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כבוד התורה

מתאריך  פרטי'  'כללי  למכתב  הרבי  הוספת 
יו"ד אייר, תש"י:

ולמלא שליחותו אשר נתן לחלקו כ"ק 
אור  להביא  והיא:  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח 
עתה,  בו  נמצא  אשר  להחבל  החסידות 
מן  יפקון  עדי  דחייא  באילנא  ולקשרם 

גלותא ב"ב [במהרה בימינו]

לקשר יהודים באילן החייםהכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת תשא | צדקה של אש
 בשעה שנותן צדקה בטהרתה, באופן ד"מטבע של אש" (שציורו וטבעו הוא באופן שלמ־
עלה מציור) – הרי זה חודר בכל הזמנים והמצבים: אינו מחכה לזמן החיוב, ואינו מחכה שעני 
יבוא לבקש ממנו צדקה וכו', אלא בכל יום ויום (ובמשך כל היום כולו), הן בביתו, והן בבית-
הרי  לפעלו ולעבודתו" –  אדם  חול – ”יוצא  ביום  בעולם,  והן כשיוצא  ובית-המדרש,  הכנסת 

בכל פעולה ופעולה שלו עושה צדקה בטהרתה... 

דבר  מכל  שעושה  ועוד  ברוחניות,  או  בגשמיות  צדקה  לו  ונותן  מקבל  מהשני  עושה  הוא 
שבעולם שיהיה מקבל שלו... ועוד שעושה ממנו ”מטבע של אש", ועד באופן ד"שליח עושה 

שליח" פירות ופירי פירות עד סוף העולם.

וביחד עם זה הרי זה באופן ד"מטבע של אש", לא שנותן להשני אש, ש"תשרוף" אותו ח"ו... 
ולא שעושה שהשני יעלה איתו עם האש אלקי בסערה השמימה, אלא שנותן ה"אש" מדוד 
לפי ציור וטבע (מטבע) המקבל שיכול לקבל; ולא שמרגיש שעושה טובה לשני בזה ש"יורד" 

אליו, אלא ה"המטבע" היא עם ”משקל", שבטבעו נמשך למטה.

(שבת פרשת תשא, כ' אדר ראשון תו"מ תשמ"ט עמוד 363)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ז באדר ה'תש"פ – כ"ד באדר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שאר אבות הטומאות פרק י"ז באדר ו'
מ"ע קה.הל' מלוה ולוה פרק יז.יב-יד.

מ"ע קה.פרק יח.פרק טו-יז.י"ח באדר ש"ק
מ"ע צח.פרק יט.פרק יח-כ.י"ט באדר א'

הל' טומאת אוכלין.. בפרקים אלו. כ' באדר ב'
מ"ע צח.פרק כ.פרק א-ג.

מ"ע צח.פרק כא.פרק ד-ו.כ"א באדר ג'
מ"ע צח.פרק כב.פרק ז-ט.כ"ב באדר ד'
מ"ע צח.פרק כג.פרק י-יב.כ"ג באדר ה'
מ"ע צח.פרק כד.פרק יג-טו.כ"ד באדר ו'
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התמסרות ללא 
חשבונות

 גם בעת שעסקו בפרה אדומה – עניין נעלה ביותר – הקפידו חכמי 
הסנהדרין גם על עניינים פרטיים ו"קטנים", כביכול • אין לערוך 

חשבונות ולעיין מה הוא עניין חשוב יותר ומה פחות, יש להיזהר אף 
בדקדוק קל של דברי סופרים ללא כל חשבונות • גם מי שנמצא ”מחוץ 

למחנה" צריך למסור לקדב"ה  הכל – ”את עורה ואת בשרה גו' על 
פרשה ישרוף" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
פרשת פרה, הקשורה עם מצוות פרה אדומה, שהיא 

מצוות עשה מן התורה – יש בה לימוד והוראה.
המצוות  בכל  משותפת  נקודה  שיש   – ובהקדים 
המצווה  חביבות  שלכן,  כולם,  שווים  שמצידה 
בשווה,  המצוות  בכל  להיות  צריך  בקיומה  וההידור 
ללא חילוקים. ועד שאסור שיהיה באופן אחר, כמאמר 
רז"ל1 על הפסוק 2 ”אורח חיים פן תפלס", ”לא תהא 
קלה  אחת  כו'  תורה  של  במצוותיה  ושוקל  יושב 

שבקלות ואחת חמורה שבחמורות כו'".
”קלה  הלשון  נאמר  גופא  שם  כן,  פי  על  אף  אבל 
שלמרות  היינו,  שבחמורות",  ו"חמורה  שבקלות" 
ושוקל  יושב  תהא  (”לא  המצוות  שבכל  ההשתוות 
ונפקא  שבחמורות",  ”חמורה  שהם  מצוות  יש  כו'"), 
מינא גם להלכה – שכאשר נפגשים שתי מצוות שהם 
וכמו  לקיים,  מהם  איזה  לידע  צריך  לזה,  זה  בסתירה 

”עשה דוחה לא תעשה"3, וכיוצא בזה.
מצווה  היא  אדומה  פרה  מצוות  לעניינינו:  ובנוגע 

1) תנחומא עקב ב. דברים רבה פ"ו, ב. ילקוט שמעוני יתרו רמז חצר. 
משלי רמז תתקלז. ירושלמי פאה פרק א הלכה א. ועוד.

2) משלי ה, ו.
3) ראה שבת קלב, ב. יבמות ג, סע"ב. ועוד.

ויש  התורה",  חוקת  ”זאת  בה4  נאמר  שלכן  כללית, 
(”ראשון  הפסח  מחג  החל  בה,  שתלויות  מצוות  כמה 
שיוכלו  כדי  כי,  אדומה,  בפרה  שתלוי  לרגלים"5) 
פרה  ידי  שעל  לטהרה  זקוקים  פסח  קרבן  להקריב 
לפרשת  בסמיכות  פרה  פרשת  באה  ולכן  אדומה, 
החודש  שבפרשת  כיוון  ביניהם,  הפסק  ללא  החודש, 
מדובר אודות קרבן פסח, ובשביל זה זקוקים לטהרת 

הפרה6.
ועד שזוהי מצוות כללית שנוגעת לכל ישראל לכמה 
דורות, שהרי בכל פרה השתמשו במשך כמה דורות – 
פרות  תשע  רק  עשו  הדורות  כל  שבמשך  מזה  כמובן 
(העשירית יעשה מלך המשיח)7, והרי השימוש בפרה 
כמה  עד  במדבר,  היו  ישראל  שבני  מאז  היה  אדומה 
שנים לאחרי חורבן בית שני, שזהו משך זמן של ריבוי 
שנים: שלושים ותשע שנה במדבר (מהשנה השנית), 
ישראל  לארץ  מהכניסה  שנה  ושמונים  מאות  ארבע 
עד לבניין בית המקדש8, ארבע מאות ועשר שנים של 

4) ריש פרשת חוקת. וראה ליקוטי תורה ריש פרשת חוקת. ובכמה 
מקומות.

5) ראה ראש השנה ד, א.
פרק  מגילה  מירושלמי  רש"י –  ובפירוש  סע"א  כט,  מגילה  ראה   (6

ג הלכה ה.
7) רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג.

8) מלכים – א ו, א.

דברמלכות

4
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בית ראשון, שבעים שנה של גלות בבל, וארבע מאות 
לאחרי  שנים  כמה  ועוד  שני9,  בית  של  שנה  ושמונים 
חורבן בית שני שבהם השתמשו עדיין באפר הפרה10; 
פרות  בתשע  השתמשו  הזמן  ריבוי  משך  שבכל  וכיוון 
בלבד, נמצא, שבכל פרה השתמשו במשך כמה דורות.

ב
והנה, מסופר בגמרא11 באריכות אודות פרה אדומה 
אצלו,  ישראל  חכמי  ו"נכנסו  גוי,  של  בעדרו  שנולדה 
כל  מכם  מבקש  אני  שאם  בכם  אני  יודע  להם,  אמר 
ממון שבעולם אתם נותנים לי וכו'", ואכן חכמי ישראל 

שילמו לו סכום גדול ביותר.
והגע עצמך:

 – תשלום  ללא  אדומה  הפרה  את  לוקחים  היו  אם 
היו עוברים רק על איסור גזל, שהוא רק לאו, ובפרט 
שמדובר אודות גזל עובדי כוכבים ומזלות שהוא איסור 
קל יותר12, כך, שאין זה בערך כלל לגבי מעלת מצות 

פרה אדומה.
מרשות  שינוי  ידי  על  זאת  לעשות  שיכולים  ובפרט 
שאז  הפרה,  מקריב  של  לידיו  שיבוא  עד  כו'  לרשות 
בנוגע  בפוסקים13  שמצינו  (כפי  גזלה  איסור  בזה  אין 

לקניית ארבעה מינים מגוי).

9) ראה גם תורת מנחם חלק ז סוף עמ' 103. וש"נ.
10) ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך אפר חטאת בסופו (כרך ב עמ' 

קמו). וש"נ.
11) קידושין לא, א. וש"נ.

תפז  עמ'  ה  (כרך  הגוי  גזל  ערך  תלמודית  אנציקלופדיה  ראה   (12
ואילך). וש"נ.

סעיף  תרמ"ט  סימן  חיים  אורח  הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן  ראה   (13
ח. וש"נ.

ואף על פי כן גם בשעה שבני ישראל עסקו במצווה 
גם  הזהירות  אצלם  הייתה  אדומה,  פרה  כמו  נעלית 
כדי  עד  ומזלות,  כוכבים  עובדי  גזל  של  פרטי  בעניין 
כך, שכדי שלא לעבור על איסור זה, היו מוכנים לשלם 
לגוי סכום גדול ביותר - שבפשטות14 לקחוהו מתרומת 
הלשכה (שהיו גובים ממחצית השקל) כמו כל קורבנות 

קורבנות,  מאות  לקנות  יכולים  היו  שבו   - הציבור15 
והרי ”התורה חסה על ממונן של ישראל"16.

