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זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
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אנשי החסד הדגולים
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ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

077-444-7777
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אור וחום ההתקשרות

ההתקשררות לנשיאאינננו, הוא כ"קקק מו"חח אדמממו"רר בעל הההשששמחה, צצרריככה לההיותת 
בכל כככוחות הננפפשש, שלאא ישששאר בבנפשו כוח או עעננייןן שאינו ממקקוושר.

התתקשרותת ככח המחששבבה היאא עללל-ידי מחשבבה בדברי הההררב. כח ההדדיבור – עלל-
יידי הלימממווד בדבורר אאאת תוררת הההרב. ככח המממעששה – עלל---ידי עשיייתת ההענינייים 

שרצה והנננהיג ככ"ק מוו""ח אדמו"ררר..
נוסף עללל זה, הנה ככל הנ"לל צרריכים לעשוותת בבהרגש הההללב (מדותת)) וובהבננהה 

והשגהה ((מוחין) וובררצון ותתענווג. שעעי"ז הוא ממקשר אאתת כל כוחחוותת נפשוו.
(משיחת י"ב תמוז תשי"ז – לקו"ש ח"ד עמוד 1325)

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
ויקהל פקודי - 

17:1518:2817:3018:3017:2118:3017:3318:30החודש

18:2019:3318:3519:3518:2619:3518:3719:35ויקרא

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
3.454.334.545.528.4511.4912.195.52.16.16ו', כ"ד באדר

3.434.314.535.508.4411.4812.195.52.86.17ש"ק, כ"ה באדר
3.424.304.525.498.4311.4812.185.53.56.18א', כ"ו באדר
3.404.294.505.488.4211.4812.185.54.26.18ב', כ"ז באדר
3.394.274.495.478.4211.4712.185.54.86.19ג', כ"ח באדר
3.374.264.485.458.4111.4712.185.55.56.20ד', כ"ט באדר

3.364.254.465.448.4011.4712.185.56.26.20ה', א' בניסן
4.345.235.456.439.3912.461.176.56.97.21ו', ב' בניסן



כבוד התורה

מענה לאשה ששאלה איך להשתחרר ממתח:

(ע״פ  שרגילה  וכפי  התבוננות  ע״י   - פשוט 
[=בלב  with a full heart עניני׳ בכל  כתבה) 
 - [=אינטנסיביות]   intensity-ב וגם  מלא] 
השם  ע״י  פרטית]  [דהשגחה  דהשגח״פ  בענין 
שרצה  (אלא  עת  בכל  העולם  מנהיג  שהוא 
 - ולא  הטבע  בדרך  בו  התלוי  יעשה  שהאדם 
שידאוג במחשבתו), וא״כ בטל כל יסוד לאיזו 

[=מתח] וכיו״ב. strain דאגה שתהי׳, או

אין יסוד לדאגה!הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ויקהל-פקודי | ממון מפריד, ממון מאֵחד
 מהענינים העיקריים שיכולים לגרום היפך האחדות, הוא – ממונו של אדם, כפי שרואים 
במוחש שרוב הסכסוכים וכו' בין איש לרעהו הם על עסקי ממון, כי טבעו של אדם ש"בהול 

על ממונו", ועל ידי זה יכול לבוא למצב של היפך האחדות, דין ודברים וכו'.

למ־ ורכושם  ממונם  לנדב  והטף,  והנשים  האנשים  ישראל,  כל  של  בהתאחדותם  ולכן, 
להממון  בנוגע  גם  בתכלית)  הפירוד  האחדות (ושלילת  מעלת  גודל  רואים  המשכן,  לאכת 
(סיבת ההתחלקות והפירוד) – כיון שיודעים שתכלית ומטרת הממון והרכוש (”זהב וכסף 
ונחושת") הוא בשביל מלאכת המשכן, ובמילא, לא זו בלבד שהממון אינו גורם להתחלקות 
ופירוד חס ושלום [כי, העסק בממון הוא על פי השולחן ערוך, ללא חשש אבק והשגת גבול, 
הממון  ידי  שעל  אדרבה –  אלא  בשעריך],  ריבות  לדברי  להביא  שיכולים  ענינים  שאר  וכן 

מתגלה האחדות שלהם, שכולם מביאים מממונם וכו' בשביל מלאכת המשכן.
(ש"פ ויקהל, תו"מ תשמ"ט ח"ב עמוד 379)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ד באדר ה'תש"פ – ב' בניסן ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע צח.הל' מלוה ולוה פרק כד.הל' טומאת אוכלין פרק יג-טו.כ"ד באדר ו'

פרק טז. הל' כלים.. בפרקים אלו. כ"ה באדר ש"ק
מ"ע צח.פרק כה.פרק א-ב.

מ"ע קז.פרק כו.פרק ג-ה.כ"ו באדר א'
מ"ע קח.פרק כז.פרק ו-ח.כ"ז באדר ב'

הל' טוען ונטען.. בפר־פרק ט-יא.כ"ח באדר ג'
מ"ע קא.קים אלו. פרק א.

מ"ע צט.פרק ב.פרק יב-יד.כ"ט באדר ד'
מ"ע ק.פרק ג.פרק טו-יז.א' בניסןה'
מ"ע קו.פרק ד.פרק יח-כ.ב' בניסןו'

30



29

'החודש' – חידוש בעבודת ה'
התחדשות בעבודת ה' באה כהמשך לעבודת ה' אשר עבדו בה עד עתה, 

כמובן מכך שפרשת החודש באה אחרי פרשיות שקלים זכור ופרה •
כאשר ישנו ”חידוש" בעבודת ה' פועל הוא גם על עבודתו אשר עבד 

בעבר • מלבד מה שיש לוודא שלא יהיה חיסרון בלימוד חת"ת בעתיד 
יש לוודא שאין חיסרון בזה בעבר • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
כללות העניין של פרשת החודש – מורה על עבודה 
באופן של חידוש. וכמובן גם מזה שבראש חודש ניסן 
(שעליו נאמר ”החודש הזה לכם גו' ”1) היו מתחילים 
להקריב קרבנות ציבור מתרומה חדשה, היינו, תרומה 
חדשה וקרבנות חדשים, וכללות עבודת האדם (המביא 

את התרומה החדשה) היא באופן חדש לגמרי.
זאת אומרת: לא זו בלבד שעבודתו היא באופן של 
 – לגמרי  חדשה  עבודה  זוהי  אלא  בקודש"2,  ”מעלין 

שלא בערך לגבי העבודה שלפני זה.
אבל אף על פי כן, גם עבודה זו באה לאחרי ההכנה 
וההקדמה של כללות העבודה שלפני זה – היינו, שבת 
פרשת החודש באה לאחרי שבת פרשת פרה, שאז נפעל 
ולפני  רצויים,  בלתי  מעניינים  הטהרה  עניין  כללות 
מחיית  של  העניין  נפעל  שאז  זכור,  פרשת  שבת   – זה 
זכר עמלק בעבודתו, ולפני זה – שבת פרשת שקלים, 
שזוהי העבודה של נתינת מחצית השקל, ”כופר נפשו", 
”לכפר על נפשותיכם"3, וכמבואר בירושלמי4 שעל ידי 
זה נפעל הכפרה על חטא העגל (כאשר לוקח מממונו 
ועבודת  המשכן  בניין  עבור  זאת  ונותן  נפשו",  ”חיי 

הקרבנות כו').
זאת אומרת: לכל לראש צריכה להיות העבודה של 
פרשת  (שבת  נפשותיכם"  על  ”לכפר  השקל,  מחצית 
פרשת  שבת  של  העבודה  באה  זה  ולאחרי  שקלים), 

1) שמות יב,ב.
2) מסכת מגילה, דף כ"ו, עמוד א', רש"י ד"ה אבל מכרו תורה. ועוד.

3) שמות ל,טו.
4) שקלים פרק ב הלכה ג.

זכור, כי גם לאחרי שביטל את עניין עמלק בעבודתו, 
הנה על פי מאמר רז"ל ”אל תאמין בעצמך כו' ”5, מובן, 
שעליו לזכור אודות כללות עניינו של עמלק (”זכור את 
אשר עשה לך עמלק"6), ולאחרי זה באה העבודה של 
טהרת פרה אדומה (שבת פרשת פרה) – כי גם לאחרי 
שנפעל העניין ד"לכפר על נפשותיכם", וכללות העניין 
עדיין  הוא  זקוק  עמלק",  לך  עשה  אשר  את  ד"זכור 
לטהרת פרה אדומה כדי שיוכל להיכנס למשכן ומקדש 

כדי להקריב קרבנות כו'.
כללות  לבוא  יכולה   – הנ"ל  הקדמה  לאחרי  ורק 
חדש  באופן  עבודה   – החודש  פרשת  של  העבודה 

לגמרי, שלא בערך לגבי כללות העבודה שלפני זה.

ב
 האמור לעיל – שהעבודה באופן של חידוש קשורה 
המושג  בפירוש  גם  מודגש   – זה  שלפני  העבודה  עם 

”חידוש" (”החודש"):
עצם המושג חידוש מורה על היותה מציאות הדבר 
לפני זה – קודם שנפעל החידוש, כי לולי זאת לא שייך 

לומר שהדבר נתחדש.
ובפשטות: כאשר אומרים ”עולם חדש ראה"7, מובן, 
שכללות מציאות העולם ישנו גם לפני זה, ועתה נפעל 
מה  ראה".  חדש  ”עולם   – חידוש  של  עניין  בעולם 
(בפעם  העולם  בריאת  אודות  מדובר  כאשר  כן  שאין 
הראשונה) – שאז לא שייך לומר על זה ”עולם חדש", 

5) מסכת אבות פרק ב משנה ד. 
6) דברים כה,יז.

7) בראשית רבה ל,ח.

דברמלכות

4
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כי לפני זה לא הייתה כלל מציאות של עולם, אלא זהו 
עניין של בריאה (ולא חידוש).

שכאשר   – האדם  לעבודת  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
מדברים אודות עבודה באופן של חידוש, הרי זה מורה 
שישנה עבודה ומעמד ומצב שלמטה מזה, ועתה נפעל 

עניין של חידוש.
ועל פי זה מובן, שגם כאשר עבודתו היא באופן של 
חידוש, שלא בערך לגבי העבודה שלפני זה – אף על פי 

כן, יש לזה קשר עם כללות העבודה שלפני זה.

