרות־קודש' כרך טז עמ'   – )ח' תשרי תשי"ח 

יב(.

בנושאי חינוך
וכדאי שיתייעץ עם זקני אנ"ש בהנ"ל – סדר הלימוד 
שיסבירם  לאחר   – ספר  בית  תלמידי  עם  גמרא  של 
שאין המדובר בהנוגע לישיבה ששעות הלימוד רבות 

הן וכו'.
)אגרות  חינוך בשנת תשי"ט  לאיש   כתב הרבי 

קודש כרך ח"י עמ' תקלא(.

בחינוך הילדים הקטנים 
ומנהגי חב"ד באה"ק ת"ו

יברר   – וכו'  קטנים  בחינוך  אנ"ש  מנהגי  לשאלתו 
אצל זקני אנ"ש שי' שבסביבתו, כי לא שמעתי במיוחד 
על־דבר־זה )לבד המוזכר בכמה־מקומות בהנדפסים( 

 –

כתב הרבי בשנת תשכ"ב )‘אגרות־קודש' כרך כב 
עמ' לא( להגה"ח ר' טובי' שי' בלוי.

תשכ"א  ניסן  בי"א  לכן  קודם  שנה  וכמחצית 
)‘מקדש מלך' כרך א' עמ' 44( כותב לו הרבי: 

ת"ו,  באה"ק  חב"ד  מנהגי  אודות  ולשאלתו 
זה  שעל  מאנ"ש  לכמה  דא  בכגון  עניתי  כבר 
זקני אנ"ש באה"ק  זה יש לחקור אצל  ובכגון 
ת"ו, שבטח מסורת בידם מרבותם חסידי חב"ד.
ברוח הדברים כותב הרבי בי"ד מר־חשון תש"ל 

)‘אגרות־קודש' כרך כו עמ' רלב(:
לכתבו על־דבר מנהגי חב"ד בתפלה וכו' – יש לברר 
אצל זקני אנ"ש שי' שבירושלים־תבנה־ותכונן שבטח 
מסורת אבותיהם בידיהם איך התנהגו בפועל, ומעשה 

רב.
טז  כרך  )‘אגרות־קודש'  תשי"ח  אדר  בח'  וכבר 

עמ' שכח(:
בשאלתו על־דבר איזה מנהגים שבאה"ק ת"ו איך 
אשר  אנ"ש  זקני  אצל  בזה  יחקור   – שי'  אנ"ש  יעשו 

שם.
ואחרונים,  בשולחן־ערוך  בזה  הדיעות  ידועות 
ולפלא ששואל מעבר לים, ובהנוגע לפועל ישאל אצל 

זקני אנ"ש ומעשה רב –
)‘אגרות־קודש'  תש"כ  אייר  בו'  הרבי  כתב  כך   
שי'  מאיר  ]הר"ר[  להאברך  רפז(  עמ'  יט  כרך 
התיבות  “בכפילת שלש  בנוגע לשאלתו  מינצברג 

בקריאת־שמע".

עד כאן!...
יט  כרך  )‘אגרות־קודש'  תש"כ  משנת  במכתב 
עמ' רפא־רפב( לגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין, 

מתייחס הרבי לשאלה מעניינת:
עשיית  את  להנהיג  החלו  הכנסת  מבתי  באחד 
בדורות  בחב"ד  שנהגו  כפי  הספר־תורה  הגבהת 
על  ומניחה  חוזר  הספר־תורה  שמגביה   – האחרונים 
וגוללה בעצמו, ורק אז מתיישב מי שנתכבד  הבימה 
ב"הגבהה" חוגר החגורה ומלביש מעיל הס"ת – אף 
משום  לכאורה  בזה  והיה  כן,  נהגו  לא  לכן  שקודם 

שינוי מנהג המקום.
והרבי כותב בנחרצות:

כנראה   – וכו'  הגבה  מנהגי  אודות  במה־שכותב 
איזה פעמים,  זה בבית־הכנסת  ממכתבו כבר הנהיגו 
כ"ק  התפלל  בו  בבית־הכנסת  נוהגים  שכן  ובטענה 

