
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת מסעי • א' במנחם־אב התשע"ט

א'שו

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

ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

מצורף גם 

לשבועון 

'כפר חב"ד'

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

077-444-7777
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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

ממעלות הכהנים ועבודתם, הקיימות לאחר חורבן בית המקדש, היא נשיאות כפיים בשעת התפילה, 
שהרי בתי כנסת אכן נקראים 'מקדש מעט'. אחד הדברים שהעלייה לרגל בבית המקדש הייתה פועלת 
בנשמתו.  גם  אלא  הגוף,  עם  בחיצוניות  רק  לא  משתחווה  שהיה  מבארת,  שחסידות  כפי  ביהודים, 

כלומר, שהיה מבטל את כל כוחות הנשמה שלו; הרצון, השכל והמידות לקב"ה. 

ממילא מובן, שבית־הכנסת, בו ההשתחוויה הפנימית מתבצעת בצורה הטובה ביותר, הוא יותר מקדש 
מעט, קרוב יותר למעלת בית־המקדש. 

את זאת משיג מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו, שהרי כל חסיד בטל, פחות או 
יותר, לרבי. וחסיד כהן הנושא את כפיו בבית־המדרש של רבו, הרי שבהשוואה לנשיאות כפיים בבית־

מדרש רגיל קרוב יותר לנשיאות כפיים בבית־המקדש!

(תרגום חופשי ממכתב - אגרות קודש כרך ב', עמ' רנו)
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מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' במנחם-אב ה'תשע"ט – ח' במנחם-אב ה'תשע"ט

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
הל' מלכים ומלחמותיהם.. בפרקים אלו. א' במנחם-אבו'

מ"ע קעג. מל"ת שסב. שסד. שסג. שסה.הל' טומאת אוכלין פרק ו.פרק א-ג.

מ"ע קפז. מל"ת מט. מ"ע קפח. קפט. פרק ז.פרק ד-ו.ב' במנחם-אבש"ק
מל"ת נט.

מל"ת מו. מ"ע קצ. מל"ת נו. נז. מ"ע פרק ח.פרק ז-ט.ג' במנחם-אבא'
קצב. קצג.

פרק י-יב.ד' במנחם-אבב'
מ"ע קצא. ריד. מל"ת שיא. נח. מ"ע פרק ט.סיום מחזור ל"ח

רכא. מל"ת רסג. רסד. סיום מחזור ל"ח

תחילת מחזור ל"טה' במנחם-אבג'
אז וגו'. כל המצות.. שנת החמה.

פרק אחד ליום, מחזור י"ג -שנה 
שלישית (ספר טהרה, הל' טומאת 

אוכלין ) פרק י.
הספר הזה שאבאר בו... שזכרנו*. ואני 
עתה מתחיל בזכרון השרשים... במצות 

עשה...

השרשים**.פרק יא.מצות עשה. א מצוה ראשונה.. אין לו.ו' במנחם-אבד'

מצות לא תעשה. א מצוה.. אלו הם.. בין ז' במנחם-אבה'
השרשים**.פרק יב.עשה ובין לא תעשה.

השרשים**.פרק יג.וראיתי לחלק.. בעזרת ש-די.ח' במנחם-אבו'

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
7:008:147:158:177:088:187:168:16מסעי

6:548:077:098:107:018:117:108:09דברים - חזון

אור וחום ההתקשרות

* סיום הקדמת הרמב"ם לספר זה, בו מדבר אודות הספר. 
** בימי לימוד הקדמת היד – ילמוד כאו"א מ"השרשים" כפום שיעורא 

דילי', ולחלק השאר ללמדו בימים הסמוכים שלאחרי זה  (נוסף על 
לימוד המצות דהיום).



הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת מסעי | צבא חדור באהבת ישראל

ה"חזק" דפרשת מסעי הוא החוזק והתוקף שמצד התחתון – "אלה מסעי בני ישראל 
והעלאת  בבירור  בנ"י  שבעבודת  והתוקף  החוזק   – גו'"  מצרים  מארץ  יצאו  אשר 

התחתון,

לפי־ (תחתון)  ב"מדבר"  המסעות  שבפרטי  הדרגות  וחילוקי  השינויים  שלמרות 
הליכה  של  בתנועה  תמיד  נמצאים  המנגד),  (מצד  התחתון  של  ומצבו  מעמדו  ערך 
דקדושה). (המרחב  ישראל  לארץ  דהתחתון)  וגבולים  (המיצרים  ממצרים  ונסיעה 

(ש"פ מטות־מסעי, ב' מנחם־אב ה'תנש"א)

ב"ה, כ"ה תמוז תשי"ט
ברוקלין

        הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
        מוה' חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!
וז"ע  תמוז  כ"ג  שנשלח  המצורף  עם  תמוז  מז'  למכתבו  במענה 

נתקבל.
דימי  לההתועדות  בהנוגע  כותב  שאינו  והתמי'  הפליאה  ומובנת 
חג הגאולה יב' ויג' תמוז, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה הכי קרובה, 
בהימים  ניכר  יהי'  שרישומה   – התועדות  מכל  הפנימית  ובנקודה 
ובאופן  תליא,  בהא  שהא  והפרטים,  הכללים  בענינים  זה,  שלאחרי 

דמוסיף והולך מוסיף ואור עד לקיום היעוד דלילה כיום יאיר,
מקרבים  עי"ז  אשר  חוצה,  המעינות  דהפצת  הפנימית  ובנקודה 
בלי  לנחלה  דידן)  בעגלא  נזכה  אלו  מצרים  (שמבין  היעוד  קיום 

מצרים.
בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א. קווינט, מזכיר  

*וילימובסקי (ז"ל), 'הפרטיזן'

מבין המצרים לנחלה בלי מצרים

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
3.354.355.006.039.2012.471.217.37.48.04ו', א' במנחם-אב 

3.364.365.016.049.2012.471.217.36.68.03ש"ק, ב' במנחם-אב 
3.374.375.026.059.2012.471.217.35.88.02א', ג' במנחם-אב 
3.384.385.026.059.2012.471.217.34.98.01ב', ד' במנחם-אב 
3.404.395.036.069.2112.461.207.34.18.00ג', ה' במנחם-אב 
3.414.405.046.079.2112.461.207.33.27.59ד', ו' במנחם-אב 
3.424.415.056.079.2112.461.207.32.37.58ה', ז' במנחם-אב 
3.434.415.066.089.2212.461.207.31.37.57ו', ח' במנחם-אב  30
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בין 'בית הבחירה' 
ל'בית המקדש'

מדוע בחר הרמב"ם לקרוא להלכות בניין הבית "בית הבחירה"? • 
מהו הטעם האמתי לבריאת העולם  ומהי מעלתם העיקרית של בני 
ישראל? • למה חשוב לדקדק בכל פרטי ודקדוקי המצוות? • מעלת 