ג
 [...] אבל לכאורה צריך להבין:

חידוש,  של  באופן  עבודה  אודות  שמדובר  מאחר 
נעלית  לדרגא  הקודם  ומצבו  ממעמדו  שמדלג  היינו, 
יותר באופן שבאין ערוך לגמרי – אם כן, מדוע מקשרים 

זאת עם אופן העבודה שבעבר?!
היא  שעבודתו  ומצב  במעמד  בעמדו  אחר:  בסגנון 
מהי   – והגבלה  ממדידה  למעלה  חידוש,  של  באופן 
התועלת בזה שמזכירים את מעמדו ומצבו הקודם, לשם 
מה צריכים לגרום לו הרגשת מועקה (”קאלאמוטנע") 

בזכרו שבעבר הייתה עבודתו במעמד ומצב נמוך?!
והביאור בזה:

כאשר יהודי בא לידי ניסיון בעניין שכבר נתנסה בו 
כאשר  הנה   – יותר  נמוך  באופן  עבודתו  בהיות  בעבר, 
מועיל  זה  הרי  הקודמת,  עבודתו  את  עתה  לו  מזכירים 

ומסייע שיוכל שוב לעמוד בניסיון זה (וכיוצא בזה).
במכל שכן וקל וחומר: מאחר שהצליח לעמוד בניסיון 
נמוך),  ומצב  (במעמד  העבודה  בהתחלת  בהיותו  זה 
שבהיותו  בוודאי  הרי   – קשות"8  ההתחלות  ”כל  כאשר 
ערוך),  שבאין  (באופן  יותר  נעלה  ומצב  במעמד  עתה 

יכול הוא לעמוד בניסיון זה.
לו  שמזכירים  בזה  התועלת  מהי  מובן  זה  פי  ועל 
עתה את עובדתו הקודמת – כדי שיוכל לעמוד בניסיון 

(שכבר נתנסה בו בעבר) בנקל יותר.
ועוד עניין בזה – והוא העיקר:

חדשה  עבודה  חידוש,  של  באופן  העבודה  כללות 
רק  לא  להיות  צריכה  ערוך,  שבאין  באופן  לגמרי 
שלפני  העבודה  לכללות  בנוגע  גם  אלא  ולהבא,  מכאן 
בנוגע  גם  חידוש  של  עניין  לפעול  שצריכים  היינו,  זה, 
לכללות העבודה הקודמת. ולכן מקשרים את העבודה 

8) שמות י"ט,ה. רש"י ממכילתא שבת פז.

החדשה עם העבודה שלפני זה.
והביאור בזה:

ערוך  שבאין  בעילוי  בעבודתו  מתעלה  יהודי  כאשר 
לגבי מעמדו ומצבו הקודם, היינו, שעבודתו היא באופן 
המעשים  כל  אודות  ששוכח  הכוונה  אין  לגמרי –  חדש 
הדיבורים והמחשבות שהיו בעבר, באמרו ”אני את נפשי 
הצלתי", מאחר שעתה עבודתו היא באופן חדש לגמרי, 
אלא הכוונה היא – להעלות את כל ענייני העבודה שהיו 
בעבר ל"עולם חדש", שגם הם יהיו באופן חדש לגמרי. 
הייתה  הקודמת  עבודתו  כאשר  אפיחו  זה  וכל 
בדוגמת  והגבלה,  מדידה  של  באופן  אלא  בשלימות, 
העניין ד"עולם על מילואו נברא". ועל אחת כמה וכמה 
כאשר בעבר היו אצלו עניינים בלתי רצויים - שבוודאי 

צריך להעלות עניינים אלו.
ובדוגמת כללות העניין של עבודת התשובה ש"זדונות 
לו  נעשו  ”זדונות  מזה:  ולמעלה  כשגגות"9,  לו  נעשו 
כזכויות", היינו, שהעניינים הבלתי רצויים שהיו בעבר 

נהפכים ונעשים ל"זכויות".

ד
מתעלה  שהוא  בזה  להסתפק  שאין   – לעיל  האמור 
לדרגא נעלית יותר, אלא צריך הוא לקחת עמו את כל 
ענייני עבודתו שבעבר – מודגש גם בכללות העניין של 

יציאת מצרים:
מגלות  והיציאה  מצרים  גלות  של  הכוונה  תכלית 
מגלות  יצאו  עצמם  ישראל  שבני  רק  לא  היא –  מצרים 
מצרים [כי עניין זה היה גם קודם הירידה לגלות מצרים, 
ירידת  כללות  להיות  צריכה  הייתה  לא  זה  ובשביל 
כל  את  ויעלו  יבררו  ישראל  שבני  כדי  אלא  הגלות], 
ניצוצות הקדושה שבארץ מצרים, שזהו כללות העניין 
ד"ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול"10, היינו, לקחת עמהם 
לעבודתם  שייכים  שהיו  העניינים  כל  את  בגאולתם 

בעבר – ניצוצות הקדושה שבארץ מצרים11.
ולכן, היציאה מגלות מצרים הייתה לא רק ”בנערינו 
ובזקנינו בבנינו ובבנותינו12", כלל העם בשלימותו, אלא 
ממצרים  ש"וישאלו  זה  ידי  על  גדול"  ברכוש  גם ”יצאו 
הפנימיים  העניינים  הן  ושמלות"13,  זהב  וכלי  כסף  כלי 

9) יומא פו,ב.
10) בראשית טו,יד.

11) ראה כנפי יונה ח"ג סנ"ו. הובא במגלה עמוקות אופן נח. תורה אור 
בא ס, ג. ובכ"מ.
12) שמות י,ט.

13) שמות יב,לה.
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והן העניינים המקיפים, ובאופן ד"וינצלו את מצרים"14
– היינו, שביררו והעלו את כל ניצוצות הקדושה שהיו 

במצרים, כללות עבודתם בעבר.
ירדו  ובניו  יעקב  שכאשר  בפשטות  מובן  דהנה, 
למצרים, הביאו עמהם גם את רכושם הפרטי, ואם כן, 
כאשר בני ישראל יצאו ממצרים היה להם רכוש פרטי 
שלהם, ואף על פי כן, כאשר יצאו ממצרים היו צריכים 
לקחת עמהם ”כלי כסף וכלי זהב ושמלות" של מצרים, 
ובנוסף לביזת מצרים הייתה גם ביזת הים בריבוי גדול.

האחרון  זה  מגלות  לגאולה  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
אלא  מהגלות,  יצאו  ישראל  בני  שכל  בלבד  זו  שלא   –
אתם"15,  ד"כספם וזהבם  תהיה באופן  היציאה מהגלות 
בגאולתם  עמהם  ומעלים  מבררים  ישראל  שבני  היינו, 
(כללות  העולם  שבענייני  הקדושה  ניצוצות  כל  את 
העבודה הקודמת), על ידי זה שעושים מענייני העולם 

כלים לענייני אלוקות.

ה
וזוהי ההוראה מכללות העניין של פרשת החודש:

ד"החודש  באופן  היא  יהודי  של  עבודתו  כאשר  גם 
הזה לכם", היינו, שעבודתו היא באופן של גאולה לגבי 
שלמעלה  עבודה  זוהי  כי  הקודמת,  העבודה  כללות 
שהוא  בזה  להסתפק  יכול  אינו   – והגבלה  ממדידה 
נמצא במעמד ומצב של גאולה (בנוגע לעבודתו מכאן 
ולהבא), אלא עליו לפעול את החידוש של הגאולה גם 

בנוגע לכללות עבודתו בעבר.

14) שמות יב,לו.
15) ישעיהו ס,ט.

ו
 ההוראה מהאמור בנוגע לפועל – באותיות פשוטות:
את  היום  למדת  האם   – מישהו  שואלים  כאשר 
למד  לא  שעדיין  הוא –  עונה  של ”חת"ת"?!  השיעורים 
שבת  של  תהילים  באמירת  עסוק  היה  כי  ”חת"ת", 
התהילים  ואמירת   – אותו  שואלים  וכאשר  מברכים. 
(”ער  ”הסתדר"  לא  שעדיין   – הוא  עונה  כבר?!  סיימת 

האט ניט איספראוועט") עם אמירת כל התהילים!
שיעורי  ללימוד  בקשר  ומה   – אותו  שואלים  וכאשר 
”חת"ת" של אתמול, הרי אתמול לא היו צריכים לומר 
את כל התהילים?! – מתברר שגם אתמול לא למד את 

השיעורים ד"חת"ת"!
אמנם כל ישראל בחזקת כשרות הם16, אבל זה כאשר 
צריכים  שאז  ישראל,  על  זכות  לימוד  אודות  מדברים 
לומר שאונס רחמנא פטריה17 וכו'; ואילו בנוגע לפועל 
שלם)  מניין  (ואולי  אחדים  כאן  שנמצאים  כנראה   –
וגם  השבת,  יום  של  ”חת"ת"  שיעורי  למדו  לא  שעדיין 

לא למדו שיעורי ”חת"ת" של ערב שבת!
שמכאן  כדי   – זה  עניין  אודות  עתה  מדברים  ולכן 

ולהבא יקפידו על לימוד שיעורי ”חת"ת"!
ענייני  את  להשלים  גם  אלא  ולהבא,  מכאן  רק  ולא 
העבר (כנ"ל בארוכה) – ללמוד את שיעורי ”חת"ת" של 

ערב שבת, וכיוצא בזה.  

(משיחת שבת פרשת ויקהל פקודי, פרשת החודש, ה'תשמ"ב) 

16) קידושין עו. רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט הלכה יז.
17) נדרים כז,ב. בבא קמא כח,ב. עבודה זרה נד,א.

הצורך התמידי ב”מעלין בקודש", ישנו עניין של חידוש  –  פרשת החודש מורה על חידוש בעבודת ה'. כלומר, מלבד 
הוספה ועליה בעבודת ה', שלא בערך כלל.

פרשת החודש באה בהמשך לפרשיות שקלים זכור ופרה. מכאן למדים שגם כאשר ישנה התחדשות בעבודת ה', מגיעה 
היא כהמשך לעבודת ה' הקודמת וקשורה אליה. 

צריך ביאור: מדוע מקשרים את עבודת ה' הנמוכה שהייתה קודם לכן עם העבודה ה"חדשה" הנעלית ממנה?