ג
ולהעיר שאף שהמכוון בסיפור הגמרא הנזכר לעיל 
שרואים  כפי  ואם",  אב  כיבוד  היכן  ”עד  להורות  הוא 
”מה עשה... דמא בן נתינה כו'", הרי הכוונה בזה היא 

גם להורות מעלתן של ישראל.
ובכן:

ממון  ריבוי  לשלם  מוכנים  ישראל  שבני  העובדה 
עבור קיום מצווה –אינו דבר פלא. ובפרט בנידון דידן, 
יפלא  לא  בוודאי  הרי  ציבור,  ממון  אודות  שמדובר 
שחכמי ישראל – סנהדרין, שממון ציבור הוא בבעלותם 
– יתנו ריבוי ממון עבור קיום מצווה (מה שאין כן בנוגע 
לממון היחיד, הרי זה תלוי בדעתו של היחיד אם רצונו 

ליתן ריבוי ממון עבור המצווה או לא).
מצווה  אודות  כשמדובר  שגם   – הוא  החידוש  אלא 
נעלית כמו פרה אדומה, הנה בשעת מעשה נזהרו בני 

ישראל גם בעניין פרטי כמו גזל עכו"ם.

14) אף שלא נתפרש בסיפור הגמרא כאן.
15) רמב"ם הלכות שקלים ריש פרק ד.

16) ראש השנה כז, א. וש"נ.

העובדה שבני ישראל מוכנים לשלם ריבוי ממון עבור קיום מצווה 
–אינו דבר פלא. ובפרט בנידון דידן, שמדובר אודות ממון ציבור, 
הרי בוודאי לא יפלא שחכמי ישראל – סנהדרין, שממון ציבור 

הוא בבעלותם – יתנו ריבוי ממון עבור קיום מצווה

28
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ד
ובפרט  הוראה17,  מלשון  בתורה,  עניין  כל  וכמו 
שיש  [ועד  זה  בעניין  בתורה  מיוחדת  קריאה  שתיקנו 
התורה,  מן  מצווה  היא  פרה  פרשת  קריאת  שגם  דעות 

כמו פרשת זכור18)] –בהכרח ללמוד מזה הוראה:
אצלם  תופסת  התורה  מן  עשה  שמצוות  כאלו  ישנם 
אם  ובפרט  כו',  פרטי  עניין  כן  שאין  מה  חשוב,  מקום 
עניין זה קשור עם ”דרכי שלום", הנה במה נחשב פרט 
קטן, להשתדל בו כו', בה בשעה שמדובר אודות עניין 

כללי.
שהיא   – אדומה  פרה  ממצוות  ההוראה  באה  זה  ועל 
כן,  פי  על  ואף  ישראל,  לכלל  הנוגעת  כללית  מצווה 

נזהרו בני ישראל גם בפרט קטן כמו גזל עכו"ם.
מקום  ובכל  זמן  בכל  ואחד,  אחד  לכל  הוראה  וזוהי 
דברי  של  קל  בדקדוק  אפילו  זהיר  להיות  שצריך   –
סופרים, ולא לעשות חשבונות שיש עניינים נעלים יותר 
שלא  באופן  דווקא  להתנהג  צריך  אלא  לזה,  שקודמים 

עורכים חשבונות כו'.

ה
ועל ידי זה נעשית גם הכפרה של פרה אדומה:

איתא במדרש19 שבנוגע לטומאת מת ”נתכרכמו פניו 
של משה", באמרו, ”במה תהא טהרתו". היינו, שאפילו 
שייך  איך  והבין  היה"20,  ישראל  ש"אוהב  רבינו  משה 
עניין הטהרה בנוגע לכל הטומאות, הנה בנוגע לטומאת 
מת, ”אבי אבות הטומאה"21, לא היה יכול להבין ”במה 
תהא טהרתו", ואיך יוכל להיכנס לבית המקדש להקריב 
קרבן, ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שפרה אדומה 
שכאשר   – בזה  והעניין  מת,  מטומאת  גם  מטהרת 
(כההוראה  החשבונות  מכל  שלמעלה  באופן  מתנהגים 
שלמדים ממצוות פרה אדומה, כנ"ל), הרי זה פועל שגם 
מלמעלה מתנהגים באופן שלמעלה מכל חשבונות, שגם 
בנוגע לעניין חמור כזה שמשה רבינו שואל ”במה תהא 
”ונתן  של  לאופן  ועד  כפרה,  של  עניין  נעשה  טהרתו", 

17) ראה רד"ק לתהילים יט, ח. גור אריה ריש פרשת בראשית (בשם 
הרד"ק). זוהר חלק ג נג, ב.

18) ראה אליה רבה סימן תרפ"ה אות כא.
19) במדבר רבה פי"ט, ד. תנחומא חוקת ו.

20) מנחות ס, א-ב.
21) פירוש רש"י חוקת יט, כב. פירוש רש"י פסחים יד, ריש ע"ב. מפרשי 

המשנה לכלים ואוהלות בתחילתן. ועוד.

מים חיים אל כלי"22.
ועניין הטהרה של כל אחד מישראל וכל בני ישראל 
נחש  חטא  גם  כולל  החטאים,  כל  את  להסיר  פועל 
ועד  והטומאות,  החטאים  לכל  המקור  שהוא  הקדמוני 
שעל ידי זה באים לגאולה האמיתית והשלימה על ידי 

משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש.
*** 

ו
שני  יש   – ומקדש  במשכן  שהקריבו  לקרבנות  בנוגע 
יש  המזבח,  על  ההקרבה  שמלבד  קרבנות  יש  סוגים: 
הם  שגם  כך,  הבעלים,  לאכילת  שניתן  חלק  גם  בהם 
עולה  קרבן  ויש  וכו';  שלמים  קרבן  כמו  מזה,  נהנים 
אחד  וזהו  לה'"23,  ”כליל  המזבח,  גבי  על  כולו  שקרב 
מצד  כי,  לה',  כולו  שעולה  ”עולה"24,  בשם  הפירושים 

גודל הקדושה שבו, אין מקום שבשר ודם ייהנה ממנו.
בפנים  ההקרבה  להיות  הוצרכה  הנ"ל  סוגים  ובשני 

דווקא, ויש איסור חמור לשחוט בחוץ.
ובעניין זה יש שינוי בפרה אדומה:

ועוד  כולה,  הפרה  את  לשרוף  צריך   – גיסא  מחד 
יותר מאשר בקרבן עולה, שעור העולה שייך כהנים25, 
גו'  בשרה  ואת  עורה  ”את  נאמר26  אדומה  בפרה  ואילו 
על פרשה ישרוף", שזה מורה על קדושה יתירה שלכן 
אסור לאף אחד ליהנות ממנה; אבל לאידך גיסא מעשיה 
בחוץ דווקא27, ”מחוץ למחנה", שזה מורה על פחיתות 

הקדושה.
מחוץ  שנמצאים  אלה  שגם   – הוראה  יש  זה  בעניין 

למחנה, דורשים מהם ליתן הכל לקדוש ברוך הוא:
ראויים  ואינם  למחנה28,  מחוץ  נמצאים  יהודים  יש 
למלך  הכניסה  אפילו  שהרי   – המקדש  לבית  להיכנס 
בשר ודם צריכה להיות בלבושים המתאימים, על אחת 
כמה וכמה בנוגע לכניסה למלך מלכי המלכים הקדוש 
ברוך הוא, להבדיל, בוודאי צריכים להיות ראויים לכך.

22) חוקת שם, יז.
23) שמואל א ז, ט.

24) ראה פירוש רש"י יתרו יח, יב.
25) צו ז, ח.

26) חוקת יט, ה.
27) שם, ג ובפירוש רש"י.

28) אם בגלל שדוחפים אותם כו', או בגלל סיבות אחרות, כך, שאין זה 
הם  נמצאים  בפועל,  אבל  אונס,  של  עניין  אצלם  זהו  אלא  באשמתם, 

במעמד ומצב שמחוץ למחנה.



ונמצא  ראוי,  שאינו  מי  גם  הנה  כן,  פי  על  ואף 
לגמרי  להתמסר  ממנו  דורשים  למחנה,  מחוץ 
חשבונות,  ללא  הכל,  לו  וליתן  הוא  ברוך  לקדוש 
בתניא29 וכמבואר  אליו,  גם  שייכות  יש  למלך  כי, 
המשל מ"מלך גדול ורב (ש)מראה אהבתו הגדולה 
באשפה,  המוטל  ונבזה...  הדיוט  לאיש  והעצומה 
”מחוץ  בהיותו  שאפילו  כך,  כו'",  אליו  ויורד 
מועד"30,  אוהל  פני  ”נוכח  הוא  עומד  למחנה", 

29) פרק מו.
30) חוקת יט, ד.

ש"רואה  באופן  הפרה  שריפת  להיות  צריך  שלכן 
פתוחים)31,  השערים  שכל  (כיון  היכל"  של  פתחו 
ולכן צריך הוא להתמסר לקדוש ברוך הוא וליתן 

לו הכל, ללא חשבונות.  

(משיחת שבת פרשת צו, פרשת פרה, כ' אדר שני 
ה'תש"ל. תורת מנחם חלק נט עמ' 024 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

31) ראה זבחים קיג, א.

הכנת אפר פרה אדומה הוא עניין כללי: א) ישנן מצוות רבות שקיומן תלוי בטהרה הבאה על ידי אפר הפרה. 
ב) אפר פרה אחת משמש את עם ישראל למשך שנים רבות.

בגמרא ישנו סיפור, כיצד קנו ישראל פרה אדומה מגוי בממון רב. על אף שעסקו במצווה חשובה ונעלית 
מאוד – עשיית אפר פרה אדומה – הקפידו גם על עניינים 'קטנים', לכאורה, כמו 'גזל גוי', ורכשו את הפרה 

כדין, בתשלום מלא, למרות שהיה זה סכום עצום.

על  אך  וכדומה,  דאורייתא  מצוות  'חשובות',  מצוות  על  המקפידים  כאלו  ישנם  האדם:  בעבודת  ההוראה 
עניינים פרטיים ו'קטנים' אינם מקפידים, שהרי על פי חשבונם עוסקים הם במצוות 'חשובות' יותר...