מו"ח אדמו"ר... 
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כבוד־  =[ טעמי  צדקו  אולי  שלכתחלה  אף  והנה 
תורתו[ לשלילת שינוי המנהג, ובפרט שכן נהגו זקני 
אנ"ש שקדמו בבואם לאה"ק ת"ו, אבל הבעיא עתה 
– האם יש לנגוע בנקודת ההתקשרות של מי שהוא 
לרבותינו נשיאינו, אפילו באם מתבטא היא ביותר על 

המדה.
אחרי הסבר סיפור הגמרא )סוכה לב סוף עמוד 
ב( ‘מהדר תלמידו מתאים לדבריו של רבו' ממשיך 

הרבי: 
הרואה – השינוי יעורר אותו לשאול הטעם ויקבל 
וכנ"ל  כו'...  נשיאינו  אבותינו  מנהג  שזהו  המענה, 
המנהג  עתה  להחזיר  הוא,  בהאמור  הנקודה  עיקר 
כמו שהיה הרי־זה מחליש העמדה שצריך להשתדל 

במנהגי בית־הכנסת של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

 טענת העסקנים 
מזקני אנ"ש...

ברצוני אמנם להדפיס את המאמרים, אבל, אין זמן 
פנוי לכך, ומה גם שישנם הרבה שממתינים למענה 

מזקני  העסקנים  גם  שטוענים  )כפי  מכתביהם  על 
אנ"ש(... – 

מנחם  )תורת  תשי"ב  ניסן  בי"א  הרבי  התבטא 
כרך ה' עמ' 100(.

שיעורים  שני   – עתים'  ‘קביעות  תבע  הרבי 
בנגלה ושני שיעורים בחסידות אחד לעיונא ואחד 
למיגרס, בכל יום )ג' אייר תשי"ב – ‘אגרות־קודש' 

כרך וא"ו עמ' יג(:
את  יקבע  מאמרים  קונטרס  או  ספר  באיזה 
השיעור שלו, הנה יתייעץ בזה עם זקני אנ"ש שיחיו. 

וכהוראתם יעשה.
עמ'  )שם  כתב  חב"ד  כפר  מתושבי  אחד  ואל 

קכב(: 
עתים...  קביעות  לו  יש  אשר  לשמוע...  לי  נעם 
יודע  איני  וכלל...  כלל  מספיק  זה  שאין  כמובן  אבל 
ואופן  הלימוד  זמן  ומשך  לימודו  אופן  בפרטיות 
הוא  צריך  הרי  בעסק,  שמשקיע  הזמן  ומשך  עסקו 
להתייעץ עם זקני אנ"ש אשר במחנו המכירים אותו.. 

וכהוראתם יעשה.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת קרח1

כ"ו בסיוון – מברכים החודש תמוז
אחר  בציבור.  תהילים  אמירת   – בבוקר  השכם 
יש  ואם  יתום.  קדיש  יאמרו  התהילים  כל  אמירת 
קדיש  אומרים   – )רח"ל(  אבל  או  יארצייט   – חיוב 
במשך  לומדים  אחר־כך  ספר2.  כל  אחרי  יתום 
ואחר־ לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה 

כך תפילה3.
ו-2   3:38 בשעה  בצהריים,  שלישי  יום  המולד: 
ביום  “ראש־חודש תמוז,  חלקים. מברכים החודש: 
אין  לטובה".  עלינו  הבא4  החמישי,  וביום  הרביעי 
בבית־הכנסת.  התוועדות  הרחמים'.  ‘אב  אומרים 
ראשי  הרי  התוועדות  בכל  הנה  דרובא5,  “רובא 

1( בחו"ל: שלח.
תהילים  אמירת  ב"תקנת  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת   )2
והוסיף  יצחק'.  יוסף  ‘אוהל  התהילים  ספרי  בראש  בציבור" 
בין ספר  לי, שבמקרה שאומרים קדיש  “נראה  על כך הרבי: 
)על־ הספר  שאחרי  רצון'  ה'יהי  מקודם  יאמרו   – לספר 
אמירת  סיום  שעניינו  קדיש(,  האומר  זה   – יאמרו  כל־פנים 
כשמתחיל  ואחר־כך,  אחרי־זה.  קדיש  אומר  שלכן  מזמורים, 
ספר שלאחריו – הוא מעין דבר חדש. ועל־דרך ברכת־המזון 
סוף  רצ"א  סי'  רבינו  שו"ע  )ראה  לשניים  סעודה  כשמחלקין 
ס"ג("  - אג"ק של הרבי כרך י' עמ' דש, ובסוף התהילים הנ"ל 