ה'בחירה' • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 בהמשך למדובר שבימים אלו צריכים להוסיף 
”בית  עם  הקשורים  בעניינים  התורה  בלימוד 
הבחירה" – מובן, שכאשר יושבים בהתוועדות עם 
חסידים צריכים לבאר עניין מסויים בהלכות בית 

הבחירה:
לכל לראש – צריך להבין: מדוע קורא הרמב"ם 
שגם  הבחירה" (כידוע  בית  אלו ”הלכות  להלכות 
ה"כותרת" נכתבה על ידי הרמב"ם), ולא ”הלכות 
דרך  על   – מקדש")  ”הלכות  (או  המקדש"  בית 
מקדש"  ביאת  ו"הלכות  מקדש"  כלי  ”הלכות 

שב"ספר עבודה"?! 
בית  (”הלכות  ה"כותרת"  לאחרי  מזו:  ויתרה 
הבחירה") כותב הרמב"ם: ”יש בכללן שש מצוות, 
שלוש מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה, וזה 
הוא פרטן: א) לבנות בית המקדש וכו'", ועל דרך 
בית  לעשות  עשה  ”מצוות  א':  פרק  בהתחלת  זה 
מדוע  כן,  ואם  מקדש".  לי  ועשו  שנאמר  לה'... 
קורא הרמב"ם להלכות אלו ”הלכות בית הבחירה" 

(ולא  ”הלכות מקדש")?!
”בית  אמנם  נקרא  המקדש  בית  אומרת:  זאת 
יבחר  אשר  ”המקום  הכתוב1  שם  על  הבחירה", 
ה'", וכלשון הספרי (המובא ברמב"ם ריש הלכות 
בעת  ישראל  נצטווו  מצוות  ”שלוש  מלכים): 

1) ראה יב, ה.

כניסתן לארץ, למנות להם מלך, ולבנות להם בית 
הבחירה וכו'" – אבל אף על פי כן אינו מובן: לשם 
מה מדייק הרמב"ם – בספרו ”יד החזקה", שעניינו 
”הלכות  אלו  להלכות  לקרוא   – הלכות"2  ”הלכות 
דבריו  שבהמשך  ובפרט  דווקא,  הבחירה"  בית 

מדגיש בעצמו את הלשון ”מקדש"!

ב
 ...הביאור בזה:

בריש פרק שני כותב הרמב"ם: ”המזבח מקומו 
אברהם  בו  שבנה  המקום  הוא  ביותר...  מכוון 
בו  שבנה  המקום  והוא  יצחק,  עליו  ועקד  המזבח 
עליו  שהקריב  המזבח  והא  התיבה  מן  כשיצא  נח 
קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא, 

ומשם נברא".
ביותר,  מכוון  מקומו  ש"המזבח  מאחר  והנה, 
שבית  מובן,  לעולם",  ממקומו  אותו  משנין  ואין 
(כי  דווקא  זה  במקום  להיות  מוכרח  המקדש 
המזבח צריך להיות תוך בית המקדש דווקא) ועל 
פי זה – צריך להבין: כיצד אומרים שבית המקדש 
הוא ”המקום אשר יבחר ה'", הרי בית המקדש היה 
מוכרח להיות במקום זה דווקא – במקום שממנו 

נברא אדם הראשון, ובו הקריב קרבן וכו'?!

2) הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה.

דבר מלכות

4



5

והביאור בזה – בפשטות:
ישנו מקום מסוים שבו הייתה בחירת העצמות 
מקום  שנבחר  ולאחרי  ה'".  יבחר  אשר  – ”המקום 
זה – נברא משם אדם הראשון, ובו הקריב קרבן, 
ובו נעקד יצחק וכו'. זאת אומרת, שהסיבה לגודל 
חשיבות מקום זה (שבו הקריב אדם הראשון וכו' 

ובו נעקד יצחק) היא – להיותו ”המקום אשר יבחר 
ה'".

ועל־פי־זה מובן מדוע מדגיש הרמב"ם בכותרת 
של הלכות אלו את השם ”בית הבחירה" דווקא:

לכל לראש מדגיש הרמב"ם שבית המקדש נקרא 
החשיבות  את  מבאר  זה  שם  כי  הבחירה",  ”בית 
והמעלה של בית המקדש – להיותו ”המקום אשר 

יבחר ה'", ”בית הבחירה". 
ולאחרי זה, כאשר מדובר אודות פרטי ההלכות 
הרמב"ם  כותב   – המקדש  בית  עם  הקשורות 
שנאמר3  המקדש",  בית  ”לבנות  היא  שהמצווה 
כלי  ”הלכות  זה  דרך  ועל  מקדש",  לי  ”ועשו 
המקדש" ו"הלכות ביאת מקדש", כי השם ”מקדש" 
קשור ונוגע לעניין של הלכה בפועל, היינו שמפני 
להיות  צריכה  אליו  הכניסה  הרי  ”מקדש",  היותו 
צריכים  שבו  והכלים  דווקא,  קדושה  של  באופן 
כשהם  דווקא (מקדשין  קדושה  של  באופן  להיות 
מלאים, וכיוצא בזה) ככל פרטי הדינים המבוארים 

בהלכות ”כל המקדש" והלכות ”ביאת מקדש".

3) תרומה כה, ח.

ג
העניין  ישנו  לראש  שלכל   – לעיל  האמור 
נעשה  מזה  וכתוצאה  ה'",  יבחר  אשר  ד"המקום 
וכמה  בכמה  מצינו   – ומעולה  חשוב  זה  מקום 

עניינים4:

”עשר ספירות": המספר של עשר הספירות הוא 
סיבה  כל  (ללא  יתברך  ברצונו  עלה  שכך  לפי   –
בכל  בדבר,  טעם  גם  ישנו   – זה  ולאחרי  וטעם), 

עולם ועולם לפי עניינו5.
ועל דרך זה בנוגע לטעמים של כללות הבריאה: 
שכך  לפי  הוא –  הבריאה  לכללות  העיקרי  הטעם 
נתאווה הקדוש ברוך הוא, ללא כל סיבה. ולאחרי 
זה, כאשר מדובר אודות עולמות ודרגות פרטיות, 
ישנם גם טעמים בדבר – לגלות שלימות כוחותיו 
 – העיקרי  העניין  ישנו  בזה,  וכיוצא  ופעולותיו, 
בחירת העצמות בבני ישראל, וכתוצאה מזה באים 

כל המעלות הפרטיות של בני ישראל.
בראש  שמדגישים  הבחירה  עניין  גודל  וזהו 
יעקב  גאון  את  נחלתנו  את  לנו  ”יבחר   – השנה 
אשר אהב"6, שזוהי בחירת העצמות בבני ישראל, 
שלכן, גם בדרגא (שלמעלה מהשתלשלות) ששם 

תמוז  י"ב  בלק -  חוקת  פרשת  שבת  התוועדות  כן  גם  ראה   (4
תשמ"ב סעיף מ"ט ואילך.