ההסבר הוא, שהתועלת היא בשניים: א) כאשר בא לידי ניסיון שכבר נתנסה ועמד בו בעבר, הנה, כשזוכר שגם קודם 
שהתעלה ו"חידש" את עבודתו עמד בניסיון זה, הרי זה מוסיף בכוחו עתה לעמוד בו. ב) יש לפעול גם על מעשי העבר. 
כאשר מוסיף בעבודתו ו"מחדש" אותה, מרומם הוא גם את העבודה אשר עבד עד עתה, כמו שמצינו בתשובה ש"זדונות 

נעשות לו כזכויות".

גם  אלא  ולהבא,  מכאן  רק  לא  אך  בערך,  שלא  הוספה   – ה'  עבודת  את  ”לחדש"  יש  ”החודש":  מפרשת  ההוראה  זוהי 
להעלות ולרומם את כל עבודתו בעבר. ובאותיות פשוטות: מי שעד עתה לא הקפיד על לימוד שיעורי חת"ת, הנה מכאן 

ולהבא יקפיד על כך, וכן גם ישלים שיעורים שחיסר בעבר.

סיכום



מבצע תפילין ומזוזה
ב'770' נהגו להכריז על כך שביום א' יוצאים ה'בעלי-בתים' לעסוק ב'מבצע 

תפילין', והרבי התייחס לכך • בי"א ניסן תשל"ב קיבלו רבים זוגות 
תפילין, מתנה מהרבי תמורת השתתפות סמלית • פעמים רבות הורה 
לפונים בנושאי רפואה או בעיות אחרות: ”בדיקת המזוזות" או ”בדיקת 

התפילין והמזוזות" • מסדרת 'יסודותו בהררי קודש'

בשבת-קודש  להכריז  נהגו  הרבי  של  מדרשו  בבית 
שלמחרת יצאו הבעלי-בתים – הפנויים לרוב ממלאכתם 

ביום א' – לעסוק ב"מבצע-תפילין".
באחת  זה.  לנושא  הרבי  התייחס  הזדמנויות  במספר 
(’התוועדויות  תנש"א  מרחשון  ח'  לך  לך  בש"פ  מהן 

תנש"א' כרך א' עמ' 276-277) אמר הרבי:
ע"פ מנהג המדינה פנויים רוב האנשים מעסקיהם ביום 
בשאר  כמו  כל-כך  עסוקים  אינם  ועל-כל-פנים  ראשון.. 
הימים, וכיון שכן, יכולים לנצל יום זה כדי לפעול בהפצת 
תורה  ללמדו  יהודי,  עם  תפילין  להניח  והיהדות,  התורה 

וכיוצא-בזה.
ואין הוא יכול להסתפק בלימוד תורה לימוד לעצמו מתוך 
עריבות (געשמאק) וניגון ובקול רם.. כי במצב של פיקוח-

לרחוב  לצאת  צריך  ובמילא,  לחשבונות...  מקום  אין  נפש 
עמו  ולומר  אחר,  יהודי  עם  תפילין  ולהניח  תפילין,  זוג  עם 
(בגימטריא  ”אמן"  הוא  יענה  ואז  במלה,  מלה  הברכה  את 

הוי' אדנ-י) אחרי היהודי שהוא מניח לו תפילין!...
אמר  תשל"ב  הגדול  שבת  צו,  פרשת  קודש  בשבת 
הרבי בין השאר (’מקדש מלך' כרך ד' עמ' תנט) ”אשר 
ב"מבצע  ניסן,  י"א  א',  ביום  [=למחרת]  שילכו  אלו 
תפילין", הנה כשיפגשו ביהודי שאין לו תפילין ויקבל 
על עצמו להניח תפילין בכל יום – ינתן לו זוג תפילין 
על חשבונו (של כ"ק אדמו"ר שליט"א). ורק היות אשר 
קיום המצ[ו]ת צריך-להיות לא באופן של ”חנם (ראה 
את  המקבל  גם  ישתתף  לזאת  א),  קכח,  ב'  חלק  זוהר 

התפילין בשקל [=דולר] אחד".
יו"ד)  סעיף  תקפא  (סימן  אפרים'  ה'מטה  בעקבות 
שדבריו צוטטו ברשימה קודמת קבע גם בקיצור שולחן 
זה  בחודש  לבדוק  נוהגין  מעשה  ”אנשי  ג:  קכח,  ערוך 

תפילין ומזוזות שלהן, וכל אשר ימצא שם בדק בשאר 
מצוות, יתקנו".

מנהגים'  ’חקרי  בספרו  גורארי'  יוחנן  אלי'  ר'  הרה"ג 
(כרך ג' עמ' צג) מציין כי כבר ב'ארחות חיים' (לרבינו 
”ואני  כתב: סכ"ט  תפילין  הל'  מלוניל)  הכהן  אהרן 
[=התפילין]  לבודקן  צרפת  חכמי  נהגו  שכך  שמעתי 

משנה לשנה".
ולגבי מזוזות קדם למטה אפרים בספר ’כרם שלמה' 
הג"ר שלמה האאס הלכות מזוזה סימן רצא: ”ונכון לכל 
אלול  בחודש  הפחות  לכל  המזוזה  לבדוק  ירא-שמים 
הראשונים  של  ש"הדיו  טעמיו,  בין  ושנה".  שנה  בכל 
שנה  שבתוך  רואות  ועינינו  בזמנינו,  מאלה  טובים  היו 

ושנתיים האותיות פורחות".
לט  סימן  השולחן  בערוך  גם  כתב  הללו  וכדברים 
סעיף וא"ו: ”בזמנינו ידוע שהדיו שלנו משך איזה שנים 
דמדינא  לי  נראה  האידנא  ולכן  הקלף,  מעל  נקפצים 
יש  וכן  זמן  באיזה  אותם  לבדוק  צריכים  הדין]  [שמן 

לנהוג".
ברוח  תשל"ד  מנחם-אב  כ"ף  בשיחת  ציין  הרבי  גם 
’שיחות-קודש'   – מוגה  בלתי  הנחה  (עפ"י  הדברים 

תשל"ד):
את  שמחזיק  בימינו  הקלף  עיבוד  של  אופן  שיש  בפרט 
הדיו והתגים זמן מועט יותר ממה שהיה מחזיק בזמן הש"ס.
ו'שולחן  (גורארי')  מנהגים'  ה'חקרי  עפ"י  כאן  עד   -

מנחם' כרך ה' עמ' רכד-ה.
נוספים  מקורות  קודמות  בשנים  הבאנו  זה  במדור 
לענין זה. מן הראוי להוסיף ולציין מקור(ות) להוראות 

הרבי הללו בעניני מזוזה: 

7

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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בספר ”הקונטריס היחיאלי" של הגאון רבי יצחק (ב"ר 
יעקב חיים ישראל) אלפייה ירושלים ת"ו תרפ"ח (בית 
אות  ובדיקתה)  קביעתה  מקום  פ"ה  מזוזה  דיני  האדם 
לג: ”ראינו סגולה נפלאה מאד, לכל מי שיש לו חולה 
בביתו... שעליו ליזהר בבדיקת מזוזותיו תחילה וטרם 
ברפואות  ויתעסק  לרפאת,  הרופא  את  יקרא  ושוב  כל, 
כי עיקר השמירה הוא על ידי המזוזה כידוע והוא הדין 

ליולדת המקשה ללדת וכו'".
ולפני כן באות כה: ”מזרזין למזורז אמרו רז"ל, בהיות 
שבזמנינו שהעיבוד, והדיו, והספרות, אינם כל כך בר 
קיימא כמאז ומקדם, על כן צריך כל אדם כפעם בפעם 
שיעור  עד  להמתין  ולא  ושעריו  פתחיו  מזוזות  לבדוק 
וכמה  כמה  הרואות  שעינינו  שנים,  בשבע  פעמיים 
מזוזות שנתקלקלו בבציר מהאי שיעורא, ובזמן מועט 
מאד... שאז היא מתקלקלת... מאד... כמעשה שהיה... 

ואז נמשך זמן קיומה יותר משנה".

הפיכת הבית ל'בית חב"ד'
הפרטי  ”שביתו  הרבי  ביקש  תשמ"ז  חורף  בשיחות 
דכאו"א מישראל נעשה בית תורה תפלה וגמ"ח" (ש"פ 
ע'  ב'  כרך  תשמ"ז  התוועדויות   – ט'  אות  תשמ"ז  ויחי 

258). וכן (שם עמ' 262):
ומובן שעל-ידי-זה נעשה ביתו הפרטי – בית כללי, ”בית 

ועד לחכמים"...
יונה  לרבינו  התשובה'  ב'אגרת  זה  מעין  מצינו  והנה 
אות ז': חייב כל אדם לתקן מקום בביתו וישים לו שם 
וכאשר  תפילות  סידור  או  תהלים  או  הלכות  [ספרי] 
יפנה מעסקיו ומידי עברו ממלאכתו, יסור שמה לשנות 

או לקרות.
וכן כתב השל"ה חלק תורה שבכתב עה"פ ויגש מו,כח 
”ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה וגו' 
”: ”לימוד מוסר מזה, כל פעולה שאדם עושה, ראשית 
גבוה,  לצורך  ענין  להכין  להבין  זו  בפעולה  יראה  דבר 
כמו מי שזוכה לבנות בית – יצייר במחשבתו בתחילה 
איזה חדר בבית שיהיה מוכן לו להיות סגור שם לתורה 
ולתפילה ולהתבודדות ומקום מוכן בית ועד לחכמים.. 

וכן יעקב שלח מתחילה לתקן לו בית תלמוד".
כל  דרך  ”זהו  תרי"ג:  מצוה  החינוך  בספר  גם  וראה 
אנשי מעלה יראי אלקים אשר היו לפנינו, לקבוע מדרש 

בביתם.. כברכת השם אשר נתן להם".