עמ' 223, ס' המנהגים עמ' 30 ועמ' 55.
3( הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ - אג"ק ח"ד עמ' תכג, קובץ 
לוח   ,192 עמ'  יצחק'  יוסף  ‘אהל  תהילים  שבסו"ס  מכתבים 

‘היום יום' כו בכסלו וס' המנהגים עמ' 30.
4( ולא “הבאים" כיוון שהכוונה לראש־חודש, ולא לימים בהם 

הוא חל.
המוחלט,  וכמעט  הגדול",  “הרוב  משמעותו  זה,  ביטוי   )5
מפירושו  )ההיפך  דמיעוטא"  “מיעוטא  רק  הוא  כשהנותר 
המילולי: אם הרוב הוא 60, הרי הרוב־של־הרוב הוא רק 31!(. 
בשו"ת:  השו"ת(  פרוייקט  )בתקליטור  לראשונה  מצאתיו 
תשב"ץ ח"ד טור א )חוט המשולש( סי' נא. מהרי"ל סי' פא. 
תה"ד סי' רעא. של. הדגשת משמעות זו ניתן לראות, למשל, 

שייטיבו  המסובים:  מאת  תובעים  המדברים 
הנהגותיהם ודרכיהם; שיקבעו עיתים ללמוד דא"ח, 
ושישמרו הקביעויות; ואשר הלימוד יהיה על מנת 

לעשות6 ולקיים.
]=בעניינים  התוכחה  ואופן  עניין  כללות  והנה 
דיבור־המתחיל:  ב]מאמר[  היטב  מבואר  אישיים[ 
ואחד  אחד  לכל  ראוי  אשר  המושל8",  רוח  “אם7 
מאנ"ש ללומדו אליבא דנפשיה9. “אמנם הוכחה זו 
בעת ההתוועדות היא רק על דברים ועניינים שאין 
בהם משום הלבנת־פנים ולא כלום, כמו שהיה מאז 
ובחיבה  באהבה  הוכיחו  רעהו  את  שאיש  ומקדם, 

גדולה"10.
יסדרו ההתוועדות דשבת   – ישמעו  “אם לדעתי 
מברכים באופן כזה שיבוא האור מהתוועדות זו גם 
בביתם של כל אחד ואחד מהמתוועדים, והתחלת 
ביום השבת עצמו... לסדרה  דווקא  ההבאה תהיה 
לסעוד  שיוכלו   – כזה  באופן  ההתוועדות[  ]=את 
סעודת שבת בביתם, ולספר גם בבית על־דבר שבת 
זה  מיוחד  מברכים  שבת  ועל־דבר  בכלל,  מברכים 

בשו"ת: חוות יאיר סי' קצב. מנחת יצחק ח"ב סי' סו אות טו. 
דברי יציב חיו"ד סי' סו אות ד. ובאנציקלופדיה תלמודית כרך 

כא טור סח הע' 359,358.
6( כ"ה באג"ק זו, נסמנה להלן בהערה 11 )ב'היום יום' נדפס: 

“ללמוד"(.
יום':  )ב'היום  ובאג"ק  במאמר,  י,ד(,  )קוהלת  בפסוק  כ"ה   )7

“ואם"(.
 - המאמרים  )‘ספר  למ"ד'  ב'קונטרס  בשעתו  נדפס   )8
קונטרסים' ח"ב עמ' 716(, ולאחרונה בספר־המאמרים תרפ"ד 
עמ' רטז. במאמר זה מדובר אודות מה שגדולי הדור מוצאים 
בעצמם, בדקות דדקות, את חטא דורם, ועל־ידי־זה מוכיחים 

את הדור, עיי"ש ובמכתב הנדפס לפני המאמר.
9( אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג עמ' רצב. ‘היום יום', כד 

תשרי.
10( אג"ק הנ"ל ח"ד עמ' יד, ‘היום יום' שם.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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בפרט11. פרקי אבות – פרק ג12.