5) ראה מה שנתבאר בזה בתחילת התוועדות זו – התוועדות 
שבת פרשת מטות מסעי תשמ"ב (סעיף ד').

6) תהלים מז, ה.

ישנו מקום מסוים שבו הייתה בחירת העצמות – ”המקום 
אשר יבחר ה'". ולאחרי שנבחר מקום זה – נברא משם 
אדם הראשון, ובו הקריב קרבן, ובו נעקד יצחק וכו', 
והסיבה לגודל חשיבות מקום זה היא – להיותו ”המקום 

אשר יבחר ה'"

28
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”אח עשו ליעקב"7 – הנה ”ואוהב את יעקב" דווקא, 
לו  שאין  העצמות,  בחירת  מצד  באה  זו  אהבה  כי 
כל  ללא  חופשית  בחירה  היינו:  כו',  וסיבה  עילה 
עצמות  מצד  רק  להיות  יכולה  כלל,  וטעם  סיבה 

ומהות שאין לו עילה וסיבה כו'.
ועל דרך זה גם בנוגע לכללות העניין של תורה 
ומצוות: לכל לראש ישנו העניין העיקרי – בחירת 
ישנם  מזה  וכתוצאה  ומצוותיה,  בתורה  העצמות 
מעלות וסגולות פרטיות בענייני התורה ומצוותיה, 
גם  חודר  התורה  במצוות  הבחירה  שעניין  היינו, 

ישנם  זה  ידי  ועל  המדות,  ובעולם  השכל  בעולם 
המעלות והסגולות בנוגע לשכל ומדות. אבל עיקר 
גם  וכמודגש  העצמות.  בחירת   – הוא  בזה  העניין 
בנוסח של ברכת המצוות – ”אשר קדשנו במצוותיו 

וצוונו" – צוותא וחיבור עם עצמות ומהות.
ורצון  העצמות  בחירת  הוא  (שהעיקר  זה  ועניין 
פרטי,  באופן  ומצווה  מצווה  בכל  הוא  העצמות) 
לבחור  ברצונו  שעלה  שלאחרי  הכוונה  אין  היינו: 
במצווה אחת, הרי זה מחייב (בדרך ממילא) מצווה 
שניה, ולדוגמא: מצוות אהבת ישראל מחייבת את 
הוא  צדקה  מצוות  קיום  כן,  ואם  הצדקה,  מצוות 
מצד הטעם והעילוי שבזה (שעל ידי זה מקיים את 
מצווה  בכל  אלא  כמוך"),  לרעך  ”ואהבת  הציווי 
פרטית בפני עצמם ישנו העניין דבחירת העצמות, 
ולכן, כאשר מדובר אודות קיום מצוות צדקה, הנה 
צוותא  ד"וצוונו",  העניין  נפעל  גופא  זה  ידי  על 
זה  שעניין  זקוקים  (ולא  ומהות  עצות  עם  וחיבור 

יהיה על ידי המצווה ד"ואהבת לרעך כמוך").
(ההלכות)  לפרטים  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
יעדער  (”אין  ופרט  פרט  שבכל   – מצווה  שבכל 

7) מלאכי א, ב.

קליינעקייט")  ישנו בחירת ורצון העצמות.
באופן  ישראל  בני  לבחירת  בנוגע  זה  דרך  ועל 

פרטי.  

ד
על פי האמור לעיל, מובן עד כמה נוגע ומוכרח 
ואחת  אחד  (כל  העם"  ”שלימות  של  העניין 
מישראל) ו"שלימות התורה" (כל עניין בתורה וכל 
מצווה פרטית) – היינו, להשתדל שכל אחד ואחת 

 – ומצוותיה  התורה  ענייני  כל  את  יקיים  מישראל 
מאחר שבחירת העצמות בישראל ובתורה ומצוות 

היא נוגע לכל פרט ופרט.
ועל פי זה מובן גם שלא שייך סדר מדויק בעניין 
לעניינים  בנוגע  לפעול  צריכים  לראש  שלכל  זה, 
אינה  פרטית  מצווה  שכל  מכיוון   – וכו'  עיקריים 
עניין ”טפל" ו"מסובב" ממצווה אחרת, אלא על ידי 
העניין  נפעל  כחמורות,  קלות  פרטית,  מצווה  כל 

דצוותא וחיבור עם עצמות ומהות.
עם  ביחד  העם"  ”שלימות  של  העניין  וכללות 
”שלימות התורה" – מתבטא במיוחד על ידי זה שכל 
ישראל מתאחדים ב"תורה אחת" [באופן ד"ויחן שם 
אחד  ”כאיש  יחיד,  לשון  ויחן   – ההר"8  נגד  ישראל 
בלב אחד"9, כי עמידתם היא ”נגד ההר" – ההר שבו 
ניתנה תורה], על־ידי־זה שכל אחד ואחד מישראל 
כל  כי  הכלליים,  התורה  מספרי  באחת  אות  קונה 
ספרי התורה עניינם אחד הוא, וכולם קשורים עם 
הספר תורה השלוש עשרה שכתב משה רבינו עבור 

8) יתרו יט, ב.
9) מכילתא, הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

וכללות העניין של ”שלימות העם" ביחד עם ”שלימות 
ישראל  שכל  זה  ידי  על  במיוחד  מתבטא   – התורה" 
ואחד  אחד  שכל  על־ידי־זה  אחת"  ב"תורה  מתאחדים 

מישראל קונה אות באחת מספרי התורה הכלליים
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התורה  ספרי  עשר  שנים  על  (נוסף  ישראל  כלל 
עבור כל שבט בפני עצמו).

ה
(”בנערינו  העם"  ”שלימות  ידי  על  והנה, 
ובזקנינו בבנינו ובבנותינו"10) ו"שלימות התורה" 
– זוכים בקרוב ממש ל"שלימות הארץ", בגאולה 
שאז  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 
יקוים הייעוד ”כי ירחיב ה' אלוקיך את גבולך"11, 

ארץ קיני קינזי וקדמוני.
ישראל  ארץ  כל  לשלימות  זוכים  זה  ידי  ועל 
כאשר   – שלום  ובדרכי  נועם  בדרכי  לגבולותיה, 
בעל  וכפתגם  גבולך",  את  אלוקיך  ה'  ”ירחיב 

10) בא י, ט.
11) ראה יב, כ.