יין קשה פחד מפיגו
ב'לקוטי שיחות' כרך לא עמ' 182 הערה 41:

וכפתגם הצמח-צדק בכיוצא-בזה ”יין קשה פחד מפיגו" 
- לכאורה צריך-עיון-קצת מבבא בתרא (י,א) ”פחד קשה 
יין מפיגו", ומשמע שיין קשה יותר מפחד. אבל אינו קושיא 
כי אית [יש] פחד ואית פחד כו' – ראה ’לקוטי שיחות' חלק 

כה עמ' 499. ושם-נסמן.
ראוי לציין מה שכתב בענין זה בשם הבעש"ט – בספר 

’פלא יועץ' ערך גילה:
סגולה  וזו  טהורה,  ה'  יראת  יזכור  השמחה  ”ובתוך 

שלא יהא היין מזיקו ומוציאו מדעתו.
שפעם  בעל-שם-טוב  ישראל  הרב  על  סיפרו  ”וכבר 
יין  שהוא  בחשבו  חזק  שכר  של  גדול  כוס  שתה  אחת 
רגע  כמעט  עיניו  סגר  ותכף  נתעלף,  שלא  וכמעט 
תלמידיו  לו  שאלו  כלל.  שתה  לא  כאילו  לאיתנו  חזר 
שאמרו  מה  תדעו  הלא  להם:  והשיב  עשה,  רפואה  מה 
ה'  כפחד  פחד  ואין  מפיגו,  פחד  קשה  יין  ז"ל:  רבותינו 
מהדר גאונו, ולכן תכף שחשבתי בעומק יראת ה' השכר 

חלף הלך לו".

הגהת ספרים במתינות
ראה   – ספרים  מהגהת  בזהירות  הרבי  דברי  ידועים 

’המלך במסיבו' כרך א' עמ' קכו-ז.
ברוח הדברים מצינו ב'פלא יועץ' ערך גירסא:

ימהר  לא  בספר  טעות  שיש  נראה  כשלומד  ”ואם 
האדם  פעמים  כמה  כי  הגרסא,  ולשנות  הספר  להגיה 
הוא  דעתו  באמת  אבל  טועה  שהספר  וסובר  כוזב 
אלא  תקצץ..  בספרים  להגיה  המרבה  שהיד  הטועה.. 
אם אחר עיון רב נראה לו הדבר ברור שיש טעות, אז 
מצוה קעבד להרים מכשול ויכתוב בגליון הספר: נראה 

דצריך לומר כך".
לענין  במכתבו  הרבי  מציין  יועץ'  ’פלא  הספר  [את 

קדיש].
וט"ס  סיג  מכל  ”מנוקים  התניא:  בהקדמת  גם  וראה 

[וטעות סופרים] ומוגהים היטב".

מה לימד הש"ס אותך?
הש"ס:  שלמד  למי  הזקן  אדמו"ר  אימרת  מפורסמת 

ומה לימד הש"ס אותך?..
פ"א  (אבות  חז"ל  דברי  ברוח  היא  הכוונה  ובפשטות 
וכדברי  המעשה",  אלא  עיקר  המדרש  ”לא  יז)  משנה 
הרמב"ן הידועים באגרתו (שמע בני) ”וכאשר תקום מן 

הספר...".
ויש לציין לרש"י שבת סג,ב: ”מכאן ואילך למעשים 
טובים – ודע כי על כל אלה, על כל מה שלמדת, סופך 

ליתן את הדין אם לא תקיים". ומסיימין בטוב.
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טיפול רפואי סמוך לשבת
שלושה נימוקים ציין הרבי לאיסור ביצוע טיפולים רפואיים שלושה ימים 
לפני שבת • האם מטופל מסוגל, מבחינה נפשית, להביע התנגדות לחילול 
שבת? האם רשאי להכשיל את רופאיו היהודיים בחילול שבת? • השיחה 
שהוגהה במיוחד לצורך פרסום בירחון תורני, והייתה חלק ממערכה שניהל 

הרבי על שמירת השבת

ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם  ”ֵׁשֶׁשת ָיִמים, ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה, ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
קֶֹדׁש, ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'. ָּכל ָהעֶֹׂשה בֹו ְמָלאָכה, יּוָמת".

(ויקהל לה,ב)

טיפולים  לעניין  ברבים  הרבי  נדרש  תשל"ח  בשנת 
בגדר  ואינם  שישי  לימי  מראש  הנקבעים  רפואיים 

פיקוח-נפש.
בשיחת יום ב' של חג השבועות תשל"ח (שיחות קודש ח"ב 

עמוד 460) אמר הרבי:

לעבור  שעליו  לי  כתב  מישהו   – עובדא  הוה  ”בדידי 
הציון  על  שאזכירנו  ממילא  פלוני.  ביום  רפואי  טיפול 
לברכה ולהצלחה. הלה ציין שהטיפול נקבע ליום ו' ערב-

(למרות  תיכף  בקשתו  את  שאמלא  עניתי,  שבת-קודש. 
חובתי,  אך   – חודשיים-שלושה)  לעוד  הנוגע  ענין  שזהו 
בפסק-דין  הקשור  עיקרי  ענין  אודות  לעורר  זכותי,  וגם 

ברור מן התורה...".
שהשמיע  התורנית-עיונית  לשיחה  הרקע  היה  זה 
ופירט,  הרחיב  האריך  הרבי  התוועדות.  באותה  הרבי 
והשיחה הוגהה על-ידו ונדפסה במכתבי-עת התורניים 
כדוגמת 'המאור', ולאחר-מכן בליקוטי שיחות כרך ט"ז 

(ע' 521-518).

שלושה נימוקים
להלן תוכן הדברים:

קביעת טיפול רפואי כמו ניתוח וכדומה, שאינו בגדר 
הרפואה  בבית  רפואית  השגחה  דורש  אך  פיקוח-נפש 
נושא  הוא  השבת,  ליום  בסמיכות  ימים  כמה  במשך 
להפר  עלול  כזה  טיפול  מקרים,  בכמה  לדיון.  הנדרש 
קדושת השבת בצורה מובהקת. כמה טעמים בדבר, ומן 

הקל אל החמור:
שם  אדה"ז  שו"ע  ס"ב.  סרמ"ח  (או"ח  ערוך  בשולחן  נפסק   (1
ס"א): ”אין מפליגין בספינה בפחות משלשה ימים קודם 

השבת... משום עונג שבת... שכל המפליגים כו' יש להם 
רוחם  ואין  כו'  ובלבול  צער  הראשונים  ימים  ג'  בכל 

חוזרת עד לאחר שלשה ימים". 
שהבלבול  וחומר  וקל  שכן  שכל  ללמוד,  ניתן  מכאן 
ו"שינוי וסת" (רי"ף ורא"ש – הובא בב"ח שם. שו"ע אדה"ז שם) שנגרם 
לאדם בבואו לטיפול רפואי מורכב בבית הרפואה, כמו 
והשינה  האכילה  סדרי  שינוי  מיוחדים,  בגדים  לבישת 
בעקבות  שנגרם  והצער  הבלבול  ובפרט  בזה,  וכיוצא 
יותר  הרבה  משמעותי  הוא  עצמו,  הרפואי  הטיפול 
הדין  נקבע  ואם  בספינה.  הפלגה  על-ידי  שנגרם  מזה 
שאין להפליג בספינה שלושה ימים קודם השבת בגלל 
הספינה  (תנודות  הנסיעה  בעקבות  שייגרם  הבלבול 
גורמות למיחושי מעיים) ויפגע בעונג השבת, על אחת 
ניתוח  כמו  רפואי  לטיפול  להיכנס  שאין  וכמה  כמה 
והבלבול  שהצער  במוחש  שרואים  וכפי  לשבת,  סמוך 
מהשהות בבית הרפואה גדולים יותר מטלטולי נסיעה.

אינה  המטופל  טרדת  באוניה,  משייט  בשונה  בנוסף, 
רק מנת חלקו, אלא משותפת גם לבני משפחתו וקרוביו 
המלווים אותו, ושלילת המנוחה ועונג שבת פוגעת גם 

בהם, וכמובן יש להתחשב בכך.
המטופל  הטיפול עובר  לאחר  מעשי,  באופן   (2
האסורות  במלאכות  הכרוכות  בדיקות  סדרת  עוד 
חלק  אמנם  בשבת.  מהתורה אסורות  אף וחלקן  בשבת, 
מהבדיקות לאחר הטיפול הן בגדר פיקוח נפש, אך הדין 
הוא שבתוך ג' ימים לפני שבת אסור לאדם להכניס את 
לחלל  יצטרך  שהוא  ידיעה  מתוך  סכנה  למצב  עצמו 
כדי  סכנה  למקום  בכוונה  כנכנס  שנראה  ”לפי  שבת, 

(מרבי"ש)). שיחלל שבת אחר-כך" (שו"ע אדה"ז שם וראה ב"י שם
מלאכה  שהרי  נכרי,  הרופא  אם  גם  קיים  הזה  הדין 
שיהודי נהנה מגופּה (שו"ע אדה"ז שם ס"ו) אסורה להתקיים. 
ומכל שכן בענייננו, שהמלאכות הנעשות בבית הרפואה 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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בערים  (וגם  יהודים  רופאים  בידי  פעם  לא  מתבצעות 
מצוי  וכדומה  בוסטון  יורק  ניו  כמו  הברית  בארצות 
ניכר  ובחלק  הללו),  את המלאכות  לרוב שיהודים יקיימו 
מהמלאכות כמו בדיקת דם, ועל-אחת-כמה-וכמה בדיקת 
המים, המטופל מוכרח (מכורח הנסיבות) לסייע בביצוע 
(או"ח  אברהם  המגן  ולדעת  הראש.  הקפת  לענין  ב  כ,  מכות  (ראה  הבדיקה 
סשכ"ח סקט"ז), טורי זהב (שם סק"א. יו"ד סקצ"ח סקכ"א), חכם צבי (שו"ת ח"צ 

למלאכת  בנוגע  גם   – ס"ב)  סש"מ  וסכ"א.  ס"ג  שם  (או"ח  הזקן  ואדמו"ר  פב),  סי' 

שבת. בט"ז (שם) משמע שהוא איסור מהתורה. ובשו"ע אדה"ז (סשכ"ח סכ"א. סי' 

ש"מ שם) וכן הוא בשו"ת חכם צבי שם – שהוא שבות מדברי סופרים. וגם לדעת 

הש"ך (נקודת הכסף יו"ד שקצ"ח) שהחיוב דמסייע הוא דוקא בהקפה ולא בשאר 

אזהרות – הרי עכ"פ יש איסור דשבות כיון שהנכרי עושה המלאכה עבור הישראל, 

כנזכר בפנים (ע"ד סוג הסיוע האסור – ראה ריטב"א מכות שם. מג"א וט"ז שם. ח"צ 

שם. שו"ע אדה"ז שם (סשכ"ח ס"ג וסכ"א) ועוד).