על כך באה ההוראה: גם כאשר עוסקים בהכנת אפר פרה אדומה – עניין חשוב ונעלה שקיום מצוות רבות 
להתחשב  אין  וכדומה.  הגוי'  כ'גזל  'קטנים'  עניינים  על  להקפיד  יש  אז  גם  הנה   – רב  זמן  ולמשך  בו  תלוי 
בחשבונות המורים שעניין פלוני הוא חשוב יותר ויש להקדימו לעניין אחר, אלא יש להיזהר אפילו בדקדוק 

קל של דברי סופרים!
***

פרה אדומה שונה משאר הקורבנות: א) נעשית מחוץ לבית המקדש, 'מחוץ למחנה'. ב) עור הפרה נשרף 
יחד עם בשרה.

מכך יש ללמוד הוראה: ישנם יהודים הנמצאים במצב של ”מחוץ למחנה", אין הם ראויים להתקרב ולעמוד 
לפני הקדוש ברוך הוא מחמת שאין להם 'לבושים' מתאימים וכו'.

בהתמסרות  הוא  ברוך  לקדוש  להתמסר  דורשים  למחנה'  'מחוץ  של  ומצב  במעמד  הנמצא  מיהודי  גם 
מוחלטת, ולתת לו כל אשר לו, לא רק את ה'בשר' אלא אף את ה'עור'. על אף מעמדו הירוד, יש לו שייכות 

לקדוש ברוך הוא, וממילא נדרש ממנו להתמסר ולתת הכול.

סיכום
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תורת ה'קיצורים'
למאמרי  'קיצורים'  חיבבו  מוהריי"צ  ואדמו"ר  צדק  הצמח  אדמו"ר 
חסידות • 'קיצור' שיכול לשמש מפתח להבנת תניא • נדרשת זהירות 
מיוחדת ”לחזור [=על] קיצור ממאמר" • הענינים העיקריים • חידושים 
חכמים"  שפתי  ”עיקר   • המאמר  בגוף  במפורש  נאמרו  שלא  ב'קיצור' 
קיצור משובש ושאינו מדוייק! • פולמוס הפסיקה על-פי ספרי הקיצורים 

• ”לפחות כשהוא ברור לו מאוד"

תשמ"א  תזריע  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
ספרי  במעלת  מיוחדת  שיחה  הרבי  השמיע 

מפתחות, ובתוך הדברים התבטא:
ש"לימד  המלך  שלמה  [=כהנהגת  ...על-דרך-זה 
ש"אגמרי'  על-ידי  ט)  יב,  (קהלת  העם"  את  דעת 
אזנים" (עירובין  לה (לתורה)  ו"עשה  טעמים"  בסימני 
כא, סוף עמוד ב. וראה שם נג, סוף עמוד א. נד, סוף 
ח)]  פיסקה  א'  פרשה  רבה  השירים  שיר  ב.  עמוד 
מצינו גם אצל רבותינו נשיאינו, שהצמח-צדק וכך גם 
הרבי חותני, עסקו בלהט (האבן זיך ”געקאכט") בענין 

ד"קיצורים"...
(’אגרות- הרבי  כותב  תש"ט  ניסן  מז'  במכתבו 
חופשי  בתרגום  כאן   – צז  עמ'  ג'  כרך  קודש' 

מאידיש):
ניתן   – א'  חלק  תניא  של  הפרק  כללות  להבנת 
להסתייע סיוע רב בקיצורי הפרקים שערך הצמח צדק 

(נדפסו ע"י קהת).
קודם  מועט  זמן  לאור  שיצא  לספר  הרבי  כוונת 
לכן – ”קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים מאת... 
מרנא ורבנא מנחם מענדל נבג"מ זי"ע [שניאורסאהן, 
לאור  יוצא  מליובאוויטש..  צדק']  ה'צמח  אדמו"ר 
קהת  ברוקלין,  החסידים"..  ”אוצר  מערכת  ידי  על 
(דפוס האחים גערץ) תש"ח (1948).. קנז עמודים".
כלומר: הספר היה ממש ’טרי' (”הקדמת המו"ל  
[מענדל]  מנחם  הרב  דורנו]  נשיא  הרבי  [העורך, 
מנחם-אב  כ'  בתאריך  נחתמת  שניאורסאהן" 

תש"ח!]

יש בו הכל... לא לנטות 
מהדרך!

מאד  (”געהאלטן")  אחז  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
מ"קיצורים". עוד בחיי אביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) 
חסידות,  וספרי  מאמרים  על  קיצורים  ריבוי  ערך  נ"ע 
ועל-דרך-זה  אורה,  שערי  הספר  על  הקיצורים  כמו 
רצה  כן,  לאחרי  וגם  נדפסו.  שלא  קיצורים  עוד  ישנם 

מאד שיערכו קיצורים על מאמריו.
תשט"ז  השנה  דראש  ב'  ביום  הרבי  אמר  כך 

(’תורת מנחם' כרך טו עמודים 18-17).
את התועלת שבדבר הסביר הרבי גם בש"פ וארא 

תשכ"ט (תורת מנחם כרך נה עמ' 145):
מגוף  משהו  בו  שחסר  באופן  אינו  הקיצור  ענין 
הענין.. אדרבה: יש בו הכל, וכמאמר רז"ל (פסחים ג, 
קצרה"  בדרך  לתלמידו  אדם  ישנה  ”לעולם  וש"נ)  ב. 
עיקר  בין  להבחין  התלמיד  ידע  לא  באריכות,  כי.. 
השכל וה"בכן" שנוגע לפועל.. ולכן אומר לו בקיצור, 

שאז רואה בבירור מהו העיקר...
ושוב בר"ה תשט"ז (תורת מנחם כרך טו עמ' 18): 
בשורות  או  אחדות  בתיבות  ”קיצור",  ישנו  כאשר 
מן  נוטים  ולא  הענין,  עיקר  את  רואים  אזי  אחדות, 
הלימוד  שעיקר  דתורה..  בנגלה  גם  הוא  וכן  הדרך.. 
הוא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא (יומא כו, א), 
והרי ה"הלכה" היא הקיצור והתמצית של כל אריכות 

הפלפול.
ועוד הוסיף הרבי בהזדמנות נוספת (ש"פ נצבים 

תשכ"ד – תורת מנחם כרך מ' עמ' 360):
בנוגע להלימוד, שצריך לידע ולהבין לא רק כללות 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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לבוא  ואחר-כך  כו',  הענינים  פרטי  גם  אלא  הענין, 
לנקודת התמצית כו' – שזהו תוכן ענין ה"קיצורים", כפי 
הנשיאות  לפני  שעוד  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אצל  שמצינו 
על  שישב  לאחר  וכן  אורה,  שערי  לספר  קיצורים  ערך 

כס הנשיאות.
לח  כרך  מנחם  (תורת  תשכ"ד  האזינו  בש"פ  אמנם 
רק  מובאים  שב"קיצורים"  הרבי  מדגיש   (25 עמ' 

הענינים העיקריים, ולא העניינים שבדרך אגב.
הרבי  שביאר  למה  המשך  היוו  אלו  דברים 
חנוכה  שבת  מקץ  פרשת  קודש  שבת  בהתוועדות 
שני  שישנם  עמ' 349)  לב  כרך  מנחם  (תורת  תשכ"ב 
של  במאמר  שנתבארו  חנוכה  זאת  בענין  פירושים 
הצמח צדק, כפי שבאים לידי ביטוי בעבודת היהודי 
ומכיון  כפשוטה"),  האדם  (”בעבודת  היומיום  בחיי 
שב"קיצור" של המאמר – שגם הוא נכתב ע"י אדמו"ר 
 – בקצרה  המאמר  תוכן  כל  מופיע  ובו  צדק  הצמח 
העיקר  שהוא  מוכח,  הרי  הראשון,  הפירוש  רק  נזכר 

והתכלית.
באידיש  איגרת  הרבי  כתב  ימים  באותם  ממש 
(’אגרות-קודש'  ווילימובסקי  זוסיא  חיים  ר'  להרה"ח 
המדובר  תוכן  את  פירט  ושם  עח-עט)  עמ'  כב  כרך 
ב'אגרות-קודש'  תורגמו  (הדברים  מפורטת  בצורה 

מתורגמות כרך שלישי עמ' 279-278).

”יערכו קיצורים על מאמריו"
כשהופיע קונטרס ’החלצו' בשנת תש"ט הקדים לו 
הרבי: ”בפקודת כ"ק מו"ח אד[מו"ר] ש[ליט"א]: א).. 

ב) באו קיצורים לפרקי שני המאמרים".

ה'קיצור(ים)' במאמרי אדמו"ר 
מוהרש"ב נ"ע

הרבי  התייחס  תנש"א  וירא  ש"פ  בהתוועדות 
מוהרש"ב  אדמו"ר  קדושת  כב'  למאמרי  בהרחבה 
וה"קיצורים" שבהם (ספר השיחות-תנש"א עמ' -119

118; ’התוועדויות תנש"א' כרך א' עמ' 282):
ובמיוחד  ההולדת,  יום  דבעל  במאמרים  בגלוי  רואים 
 – שלו  הידועים  החסידות  מאמרי]  [=סדרות  בהמשכי 
היסודות  את  שמבארים  תער"ב  והמשך  תרס"ו  המשך 
והשגה  הבנה  הסברה  באריכות  החסידות  תורת  ועיקרי 
שיכולים  כו'"  המתבררים  ”דברים  של  ובאופן  (דחב"ד), 
על-פי  [ובפרט  בחסידות  בסוגיות  מסקנות  מהם  להסיק 
הקיצורים שישנם בסוף כל פרק מ(חלק גדול מ) המשך 

הביאור  דתוכן  המסקנא  את  מביא  שקיצור  תער"ב, 
ה'  בעבודת  מעשה  לידי  המביא  בלימוד   – עד  בפרק], 

בפועל...

למרות שנכתבו
 בנפרד ולאחר זמן

אף שהקיצורים (וחלוקת הפרקים) נכתבו (בקונטרס) 
וכתיבת  עצמו  ההמשך  כתיבת  זמן  ולאחרי  בפני-עצמו 
המאמרים  אמירת  לאחרי  מאמר..  כל  וסיום  התחלת 
בכתב-יד-קודש  כנראה  למאמרים,  ההמשך  וחלוקת 
אדמו"ר-נשמתו-עדן (פאקסימיליא ממנו נדפס בהמשך 

תער"ב חלק א' בתחלתו) – 
 הערה 30 שם.