יום שני
כ"ח בסיוון

ורעייתו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הצלת  יום 
בהגיעם  האירופי,  הבכא  מעמק  ע"ה  הרבנית 

לשלום לארה"ב )תש"א(13.
היהדות  בהפצת  חדשה  תנופה  החלה  זה  ביום 
והמעיינות, בייסוד שלושת המוסדות המרכזיים: 
חינוך',  לענייני  ו'מרכז  ‘קה"ת'  ישראל',  ‘מחנה 
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  מייסדם,  על־ידי  שנמסרו 
דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  חתנו,  לניהול  נ"ע, 

כ"יושב ראש ועד הפועל" של כל אחד מהם14.
נקבע על־ידי כ"ק רבינו כיום סגולה15, להפצת 
המעיינות והיהדות חוצה והתוועדויות חסידיות. 
ובלשונו: “כבר נקבע על־ידי רבים מישראל ליום 
התוועדות וקבלת החלטות טובות16 בכל הפעולות 
וכבר  והיהדות והמעיינות חוצה,  דהפצת התורה 

11( אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כרך י עמ' ג.
12( הפסוקים דלהלן בפרק זה אינם שלמים, ולפי מה שמסר 
שם  עם  לאומרם  אין  הרבי,  בשם  גרונר  שי'  רי"ל  הרה"ח 
ו':  משנה  אלי".  “וידבר  ג':  משנה  סוף  פ"ג  כמות־שהוא:  ה' 
משנה  נדברו".  “אז  ישפוט";  “בקרב אלוקים  ניצב";  “אלוקים 
גיליונות:  ‘התקשרות'  )ראה  אתם".  “בנים  בצלם";  “כי  י"ד: 
“ומצודה  צ"ל  ט"ז  במשנה  תרסט(.  תקכב,  תטז,  רעח, 

פרושה" בש' שמאלית.
‘ימי  סיוון תנש"א. פרשת הדברים בספר  כ"ח  קונטרס   )13

מלך' ח"א פרק טו.
14( ראה שם ח"ב, פרקים יז־יח.

15( בלקוטי־שיחות כרך לג עמ' 274 מביא ממגילת תענית 
פ"ג, שבכ"ה בסיוון ערערו אומות העולם על בעלות ארץ־
ניצחת",  “תשובה  פסיסא  בן  גביהה  להם  והשיב  ישראל, 
וביקשו “תנו לנו זמן שלושה ימים" וכאשר “הלכו ולא מצאו 
תשובה, מיד הניחו בתיהם כשהיו מלאים, שדותיהם כשהן 
ועשו  להם...  וברחו  הלכו  נטועות,  כשהן  כרמיהם  זרועות, 
סיוון,  בכ"ה  התנהל  שהוויכוח  וכיוון  יום־טוב".  היום  אותו 
נמצא שביום כ"ח סיוון )בסוף שלושת הימים( היתה ההצלה 
זה,  ביום  זאת עם הצלתו  ומקשר  בפועל מאומות העולם. 
שהביאה תנופה חדשה – ע"י העמידה בתוקף עם התורה 
ארץ־ישראל"(  כאן  )“עשה  הארץ'  ד'כיבוש  בהעבודה   –
דחצי כדור התחתון, עד שמתבררים לא רק הניצוצי קדושה 
וברחו"  ש"הלכו  עצמן,  האומות  גם  אלא  שבנכסיהם, 

למקומם האמיתי, עיי"ש.
כוחו  בכל  התעסקות  של  ובאופן  ולהוסיף...  “להתחזק   )16
]=כח סיון[, ועוד יותר מכפי כוחו" – סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 

.546

ראו התוצאות מהתוועדויות אלה במעשה בפועל 
במשך יותר משלוש שני חזקה"17.

יום שלישי
כ"ט בסיוון, ערב ראש־חודש

במנחה אין אומרים תחנון.

יום רביעי
ל' בסיוון – א' דראש־חודש תמוז

ערבית: בראש־חודש )ובכל יום שיש בו מוסף( 
ואפילו לא  יורד לפני התיבה,  )רח"ל(  אין הָאבל 

בתפילת ערבית ומנחה18.
השולחן  על  טופחים  שמונה־עשרה  קודם 
זאת  מכריזים  אין  אבל  ויבוא',  ‘יעלה  להזכיר 
בדיבור. שחרית: יעלה ויבוא. חצי הלל. ‘ואברהם 
נפשי,  ברכי  יום,  של  שיר  תתקבל.  קדיש  זקן'. 