3) חלק מהפעולות שננקטות לאחר הטיפול ולמחרתו, 
אינן בגדר פיקוח נפש כלל (כמו כתיבה; מה גם שלחלקן 
לסטטיסטיקה  אלא  החולה  לרפואת  שייכות  שום  אין 
לסייע  האיסור  על  נוסף  אם-כן,  בזה).  וכיוצא  רפואית 
בעצמו לבדיקות, מכיוון שהבדיקות נעשות עבורו לצרכיו 
בחולשה  שנמצא  אדם  לרוב,  ביצוען.  על  למחות  עליו   -
את  לו  אין  אחר,  משמעותי  וטיפול  ניתוח  לאחר  גופנית 
היכולת הנפשית להביע התנגדות לרופאים ולתבוע מהם 

שידחו את הבדיקות הלא דחופות עד לאחר השבת.
'מלאכות  בגדר  שהינן  הבדיקות  ביצוע  כך:  על  נוסף 
ואין  הרופאים,  על  המוטלת  חובה  הוא  הנ"ל  שבת' 
בסמכותם מלהשתמט מלבצען. ומכיוון שבביתי הרפואה 
טיפול  קביעת  ידי  שעל  נמצא,  יהודים,  רופאים  מצויים 
(באופן  שבת  חילול  בוודאות נגרם  שבת  בערב  רפואי 

האסור – במקום שאין פיקוח נפש).

מתמחים או מומחים
כל  פי  על  משמעית:  חד  הרבי  קובע  לסיכום, 
מראש טיפול רפואי  לקבוע  גמור איסור  חל  לעיל  האמור 
ליום ו' ערב שבת-קודש, ואפילו לימים חמישי או רביעי, 

ומצווה לפרסם.
והוא  האדם  של  מזליה  שאיתרע  במצב  הרי,  ומוסיף: 
א):  (לב,  בשבת  הגמרא  דברי  פי  על  רפואי,  לטיפול  זקוק 
”לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים 
לו: הבא זכות והפטר", הרי פשוט שכדאי לאדם חולה, לא 
עלינו, לנהוג החמרה לפנים משורת הדין בכלל, ובענייני 

רפואה בפרט.
הוא  הברית)  (בארצות  הרפואה  בבתי  הנוהג  בנוסף: 
הרופאים  נמצאים  שאחריו  ראשון  וביום  השבת  שביום 
ה'מתחילים' ולא המומחים. לכן, גם מטעמי בריאות הגוף 
שבת- ערב  ו'  ליום  הטיפול  את  לקבוע  ראוי  אין  כפשוטו 

 – לעשות  ומפליא  בשר  כל  ”והרופא  הרבי:  מסיים  קודש. 
שרפואתו בעיקר באופן דמלכתחילה לא אשים עליך (בשלח 
בריאים  שיהיו  ישראל  מבני  ואחד  אחד  כל  את  יברך  כו),  טו, 

בגשמיות ובריאים ברוחניות, ובריאים בגשמיות וברוחניות 
גם יחד".

היכן ההתעוררות
מאחורי הקלעים של הסוגיה התורנית ניהל הרבי מערכה 
לפרסום הדברים, להלן סקירתה מתוך המדור 'ניצוצי רבי' 
מאת הרב מרדכי מנשה לאופר ('התקשרות' גיליון 1077): 
עמ' 462),  שם  קודש  (שיחות  תשל"ח  השבועות  חג  של  שני  ביום 
התעוררות  קמה  לא  איך  הגדולה,  פליאתו  את  הרבי  ציין  "האומנם לא ידוע לו שישנה שיחה ומכ' ומרבנים וכו' ע"ד ג' 

ימים לפני ש"ק??!", תמה הרבי בכתב-יד קודש

שיחת הרבי מחג השבועות תשל"ח, שהוגהה במיוחד לפרסום בירחון התורני 'הפרדס'
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ע  י ר ת ה ל
בעיות  על 
(לפני  אלו 
הוא  שהעלה 
הנושא  את 
היום),  לסדר 
לימד  אך 
על  זכות 
שהרגל  כך 
טבע.  נעשה 

והוסיף:
ת  ו ר ו ד ב ”
ו  נ י נ פ ל ש
לא  כמעט 
קיימת  היתה 
ת  ו א י צ מ
זמן  לקבוע 
ח  ו ת י נ ל
משך זמן מראש. כלים שמסוגלים לזהות מחלות מראש – לא 
שכבר  בזמן  לרופא  מגיע  היה  והמטופל  בנמצא,  כמעט  היו 
 – בזה  וכיוצא  לנתחו  כבר  הכרח  והיה  וכו',  כאבים  צער  סבל 
באיזה  משנה  לא  כמובן  ואז,  סכנת-נפשות.  של  בזמן  כלומר, 

יום מדובר שהרי אפילו שבת נדחית מפני פיקוח-נפש".
זו הסיבה, הסביר הרבי, שהורגלו כי כאשר מדובר בניתוח 

אין מתחשבים בחילול שבת.
”ברם, האמת היא שבמקרים שאינם כרוכים בפיקוח-נפש, 
אנשים  אם  הרי  לפני-כן,  כחודש  מראש  הטיפול  נקבע  שלכן 
משתדלים לקבוע זמן הניתוח לימי החופש כדי שלא להפסיד 
על-אחת-כמה-וכמה   – דולרים)  כמה  (ו'יפסידו'  עבודה  ימי 
יש להשתדל שלא לעשות ניתוחים ביום השבת, ואפילו לא ג' 

ימים קודם יום השבת".
נסיעת  נגד  המאבק  פרשת  את  כ'דוגמה'  הרבי  ציין  וכאן 

האוניות הישראליות בשבת (שיחות קודש תשל"ח שם עמ' 463):
שנים  וכמה  כמה  לפני  אודותיו  שהרעשתי  עניין  ”ישנו 
באוניה  שנסיעה  טענתי  ישראליות.  באוניות  נסיעה  אודות 
ביום השבת כרוכה בחילול שבת ואיסורים דאורייתא – כידוע 
למתמצאים באופן תיפעול אוניות. היה אז אחד שטען שבעוד 
נפשו  מוסר  הוא  הרי  שמירת-שבת,  על  הנפש  את  מוסר  אני 

לקיומו של ה'צי הישראלי'.
כאשר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הידוע  במשל  לו  "השבתי 
נזקקים  כאשר  ושאלוהו:  הכשר,  חינוך  נושא  הפרק  על  עמד 
לשתות מים יש להקפיד שיהיו נקיים, ברם כאשר משתוללת 
הם  נקיים  המים  אם  מקפידים  אין  לכבותה  וזקוקים  שריפה 
וכו',  ההתבוללות  אש  משתוללת  כאשר  הדין  הוא  לאו,  אם 

מה מקום להקפיד על חינוך הכשר וכו'? – השיב על-כך כ"ק 
מו"ח אדמו"ר: המשל הינו נכון, אך אינו נוגע לעניין – משום 
כשמדובר  אך  במים;  היה  מדובר  אילו  נכונים  היו  שהדברים 
בנפט, לא יתכן לכבות עמו שריפה למרות שהוא נוזל (וניתן 
את  יגביר  שהוא  משום  מים)  כמו  בדיוק  לכלי  מכלי  להוריקו 

השריפה!
להרוויח  יוכלו  לא  כך  שבת:  בחילול  כשמדובר  גם  "כך 
כסף וכו'; ואדרבה: כסף שקשור בחילול שבת-קודש ’מאבד' 
וגורר עמו גם ממון כשר (ראה שבת לג, א). ואכן נוכחו בפועל 
בהתאם לכל החישובים [לא חישובים רוחניים אלא חשבונות 
ירדו  לירות  ובליוני  אלפים  מאות,  כמה  הנייר] –  על  שנערכו 

לטמיון על ידי הצי הישראלי!...
שיראים  יתכן  "כיצד  השאלה:  נשאלה   – עתה  כמו   – "ואז 
הרי  לעוררם)?  ויש  (מעצמם;  לכך  לב  שמים  אינם  ושלמים 
הטעם הפשוט לכך שבעבר, כולל דורות האחרונים, לא היתה 
בדרך כלל, מציאות שתהיה ספינה בבעלות-יהודית, רב חובל 
שיהודי  נדיר  דבר  זה  היה  מבני-ישראל;  [’סי-מען']  ומלחים 
לאופן  וכו'  מכירה"  ב"שטר  צורך  יש  הספינה [ואז  בעל  יהיה 

ההפעלה, על פי הלכה וכו' במקרים מסוימים],
"אך בימינו באוניה שבבעלות יהודית, רב החובל והמלחים 
מלאכות  לבצע  החובה  מוטל  שעליהם  הם  ישראל  מבני 
הכרוכות בחילול שבת-קודש – אין ברירה, איפוא, אלא אם כן 
יעצרו את הספינה למשך יום השבת, וכפי שאמרתי אז שלא 
נמל,  איזה  דרך  תעבור  ולא  ימים  שבוע  תיסע  שספינה  יתכן 
במשך  הספינה  תעגון  ואז  וכו',  בדרך  איים  שישנם  ובמיוחד 

השבת!...".

מאמר ב'הפרדס' מאת הרב פינחס הירשפרונג, מגדולי 
הרבנים בקנדה

הודעה שהתפרסמה ב'הפרדס', המזהירה מביצוע פרוצדורות רפואיות שלושה 
ימים לפני שבת, לאור פסק דינו של הגאון ר' משה פיינשטיין

22
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הלכות ומנהגי חב"ד
האמור  (כסדר  תרגום'  ואחד  מקרא  ’שניים  בקריאת 
יום')  שב'היום  רבותינו  מנהג  כסדר  או  בספר-המנהגים, 
יש לזכור לקרוא הפעם את כל ההפטרות, דהיינו: א) של 
פרשת  של  ב)  שלמה..."),  המלך  (”וישלח  ’ויקהל'  פרשת 
רבותינו  [למנהג  ג)  המלאכה..."),  כל  (”ותשלם  ’פקודי' 
ה'  אמר  (”כה  ’החודש'  פרשת  של  שחרית]  לפני  בשבת   –

אלוקים...").