ס"ו וע"ב
ועל-דרך-זה הוא בהמשך תרס"ו, שכל מאמר מתחיל 
(וכיוצא- מה-שנתבאר-לעיל"  ”יש-להקדים-תחילה  עם 
בזה), ומבאר בקיצור מה שנתבאר במאמר(ים) שלפני-

זה. וכן הוא בהמשך תער"ב בכל מאמר.. 
(הערה 32 שם)

התייחסויות  ישנן  המוגהים  הרבי  ממאמרי  בכמה 
ל"קיצור" – ראה מאמר באתי לגני תשל"ב הערה 68
(סה"מ מלוקט כרך ב' עמ' שעה). ביום השמיני שלח 

תשמ"א הערות 82, 84, 91.

מתי דרושה זהירות
קיצור  [=על]  לחזור  מיוחדת  זהירות  צריכים  בכלל 
ולכן  עניינים,  ריבוי  יש  מאמר  בכל  שהרי  ממאמר, 

לפעמים קשה להבחין מהו הקיצור.
חסידות  מאמר  אמירת  במהלך  הרבי  התבטא  כך 
בש"פ תבוא תשמ"ו (’התוועדויות תשמ"ו' כרך ד' עמ' 

.(356
באותו מעמד המשיך:

ישנם  ופרק  פרק  שבכל  במאמרים  מה-שאין-כן 
הקיצור.  מהו  בבירור  לדעת  יכולים  אז  הרי  קיצורים 
מבהירים  ופרק  פרק  דכל  הקיצורים  מכל-מקום  אך 
את  ולא  בפני-עצמו,  ופרק  פרק  דכל  הקיצור  את  רק 
כאשר  גם  ולכן,  כולו.  המאמר  דכל  והקיצור  התוכן 
ישנו הקיצור דכל פרק בפני-עצמו לפעמים עדיין קשה 
להבחין בהתוכן והקיצור דכל המאמר כולו. מה-שאין-כן 
במאמר זה [=דיבור המתחיל היום הזה גו' את ה' האמרת 
היום גו' וה' האמירך היום גו'] שישנו הקיצור והתוכן דכל 
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המאמר כולו מכ"ק אדמו"ר הצמח-צדק, הרי-זה מבהיר 
וכל-אחד-ואחד  כולו.  המאמר  דכל  והקיצור  התוכן  את 
מחכימות  דאותיות  בדיוק  הרב  בלשון  בזה  לעיין  יכול 

ומאירות.
דורנו  נשיא  הרבי  בהערת  חידוש  מצינו  מאידך, 
בשולי-הגליון,  י'  עמ'  שמות  התורה'  ב'אור  שנדפסה 
עניינים  פעמים  כמה  בדא"ח  ”נמצא  נאמר:  ובה 
בהקיצורים שלא באו בפירוש בפנים". [אגב: בדומה 

לכך מצינו גם בדברי הראשונים – ואין כאן מקומו].

מי נתן רשות?
עמ'  ד'  כרך  תשמ"ח'  (’התוועדויות  תשמ"ח  בשנת 

213) ציטט הרבי מפירוש שפתי חכמים, וציין:
להקיצור  ולא  המקורי,  חכמים  שפתי  לפירוש  הכוונה 
שעשו ממנו (עיקר שפתי חכמים) – שלא ידוע מי חיברו, 
השפתי- מפירוש  חלקים"  ”לחתוך  רשות  לו  נתן  מי 

חכמים, ומי לוקח אחריות על זה!
בחורף של אותה שנה כתב הרבי באותו נושא, גם 
לגאון החסיד ר' זאב דוב סלונים (ז"ל) (’היכל מנחם' 

כרך ג' עמ' עח):
מתאים  אינו  הנ"ל  בחומש  המקוצר  חכמים  ...השפתי 

להאריך, וכנראה משובש וכן בכמה-מקומות.
אדמו"ר  ’אגרות-קודש'  עוד  ראה  לעניין,  מענין 
שלילת  ואילך  שמב  עמ'  תש"מ)  (קה"ת  הצמח-צדק 
ההצעות של קיצורים ”לקוטי תנ"ך" ”לקוטי משניות" 

ו"לקוטי רמב"ם".

פסיקה מספרי הקיצורים
אכן, דיונים רבים מצויים בפוסקים בנושא פסיקת 
הלכות עפ"י ספרי הקיצורים – וגם רבותינו נשיאינו 

התייחסו לכך:
אדמו"ר הזקן כתב: ”..מפורש לאיסור גמור מדינא 
דגמרא, בלי שום חולק. ואם יש איזה משמעות לאיזה 
מחמת  הוא  להיפוך,  הקיצורים  מספרי  באחד  קורא 

חסרון הידיעה והבנה חי ה'".
על  לסמוך  ”שאין  כתב:  צדק  הצמח  ואדמו"ר 

הקיצורים, אם לא לעיין במקור ושורש הדין".
וראה גם המובא ב'ספר היובל קרנות צדי"ק', קה"ת 
תשנ"ב עמ' רעט הערה 15; ועוד. לקוטי שיחות כרך 

לו עמוד 23 ובהערה 48.

”לפחות כשהוא ברור לו מאד"
הגדולים'  ב'שם  החיד"א  דברי  על  להצביע  ראוי 

מערכת ספרים אות ק ס"ק עז הכותב:
נתחברו  זצ"ל  האר"י  כונות  קצור  וכן  דינים  ”קצור 
לא  נפש  ובעל  שונים.  ממינים  מינים  קצורים  כמה 
או  במקורו  הדבר  כבר  כשלמד  אלא  עליהם  יסמוך 
לפחות כשהוא ברור לו מאד. וכולי האי ואולי שלא 

יטעה בדין או בכונה ח"ו".
וראה גם פירוש הגר"א למשלי עה"פ י,ד ”רש עושה 
ברמיה  שלומד  ”מי  תעשיר":  חרוצים  ויד  רמיה  כף 
הדינים  קיצורי  רק  הדינים,  שרשי  לומד  שאינו  היינו 
בכדי להראות שהוא יודע כל הדינים זה עושה אותו 
לרש כח, כי לסוף ששכח גם אותן מחמת שאינו יודע 
שלומד  מי  היינו  תעשיר',  חרוצים  ’יד  אבל  שרשן. 
 – ’תעשיר'  ודין  דת  כל  מקור  ויודע  שורשו  עם  הדין 

שידע הכל".
ובשו"ת צפנת פענח להראגוצ'ובי (ח"א סימן מא): 

”ומ"ש בשם המלקטים ח"ו לסמוך בזה".

”להורות מתוך פסקים קצרים"
אמנם, בשיחת הרבי בענין המהדורות דספר הי"ד 
שבט  ויו"ד  תשמ"ו  תמוז  ט"ו  (משיחות  להרמב"ם 
 – מיגאש  הר"י  מתשובת  הובא   –  13 הערה  תשמ"ז) 
להורות  ראוי  שיותר  קיד  סימן  מיגאש  הר"י  שו"ת 
מלהורות  גאונים  של  וברורים  קצרים  פסקים  מתוך 
מתוך העיון בתלמוד, שאפשר שיטעה בעיונו לחשוב 
והיא  מורה  שהוא  הוראה  אותה  מחייבת  זו  שהלכה 

אינה מחייבתה או שיטעה בפירושה של ההלכה.
נדפס  חיים –  תו  בספר  הובאו  מיגאש  הגר"י  דברי 
”מי  ואילך   [4192]  168 עמ'  יו"ד  כרך  חמד'  ב'שדי 
שמורה מתשובת הגאונים וסומך עליהם ואע"פ שאינו 
יכול להבין בתלמוד הוא יותר הגון ומשובח כו' לפי 
שהוא מה שעשה על-פי בית דין הגדול מומחה לרבים 

עשה כו'".
והרבי ממשיך:

(נדפס  ח  סימן  משפט  חושן  חלק  יוסף'  וב'ברכי 
מיגאש)  (הר"י  דכשראה  ז"ל  מדבריו  שהבין  שם), 
הורה  מסברתו,  היפך  שהי'  אף  דיין,  בתשובת  זה  דין 

כדברי תשובת הדיין.
מלקטים  בספרי  שימוש  הרבי  עודד  ובפועל,   -
ערוך"  שולחן  ה"קיצור  ובראשם  קיצורים  ובספרי 
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(ראה רשימתינו בגליונות תמ"ד-ת"ן).

קיצור ל'קיצור שולחן ערוך'
תשט"ז  דר"ה  ב'  יום  בשיחת  הרבי  התבטא  וכך 

(תורת מנחם כרך טו עמ' 18):
ועל-דרך-זה בנוגע להנהגתו של יהודי – שכל העניינים 
זאת  לקחת  ועליו  בתורה,  כתובים  להנהגתו  השייכים 
מהתורה, אך, כדי שלא יאבד את התמצית מצד אריכות 
הענין, ישנם קיצורים: משנה, גמרא כו', שולחן-ערוך, עד 
יוכל  שעל-ידי-זה  דקיצור,  וקיצור  לקיצור-שולחן-ערוך 

כאו"א לקחת מהתורה את דרך ההנהגה.
בכ"ד תמוז תשמ"ז כותב הרבי להרה"ג ר' גבריאל 

ציננער (’לקוטי שיחות' כרך לג עמ' 297):
ואשרי חלקם דכל-אחד-ואחד המוציאים לאור דינים 

ומנהגים הנוגעים למעשה...