”לא  תמוז):  בג'  (שנאמר  והגאולה  המאסר 
בכוחינו נשוב לארץ ישראל, אבינו מלכנו... הוא 
יתברך יגאלנו ויקבץ נדחינו... ויוליכנו קוממיות 

על ידי משיח צדקנו לארצנו".
שלושת  בכל  הבחירה  עניין  בגלוי  יהיה  ואז 
שלימות   – בישראל  (הבחירה  הנ"ל  העניינים 
העם, הבחירה בתורה ומצוות – שלימות התורה, 
והבחירה בבית המקדש – הקשורה עם שלימות 
הארץ) – דהנה, בזמן הזה מאירים בגלוי המעלות 
מעניין  באים  (שהם  אלו  שבעניינים  הפרטיות 
בהעלם,  הוא  הבחירה  עניין  ואילו  הבחירה), 
בכל  העצמות  בחירת  תתגלה  לבוא  לעתיד  אבל 

עניינים אלו. 

(משיחת ש"פ מטות-מסעי, תשמ"ב. 
תורת מנחם תשמ"ב, ד', עמ' 1933)

נקראות:  לרמב"ם  החזקה  ביד  המקדש  בית  הלכות 
”הלכות בית הבחירה".

וצריך להבין: 
הבחירה",  ”בית  גם  מכונה  המקדש  שבית  אמת  הן 
אך מדוע מדייק הרמב"ם לכנותו בשם זה דווקא ולא 

בשמו הרגיל? 
בספר  ה"הלכות"  בשאר  שכן  מתחזקת,  השאלה 
עבודה אכן נקרא מכונה הבית ”מקדש" – ”הלכות כלי 
המקדש", ”הלכות ביאת מקדש", מדוע אם כן תחילה 

מכנה הרמב"ם את הבית ”בית הבחירה"?
ויש לומר הביאור בזה – בהקדים:

יבחר  אשר  שהוא ”המקום  נאמר  המקדש  מקום  על 
ה'" – היינו שחשיבותו נובעת מצד בחירת ה' בו. 

הוא  כי  הרמב"ם  כתב  המזבח  מקום  על  מאידך, 
נעלים  דברים  אירעו  זה  במקום   – ביותר"  ”מכוון 
ביותר: עקידת יצחק, הקרבת קרבנות על ידי נח ועוד. 
וממילא   – המזבח  שמקום  מזה  משמע  ולכאורה 
חשיבות  לפי  נקבע  המזבח –  שבו  המקדש  בית  של 

המאורעות שאירעו בו ולא מחמת בחירת ה'.
במקום  ה'  בחר  תחילה  פשוט:  הינו  בזה  והביאור 
אותם  כל  זה  במקום  אירעו  ה'  בו  שבחר  ומשום  זה, 

האירועים הנעלים. 
על פי האמור מובן מדוע תחילה מכנה הרמב"ם את 

הבית ”בית הבחירה" – היסוד לכל ענייני בית המקדש 
הבחירה"  ”בית  ה'"  ”יבחר  אשר  המקום  שזהו  הוא 
הרמב"ם  מכנהו  הבית,  בפרטי  כשעוסקים  כך,  אחר 

”מקדש".
כך  ואחר  ה'  בחירת  תחילה  ישנה  שבמקדש  כשם 
נעשה המקום חשוב ונעלה, כן הוא בעניינים נוספים:

תורה ומצוות – תחילה ישנה בחירת הקב"ה בתורה 
ענייני  גם  ישנם  הבחירה  שישנה  ולאחרי  ובמצוות, 

חשיבות ומעלה בתורה ומצוות.
אינה  לישראל  ברוך  הקדוש  אהבת   – ישראל  עם 
תלויה באיזה טעם, כי אם בבחירתו של הקב"ה – ”אח 

עשו ליעקב... ואוהב את יעקב".
בכל  היא  ומצוות  בתורה  הוא  ברוך  הקדוש  בחירת 
מצווה ומצווה באופן פרטי, שכן על כל מצווה מברכים 
אשר קדשנו... וצוונו", היינו, שעל ידי כל מצווה נפעל 
צוותא וחיבור עם הקב"ה. וכך גם כן בבחירת הקב"ה 
מישראל  ואחד  אחד  בכל  היא  הבחירה   – בישראל 

בפרטיות. 
מכך מובן עד כמה חשוב להשתדל ב"שלימות העם" 
כל   – התורה"  ו"שלימות  מישראל,  ואחד  אחד  כל   –
מצווה ומצווה בתורה. ועל ידי השמירה על שלימות 
 – הארץ"  ל"שלימות  זוכים  התורה  ושלימות  העם 

”ירחיב ה' אלוקיך את גבולך" בגאולה השלמה. 

סיכום

26
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משיח וגאולה

טעימה של גאולה
לימוד הלכות בית הבחירה מתוך כוסף והשתוקקות

כיוון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו 
צריך להיות באופן אחר לגמרי: לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות 
לתקן החיסרון דחורבן בית־המקדש, אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות למעלה והשלימות 

של בית־המקדש השלישי...
ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה ”הלכתא למשיחא", כי אם, 
עתה  (כבר  ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו  העתיד  שמקדש  כיוון  שלאחר־זה,  ברגע  בפועל  למעשה  הלכה 

למעלה, ותיכף) ייגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא!

(משיחת שבת פרשת בלק, י"ז (טו"ב) בתמוז, התנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ד, עמ' 40)

הליכה בדרכיו של אהרון
..ועניין זה בא במעשה בפועל על־ידי ההליכה בדרכיו של אהרון (שיום הסתלקותו בחודש החמישי 
באחד לחודש)... לא (רק) מפני שביטול הגלות הוא על־ידי ביטול סיבת הגלות... אלא ההדגשה דאהבת־

נקודת  עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  לההתחלה  ועד  טעימה  בתור  שבאה   – היא  ישראל 
האחדות שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחינת ה'יחידה' (דרגה החמישית) 

שבכל ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, ’יחידה' הכללית.
ועל־פי־זה יש להוסיף גם בפירוש ”ומקרבן לתורה" – שהכוונה היא לקירוב ללימוד התורה דגאולה 

העתידה, ”תורה חדשה מאתי תצא".