שבת-קודש, פרשת ויקהל-פקודי / החודש
כ"ה באדר, מברכים החודש

אשת  נ"ע,  מושקא  חיה  הצדקנית  הרבנית  הולדת  יום 
בשנת  זה  ביום  פתח  הרבי  תרס"א.  בשנת  אדמו"ר,  כ"ק 
תשמ"ח במבצע ’יום הולדת', לנצל את יום ההולדת ליום 

של התעוררות והחלטות טובות ברבים. 
כל  אמירת  בציבור1.  תהילים  אמירת   – בבוקר  השכם 
ונתינת-כוח  הכנה  היא  דווקא,  התפילה  קודם  התהילים 
בציבור  לומדים  אחר-כך  (בתפילה)2.  החודש  לברכת 
במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך 
לקריאת  המיועד  ספר-התורה  את  להכין  רצוי  התפילה3. 
פרשת החודש קודם התפילה, כדי למנוע טרחא דציבורא4.
לשבעה  קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 

עולים בפרשת השבוע5.
על  (ונשאר  הבימה  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  בו)6,  הקריאה  עד  הבימה 
וגלילה. בספר השני קוראים למפטיר את פרשת ’החודש', 
מצות"  תאכלו  הזה...  החודש  ”ויאמר...  בוא:  בפרשת 

(שמות יב,א-כ).
אם יש רק ספר-תורה אחד אין מגביהים אחר חצי קדיש 
לאחר  וגוללים  ומגביהים  החודש.  לפרשת  גוללים  אלא 
קדיש  החצי  את  מפטיר.  לאחר  דהיינו  הקריאות,  כל  גמר 

1) רגילים לומר זאת בחליפה וכובע, והנשואים בחגירת אבנט, כפי שנהג הרבי 
וכל הציבור עימו (ולכאורה כך יש לנהוג גם כשמשלימים זאת אחר-כך), אע"פ 
שכהוראה נאמר "בחגירת אבנט" רק בתהילים דליל הושענא-רבה (ס' המנהגים 

עמ' 68).
2) שיחת ש"פ וארא תשט"ו ס"ב ('תורת מנחם – התוועדויות' חי"ג עמ' 197).

3) ספר-המנהגים עמ' 30.
4) לוח 'דבר בעתו'.

של  האחרון  בפסוק  עומדים  בקריאת-התורה,  היושבים  שגם  ישראל  מנהג   (5
עד  (וימתין  הפסוק  תחילת  לפני  קימעא  יפסיק  שהקורא  רצוי  הספר.  סיום 
קריאת  את  היטב  לשמוע  יוכל  שהציבור  כדי  לעמוד),  היושבים  כל  שיספיקו 

הפסוק – ראה בלוח הנ"ל.
6) שערי-אפרים שער י' סי"ב.

המפטיר.  עליית  שלפני  הקריאה  אחרי  תמיד  אומרים 
הפטרה: ”כה אמר... בראשון באחד לחודש ... עולת תמיד" 

(יחזקאל מה,יח – מו,טו7).
אם קרא את הפטרת השבוע או כל הפטרה אחרת, קורא 
אחריה את הפטרת פרשת החודש, ואם נזכר אחר הברכות 

– קורא אותה בלא ברכה8.
ו-11 דקות  בבוקר, 14  בשעה 10  שלישי  ביום  המולד: 
חלקים. מברכים החודש: ראש-חודש ניסן ביום החמישי.

בבית-הכנסת.  התוועדות  הרחמים".  ”אב  אומרים  אין 
ובפרט שהיא ”שבת חזק"9.

יום רביעי
כ"ט באדר, ערב ראש-חודש

הקווין:  בג'  להוסיף  יש   – קטן'  כיפור  ’יום   – זה  ביום 
תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים 

וצדקה10.
לבית- היום  יעלה  ניסן,  בחודש  יארצייט  לו  שיש  מי 
להיות  צריכה  אדר  חודש  של  האחרון  ביום  העלמין11. 
שמחה מופלגה ביותר, לאחר ה'מרבין בשמחה' של כל ימי 
אדר מיום ליום, והיא נותנת את הכוח והסיוע להמשיך את 
כי  להיגאל,  עתידין  ובו  נגאלו  שבו  ניסן,  דחודש  הגאולה 
השמחה שבחודש אדר, ובפרט ביום האחרון שבו, פורצת 
את גדרי הגלות ומביאה את הגאולה האמיתית והשלמה, 
לפניהם",  הפורץ  ”עלה  בו  שנאמר  צדקנו  משיח  על-ידי 

בקרוב ממש12.

יום חמישי
א' בניסן – ראש-חודש

זקן...  ”ואברהם  הלל13.  חצי  ויבוא".  ”יעלה  שחרית: 
זבדיה..." ג' פעמים. קדיש-תתקבל. שיר-של-יום, הושיענו, 

7) לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 33.
8) לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

9) ראה ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233.
10) שיחות-קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.

לבית- עולים  שאין  מת"א,  ע"ה  קרסיק  הרבנית  עבור  הרבי  הוראת  ע"פ   (11
החיים [משא"כ לאוהל ולקברי צדיקים] בחודש ניסן כלל.

12) לקוטי-שיחות כרך ד' עמ' 1274.
13) יש עניין מיוחד להתפלל תפילת שחרית זו בציבור, כדי לומר הלל בציבור, 
(רמ"א  בציבור  אלא  עליו  מברכין  שאין  אומרים  יש  שבראש-חודש  ובפרט 

תכב,ב. שו"ע אדמוה"ז תפח,ג).

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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ברכי נפשי, קדיש יתום.
מסיימו  הש"ץ  (ואין  לציון  ובא  אשרי,  התורה.  קריאת 
הנחת  התפילין.  חליצת  ספר-תורה.  הכנסת  יהללו.  בקול), 
כי  ’והיה  ’קדש'  פרשיות:  קריאת-שמע,  דרבנו-תם,  תפילין 
מזמור  יאמר  הש"ץ  התפילין.  וחליצת  זכירות  שש  יביאך', 
(כלשהו, כדי לומר הקדיש, ויסיימו בקול), חצי קדיש, מוסף. 
אמירת ההלל כסדר התפילה חשובה יותר מאמירתו בציבור. 

יום התוועדות. ההתוועדות – בבית-הכנסת14.

חודש ניסן
אפיים'16 ארך  ’א-ל  תחנון15,  אומרים  אין  החודש  בכל 
מוסף  לפני  הרחמים"  ”אב  החול,  בימות  יענך"17  ו"למנצח... 
שבת, ו"צדקתך" בשבת במנחה15. אין מתענים אלא חתן ביום 

חופתו, ובכור בערב-פסח18.
נשיא: מצווה לחזק את המנהג19 לקרוא20 אחרי התפילה21
ניסן  י"ג  עד  מהיום  החל  יום  בכל  תהילים22)  אמירת  (לפני 
ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. היום מתחילים 
”ויהי ביום כלות משה" ומסיימים ”זה קרבן נחשון בן עמינדב" 
רצון" (אומרים  ה"יהי  את  אחר-כך אומרים  ז,א-יז).  (במדבר 
כוהנים  גם  ה'24.  תהילת  בסידורי  הנדפס  בשבת)23  גם  אותו 

ולויים אומרים אותו25.
גם  ניסן27.  בחודש  רק26  אותה  מברכים  האילנות:  ברכת 
נשים מברכות28. מברכים רק על אילני מאכל29. לכתחילה יש 

14) היום-יום, ל' ניסן.
15) שו"ע אדמוה"ז סימן תכט ס"ח.

16) כנדפס בסידורים מאז שנת תשל"ח. ראה בירור בעניין זה ב'התקשרות' גיליון 
שכט עמ' 18.

17) סידור אדמוה"ז, לפני 'למנצח' זה.
18) לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ט.

19) 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' עז. י"א שבהקפדה לומר בכל יום את הנשיא 
מאבי  שמעתי   - ספירת-העומר  לספור  הימים  באחד  ישכח  שלא  סגולה  יש  שלו, 

מורי ז"ל בשם הרה"ג הרה"ח ר' חיים-שאול ברוק ע"ה.
20) אין מנהגנו לקראו מתוך ספר-תורה. גם בימי הקריאה אין לגלול הס"ת ולקרוא 
פרשת הנשיאים מתוכו. ובפרט בש"ק, שפרשת הנשיאים צ"ל אחר תפילת המוספין 

דווקא - 'שערי הלכה ומנהג' שם.
יותר  ומקודשת  שתדירה  מוסף,  תפילת  אחרי  מוסף,  תפילת  בו  שיש  וביום   (21

מקריאת הנשיא - שם עמ' עט.
22) ע"פ מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (אג"ק ח"א עמ' שצ) ו'רשימות היומן' עמ' 
שצז, ודלא כמ"ש כאן בשנים הקודמות. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' (ניסן-סיוון) עמ' ג.

23) היום-יום, ר"ח ניסן. ספר-המנהגים עמ' 36. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ד-ו.
24) עמ' 473. לכאורה צריך לנקד שם "פרשה" - כולה קמץ. נוסח זה (שמקורו מספר 
'יסוד יוסף' לר' יוסף-יוסקא מדובנא) הוגה ע"י הרבי (ללא ניקוד. ראה 'הגהות לסדור 
הרב  מהדורת  הישר'  'קב  בס'  וראה  מב,מט,ס).  עמ'  תשס"ז,  ברוקלין  הזקן',  רבנו 

שיינברגר תשנ"ג, פרק פה (דף תנג, א-ב), שדן בהגהות שונות בפרטי הנוסח.
כיוון  זה,  משבט  איננו  והוא  משבט..."  עבדך  אני  "שבאם  שם  שמוזכר  למרות   (25
שזה שייך ל'עיבור' (דהיינו גילוי מסויים מנשמה אחרת בתוך נשמתו-הוא, הנשארת 
שם,  ספר-המנהגים  שם,  היום-יום  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  בדרגתה), 

לוח כולל-חב"ד. 
שבסידור  ברכת-הנהנין  סדר  ע"פ  רכ,  עמ'  ח"א  או"ח  ומנהג'  הלכה  'שערי   (26

אדמוה"ז. וכן הוא ע"ד הקבלה, ברכי-יוסף סי' רכו ס"ק ב.
ע"פ  ובפרט  ה.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה  עם,  ברוב  זו  ברכה  שבירכו  היו   (27
שכוונת  קצו,ב)  (ח"ג  הזוהר  ע"פ  קצט  אות  להחיד"א  מורה-באצבע  בס'  המבואר 

הברכה היא לתיקון נשמות שנתגלגלו בדומם וצומח ויבקשו עליהן רחמים.
28) נסמן בשו"ע הקצר שם סי"א.