קדיש יתום.
קריאת התורה דראש־חודש. חצי קדיש. אשרי, 
ויאדיר"  תורה  “יגדיל  יסיים  הש"ץ  לציון19,  ובא 
ומניחים  דרש"י  תפילין  חולצים  יהללו.  בלחש. 
קדש,  קריאת־שמע,  קוראים  דרבנו־תם,  תפילין 
תפילין  חולצים  זכירות20.  שש  והיה־כי־יביאך. 

17( ספר־השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 545.
18( ספר־המנהגים עמ' 8.

19( פעם אירע במניין של הרבי שהש"ץ סיים בקול “יגדיל 
תורה ויאדיר", לפני החזרת הס"ת, והרבי הורה לו לומר מיד 
את הקדיש ]כנראה משום שעיקר חיוב אמירת קדיש הוא 
על ובא לציון, ולא כהקדמה לתפילת מוסף. וראה בנימוקי 
או"ח ר"ס נה שהורה במצב זה )שמפסיקים בתפילין דר"ת, 
לפני  לומר את הקדיש  לפני הקדיש(  ואף בדברים בטלים, 
החזרת הס"ת[, וזה כנראה גרם שהתחילו לנהוג להחזיר את 

הס"ת לפני אשרי ובא־לציון.
קודם  מניחים  התפילין  “כל   :36 עמ'  בספר־המנהגים   )20
זוגות תפילין  בד'  השיעורים )שהפירוט שלהם  מוסף, אבל 
התפילה".  כל  סיום  אחר  לומדים   )5 בעמ'  שם  מופיע 
לכוללן  קשה  ולכאורה  ה'זכירות'.  בדבר  מה  נתפרש  לא 
)ובפרט  תורה  ולא  מצוה  בגדר  שהן  כיוון  ב"שיעורים", 
ולא ללשונם, כמבואר  שהכוונה באמירתן לתוכן הפסוקים 
לתפילת  שייכות  להן  יש  ומאידך  ג(,  ס"ע  חי"ב  באג"ק 
שחרית, כי ע"פ האריז"ל יש לזוכרן במחשבה ב'אהבת עולם' 
)שו"ע אדמו"ר הזקן סי' ס ס"ד(, וגם יש זכירת שבת בשש"י 
)שער הכולל פי"א סכ"ה(, ואדמוה"ז תיקן )גם( לאומרן אחר 
כיוון שיש הוראה לאומרן בתפילין, אומרים  ולכן  התפילה, 
אחרי  נאמרות  הן  ויו"ט  בשבת  משא"כ  מוסף,  לפני  אותן 
סיום תפילת מוסף, כיוון שנזהרים מלהוסיף אמירות בתוך 
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דר"ת ומשאירים הטלית. הש"ץ אומר איזה מזמור, 
חצי קדיש, מוסף. ביום ראש־חודש, המנהג ללמוד 
פסוק מהפרק המתאים למספר שנותיו עם פירש"י, 
ואפשר להוסיף עם עוד פירושים. אם הפרק מרובה 
ואם  חודשי השנה;  לי"ב  אותו  בפסוקים, מחלקים 
כך  פסוקים,  כופלים  פסוקים,  מי"ב  קצר  הוא 

שיעלה למספר חודשי השנה21.

יום חמישי
א' בתמוז – ב' דראש־חודש

יעלה  שכח  כדאתמול.  וכו'  ושחרית  ערבית 
מוצאי־ראש־חודש  בערבית  ונזכר  במנחה,  ויבוא 
לשם  הראשונה  שמונה־עשרה,  פעמיים  מתפלל   –
ערבית והשנייה בתורת ‘נדבה' דווקא, ואין מזכיר 

בהן ‘יעלה ויבוא'22.

יום שישי
ב' בתמוז

השבת־ ביום  חל  השנה  ההילולא  שיום  מכיוון 
ליו"ד  בקשר  הרבי  הוראת  את  להזכיר  יש  קודש, 
]השייכים  וכיו"ב  דחול'  ש'עובדין  “מובן  שבט: 
ליום ההילולא[, אין לעשותם ביום השבת־קודש כי 
מנהגים  כמה  נעתקו  זה,  ולפי  בערב שבת"23.  אם 

להיום.
נתינה לצדקה

השייכים  להעניינים  תרומה25  ירים  אחד24  כל 

סדר התפילה. וע"ע.
21( ספר המנהגים עמ' 36.