מדריכי הלכה מעשיים
רצ)  עמ'  לב  כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ז  בשנת 
ששימש  הוניג,  בנימין  שמחה  ד"ר  לרב  הרבי  כותב 
כרב צבאי בארצות-הברית ופירסם חוברות בנושאים 
הלכתיים. הרבי עודדו ומציין שחוברות ליקוטי דינים 
זכו  ומקוואות]  [טהרת-המשפחה  זה  בשטח  שלו 
לא  שעד-עתה  לחוגים  חדרו  שבודאי  רב,  לפרסום 

דייקו בזה כדרוש, או לגמרי חס-ושלום".
לאחר-מכן ממשיך הרבי וכותב:

בתור  מיוחד  דינים  ליקוטי  ספר  עתה  עד  מצאתי  לא 
בכל  שולחן-ערוך  פי  על  להנהגה  צבא  לאנשי  מדריך 
הפרטים בהיות[ם] בצבא, בדוגמת ספר "מחנה ישראל" 

יש  בזה  מומחים  בהתייעצות  אולי  ז"ל..  חיים  להחפץ 
למצוא אופן איך לשלול הצד השלילי שבזה – שימצאו 
כאלה שינצלו הקולות בדיעבד בצבא לקולות לכתחילה 

בחיים אזרחיים –
לשלול  היא   – הרבי  ממשיך   – שכזו  בחוברת  הצורך 
בקשר  ובפרט  מסויימים  בחוגים  הרווחת  ההנהגה  את 
עם הצבא "שכל דבר שאין איסורו מפורש הרי זה מותר 
לכתחילה, מה שמגדיל עוד יותר הצורך במדריך האמור.

למה סימן הרבי בעפרון?
כרך  (’אגרות-קודש'  הרבי  כתב  תשי"ד  אייר  בכ"א 
מדריך  ספר  למחבר  בעפרון  הערות  סב-סו)  עמ'  ט' 
יהודי  של  לשימושם  באנגלית  היומיום  בחיי  הלכתי 

ארצות-הברית.
התנה  אך  הרבי,  ציין  ותיקונים  הערות   40 לפחות 
מראש ”אם לא יושמטו מהדפוס מה שלפי דעתי יכול 
ש[אפילו]  להזכיר  גם  רשות  אין  הרי  מכשול  להביא 
ראיתי את הכתב יד, בכדי שלא יתפרש הדבר שגם לי 

חלק בהמכשול".

”ככל שיקצרו"
ונסיים בדברי הרבי בש"פ לך לך ח' מרחשון תנש"א 

(’התוועדויות תנש"א' כרך א' עמ' 277):
הדברים,  באריכות  צורך  אין  אבל  בזה,  להאריך  ויש 
שככל שיקצרו  כיון שהדברים מובנים בפשטות, ובפרט 
והתחלתו  הרמב"ם  לסיום  מהר  יותר  יבואו  בדברים, 

מחדש...
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סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

המסווה של משה רבינו
האם מותר להתבונן בפני הרב בשעה שלומדים תורה מפיו? ייתכן שהדבר 
מקורות  אך  הרב,  דברי  בהפנמת  בריכוז  ויפגום  הלומד  דעת  את  יסיח 
אחרים מצדדים דווקא בהתבוננות בפני הרב • מציאותם של בני ישראל 
אדמו"ר,  כ"ק  מתורת  מרתקת  סוגיה   • רבנו  משה  של  זו  עם  התמזגה 

מעובדת בידי מערכת ’התקשרות'

חכם  תלמיד  ”כל  (ובפירש"י)):  ב.  ל,  (שבת  חז"ל  אמרו 
שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מֹר (מרירות 

מחמת אימה) – תכוינה" וגו'.
כלומר, בשעה שתלמיד לומד תורה מפי רבו עליו 
לשמיעת  כוחותיו,  בכל  לגמרי,  ונתון  מסור  להיות 
קיבול  כלי  להיות  יכול  אינו  זאת,  לולי  רבו.  תורת 

לתורת רבו.
מונח  להיות  התלמיד  על  מעשה  שבשעת  מכיוון 
אפשר  שאי  הדברים  משמעות  רבו,  בתורת  כולו  כל 
שבאותה שעה תהיה לו הנאה מדבר נוסף. לדוגמה: 

אפילו מעצם ראיית פני רבו.
מועילה הרב  פני  שראיית  מצאנו  גיסא,  לאידך 

דווקא להבנה והשגת דבריו. 
האי  רבי,  ”אמר  א)  י"ג,  (עירובין  חז"ל:  דברי  ידועים 
מאחורי'  מאיר  לר'  דחזיתי  מחבראי  דמחדדנא 
רש"י)  אחריו.  של  בשורה  ישבתי  לפניו,  (כשלמדתי 
(ישעיה  דכתיב  טפי  הוה מחדדנא  מקמי'  ואילו חזיתי' 
ל. כ) והיו עיניך רואות את מוריך". כלומר, אילו היה 

איכותית  הייתה  התורה  דברי  הפנמת  מלפניו,  יושב 
יותר.

חז"ל מדגישים אף יותר את המשמעות של ראיית 
ה"ב)  (פ"ה  ביצה  בירושלמי  רבי'ן')  ַא  (’זעהן  הרב  פני 
שרבי ור' שמעון בן לקיש זכו לתורתם בזכות שראו 

את הרב שלהם פעם אחת! 
על  אחד  מצד  אחד?  בקנה  עולים  הדברים  כיצד 
התלמיד לשבת לפני רבו באימה, ולא ליהנות מדבר 
רואים  אנו  שני,  ומצד  פניו.  מראיית  לא  גם  נוסף, 

שראיית פני הרב מועילה ללימוד!

להביט בקשת ובלבנה
הסבר הדברים: 

אינם  פניו  מראיית  וההנאה  הרב  מפי  הלימוד 
סותרים זה את זה. בשעת שמיעת דברי התורה מפי 
ואל  בכך,  לחלוטין  מרוכז  להיות  התלמיד  על  הרב, 
לא  אפילו  צדדי,  עניין  לשום  לב  תשומת  ליחס  לו 
הנאה מראיית פני הרב. עליו להיות במצב של ביטול 
ואף  ניתן  הרב,  דיבור  בגמר  רק  רבו.  לדברי  מוחלט 

ראוי להתבונן בפניו.
הרב  פני  בראיית  והתועלת  העניין  שעיקר  נמצא, 
הלימוד.  גמר  לאחר  מיד  אלא  הלימוד,  בשעת  איננו 
כי בעת הלימוד על התלמיד צריך להיות מסור ונתון 
לב  שימת  מקדיש  אינו  ולכן  הרב,  דברי  לשמיעת 

מיוחדת לראיית פניו.
על פי הסבר זה ניתן לתרץ תמיהה נוספת:

נאמר בגמרא (חגיגה טז, א): ”כל המסתכל בג' דברים 
דכתיב  בנשיא  ובענן...  ובנשיא,  בקשת,  כהות:  עיניו 

(פינחס כז, כ) ’ונתתה מהודך עליו'". 

לה) לד,  תשא  (פרשת  בתורה  מפורש  הרי  מובן:  ואינו 
ההוד  קרני  ”וראו  משה  פני  את  ראו  ישראל  שבני 
”כל  הנאמר  עם  מסתדר  זה  ואיך  (רש"י),  בפניו" 

המסתכל בנשיא עיניו כהות"?
’הסתכלות'  בין  ולחלק  לדייק  אפשר  לכאורה, 
שהיא  הסתכלות,  על  רק  הוא  האיסור  ל'ראייה': 
מותרת.  סתם  ראייה  אך  ובהתבוננות,  בעיון  הבטה 
(שהיא  ’קשת'  הרואה  מדין  יוכח  האמור  החילוק 
ראה  בהם,  להסתכל  שאסור  דברים  משלושה  אחת 
על  הוא  האיסור  כהות.  עיניו  בה  שהמסתכל  לעיל) 
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התבוננות, אך ראיה סתם – הרי חכמים תיקנו ברכה 
מיוחדת על ראיית הקשת, אלא ש"אסור להסתכל בו 

ביותר" (שו"ע או"ח סרכ"ט ס"א).
אך בפשטות הכתובים, ראייה והסתכלות הם ענין 
(משפטים  הפסוק  על  רש"י  מפירוש  שמוכח  כפי  אחד, 
והציצו",  ”נסתכלו  ישראל",  אלקי  את  ”ויראו  כד,י) 
בו".  מסתכלים  ”היו  יא),  (שם,  האלקים"  את  ”ויחזו 

כלומר, ’ראיה' ו'הסתכלות' הם דבר אחד.
אדמו"ר  נקט  כך  [לכאורה, 
בסדר  שכותב  בסידור,  הזקן 
בלבנה  ”ויביט  לבנה:  קידוש 
הברכה,  קודם  אחת  פעם 
בה  יראה  לא  לברך  וכשיתחיל 
נמצא  לדבריו  המקור  כלל". 
א.) עד,  א.  (עג,  השל"ה  בדברי 
שמביא מדברי המקובלים (בשם 
לר"ה  הכבוד  אוצר  בס'   – הלוי  מאיר  רבינו 

דף כא, הובא בס' שושן סודות) ש"אסור 

וטעם  בלבנה".  להסתכל 
קשורה  שהלבנה  הוא,  הדבר 
הגמרא  כמאמר  השכינה,  עם 
על  המברך  ”כל  א)  מב,  (סנהדרין 

פני  מקבל  כאילו  בזמנו  החדש 
שכינה", והוא על דרך האיסור 
להסתכל בקשת משום ”דכתיב 
הקשת...  כמראה  כח)  א,  (יחזקאל 

ה'"  כבוד  דמות  מראה  הוא 
(חגיגה, שם).