 (מהתוועדות שבת־קודש פרשת מטות־מסעי, ב' במנחם־אב ה'תנש"א – ספר־השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 719-717)

מעלת הגלות – בהכנת הגילויים שלעתיד
...כיון שכל הגילויים שלעתיד תלויים ”במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות", הרי מובן גודל מעלת 
העבודה שבזמן הגלות – שנוסף על המבואר בתניא שם ”שאין לבן חכם להפוך עורף", שגם עניין זה הוא 
ביאור על מעלת זמן הגלות על זמן הבית, כיון שהגלות הוא עניין המשכת חסדים הפנימיים, הרי, כיון 
שעל־ידי עבודה זו פועלים את הגילויים דלעתיד, שאז יהיה תכלית הטוב והחסד, מובן עוד יותר גודל 

מעלת העבודה שבזמן הגלות.
כלומר: היוקר של העבודה דעתה לגבי הגילויים שהיו בבית שני ואפילו מהגילויים שהיו בבית ראשון, 
מצד מעלת חסדים הפנימיים – לא זהו כל מעלת העבודה עתה; אלא עיקר מעלת העבודה דעתה היא 
שעל־ידה פועלים את הגילויים דלעתיד, שהם תכלית הטוב והחסד, כיון שיש בהם ב' המעלות: א) עניינם 

חסדים פנימיים, ב) והם באים בגילוי.
ואף שלעת־עתה עניינים אלו הם בהעלם, הרי ידוע , שכל העניינים דלעתיד – ובכלל זה גם החידוש 
שלעתיד לבוא יהיו העניינים בגילוי – נפעלים עתה, אלא שלעת־עתה אינם נראים לעיניים, וכמשל הידוע 
חסדים  שגם  ההמשכה  עניין  שגוף  בענייננו,  הוא  וכן  חתומה.  בתיבה  המונח  מאוצר  נשיאינו  מרבותינו 

הפנימיים יהיו בגילוי, נתחדש עכשיו על־ידי עבודתנו.

(מהתוועדות ש"פ מסעי ה'תשי"ז, תורת מנחם כרך כ, עמ' 200)
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הרבי וגדולי ספרד 
בארץ־הקודש

שלושת ה'ראשונים לציון', הגאונים הרבנים רבי יצחק רחמים נסים 
תשט"ו־תשל"ג, רבי עובדיה יוסף תשל"ג־תשמ"ג; רבי מרדכי אליהו 

תשמ"ג־תשנ"ג וצוהר לקשריהם עם הרבי • חלק ראשון

תרנ"ו  כסלו  בכ"ה  שנולד  נסים,  ברב  נפתח 
בתפקיד  לציון'.  ל'ראשון  נבחר  תשט"ו  ובשנת 
 86) ימים  האריך  תשל"ג.  שנת  עד  זה  שימש  זה 
ציטטנו  בעבר  תשמ"א.  בשנת  פטירתו  עד  שנים) 
אגודת־חסידי־חב"ד  של  הברכה  מברק  את  כאן 
בארץ־הקודש עם מינויו לרב ראשי, ואת תשובתו 

הלבבית.
בספר שיצא לאור על אודותיו, ’מן ההר אל העם' 
מכתבים  חילופי  של  שלם  ”תיק  מתועד:  עמ' 247 
תנועת  של  מנהיגה  עם  אמיץ  קשר  על  גם  מלמד 
נתונה  מיוחדת  (תודה  מלובביץ..."  הרב[י]  חב"ד 
שהעמיד  לוד  שי'  רוזן  יהודה  יצחק  ר'  להרה"ת 

לרשותינו את החומר מתוך ’יד הרב ניסים').
ביצור  אמונה,  תורה,  בנושאי  ענפה  התכתבות 
חומות הדת ועוד – נדפסה בסדרת ’אגרות־קודש'. 
דווקא  נתייחס  אלא  המפורסמות,  אל  נחזור  לא 

לאפיזודות.
לאחד מימי ההולדת של הרבי, כתב הרב ניסים 
הרבי  לשליחי  המתייחסים  הבאים,  הדברים  את 
ולקרב  ה'  דבר  להביא  בעולם  פינה  לכל  המגיעים 
ישראל לכור מחצבתם (צוטטו בספר ’מן ההר אל 

העם' עמ' 247):
”אין מקום נידח ממנו ואין פינה אשר דברו לא 
ומצודתו  אמריקה  בגולת  הוא  יושב  אליהם,  יגיע 
יום  מה  ברם  ובמערב.  ובמזרח  בירושלים  פרוסה 
ליום  מיום  והולכת  נמשכות  פעולותיו  מימים? 
ומשעה לשעה, וכל יום הוא הילולו ושיבוחו. ועוד 
היד נטויה בע"ה לשנים רבות וארוכות של מעשים 

גדולים ומפוארים"...

נפתח בחלופת מכתבים שגרתיים בין הרבי לרב 
ניסים לקראת החגים.

חילופי ברכות
בברכה  ניסים  הרב  נתכבד  תשי"ז  שנת  לקראת 

לשנה טובה מאת הרבי, והוא מיהר להשיב:
הגדול  הגאון  הרב  לכבוד  תשי"ז,  תשרי  ”כ"ו 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

מכתב הברכה של הרבי אל הרב ניסים לקראת השנה החדשה
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ברוקלין,  שליט"א,  שניאורסון  מ.  מנחם  ר'  כש"ת 
שלמא רבא להדר"ג,

”הריני מודה לכב' מקרב לב על הברכות והאיחולים 
הערבים לשנה החדשה ומשיב ברכה.

”יהי רצון שתהא שנה זו שנת ברכה והרווחה לעם 
ישראל בארצו ובפזורה. שנה שבה יעלו גאולים לציון 
ובבנין  לציון  שכינה  בהחזרת  לראות  ונזכה  ברינה 

ירושלים. ברגשי כבוד ויקר, יצחק נסים".
גם לקראת חג הפסח תשכ"ה איחל לו הרבי כמנהגו, 

והרב ניסים השיב:
לכבוד  התשכ"ה,  בניסן  כ"ג  ירושלים,  ”ב"ה, 
מנדל  מנחם  מוהר"ר  כש"ת  המפורסם  הגאון  הרב 
ברוקלין.  מליובביץ',  אדמו"ר  שליט"א,  שניאורסון 

שלום וישע רב,
קיבלתי  הפסח  לחג  הטובים  ואיחוליו  כב'  ”ברכות 
דמיטב  מילי  בכל  המברך  יבורך  ויקרא.  תודה  ברב 
יצחק  רב,  בכבוד  ויצליח.  ישכיל  יפנה  אשר  ובכל 

נסים".
ושוב בחודש ניסן תשל"א:

לכבוד  התשל"א,  בניסן  כ"ג  ירושלים,  ”ב"ה, 
מנדל  מנחם  מוהר"ר  כקש"ת  המפורסם  הגאון  הרב 

שניאורסון שליט"א ליובאוויטש. שלום וישע רב,
”עתרת ברכותיו הגיעוני במועד והנני משיב ברכה 
למברכי. יהי רצון שיזכהו השם להוסיף ולפעול עוד 
קנייניה.  והאדרת  תורה  ריבוץ  למען  בשנים  רבות 
יפנה  אשר  ובכל  לטובה  לבו  משאלות  העם  ימלא 

ישכיל ויצליח. בהוקרה ובכבוד רב, יצחק נסים".