22( וכיוון שמתפלל נדבה מחמת הספק, א"צ לחדש בה דבר, 
וא"צ שיהיה בטוח שיכול לכוון כבסימן קז - שו"ע אדמוה"ז 

סי' קח סי"ז.
23( “מתאים להכרעת האחרונים בכגון דא, וראה כף החיים 
יהיה  קברו  על  “לילך  צד,  ]ס"ק  תקסח  סי'  חיים  אורח  על 
בע"ש"[, עיקרי הד"ט יו"ד סי' ל"ו אות ל"ה ]כנ"ל[ ועוד )ודלא 
כמש"כ בס' גשר החיים בזה ]פל"ב ס"ה, שיש מקדימין את 
הביקור לע"ש ויש מאחרין ליום א'[(" – עכ"ל הרבי במכתבו 
 - שכד  עמ'  חי"ד  ה'צד,  אגרת  אג"ק  תשי"ז,  שבט  א'  מיום 
שערי הל' ומנהג יו"ד ר"ס קמח. נתבאר בשיחת מוצש"ק יו"ד 
קודם  בין  חילוק  ושם מסיק שאין  ואילך,  סי"א  שבט תשי"ז 

חצות עש"ק לבין אחר חצות היום.
24( “נתינת הצדקה )בקשר עם יו"ד שבט וכיו"ב( – הוא שייך 
הצדקה  דבר  להן  טעמים(  כמה  )מצד  ואדרבה  לנשים,  גם 
גם  לשתף  שיש  מובן   .)85 עמ'  )ספר־המנהגים  יותר"  שייך 
את הטף )ומכספם( בזה, וכן בשאר ההנהגות, שגם נשים וטף 

שייכים בקיומן.
עניין  אין  לכאורה  ש"ק,  עבור  ‘השלמה'  רק  שזו  וכיוון   )25

לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו.

פדיון־נפש
 – )הנשואים  פ"נ27  ו[יקרא26  ]יכתוב  אחד  כל 
כמובן בחגירת אבנט(. אלו שזכו להיכנס ליחידות, 
או על־כל־פנים לראות את פני כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורנו – יצייר עצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאילו עומד 
לפניו. להניח הפ"נ אחר־כך בין דפי מאמר, קונטרס 
וכו' של כ"ק אדמו"ר. ולשלחו )אם באפשרי –  בו 
ביום( על מנת לקראותו על הציון שלו )מס' הפקס 
המייל:  כתובת   .1-718-7234444 הציון:  שליד 

.)ohel@ohelchabad.org

ביקור ב'אוהל'
שקודם  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  “שמעתי 
נוהגים שאין אוכלים,   – ההליכה על ציון ואוהל28 
נסע  ב'אוהל'30:  הרבי  מהנהגות  שותים"29.  אבל 

לאוהל בנעלי בד )דיום־הכיפורים ותשעה באב(.
בכל  דפיקות  )שתי  הקיש  לאוהל,  שנכנס  לפני 
דלת( על שתי הדלתות, הדלת השנייה מהכניסה, 
והדלת שבחדר האוהל ]חדר הפ"נים, שאינו קיים 
כשנכנס  מיד  הכניסה31.  רשות  כנוטל   – כיום[ 
ל"הריני  כשהגיע  לשון'.  ה'מענה  באמירת  התחיל 

מדליק הלאמפף"32, הדליק נר.
עד  לשון',  ב'מענה  המשיך  הנר  הדלקת  אחרי 

ומנחה,  שחרית  תפילות  קודם  דווקא  הנתינה  שתהיה 
כבמקור.

26( מטעם הנ"ל, לכאורה אין לזה זמן קבוע, אלא במשך היום.
דווקא. מקפידים  חלק  נייר  על  הפ"נ  את  לכתוב  נוהגים   )27
נספח  ‘אספקלריה'  ראה   – הפ"נ  טיוטת  את  )אפילו  לכתוב 
באותו  טבלו  באם  דווקא   )20 עמ'   1243 גיליון  חב"ד'  ל'כפר 
כותבים  אחר(.  ע"י  יכתוב   - טבל  לא  )באם  במקווה  היום 
פ"נ  אדם  כשכותב  לפני־כן(.  ידיים  )ונוטלים  אבנט  בחגירת 
על עצמו, כותבים “עלי", “עלינו", ואילו כשכותב עבור אחרים 

הלשון הוא “עבור..." )המזכיר הרה"ח רי"ל שי' גרונר(. 
28( הכוונה גם לכל קבר, כמובא בגיליון תתצ"ד מאג"ק ח"ט 

עמ' שא – שערי הל' ומנהג יו"ד ר"ס קמט.
29( ספר־המנהגים עמ' 96. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו עמ' 
רפב. והכוונה שמקפידים לשתות )ולא רק שאין נמנעים מכך. 