הטושו"ע  הרמב"ם,  דעת  ובהערות.  ס"ה  שם  הקצר  בשו"ע  בזה  הדעות  ראה   (29
שנראה  (וכפי  הערה 33  עמ' 116  כג  כרך  בלקוטי-שיחות  הרבי  שהביא  והפוסקים 

להשתדל שיהיו לפחות שני אילנות30. מי שלא הספיק לברך 
בעוד הפרחים על האילנות, לא יברך אחר-כך על הפירות31.

יום שישי
ב' בניסן

שלום- רבנו  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
חמישי  דור  מוהרש"ב,  אדמו"ר  מליובאוויטש,  נ"ע  דובער 
לנשיאי חב"ד32, בשנת תר"פ, בעיר רוסטוב על נהר דון, ושם 

מנוחתו-כבוד33.
יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע34. יום 

התוועדות.
כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו ’עת רצון' זו, כדי: 
הקדוש  משמו  אחת  באות  המתחיל  משנה  פרק  ללמוד  א) 
תורתו  בלימוד  להוסיף36  ב)  אחד35.  פרק  (על-כל-פנים 
של  באופן  החסידות  גילוי  ש"עיקר  ההילולא37,  בעל  של 
דתורת  ’הרמב"ם  וכונה  על-ידו,  נתחדש  וההסברה  הבנה 
להוסיף36 ד)  התפילה.  בעבודת  להוסיף36  ג)  החסידות'"38. 
בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת 
של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו, ש"עיקר 
מודגשת  שבה  תומכי-תמימים,  ישיבת  בייסוד   – חידושו 
התחילה  ו"על-ידו  כאחד39,  וחסידות  נגלה  התורה"  שלימות 
רבותינו  ובעבודת  חוצה"40,  החסידות  תורת  הפצת  עיקר 
שמחה,  של  התוועדות  לקיים  ה)  מקומו.  ממלאי  נשיאינו 
תורה  בענייני  טובות  החלטות  הנאספים  עליהם  יקבלו  שבה 

ומצוות41.
או  הנ"ל  נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט, 
בימים  והשלמה  תשלומין  להיות  צריך  השנה,  ביום  חלקו 

הסמוכים42.

שהכריע שם) היא שצ"ל אילני פרי דווקא. ורק שהעיר על השמטת אדמוה"ז מסדר 
ברה"נ, וסיים 'ואכ"מ' בקשר להשמטות כיו"ב שם.

30) כף-החיים סי' רכו ס"ק ב וקצות-השלחן בבדי-השלחן סי' סו ס"ק יח.
אדמוה"ז,  כ'  הכ"ג)  (פי"ב  ברכת-הנהנין  שבלוח  כיוון  ומלכות,  שם  בלא  ואפילו   (31
שאם נפל הפרח וגדלו הפירות, טוב לברך בלא שם ומלכות, ובסדר ברה"נ השמיט 

זאת. 'ביאור סדר ברה"נ' עמ' 445.
32) הנשיאות החלה בשנת תרמ"ג, אך קבלת עול הנשיאות בכל הפרטים היתה רק 
בשנת תרנ"ד, ראה 'ספר התולדות – אדמו"ר מהורש"ב', הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד 

תשל"ו, עמ' 34. וראה הערה 1 בפתח דבר לספר המאמרים תרמ"ג-ד.
33) פרשת ימי חייו האחרונים בעלמא דין והסתלקותו נדפסה בס' 'אשכבתא דרבי', 

ברוקלין תשל"ו, ועוד. 
34) ראה לקוטי-שיחות כרך ד עמ' 1293 בהערה. כרך יב עמ' 146 בהערה 1. כרך לב 

עמ' 23 הערה 38. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 347 הערות 8 ,7.
35) ע"פ לקוטי-שיחות כרך כא עמ' 296.

36) ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה.
37) ע"פ שיחות-קדש תשנ"ב עמ' 382.
38) לקוטי-שיחות כרך ז עמ' 277 ,209.

עמ'  ח"א  תשמ"ז  'התוועדויות'   .25 עמ'  כז  כרך   .67 עמ'  כ  כרך  לקוטי-שיחות   (39
.310, 495

40) לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 389. וראה שם כרך כב עמ' 186.
41) ע"פ הוספות לשיחה הנ"ל בהערה 25, שם עמ' 292. וראה לקוטי-שיחות כרך 

כא עמ' 276.
42) 'תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286 הערה 66 – מוגה (ההדגשה 

במקור), בקשר לכ"ד טבת.
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יסוד מבצע יום הולדת

כ"ק אדמו"ר מכריז על מבצע יום הולדת. 
(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 331 ואילך)

הרבי קרא לנצל את היום בשלושת הקווים: תורה, 
שמחה  יום  הוא  זה  יום  חסדים.  וגמילות  עבודה 
הן להורים והן לנולד עצמו. לשם כך, תיקן הרבי 
כמה הוראות עבור יום זה, כמו: לקיים התוועדות 
תהלים,  ספר  לומר  נפש,  חשבון  לערוך  חסידית, 
פה,  בעל  חסידות  מאמר  לחזור  בצדקה,  להוסיף 

לעלות לתורה, לקבל החלטה טובה ועוד.

יום הולדת הרבנית חיה מושקא נ"ע

חי'  הרבנית  אדמו"ר,  כ"ק  אשת  הולדת  יום 
קודש,  שבת  ביום  שניאורסאהן,  מושקא 

בעיירה בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש.

לפי בקשתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, נקרא 
שמה של הרבנית "חי' מושקא" על שם אשת 
שביעי  דור  היא  צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
(סבה  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  להרה"ק 
מקישינוב,  שניאורסאהן  אברהם  ר'  הרה"ק 

הוא נינו של רבי לוי יצחק).

וטהרה  קדושה  הרבנית  ספגה  מילדותה 
ובבית  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  זקנה  בבית 
חיבבוה  אשר  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  אביה 

באופן מיוחד. 
(ימי חב"ד ע' 141. ראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ג ע' ריח. רכ)

כ"ק אדמו"ר מציע 
לסיים את מאמרי 

הלקוטי תורה 
מידי שבוע

שבכל  מציע  אדמו"ר  כ"ק 
את  ויסיימו  ילמדו  שבת 
על  תורה"  "לקוטי  מאמרי 

פרשת השבוע. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. שיחות 
קודש תשכ"ה ח"א ע' 414 ואילך)

האירוע הבריאותי 
שעבר הרבי בעת שהותו 

באוהל

אירוע  עבר  אדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  באוהל  היותו  בעת  מוחי 

אדמו"ר מוהריי"צ.

בימים שקדמו לכ"ז אדר פינה 
הרבי את שולחנו, שהיה תמיד 
עמוס במכתבים וספרים וכו', 
הספרים  ריק;  נותר  והשולחן 
השולחן  על  שנותרו  היחידים 
של  הכרכים  שלושת  היו 
בעולם,  השלוחים"  "אלבום 
שיצאו לאור עד אותה שעה. 

('התקשרות' גליון סט ע' 20)

כ"ק אדמו"ר נפגש שוב
עם אמו הרבנית חנה

כ"ק אדמו"ר נסע לפאריז לפגוש את אמו 
מבריה"מ  לצאת  שהצליחה  חנה  הרבנית 
כעשרים  ראתה  לא  אותו  לפאריז,  והגיעה 
להביאה  מנת  על  תרפ"ח),  (מתשרי  שנה 

לארצות הברית.

הגדולה  השמחה  את  מלהביע  העט  דלה 
ובנה  אם  זכו  כאשר  עת,  באותה  ששררה 
סבל,  שנות  עשרים  לאחר  שוב  להפגש 

ציפייה וגעגועים. 
(ימי מלך ח"ג ע' 937)

תשמ"ח

תשנ"בתשכ"התרס"א

תש"ז

עתלדעת

כ"ז 
אדר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"ה 
אדר
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יום שישי, כ"ד אדר ראשון
גם היום נסע הרבי לאהל. היום יצא הרבי בסביבות השעה 
מנחה  תפילת  חמש.  לשעה  קרוב  ל-770  וחזר  שתיים 
התקיימה בזאל למעלה בשעת הדלקת הנרות, כרגיל בימי 

שישי בהם הרבי נוסע לאהל.
במשך היום התמלא אזור 770 כולו באורחים רבים מכמה 
מפיטסבורג,  אורחים  קבוצת  הגיעה  זו  לשבת  מקומות. 
של  גדולה  קבוצה  בפאריס,  ליובאוויטש  ידידי  של  קבוצה 
של  ה'פגישה'  אורחי  עמם  ועוד.  ממונטריאול,  נוער  בני 
צא"ח. אורחי השבת הוסיפו והגבירו את שמחת חודש אדר 
והדבר בלט במיוחד בתפילות ובהתוועדות השבת. התחלת 
השמחה הייתה בעת שירת "לכה דודי" בתפילת קבלת שבת 

כאשר בקטע האחרון נמשכה השירה במשך זמן.

יום שבת קודש, כ"ה אדר ראשון - 
שבת שקלים מבה"ח אדר שני

אמירת התהלים של שבת מברכים בבוקר החלה בזמן הרגיל 
אמירת  כל  במשך  הק'  רגליו  על  עמד  שהרבי  לציין  ויש 
התהלים  את  הרבי  אמר  הפעם  כי  שהבחינו  היו  התהלים. 

במתינות מיוחדת ובאיטיות מה.
גם תפילת שחרית בבוקר התנהלה בשמחה. הרבי עודד את 
השירה ב"שיבנה", ב"האדרת והאמונה" וב"ממקומך" ששרו 

בניגון של "לכתחילה אריבער".
עלה  הרבי  כאשר  התפילה:  בעת  הק'  מההנהגות  [ועוד 
ספר  את  הטלית),  (ע"י  תחילה  נשק  למפטיר,  הבימה  אל 
התורה הראשון. אחר כן ניגש אל הספר השני לעלות לתורה 
חידוש  היה  החודש  ברכת  בעת  כרגיל.  ההפטרה  ולקריאת 
הפעם שבעת הכרזת זמן המולד פניו הק' היו לעבר בימת 

הקריאה].
בשעה 13:45 בערך נכנס הרבי להתוועדות. בדרכו למקומו 
כוסיות  עם  הדרך  בצד  שעמדו  לאורחים  'לחיים'  ענה 

מושטות בידיהם.
הן  ששרו,  פעם  בכל  הייתה  ההתוועדות  בעת  השמחה 
"ס'קומט  הראשון  בניגון  כבר  השיחות.  בין  והן  בהתחלה 
שוין די גאולה" עודד הרבי מפעם לפעם את שירת הציבור 
בצד  בעיקר  שהתרכזו  האורחים  קבוצות  לכיוון  ובמיוחד 

שמאלו של הרבי.