ודי לחכימא ברמיזא
בקיץ תשכ"ו ערך הרב ניסים ביקור בפזורות ישראל 

ואחרי שובו משם שיגר לרבי את המכתב הבא:
”ב"ה, ירושלים, כ"ב באב התשכ"ו. אל מע"כ [מעלת 
שניאורסון  מנדל  מנחם  האדמו"ר  הגאון  הרב  כבוד] 

שליט"א לובאביץ'. שלום וישע רב,
איטליה  בפרט,  ישראל  בקהילות  מסיור  ”שבתי 
ותורכיה, לראות מה שלום אחינו. מצבם הרוחני הוא 
בתורכיה  אבל  בפרס,  היתה  לא  תורה  ירידה.  בדרגת 
היו קהילות וישיבות שמהן יצאה תורה ואורה לעולם 
כולו, ומה מצער לראות קהילות אלו היום שאין בהן 
רבים  ומתדלדלא.  אזלא  התורה  וידיעת  מדרש,  בתי 
לטפחה  שצריך  תמימה  אמונה  בעלי  הם  ההמון  מן 

חזקה  לעשות,  הרוצה  וכל  הניצוץ,  את  ולהבעיר 
שיעשה רבות.

”אמירתי שמא ראוי והגון מה שעשה כב' בקהילות 
בפרס  גם  יקימו  אלה.  במקומות  גם  יעשה  אחרות 
מורים  אליהם  יישלחו  תורה,  תלמודי  ובתורכיה 
ומדריכים מסורים, שידעם על מבועי התורה והיראה 

וישיבו בנים תועים אל צור מחצבתם.
עושים  שמוסדותיו  המעשה  גודל  על  הברכה  ”עם 
תבוא  לתפקידם,  שלוחיו  של  המסירות  ועל  בפזורה 
גם תפילה שישלח פארותיו מים אל ים להגדיל תורה 
לעלייה  הלבבות  את  ולהכשיר  ולעודד  ולהאדירה 
והנני  נפשנו.  ולפדות  לגאולתנו  פתח  שהיא  לציון, 
וברוב  הטהור]  שלומו  [בדרישת  בדרשה"ט  חותם 

כבוד ויקר, יצחק נסים".
בספר  (מצוטטת  לבוא  איחרה  לא  הרבי  תשובת 

הביוגראפי ’מן ההר אל העם' עמ' 248):
שם  התחלנו  אשר  נודע  בתורכיה  בביקורו  בוודאי 
המצב  שמפני  אלא  קטנה  ישיבה  בכעין  כשנה  מלפני 
לחכימא  ודי  רשמי  בלתי  באופן  ומבחוץ)  (מבפנים  שם 

ברמיזא.
[וראה על חב"ד תורכיה ב'התקשרות' גליון תנז (כ"ג 
ניסן תשס"ג) עמ' 13-10; ולהוסיף: שליחו הראשון של 
הרבי ליהדות תורכיה היה הרה"ח ר' אוריאל צימער 
ר'  לרה"ח  כך  על  שמדווח  תשט"ז  בקיץ  שם  שביקר 
טוביה שי' בלוי במוצש"ק כי תצא תשט"ז: ה'יחידות' 
נמשכה משעה עשר וחצי לערך עד שתים וחצי וזאת 
ארץ־ על  עמודים – 6  ארוך (8  דו"ח  שהגשתי  לאחר 

ישראל 2 על תורכיה) – ראה ’אגרות־חסיד'.

התעוררות לשנת ה-200
ש־שא)  עמ'  יט  כרך  (’אגרות־קודש'  תש"כ  בשנת 
זה  מדור  ’התקשרות'  גם  (ראה  ניסים  לרב  הרבי  פנה 
גליון שעא עמ' 14-13) בבקשה להכריז על התעוררות 

בקשר עם שנת המאתיים לבעל־שם־טוב.
הרב ניסים נענה לפניית הרבי, כדלהלן:

”ב"ה, ירושלים, כ' באלול התש"ך, לכבוד הרב הגאון 
שניאורסון  מנדל  מנחם  כמוהר"ר  וכו',  המפורסם 

שליט"א, ליובאוויטש, ברוקלין, נ.י.
אל  פנייה  ערכתי  כת"ר  כמשאלת  רב,  וישע  ”שלום 
הרבנים וראשי הקהל בישראל להעלות בשבת פרשת 
יום  לרגל  זצ"ל,  הבעש"ט  של  זכרו  את  תבוא"  ”כי 
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הולדתו החל באותו יום, וכה עשו. ברחשי יקר ובברכת 
כוח"ט, יצחק נסים".

הפניה הראשונה של הרבי הייתה כדלהלן:
בתגובה, שיגר הרב ניסים לרבי את המכתב הבא:

”ב"ה, ירושלים, ג' בסיון התש"ך, לכבוד הרב הגאון 
שניאורסון  מנדל  מנחם  כמוהר"ר  וכו',  המפורסם 

שליט"א, ליובאביץ.
ל"ג  מיום  כת"ק  מכתב  קיבלתי  רב,  וישע  ”שלום 
הייתי  שחפץ  לאמר  צורך  ואין  זו,  [שנה  ש"ז  לעומר 

למלא משאלת כת"ר שנראתה בעיני כרצויה ונכבדה.
”עם קבלת המכתב נועצתי אף עם ידידנו הרב הגאון 
ר' ש"ז זוין שליט"א, והחלטנו שמפאת קוצר הזמן נקבע 
את  בית־ישראל  יעלו  שבו  ליום  נשא  פרשת  שבת  את 
זכרו של הבעש"ט זצ"ל. כי זאת לדעת שלפי התכניות 
שקבענו – אנו מייחדים לעתים קרובות שבתות להעלאת 
דמותם של מאורות גדולים שהיו לישראל. ואנו עושים 
בתי־הכנסת והרבנים  לכל  הידיעה  שתגיע  בצורה  זאת 
במדינה, ולשם־כך אנו שולחים אליהם חוזר ובו פרטים 
לפיכך,  האישיות.  על  מתאים  וחומר  הפעולה  על 
הוא  הדבר  את  לבצע  שיכולנו  ביותר  המוקדם  המועד 

פרשת נשא, ואף החילונו בהכנות לצורך זה.

הדתות  ששר  עתונים  בכמה  קראנו  שבינתיים  ”אלא 
פונה באמצעות העתונות אל הרבנים ואנשי המועצות 
בחג  זצ"ל  הבעש"ט  של  זכרו  את  להעלות  הדתיות 
בקשת  לפי  נעשה  זה  שדבר  נאמר  ועוד  השבועות. 
כה  שעד  משום  תמיהה,  בנו  עוררה  זו  ידיעה  כת"ר, 
בלבד,  הראשית  הרבנות  ע"י  נערכו  לרבנים  פניות 
וכמו־כן, אין הרבנים כפופים כלל ועיקר לשר הדת אלא 

לרבנות הראשית.
”לפיכך, היינו נאלצים לבטל את התכנית שלנו, כדי 

שלא יווצר רושם לא־טוב בציבור על חוסר התיאום.
הדתות  משרד  ע"י  נעשה  שהדבר  על  מצטער  ”אני 
ובתי־ חסידים  הרבנים,  מקרב  עורר  שקמו  לכך  וגרם 
זצ"ל,  הבעש"ט  של  לכבודו  זה  שאין  בטענה  כנסת, 
ועוד אני מצטער שהצעת כת"ר לא הוגשמה כראוי מן 

הסיבות דלעיל.
”ברגשי כבוד ויקר, יצחק נסים".