וכבר העירו מלקוטי־דיבורים עמ' 1354(.
30( נמסרו ע"י חברי המזכירות: הרה"ח ר' יהודה שי' קרינסקי, 
לפעמים(  הרבי  את  )שהסיע  ז"ל  קליין  בנימין  ר'  והרה"ח 
מן  בכמה  גרונר.  שי'  רי"ל  הרה"ח  של  הערותיו  בשילוב 

ההנהגות אולי יש גם משום הוראה לרבים.
אל  הרבי"  את  “להמשיך  כדי  אנ"ש,  זקני  מפי  הטעם,   )31

הנכנס.
32( עמ' 4.
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לפני מזמור “לדוד אליך", ששם נכתב לקרוא את 
וכו'.  הפ"נים  את  לקרוא  התחיל  ואחרי־כן  הפ"נ, 
כתוב  היה  שבהם  מאלה  )בעיקר  בודדים  פתקים 
החזיר  מאלה  אחדים  רק  מישהו.  של  העדרו  על 
להיכלו( קרע והניח על הציון הק', והורה לשורפם 
על אתר, ורובם ככולם הכניס בחזרה לשקית. את 
ושורפים בערב־פסח. לאחר  היו שומרים  הקרעים 

תשל"ח חלו שינויים בעניין זה.
היה  הפ"נ,  לכתב  מסביב  חלק  נייר  נשאר  אם 
את  הניח  אחר־כך  ורק  מהפ"נ,  ומפרידו  קורעו 
המשיך  הפ"נים  קריאת  סיום  לאחר  באוהל.  הפ"נ 
עד  ודילג  קיט,  מזמור  עד  לשון'  ‘מענה  באמירת 
ה'יהי רצון' שמתחיל תיכף אחרי ה'זוהר' שם, וסיים 
עד אחרי ‘אנא בכוח'. לפני צאתו הקיף )פעם אחת( 

את האוהל.
שבתוך  לחדרו  שוב  נכנס  עצר,  צאתו  לפני 
האוהל )החדר הקטן שבו עומד וקורא את הפ"נים(, 
והמשיך לומר ‘מענה לשון' עד ה'יהי רצון' האחרון. 
אחרי־כן יצא – לא מאותו פתח שדרכו נכנס, אלא 
לצאת  שלא  תמיד  נוהג  היה  כן  הפנימי.  מהפתח 

דרך פתח הכניסה33.
עד שנת תשכ"ה, לפני כניסתו לרכב עמד בפתח 
שבסוף  רצון"  ה"יהי  את  ואמר  החוצה,  היציאה 
כניסתו  לפני  תשכ"ה,  שנת  עד  לשון'.  ה'מענה 
ע"ה.  שטערנא־שרה  הרבנית  לציון  ניגש  לרכב, 
לפני־כן  הלך  האוהל,  מן  כשיצא  תשכ"ה,  משנת 
לציון אימו הרבנית חנה ע"ה. משנת תשל"א הביט 
גם על ציון הרבנית נחמה־דינה ע"ה, ומאז תשמ"ח 
 – זה  כל  ע"ה.  חיה־מושקא  הרבנית  ציון  על  גם 

לדקות ספורות34.
פעמים,  ג'  עשבים  תלש  למכונית  הכניסה  לפני 
וזרקם לאחוריו35. מעולם לא ראינו את הרבי מניח 

אבן על הציון, או על קברים אחרים36.
בנסיעתו חזרה המשיך באמירת ה'מענה לשון', 

בהלוויה  נוהגין  שיש  קלא  עמ'  ח"א  גשר־החיים  ראה   )33
לחזור בדרך אחרת אם אפשר, עיי"ש.

הקברים  מן  במרחק־מה  הרבי  עמד  האחרונות,  בשנים   )34
של הרבניות.