והנה, למרות שלשון השל"ה 
בלבנה",  להסתכל  ”אסור  הוא 
כותב רבינו הזקן ש"לא יראה בה 

כלל", ומזה מוכח שראיה והסתכלות הם עניין אחד 
(ומותר להביט בלבנה רק פעם אחת לצורך הברכה)]

סוד המסווה
והביאור בזה:

של  באופן  רבינו  ממשה  תורה  למדו  ישראל  בני 
מסירה ונתינה מוחלטת, עד כדי כך שבשעת הלימוד 

לא היו יכולים אפילו ליהנות מזיו פניו.
ונמצא, שבשעת הלימוד התבטלה ישותם של בני 
ישראל לגמרי, והם התאחדו עם משה רבינו ותורתו, 
כך שכל המציאות שלהם התמזגה עם המציאות של 

משה רבינו.
ומובן, שבמצב כזה אין איסור להסתכל על הנשיא, 
האיסור  מהנשיא.  חלק  הוא  שהמסתכל  מכיוון 
לא  כאשר  רק  הוא  בכוהנים)  (וכן  בנשיא  להסתכל 
הייתה הכנה ראויה לכך על-ידי לימוד תורתו באופן 

של ביטול המציאות לגמרי.
ב'ביטול':  התורה  לימוד  של  ההשפעה  כוח  זה 
ואפילו  תורנית,  להיות  הופכת  האדם  של  אישיותו 
ו'חלקו  בחייו  הרשות  תחומי 
למדרגת  מרוממים  בעולם' 
”כל מעשיך יהיו לשם שמים" 
דרכיך  ו"בכל  יב)  ב,  (אבות 

הל'  רמב"ם  וראה  ו.  ג,  (משלי  דעהו" 
ס"ב),  סקנ"ו  אדה"ז  שו"ע  ספ"ג.  דעות 

דאתכפיא  העבודה  ידי  על 
ואתהפכא". 

לאור  מתבארים  הדברים 
בפירוש  הרבי  של  ביאורו 
כי- פרשתנו,  בסיום  רש"י 

תשא:
שכאשר  מספרת  התורה 
בקעו  סיני  מהר  משה  ירד 
לא  ”ומשה  אור,  קרני  מפניו 
בדברו  פניו  עור  קרן  כי  ידע 
אתו" (לד, כט), עד שאהרון ובני 
אליו  מלהתקרב  יָראו  ישראל 
להם  קרא  מכן  לאחר  ל).  (שם, 

וכשסיים,  עמם,  ושוחח  משה 
לג).  (שם,  מסווה  פניו  על  הניח 
משה  שכאשר  מציינת  התורה 
הוא  הקב"ה  עם  לדבר  ניגש 
הסיר את המסווה (שם,לד), ואז: ”וראו בני ישראל את 
פני משה כי קרן אור פני משה והשיב את המסווה על 

פניו עד בואו לדבר איתו" (שם,לה).
 – ישראל  בני  אל  ל"ד: ”ודיבר  בפסוק  רש"י  מפרש 
(פסוק  מהם  מסתלק  וכשהוא  בפניו.  ההוד  קרני  וראו 
ל"ה): והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר 

אתו – וכשבא לדבר אתו – נוטלו מעל פניו".

הביטול למשה
כוונת רש"י אינה ברורה:

הרי כל סדר הדברים שמתאר רש"י מפורש בכתוב: 

זה כוח ההשפעה 
של לימוד התורה 
ב'ביטול': אישיותו 
של האדם הופכת 
להיות תורנית, 
ואפילו תחומי 
הרשות בחייו 
ו'חלקו בעולם' 

מרוממים למדרגת 
'כל מעשיך יהיו 

לשם שמים'

20
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המסוה...  את  יסיר  אתו  לדבר  ה'  לפני  משה  ”ובבוא 
ויצא ודיבר אל בני ישראל... וראו בני ישראל את פני 
משה... והשיב את המסוה עד בואו לדבר אתו". ומה 

בא לחדש בפירושו?
הרבי מסביר שרש"י התקשה בקושייה דומה ביחס 

לכתוב:
ישראל  בני  ”וראו  (לה):  האחרון  הפסוק  מוסיף  מה 
את פני משה כי קרן עור פני משה, והשיב משה את 

לדבר  בואו  עד  פניו  על  המסווה 
הפסוקים  שאר  כל  על  אתו", 
התורה  לכאורה  שלפניו? 
בפסוקים  דבריה  על  שוב  חוזרת 

הקודמים!
מחדשת  שהתורה  רש"י,  מפרש 
גם  והוא:  נוסף,  פרט  ל"ה  בפסוק 
בני  אל  לדבר  סיים  שמשה  לאחר 
ההוד  קרני  את  ראו  והם  ישראל 
לא  הוא  הדיבור,  בשעת  בפניו 
השיב את המסווה בחזרה אל פניו, 
מסווה,  ללא  מה  זמן  עמד  אלא 
ליהנות  להם  לאפשר  במטרה 
בפסוק  מתואר  זה  פניו.  מזיו 
בני  ”וראו  לכאורה:  המיותר  ל"ה, 
עור  קרן  כי  משה  פני  את  ישראל 
מסתלק ”כשהוא  רק  משה".  פני 
ששהה  ממושך  זמן  לאחר  מהם", 
השיב  אז  לדבר,  בסיימו  עמהם 
את  משה  ”והשיב   – המסווה  את 

המסוה על פניו".  
אכן,  מהו,  השאלה,  נשאלת 
הצורך שבני ישראל יראו את פניו 
ההוד  קרני  את  ראו  שכבר  בשעה 

כשדיבר עמהם?
שמשה  שבשעה  בזה:  ההסבר 
ישראל  בני  הוצרכו  עמהם  דיבר 
מסירה  של  ומצב  במעמד  להיות 
ונתינה מוחלטת לשמיעת הדברים, 
ובשעת  בתכלית,  ביטול  מתוך 
מעשה לא היו שייכים לשום דבר 
משה  פני  לראיית  לא  גם  נוסף, 
ראו  אכן  הם  עצמו.  בפני  כעניין 
כ) ל,  (ישעיה  שכתוב  כמו  משה,  את 
מוריך",  את  רואות  עיניך  ”והיו 
באופן  הייתה  זו  שראיה  אלא 

כ'שרגא  היה  פניו  וקירון  התורה,  מקור  ”מוריך"  של 
היו  לא  לכן,  משה.  של  מפיו  ללימוד  ביחס  בטיהרא' 
יכולים ליהנות מראיית פניו, והיה צורך בזמן מיוחד, 
שהוקדש כולו אך ורק לראיית פניו. רק כשסיים ללמד 

הבחינו בני ישראל ”כי קרן אור פני משה".

(תורת מנחם ש"פ תשא תשכ"ה – חלק מ"ב ע' 892-292, 
ומכתב – לקו"ש חל"ד עמוד 962)

'הנהגה פראית'
מידי דברנו בנושא זה, להלן דברים חריפים שהשמיע הרבי בשיחת שבת 

פרשת ניצבים תשכ"ח על ההבטה בדמותו בזמן התפילה: 

התפילה  שבאמצע   - הנהגה")  ווילדע  ("ַא  פראית  הנהגה  יש  לאחרונה 
עושה  שאינו  שמי  (בחושבם  בפנים  עלי  ומסתכלים  פעור  בפה  עומדים 

זאת, אינו בדרגא הראויה!...).

בעת התפילה צריך לשמוע ולכוון מה שאומרים, לחשוב פירוש המילות, 
עומד";  אתה  מי  לפני  ד"דע  העניין  כללות  להיות  צריך  למילה  מילה  ובין 

ובמקום זה - מסתכלים עלי!...

בשביל  הנה   - מנהגים  ללמוד  כדי  זאת  שעושים  זכות"  ה"מלמדים  ואלו 
גם  ומה  יום.  בכל  להסתכל  צורך  ואין  אחת,  פעם  להסתכל  מספיק  זה 
שכל המנהגים שצריכים לידע אותם - נתפרסמו כבר ב"ספר המנהגים". 
ומי שרוצה ללמוד עניינים נוספים, רמזים כו', הנה לכל לראש יש ללמוד 

ולקיים את העניינים הגלויים.

 - העמוד  לפני  מתפלל  שהנני  בשעה  ההנהגה  לאופן  בנוגע  כן  ...וכמו 
שנדחפים דווקא בתוך ד' אמות שלי, ועומדים בפה פעור, ולא מתפללים!... 
שאלתי מישהו: למה אינך מתפלל? והשיב, שזהו מצד הכבוד שלי!... - אני 
הם  ואילו  כו',  רם  בקול  כולם  שיתפללו  בציבור,  מנין  עם  להתפלל  רוצה 
שהשני  בלבד  זו  שלא  באופן  דווקא,  בלחש  ומתפללים  ביותר,  מחוכמים 

לא ישמע, אלא גם הוא בעצמו אינו משמיע לאוזנו את תפילתו.

ועוד הנהגה פראית: כאשר הנני נוסע אל הציון, צריכים כל בחורי הישיבה 
מתי  בדיוק  יודעים  לא  סיבות  שמצד  וכיוון  ובשובי,  בצאתי  אותי  לראות 
הרוצים  [ואלו  הגמרות  את  לסגור  מקדימים   - אשוב  מתי  ובפרט  אצא, 
להיות מהשבעה הראשונים או ה'עשרה ראשונים' - ממהרים לסגור את 

הגמרות חצי שעה לפני זה], ועומדים בחוץ וממתינים!...

היא  תנועה  כל  על  ומסתכלים  שעומדים  לכך  הסיבה  אם  לעיל,  וכאמור 
בשביל ללמוד רמזים באופן ההנהגה כו' - הנה לכל לראש צריכים לקיים 
אם  אופן,  ובכל  כו';  ושקידה  בהתמדה  ללמוד  המפורשים,  הדברים  את 

מישהו אינו רוצה ללמוד, אין לו לתלות זאת על חשבוני!...

(תורת מנחם כרך נ"ג עמ' 468)
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הלכות ומנהגי חב"ד
בקריאת ’שניים מקרא ואחד תרגום' לשבת זו יש לזכור 
(’וישלח  תישא  פרשת  של   – ההפטרות  שתי  את  לקרוא 

אחאב') ושל פרשת פרה (’ויהי דבר ה''), כמנהגנו.