במענה על כך כתב לו הרבי:
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הנשיא והדרשה
עובדיה  רבי  הגדול  והגאון  הרבי  בין  הקשרים 
יוסף זצ"ל פורסם במקומות רבים. נוסיף כאן פרט 

שיש בו חידוש:
שז"ר,  הנשיא'  ב'בית  התקיימה  תשל"ג  ניסן  בו' 
ילדי  על־ידי  שנתרם  תורה  ספר  הכנסת  מסיבת 
הרב  דברים  נשא  הטקס  במהלך  לכבודו.  ישראל 
עובדיה שלא מכבר נכנס לתפקידו. – הרב עובדיה 
העלה את הדברים על הכתב ולימים בשנת תשס"ט 
(עמודים  דרושים  ישראל'  ’מאור  בספרו  פירסמם 

רכט־רלא).
בולטת באותה דרשה הדברים הקשורים ברבינו 

נשיא־דורינו (שם עמ' רל):
ונאצלות  תרומיות  מדות  לו  קנה  הנשיא  "כבוד 
חכמים,  לתלמידי  רב  בכבוד  לנהוג  וידע 
ובהזדמנויות שונות אף היה נועץ עם גדולי הדור, 
הרב הראשי והאדמו"ר מליובאוויטש שהוא ראשי 
לפני  אשר  בעת  רוחנית,  מבחינה  ישראל  אלפי 
בריטניה  ממשלת  ראש  בלוית  התיצב,  מלכים 
ועוד,  טרומן,  ארה"ב  נשיא  של  ובלויה  צ'רצ'יל, 
וצעד  בשבת,  ההלויה  במסע  להתנהג  איך  וידע 
שבת,  חלול  לגרום  לבל  ברגל,  קילומטרים  כמה 
וככה ייצג את מדינתינו בכבוד וגאון על פי התורה 
אשר יורוך (ולמרות ביקורת שהופנתה על צעדיו 
אדמו"ר  את  לבקר  שהלך  על  חילוניים  בעתונים 

בביתו לא חשש לדבריהם). 
"ולכן בלי ספק לו נאה ולא יאה הכבוד הגדול 
בהגשת שי הספר תורה לכבודו, שאין כבוד אלא 
ובשלשה  ינחלו.  חכמים  כבוד  שנאמר  תורה, 
כהונה,  וכתר  תורה,  כתר  ישראל,  נבחרו  כתרים 
ימלוכו  מלכים  בי  תורה,  כתר  מלכות,  וכתר 
למדת  הא  ישורו,  שרים  בי  צדק  יחוקקו  ורוזנים 
שכתר תורה גדול מכולם (הרמב"ם פר' ב' מהלכות 
תלמוד תורה). והרדב"ז הובא בכנסת הגדולה יו"ד 
להוציא  ישראל  שמנהג  הביא  יד)  אות  ריב  (סימן 
כבוד  מפני  מלך  או  הגמון  לקראת  תורה  ספר 
מלכות. (ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ד סימן טו אות 

ח). וידוע המעשה של נס הפורים של סראגוסא.
"ולכן דבר בעתו מה טוב להעניק לנשיאנו היקר 
ימי  כל  בו  וקרא  עמו  והיתה  התורה,  הספר  את 

חייו, למען יאריך ימים על ממלכתו וכו'".

עבודת הדור
מעשה ְּבֶעְרָּכה 'מיותרת'

הרב ראובן גורביץ', לוד

לפני החגים, אני נוהג לערוך ביקור אצל מכריי עם 
ערכות החג המופקות על–ידי אגף המבצעים.

האנשים  אצל  מותיר  שהדבר  הרושם  עוצמת  את 
בתורה  שהתחזקו  אנשים  מלתאר;  היריעה  קצרה   -
ומצוות; ששינו את דעתם כלפי הדת ושומרי־הדת מן 

הקצה אל הקצה וכו' וכו'.

בסיפורה  דווקא  להתמקד  בחרתי  הבאות  בשורות 
תשרי,  בחגי  בידיי  שנותרה  'מיותרת',  ערכה  של 
חלב  בטיפת  לאחות  להעניק  החליטה  תחי'  ושרעייתי 

אצלה אנו מבקרים עם ילדינו.

השמועה עשתה לה כנפיים בטיפת החלב, ולחנוכה 
כבר הענקנו לכל הצוות ערכת חנוכייה ונרות.

אחת  של  בעלה  במקום  נוכח  היה  בשבט,  בט"ו 
הערכה  פרטית  ובהשגחה  במקצועו,  טבח  העובדות, 
הכשרות.  הלכות  עם  כשרים  מתכונים  ספר  כללה 
ואותו  בארץ,  השפים  טובי  בידי  נכתבו  המתכונים 
הם  ַּבמקום  ומההשקעה.  מהספר  מאוד  התפעל  טבח 

התקשרו למנהלת התחנה, לברך על היוזמה.

באותה שיחה ביקשה מאיתנו מנהלת התחנה לבדוק 
את כל המזוזות במבנה, שכבר שנים ארוכות לא נבדקו.

מנהלת  לרעייתי  התקשרה  מספר,  חודשים  לאחר 
הסת"ם  סופר  של  המספר  את  שוב  וביקשה  התחנה, 
שבדק אצלה את המזוזות, כיוון שבתחנה אחרת שמעו 

על בדיקת המזוזות כאן והחליטו לבדוק גם אצלם...

*

לפעמים אנחנו טועים לחשוב, שאיננו דיי מתאימים 
המקרה  השליחות.  בעבודת  לעסוק  מוכשרים  או 
הנ"ל, כמו רבים אחרים בהם נתקלתי, לימדו אותי את 
העיקרון שלימד אותנו הרבי, שכל אחד הוא שליח של 
פשוט  זה  הפעילות,  למעגל  וכשנכנסים  דורנו.  נשיא 
אידישקייט  לענייני  לכתובת  הופך  אתה  אותך.  סוחף 

עבור האנשים שאותם אתה מבקר.

קורה  כבר  השאר  העגלה,  אל  לקפוץ  פשוט  צריך 
לבד.

Mivtzoim.co.il
12    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך
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 הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת מסעי1

ב' במנחם־אב
האחרון,  בפסוק  לעמוד  ישראל  מנהג  התורה2:  קריאת 
ורצוי שהקורא יפסיק קימעא לפני־כן, מפני הרעש הנגרם 

בעמידת כל הקהל.
גם העולה לתורה אומר ”חזק, חזק ונתחזק!". 