35( ראה טושו"ע יו"ד סי' שעו ס"ד, ואו"ח סו"ס תקמ"ז, ונו"כ. 
אולם שם איתא שעושים זאת אחר הקבורה.

36( ודלא כנהוג. מקור המנהג בדרשות מהר"ש ]רבנו שלום 
מנוישטט, רבו של מהרי"ל, אבי מנהגי אשכנז[ הובא בא"ר סי' 
רכד ס"ק ז, בשע"ת שם ועוד, וטעמו שם “משום כבוד המת, 

להראותו שהיה על קברו". 

עד גמירא. אם היה פנאי, היה אומר את ה'קרבנות' 
שלפני תפילת מנחה. בשנת האבל תשמ"ח־ט אמר  
גם את פרקי המשניות של אבל )פכ"ד דכלים ופ"ז 
נותר  אם  תשמ"ט,  בשבט  כ"ב  אחרי  דמקוואות(. 

פנאי, היה לומד גם את שיעור הרמב"ם היומי.
את  לקרוא  להשתדל  יש  האפשר  במידת   *
רגליהם  מקום  אצל  קודש,  הציוני  שני  “בין  הפ"נ 

הקדושים"37.
הנחיות לכוהנים:

טפחים  עשרה  בת  מחיצה  לבנות  ציווה  הרבי 
סביב ציון כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

הורה  וגם  הציון,  מעל  גג  לבנות  הרשה  לא 
לכוהנים שלא ישלחו יד על הציון, וגם שלא יניחו 

בעצמם שם את הפ"נ.
לעורר,  הרבי  נהג  ל'אוהל'  שהולכים  פעם  בכל 
שעל הכוהנים להיזהר מאוד בכניסתם וביציאתם, 
יעברו בתוך ארבע אמות של קבר38. בשנים  שלא 
משני  טפחים  עשרה  של  מחיצה  בנו  האחרונות 
הצדדים לאורך כל הדרך מהכניסה למקום הקברים 

ועד האוהל.
לפני הדלקת נרות־שבת39, מדליקים )בכל בית( 
נר שידלק כל המעת־לעת. אם אפשר בקל – נר של 

שעווה40.

על  ברשימתו  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  סיפר  כך   )37
הצמח־צדק  באוהל  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אביו  מנהג 

והמהר"ש בליובאוויטש.
שנדפס  למכתב,  מציינים  ושם   .235 עמ'  בראשית'  ‘ימי   )38
באג"ק ח"ג עמ' שמב: “היה לי קורת רוח מזה שניהל כוהנים 
בין  מחיצה  בעשותם  המו"ל:  ]ובהערת  הציון  אל  חסידים 
הכהנים ובין הקברים[, אשר על־ידי שזיכה את האחרים ודאי 

שגדול זכותו".
יותר, אין מכבין  79. גם אם דולק  39( ע"פ ס' המנהגים עמ' 

אותו )וכן בכל נר יארצייט(.
עפר'" )ממכתב הרבי  שוכני  ורננו  ‘הקיצו  40( “ראשי־תיבות: 
שעוות־דבורים  של  נר  למעשה,  תשי"א(.  שבט  י'  לקראת 
מהרה,  וכבה  גאזים  הרבה  )מוציא  יפה  דולק  אינו  טהורה 
ה'שעווה'  ונרות  לאוויר(,  הפתוחה  באבוקת־הבדלה  מלבד 
די  ולכאורה  ‘סטיארין'.  בהרבה  מעורבים  בשוק  המצויים 

שיהיה הרוב שעווה לקיום המנהג כראוי.
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מאוחדים

ב"ה

צעירי 
אגודת 
חב"ד

יום שני, יום הבהיר כ"ח סיון תשע"ט
היכל ארנה ירושלים

""עמדו הכן כולכם

משפחת חסידי חב"ד בארץ הקודש מתאחדת:
ג' תמוז - עשרים וחמש שנה

"כולכם" – ההתכללות והאחדות של כל 
השייכים אליו . . שעל-ידי-זה ישנו מן המוכן 
הענין ד"ברכנו אבינו . . באור פניך"...
יו"ד שבט, תש"כ    

רכישת כרטיסים:
kinus-chabad.co.il

מוקד טלפוני: 6565*
זמין בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00