שבת-קודש, פרשת תשא1 / פרה
ח"י באדר

המיועד  ספר-התורה  את  התפילה  קודם  להכין  רצוי 
לקריאת פרשת פרה (המהודר ביותר שבבית-הכנסת2), 

כדי למנוע טירחא דציבורא3.
קוראים  הראשון  בספר  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 

לשבעה עולים בפרשת השבוע.
בקריאת פרשת העגל4 מנמיכים מעט את הקול5, אבל 
יש להקפיד שגם אז יוכל כל הציבור לשמוע את הקריאה 

היטב.
(ונשאר  הבימה  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 
על הבימה עד אחר הקריאה בו)6, ואומרים חצי קדיש. 
הגבהה וגלילה. בספר השני קוראים למפטיר את פרשת 

1) כך מופיע תמיד שם הפרשה בכותרת בתורה-אור וכו' עד ליקוטי-
שיחות וספרי השיחות תשמ"ז-נ"ב, וזאת גם במקרים שבפנים השיחה 
משתמש הרבי בשם "כי תשא" (צורה זו - ע"פ 'סדר תפילות כל השנה' 
שבסו"ס אהבה ברמב"ם) – ראה סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 280. תש"נ 
ח"א עמ' 362. תשנ"ב ח"ב עמ' 424 והערה 23. רק בהיום יום (ובילקוט-

כיס באנגלית לשנת תש"ג)  נקראת הפרשה "כי תשא".
2) עיין בשו"ע הב"י סי' תרפ"ה ס"ז ונו"כ. משמעות לשון אדה"ז סי' רפב 
סט"ז היא, שרק פ' זכור היא מן התורה, ומאידך ב'התוועדויות' תשמ"ט 
י"א)  (בשם  הנ"ל  הב"י  משו"ע  (רק)  הרבי  מביא  (מוגה)   466 עמ'  ח"ב 

ומקורותיו, שגם פ' פרה היא מן התורה, ועיי"ש בהערות.
3) לוח 'דבר בעתו'.

4) עליית 'שני' נמשכת עד סוף מעשה העגל, כיוון שבני לוי לא חטאו 
בעגל (כנה"ג סי' תכח, מג"א שם).

גדול"  "לגוי  עד  העם"  מ"וירא  נמוך:  בקול  שקוראים  הקטעים  אלה   (5
נמוך  בקול  ושוב  כרגיל,   (".  . משה  ("ויחל  לקרוא  וחוזרים  (לב,א-י), 
מ"וישמע יהושע" עד "מהר חורב" (לב,יז-לג,ו), וחוזרים לקרוא כרגיל – 
כן המנהג נפוץ, גם בין אנ"ש ובבית-חיינו. הפרטים – מהרה"ח ר' יוסף-
יצחק שיחי' אופן. המקור - פרי-חדש סי' תכח ס"ק ז (בשינויים קלים). 
זה  מנהג  מצאתי  שלא  ולפלא  בעתו'.  'דבר  בלוח  שונים  מנהגים  וראה 

כלל בס' שערי-אפרים.
6) שערי-אפרים שער י' סי"ב. וראה בזה בגיליון תשס"א ב'לוח השבוע' 

הע' 14.

הערב"  עד  תטמא  ”ויאמר...  חוקת:  בפרשת  ’פרה', 
(במדבר יט,א-כב).

חצי  אחר  מגביהים  אין   – אחד  ספר-תורה  רק  יש  אם 
קדיש, אלא גוללים לפרשת פרה, ומגביהים וגוללים רק 
לאחר גמר המפטיר. את החצי קדיש אומרים תמיד אחרי 
הקריאה שלפני עליית המפטיר. הפטרה: ”ויהי דבר ה'... 

אני ה' דיברתי ועשיתי" (יחזקאל לו,טז-לו)7.
אחרת  הפטרה  כל  או  השבוע  הפטרת  את  קרא  אם 
אחר  נזכר  ואם  פרה,  פרשת  הפטרת  אחריה  קורא   –

הברכות – קורא אותה בלא ברכה8.
אומרים ’אב הרחמים'9.

להוציא  אברכים":  לכל ”כולל  הוראה  תורני:  קובץ   *
לאור קובץ חידושי-תורה [לפחות] פעמיים בשנה: לפני 

פסח, ולפני ראש-השנה10.

7) לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 33. בהפטרת ש"פ פרה תשח"י 
אמר הרבי "בהקדשי בכם לעיניכם" [כנוסח הדפוסים, וכן הוא בחומש 
'תורה תמימה' בפנים] וגם "לעיניהם" כדעת המנחת-שי [שהובאה שם 
בהערה. וכן הנוסח אצל קורן, ברויאר ואיש מצליח] (מיומנו של אחד 

הת', מקדש מלך ח"ד עמ' תקג).
8) לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

9) לוח כולל-חב"ד. וראה קצות השלחן סי' פג בבדי השלחן סוס"ק יג.
נצרת- העיר  רב   - [כיום  הרצל  שי'  ישעיהו  ר'  להרה"ח  'יחידות'   (10
עילית], חורף תשל"ג. שיחות-קודש תשל"ו ח"ב עמ' 694, ובכ"מ. ובס' 
לכל  להגיע...  "להשתדל  סדיגורא):  (לכולל   256 עמ'  החכמה'  'בצל 

הפחות אחת לב' או לג' חודשים".
'שערי  היו  תרצ"ה-תרח"ץ,  בשנים  בווארשא  שי"ל  'התמים'  בקבצי 
לאור  שיצאו  בקבצים  אולם  נפרדים.  במדורים  חסידות'  ו'שערי  תורה' 
בבית חיינו לאחר הנשיאות (כמו: פלפול התלמידים, דברי תורה, כינוס 
תורה, יגדיל תורה; להוציא קבצי 'הערות התמימים ואנ"ש' שבהם היתה 
המציאות),  מחוייבת  היא  ההפרדה  בהם  ואולי  הנושאים.  בין  הפרדה 
היתה ההוראה שלא להפריד בין נגלה וחסידות, אלא לסדרם יחד לפי 
(מפי  היא"  אחת  "תורה  כי  הנדונים,  הנושאים  של  הא"ב  אותיות  סדר 
וי"א  התלמידים'.  'פלפול  מעורכי  רסקין,  שי'  דוד  ר'  הרה"ח  המשפיע 
חסידות,  ימצא  נגלה  שם  שמחפש  שמי  לפעול  שרצונו  אמר  שהרבי 
ולהיפך). וחבל שהדבר אינו ידוע בין הישיבות וה'כוללים' שלנו, ורבים 
מהקבצים, ובפרט בארה"ק, עודם נדפסים במתכונת של 'שערים', נגלה 

לחוד וחסידות לחוד.

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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השירה לעבר סגן השר ר' אליעזר מזרחי, המשיך ללכת 
פנים  במאור  עודד  כן  הנ״ל.  לעבר  ועודד  פנה  ושוב 
מיוחד לעבר קבוצת אורחים שעמדה לאורך דרכו עד 

הגיעו לחדרו.
לתפילת מעריב בזאל הקטן נכנס הרבי בשעה 18:25. 
ואמר  לידו  שעמד  ילד  לעבר  הביט  התפילה  בסיום 

קדיש. בצאתו בירך נוסעים לדרכם.
יום ראשון, י"ט אדר ראשון

לאחר שחרית ניגן הקהל ״ויהי בימי אחשורוש״. הרבי 
עודד את השירה בצאתו מביהמ״ד.

הסידור  את  נתן  מחדרו  הרבי  יצא   13:20 בשעה 
טובה  ״בשעה  והוסיף:  הרגיל,  בנוסח  ובירכו  לחתן 
ומוצלחת״. כן נתן לו מטבעות לצדקה, והמשיך לחלק 
לכל הנוכחים במקום מטבעות לצדקה, כולל למשפחה 
זו  מנחה  בתפילה  להשתתף  שזכו  מצוה  בר  חתן  של 

במחיצת הרבי .
והיא   ,13:50 בשעה  הרבי  יצא  הדולרים  לחלוקת 
נמשכה למעלה מארבע שעות - עד לאחר השעה שש.

דקות ספורות לאחר סיום החלוקה יצא הרבי לתפילת 
מעריב בזאל הקטן, כרגיל בימי ראשון. בכניסתו הביט 

לעבר השעון. לאחר התפילה בירך נוסעים לדרכם.
יום שני, כ' אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:25. אחר קריאת 
פני  את  שיסובב  הספר  למגביה  באצבעו  סימן  התורה 
את  נישק  למקומו  הרבי  כשחזר  הקהל.  לעבר  הס״ת 

הפרוכת כפי שנוהג לאחרונה.
בצאתו מהתפילה בירך נוסעים לדרכם.

לאהל  לערך.  שתים  בשעה  הרבי  היום  נסע  למקווה 
יצא הרבי כשהוא לבוש במעילו, בשעה 15:15 לערך. 
בעמדו בחוץ ליד המכונית בירך הרבי נוסעים, ביניהם 
צדקה  חילק  כן  מזרחי,  אליעזר  ר'  חה״כ  השר  סגן 
בידו  נופף  במכונית  בהתיישבו  במקום.  לעומדים 

לשלום לעומדים שם (ביניהם כמה מהתמימים).
הרבי חזר מהאהל בשעה 18:30. לאחר כמה דקות נכנס 
לתפילות מנחה וערבית. היום לא זכינו לשיחת קודש 
מהרבי (בהמשך לרציפות של השבוע האחרון). בצאתו 
אחשורוש״,  בימי  ״ויהי  בניגון  השירה  את  הרבי  עודד 

למעלה ליד המעלית בירך הרבי נוסעים.
יום שלישי, כ"א אדר ראשון

לפני  דקותיים  שחרית  לתפילת  לביהמ״ד  נכנס  הרבי 
תפילת  על  הגבאי  הכריז  התפילה  לאחר  עשר.  השעה 
מנחה שתתקיים במועדה הרגיל, אך לאחר שהרבי עלה 

לחדרו נודע שגם היום נוסע לאהל!

למקוה נסע הרבי בשעה 13:15. בעמדו ליד המכונית 
של  הבניה  בשטח  העובד  הפועלים,  לאחד  מטבע  נתן 
בית רבינו שבבבל. הפועל שלא הבין מה הכוונה, קיבל 
נופף  לרכב  הרבי  שנכנס  לאחר  המזכיר.  הסבר  את 
מקום  ליד  עבדו  הם  (היום  הפועלים  לעבר  לשלום 

חניית הרכב).
לאהל נסע הרבי ב-14:35. טרם צאתו נתן את הסידור 
את  בירך  הרבי  משפחתו.  בני  גם  נכחו  במקום  לחתן. 
לצדקה  מטבעות  להם  ונתן  המשפחה  בני  ואת  החתן 

לערך, ויצא מהמכונית כשבידו הספר 'רמב״ם לעם'.
לאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. בצאתו 
עלבערג  שמחה  לרב  לשלום  ונופף  חייך  לתפילות 
את  עודד  לא  התפילה  לבימת  כשעלה  שם.  שעמד 
השירה. לאחר התפילה המתינו ליד המעלית חתן וכלה 
״מזל  בברכת  פעמים  ג'  בירכם  הרבי  ומשפחותיהם, 

טוב״.
יום רביעי, כ"ב אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:20. בצאתו בירך 
את הנוסעים לדרכם.