נמשכה  היא  במינה.  מיוחדת  הייתה  הראשונה  הק'  שיחת 
פתח  היטב.  באר  מבוארת  והייתה  דקות  וחמש  כארבעים 
היא  כאשר  ויקהל  פרשת  במעלת  הסבר  היה  הענינים 
ה׳׳ויקהל"  ואז  פקודי,  לפרשת  מחוברת  ואינה  עצמה  בפני 
הוסבר  כך  אחר  יותר.  עוד  ומודגש  בולט   - ההתאחדות   -
הנושא הן בכוחות הנפש של האדם עצמו והן בענין אהבת 
דברים  היו  ובהמשך  לזולתו,  יהודי  בין  ישראל  ואחדות 
נוספים בנושא שהועלה בשיחת הק' של יום חמישי בערב 
– ה"ויקהל" של קיבוץ יהודים מכל הגלויות לארץ ישראל.

כאן עמד הרבי על ה"דבר פלא" שאף אחד מרבותינו הק', 
נשיאי חב"ד, לא עלו לארץ ישראל ואף לא ביקרו בה, וגם 
הנסיעה של אדמו׳׳ר מהוריי"צ נ"ע לא הייתה אלא תחליף 

לביקור באהלי הק' כפי שהוא עצמו אמר.
לענין  בהמשך  בהרחבה  הוסבר  השקל"  "מחצית  ענין  גם 
באמירת  חדש  עומק  גילוי  היה  מהביאור  וחלק  האחדות, 
כשיעור  'אני'  של  המציאות  ביטול  (שעניינו  אני"  "מודה 
מקבל  ו׳׳הריני  הזמן)  בהבלי  השינה  גם  כולל  משנתו, 
לפני  והתקהלות)  (בהתאחדות  כמוך"  לרעך  ואהבת  עלי... 
יהיה "ויקבץ"  ומיד  שתיכף  בברכות  היה  והסיום  התפילה, 
הנה"  ישובו  גדול  "קהל  השלימות  בתכלית  גלויות  וקיבוץ 

בגאולה השלימה.
הושר  הוא  מתי".  עד  ה'  "שובה  שרו  השיחה  סיום  עם 
בשמחה, וזו התגברה והתחזקה בעידוד של הרבי שבתחילה 
ימין  ביד  אחר-כך  האורחים,  לכיוון  השמאלית  בידו  עודד 

לעבר כל הקהל, ולפרקים - בשתי ידיו הק' כאחת.
והדרכות  הוראות  רצופה  הייתה  הראשונה  הק'  שיחה 
היה  השניה  בשיחה  וכעת  אחד,  כל  של  הרוחנית  בעבודה 
התוספת  בענין   - בפועל  למעשה  ההוראה  של  הפירוט 
את  הביאו  שממנה  השקל"  "מחצית  בדוגמת  בצדקה 
הקרבנות, כך שנתינת הצדקה תהיה בבחינת ״אדם כי יקריב 

מכם״. 
אחר-כך אמר הרבי: יעשו כעת מעין 'ויקהל' שאלו שהעמידו 
קנקני משקה יעלו מלמטה למעלה ויכריזו את פרטי הדבר 
ומהם יראו וכן יעשו. כעת הייתה חלוקת המשקה. היום היה 
מספר הקנקנים - י״ב וביניהם בקבוקים מיוחדים שהעמידו 
מפיטסבורג,  האורחים  קבוצות  בראש  העומדים  השלוחים 
מצרפת וממונטריאול וכן פעילים נוספים ממקומות שונים 
בעולם, וכל אחד הודיע על הפעולה המיוחדת שהוא עושה. 
לאחר שהאחרון סיים, התחיל הרבי את ניגון ההקפות לאביו 
ז״ל וזה כבר היה בשמחה גדולה. במיוחד כאשר הרבי עודד 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תשנ"ב

«

"אכן חליינו הוא נשא"
לפנות ערב, בסביבות השעה חמש בערך, נודע ב-770 כי משהו אירע לרבי שבאותה 
שעה שהה באהל הק', הידיעה התפשטה במהירות הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני 
החלה נהירה של ציבור עצום, אנשים נשים וטף לעבר 770. כולם היו מבוהלים... 
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את השירה בהנפת ידו הק' במהירות כמה פעמים. 
הרבי  אבל  ההתוועדות,  סיום  שזהו  לחשוב  היה  ניתן  כאן 
חזר והוסיף מילים קצרות על כך שההוראה לפועל מפרשת 
להוסיף  היא   - שפתינו״  פרים  ״ונשלמה  בבחינת  שקלים, 
בצדקה ״והעיקר שתיכף ומיד נזכה שהקב״ה יעשה ״צדקה״ 
בקיבוצם  אלא  האומות  בין  פיזורן  ע״י  לא  ישראל  עם 
בגאולה  שמיא״  ענני  ״עם  הקודש  לארץ  ביחד  והקהלתם 

האמיתית והשלימה״.
לשעה  סמוך 
וחצי  שלוש 
ה  מ י י ת ס ה
עדות  ו ההתו
ו  ל ל פ ת ה ו
הרבי  מנחה. 
לתורה  עלה 
י  ש י ל ש ל
שלום״  ו״שים 

שרו כרגיל.
ערבית  תפילת 
בזאל  הייתה 
כנהוג  למעלה 
י  א צ ו מ ב
 , ת ו ת ב ש
יותר  ומאוחר 
הלילה  במשך 
ו  פ ס א ת ה
 , ד ו ק ר ל
אדר  ושמחת 

הפעם נמשכה יותר מבימי השבוע.
תמציתי  (תוכן  ה״תקציר״  לגבי  הלילה  היה  מעניין  דבר 
קצר  זמן  שמופיע  השבת  מהתוועדות  לפועל  וההוראות 
אחרי צאת השבת): תחילה הוא הופיע כרגיל סמוך לצאת 
השבת ומאוחר יותר פורסם במהדורה שניה - אחרי שהוגה 

ע״י הרבי.
כך הסתיים השבוע של פרשת ״ויקהל״ שהרבי קרא עליה כי 
בה מודגש נושא קיבוץ כחות הנפש בכל אדם בפני עצמו, 
אהבת ואחדות ישראל וגם יש לה קשר מיוחד עם התהליך 
המופלא של קיבוץ גלויות שלהתחלה שלו אנו זוכים בימים 

אלו, שבוע שבו נסע הרבי לאהל ארבע פעמים...
יום ראשון, כ׳׳ו אדר ראשון

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית וכן בצאתו ניגן הקהל ניגון 
״לכתחילה אריבער״.

לתפילת מנחה בגן-עדן התחתון יצא הרבי ב-13:50. לפני 
להם  ונתן  חתנים,  לשני  הסידור  את  הרבי  נתן  התפילה 
ובזכותם לכל הנוכחים, מטבעות לצדקה. לחלוקת הדולרים 

יצא הרבי בשעה שתים וחצי - מאוחר בהרבה מהרגיל!
הגיעו  שלשבת  הזכרנו  כבר  במיוחד.  עצום  קהל  היה  היום 
קבוצה  הייתה  לזה  בנוסף  אורחים,  של  גדולות  קבוצות 

גדולה מאד של חסידים שבאו לניו יורק להשתתף בשמחת 
ברכת  את  לקבל  רב  בהמון  באו  ראשון  וביום  ויזניץ,  בית 
הרבי ב'דולרים', ונוסף על כל הקהל 'הרגיל' של המוני עמך 
ואחת  אחד  שכל  המדינות  ומכל  הסוגים  מכל  ישראל  בית 

מהם, קיבל את הברכה המיוחדת לו.
המעמד נמשך קרוב לשש שעות (!) רצופות עד אחרי השעה 
שבע וחצי בערב, וכמה דקות אחר כך נכנס הרבי לתפילת 
ערבית בזאל למעלה. התפילה נמשכה מעט יותר מהרגיל. 
כמה  הציבור  המתין  ערבית  תפילת  של  שמע  קריאת  בעת 
עד  דקות 

שהרבי סיים. 

יום שני, 
ז׳׳ך אדר 
ראשון

לתפילת שחרית 
הרבי  נכנס 
עשר  בשעה 
כשעלה  ורבע. 
לתורה  הרבי 
בטליתו  נגע 
הברכה  לפני 
הקריאה  שלפני 
ת  ל י ח ת ב
ה  א י ר ק ה
ושוב  ובסופה 

בתחילתה, ושוב - שלא כרגיל - בסופה.
החסיד  היה  הנוסעים  בין  לדרכם.  נוסעים  בירך  בצאתו 
הישיש ר' אליעזר ננס, שאמר לרבי שהוא נוסע לירושלים, 

והרבי ענה לו ״בשעה טובה ומוצלחת״.
לאהל יצא הרבי בשעה 14:25. לפני צאתו נתן את הסידור 
טובה  בשעה  (שוב)  והוסיף  הרגיל,  בנוסח  ובירכו  לחתן 
משפחתו  ולבני  לו  נתן  כך  עד".  עדי  "בנין  ומוצלחת, 

מטבעות לצדקה.
מטבעות  וחילק  לדרכם  נוסעים  בירך  המכונית  ליד  בחוץ 
לצדקה לכל העומדים שם. לפני כניסתו לרכב נופף בידיו 

לשלום.
כי  ב-770  נודע  בערך,  חמש  השעה  בסביבות  ערב,  לפנות 
כדרכו  הק',  באהל  שהה  שעה  שבאותה  לרבי  אירע  משהו 
במהירות  התפשטה  הידיעה  בשבוע.  שני  יום  בכל  בקודש 
הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני החלה נהירה של ציבור 
מבוהלים  היו  כולם   .770 לעבר  וטף  נשים  אנשים  עצום, 

ונפחדים ומיד החלו לומר תהלים ביחיד וברבים. 
כרגיל  ל-770  יחזור  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק  מקוים  כולם 

ונשמע רק בשורות טובות...

הרבי יוצא מתפילת מעריב בזאל הקטן. ליל כ"ז אדר. שטורעם