הרבי  כשיצא  הקבוע.  בזמנה  התקיימה  מנחה  תפילת 
מחדרו חילק ליד המעלית מטבעות לנשים וטף שעמדו 
בשני  שם  הקבועה  בקופה  מטבעות  הניח  כן  שם. 
בביהמ״ד  למטה  גם  ובצד).  (מלמעלה  שבה  הפתחים 
בדרכו  שעמדו  לילדים  מטבעות  לחלק  הרבי  המשיך 

וכן בכמה מקופות הצדקה. 
בצאתו בירך נוסעים לדרכם, גם כשעלה למעלה בירך 
 - שם  שעמדו  לילדים  מטבעות  חילק   - ושוב  נוסעים, 

דבר נדיר!
גם תפילת ערבית התקיימה היום בזמנה. כשיצא הרבי 
המעלית,  ליד  שעמדה  לילדה  לשלום  נופף  מחדרו 
לו  שהושיטו  אנשים  לשני  שלום  החזיר  דרכו  בהמשך 

ידם לשלום.
״ויהי  בניגון  השירה  את  עודד  התפילה  לבימת  בדרכו 
לא  לבימתו  כשעלה  רב.  בחוזק  אחשורוש״  בימי 
כאות  באצבעו  סימן  בתרא  קדיש  באמצע  הסתובב. 

לחלוקת דולרים.
הרבי חילק לכל אחד ואחת שני שטרות של דולר בחיוך 
ובמאור פנים מיוחד. לכמה שביקשו ברכות ענה ״אמן״ 

וכן ִהרבה לחייך לילדים.
נוסעים,  הרבי  בירך  בצאתו  קצרה.  הייתה  החלוקה 
ולאחד מהם שביקש ברכה לענין כלשהו, ענה לו הרבי: 

״בקרוב״.
גם למעלה ליד המעלית בירך הרבי נוסעים.
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לבקש ולפעול את הדברים הטובים
הרבי ביאר את ייחודיותה של פרשת השבוע, הכוללת בתוכה את כל סדר ההשתלשלות 
- מהתורה שלפני בריאת העולם, עד לגאולה האמיתית והשלימה שבסוף כל העניינים

שישי, טו"ב אדר ראשון
לפני תפילת מנחה המתינו בגן-עדן התחתון שני חתנים. 
קודם,  מתחתן  מהם  מי  הריל״ג  את  שאל  הרבי  כשיצא 
״אויסבעטן  ובירכו  לראשון  הסידור  את  נתן  ומשנענה, 
הדברים  כל  את  ולפעול  [=לבקש  זַאכן״  גוטע  ַאלע 
הטובים], ונתן לו שני מטבעות לצדקה. גם לחברו נתן 
מהם  אחד  לכל  אמר  אחר  כנ״ל,  ובירכו  מטבעות  הרבי 

״מזל טוב״, וסיים לשניהם יחד ״בניין עדי עד״.
מטבעות  לחלק  הרבי  המשיך  התחתון  מגן-עדן  בצאתו 
וכן למטה בביהמ״ד לכל אורך דרכו עד הגיעו למקומו.

בשעה 18:30 נכנס הרבי לביהמ״ד.
ב׳לכה דודי' ניגן הש״ץ במנגינת 'בך ה' חסיתי', ובסיומו 
הרבי  עודד  הניגון  בסיום  נאו',  משיח  ואנט  'ווי  בניגון 

בעוז.
ש"ק פרשת כי תשא, ח"י אדר ראשון

כשניגנו  לערך.  ב-10:15  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
״שיבנה ביהמ״ק״ עודד בסיומו בחוזק שוב ושוב.

בדרכו לעליה לתורה עודד לעבר אחד הילדים.
שוטרים  שני  עמדו  להתוועדות  הרבי  שנכנס  לפני 
אפרו-אמריקאים שאחד מהם קצין בכיר במשטרה - עם 
כדי  מקליפורניה  במיוחד  עתה  זה  הגיעו  הם  ילדיהם. 
חייך  הרבי,  כשעבר  מליובאוויטש.  הרבי  את  לראות 

אליהם ונופף בידו לשלום.
היין  על  בירך   ,13:45 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 

והקהל החל לנגן ״עס קומט שוין די גאולה״.
שארף  לילד  עוגה  פרוסת  הרבי  נתן  השירה  זמן  במשך 
וגם  לרבי,  סמוך  שי'  לאפיין  ילדי  עמדו  השבת  שי' (גם 

אביהם עמד בקרבת מקום).
זמן  שארכה  הראשונה  בשיחה  הרבי  החל  כך  אחר 
השבוע  פרשת  של  ייחודה  ביאור  היה,  תוכנה  ממושך. 
מהתורה   - ההשתלשלות  סדר  כל  את  בתוכה  הכוללת 
והשלימה  האמיתית  לגאולה  עד  העולם,  בריאת  שלפני 
וכמה  כמה  בפירוט  הסביר  הרבי  העניינים.  כל  שבסוף 
ההוראה  את  מתוכם  מוציא  שהוא  תוך  בפרשה  ענינים 

לפועל.
'כי אלקים יושיע ציון'. הרבי עודד  לאחר השיחה ניגנו 

את השירה בחוזק רב.
הרבי  הסביר  ובה  יחסית,  קצרה  הייתה  השניה  השיחה 
וויקרא,  פקודי  ויקהל,  הבאות:  הפרשיות  המשך  את 
בשמחה״,  ״מרבין   - אדר  מחודש  להוראה  גם  והתייחס 
גדול  הקטן  ״זה   - גדול  לפורים  מגיעים  קטן  ומפורים 

יהיה״.
את  עודד  הרבי  השם״.  ״שובה  ניגנו  זו  שיחה  לאחר 

השירה בעוז.
הזכיר  בה  ביותר,  קצרה  הייתה  השלישית  השיחה 
הרבי על דבר חלוקת המשקה והתבטא שיכריזו באופן 
וילמדו  חשק״)  (״ָאנכַאְּפן  חשק  יקבלו  שהנוכחים  כזה, 

מפעולותיהם של המכריזים.
לאחר השיחה עלו לוקחי הבקבוקים. המזכיר העמיד על 

השולחן 14 בקבוקים.
הפעם היה הסדר כך: תחילה מזג הרבי מכל הבקבוקים 
לגביעו, אחר מזג מגביעו לכל בקבוק, ומהבקבוק לכוסו 

של הלוקח.
את  לנגן  הרבי  החל  וההכרזות  המשקה  חלוקת  לאחר 
השירה  את  ועודד  ז״ל  הרלוי״צ  לאביו  ההקפות  ניגון 
בחוזק רב. אחר כך סימן לחזן ר' משה טעלישבסקי לנגן 
בתנועות  הרבי  עודד  הניגון  במהלך  ביהמ״ק״.  ״שיבנה 
חזקות ומיוחדות לעבר אורחים. אחר כך הזכיר על דבר 
אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הייתה קצרה יחסית. 

והסתיימה בשעה 15:00.
את  סוקר  כשהוא  מנחה  לתפילת  הרבי  נעמד  כך  אחר 

הקהל העומד לשמאלו.
קריאת  בשעת  בראשו.  הרבי  נענע  לתורה  שעלה  לכהן 
התורה עקב הרבי באצבעו אחרי הבעל קורא מלה במלה 

מתוך הסידור.
הס״ת  את  נישק  הגלילה  בשעת  הרבי.  עלה  ל'שלישי' 
 - שניה  פעם  המעיל,  הלבשת  לפני  אחת  פעם  פעמיים: 

במעיל.
בסיום התפילה הביט לעבר ילד שאמר קדיש, והביט על 

הקהל שעמד לימינו.
בצאתו עודד את השירה על מקומו. בדרכו עודד את

1616

החל משבת זו החל הרבי 
להתוועד בכל שבוע

לאחר ה'שלושים' על הרבנית חי' 
התחיל  זו,  משבת  ָהֵחל  מושקא, 
הרבי להתוועד בכל שבת קודש. 

יום פטירת הרב אברהם דוד לאוואט

סבו  סב  לאוואט,  דוד  אברהם  ר'  הרה"ח  הרה"ג  פטירת  יום 
של כ"ק אדמו"ר, ומנוחתו כבוד בעיר ניקולייב שבאוקראינה.

    כותב כ"ק אדמו"ר בהקדמה לספרו של זקנו, 'קב נקי', מה 
ששמע מכבוד אמו הרבנית חנה:

"הרה"ג הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואט, בעל מחבר ספר 'קב 
הצטיין  הוא  תקע"ה.  בשנת  נולד  ועוד,  הכולל'  'שער  נקי', 
בים  הרחבה  וידיעתו  הנעלים  כשרונותיו  החד,  בשכלו 
התלמוד. גם בצדקתו וטוב לבו קנה לו מעריצים רבים אשר 

רחשו לו אהבה רבה כל ימיו.

השלשים  בשנת  לערך  רומנובקה.  במושבה  רב  היה  "הוא   
כהן  זו  ובמשרתו  ניקולייב  בקהילת  לרב  נתמנה  לחייו  וחמש 

פאר כארבעים שנה, עד יומו האחרון".

יום פטירת ר' יואל איטקין בן דודו 
של כ"ק אדמו"ר

בן  איטקין  יואל  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
הרב חיים לייב מאוטשאוב, בן דודו של כ"ק 
הרבנית  של  אחותו  נשא  אביו  כי  אדמו"ר, 

חנה – אם כ"ק אדמו"ר.

היה סוחר, ואח"כ שוחט ובודק בכמה עיירות 
ובאחרית ימיו בצ'רנוביץ, ושם מנוחתו כבוד. 
(ליובאוויטש וחייליה ע' 157)
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