ובו  תשוב...  אם  יהודה.  אלוקיך  ”שמעו...  הפטרה: 
יתהללו" (ירמיה ב,ד־כח; ד,א־ב)3.

אחר התפילה – התוועדות בבית־הכנסת, שהרי זו ’שבת 
אבות  פרקי  סעודה5.  עם  ’סיום'  עורכים  השבת  גם  חזק'4. 

– פרק ב.
מוצאי  שבת:

מבדילים על היין 6.

1) בחו"ל: מטות־מסעי. 
בעלי־ כו"כ  ועוד  ע"ה,  שוסטערמאן  מרדכי  הר"ר  בבית־חיינו,  הבעל־קורא   (2
לוח  (ראה  רגילה  בקריאה  המסעות  את  קראו  ובעלי־מסורת,  ותיקים  קריאה 

’דבר בעתו' ע"ד המנהגים בזה).
3) ספר־המנהגים עמ' 33. לוח כולל־חב"ד.

4) ספר־השיחות תש"נ ח"א עמ' 332.
וצריך  שעבר).  בשבוע  השבוע'  ב'לוח  (נעתק   807 עמ'  ח"ב  תנש"א  סה"ש   (5
’סיום',  ביאור לחלק זאת ממה שביארצייט פרטי, ההוראה היא שלא לעשות 
כיוון שבש"ק אין כל קס"ד של תענית (התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 378, שערי 

הל' ומנהג יו"ד סו"ס קמז).
6) בלוח כולל־חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקנ"א ס"י, כתב שנותנים לשתות לתינוק 
ירושלים  על  להתאבל  יודע  אינו  עדיין  אך  ברכות,  בענייני  לחינוך  שהגיע 
אתר],  על  מבוטשאטש  להרה"צ  א"א  וראה  כזה.  מצב  להגדיר  קשה  [ובאמת 
ואם אין תינוק – שותה המבדיל בעצמו, ע"כ. וראה שיחות קודש תשל"ח ח"ג 
עמ' 694 (בהוצאה החדשה: ח"ד עמ' 883), שבמוצש"ק מטו"מ, ב' מנ"א, שכח 
היין  את  לשתות  והחל  קאזאמינסקי]  שי'  ישראל־מרדכי  הר"ר  [הת'  המבדיל 
לילד  שיתנו  בידו]  סימן  [או  ואמר  תנועת־תמיהה,  בידו  הורה  והרבי  מהכוס, 
לשתות [היו שם מעט בחורים. הילד היה אלחנן־דוב שי' בר"ד מרוזוב, בן י"א 
אז, שחונך בביתו שלא לשתות מהיין ולכן סירב לראשונה, ושוב סימן לו הרבי 
לשתות, ולבסוף נענה] וכשהילד שתה, חייך הרבי [ביותר, ויצא לחדרו] (והוא 
מרשימת הרה"ח ר' [אז: הת'] שלום־יעקב שי' חזן. ההוספות במוסגר מפי ר' 

אלחנן ואחרים שהיו שם).

יום ראשון
ג' במנחם־אב

בשיעור חומש היומי דשיעורי חת"ת, מסיימים: ”כאשר 
דיבר לכם" (א,יא).

יום שני
ד' במנחם־אב

הרמב"ם  לימוד  של  ה־ל"ח  המחזור  את  מסיימים  היום 
המחזור  ומתחיל  המצוות,  וספר  ליום,  פרקים  ג'  היומי 

ה־ל"ט.
בלימוד  אדמו"ר  כ"ק  בתקנת  להתחזקות  המתאים  זמן 
זו.  תקנה  לקיום  נוספים  אנשים  ולצרף  היומי,  הרמב"ם 

באחד משלושת המסלולים. 

יום שלישי
ה' במנחם־אב

יום ההילולא של האריז"ל – מעורר בפשטות – שנוסף 
להוספה ב'משפט' ו'צדקה' בכלל, שהם בהדגשה מיוחדת 
אצל האריז"ל – שיוסיפו בכל הפעולות דהפצת המעיינות 
חסידות  בתורת  כמוסבר  ובפרט  החכמה",  ”זאת  חוצה 

חב"ד7.

ערב שבת־קודש
ח' במנחם־אב

ל'שבת חזון' לובשים8 בגדי שבת כרגיל9.

7) ’התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 901.
8) לעניין רחיצה וטבילה, ראה לעיל בלוח לפ' פינחס.

זה.  בעניין  הדנים  לפוסקים  וש"נ  אדה"ז,  נהג  שכך   ,64 עמ'  המנהגים  ספר   (9
 1846 עמ'  ה־ו  חלק  הישנה  במהדורה  אדה"ז,  לשו"ע  בהוספות  גם  וראה 

בשולי־הגיליון [במהדורה החדשה לא מצאתי זאת].

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

14

עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

עשה לך רב

יותר  ("ועוד  נפשית  בבקשה  הציע  אדמו"ר  כ"ק 
מזה, אלא שאין בידי לע"ע ביטוי מתאים יותר") 
שכל אחד ואחד יקיים את דברי המשנה "עשה לך 
יצטרך  ולו  ענייניו,  בכל  יתייעץ  עמו  אשר  רב", 

ליתן "דין וחשבון" מידי פעם בפעם.
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע' 175)

רדיפת החסידים

מחודשת  התעוררות  החלה  בוילנא 
ברדיפת החסידים עד חרמה. 

במסגרת זו פורסם כתב (חרם), עליו 
שמואל  רבי  והגאון  הגר"א  חתמו 

אב"ד דווילנא. 
ממקומות  לזה  הצטרפו  בהמשך 

נוספים. 
(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ב ע' 440)

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, מגיע לביקור בארץ הקודש
מטרת הביקור הייתה להתפלל במקומות הקדושים, וכפי שכותב הרבי:

רגיל הייתי בארץ מולדתי, לבקר מזמן לזמן בהיכלי קודש ציוני אבות 
ובעד  בעדנו  רבים  רחמים  בהתעוררות  ותפלה  רינה  לשאת  הקדושים, 
הנני  הזה  בזמן  שי'.  ישראל  בני  אחינו  כלל  בתוך  ואנ"ש  תלמידינו  כל 
לעשות  ית'  בעזרתו  והחלטתי  מולדתי,  לארץ  לנסוע  היכולת  מושלל 

מסעי לאה"ק תובב"א, לבקר במקומות הקודש... 
(אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' קפה. קפז. קצג)

אב –  ה' מנחם  בצפת (ביום  בטבריה,  ביקר בירושלים, בעפולה,  הרבי 
הילולא של האר"י ז"ל), במירון, בחברון, בתל אביב, בבני ברק ובפתח 

תקוה. 
(ימי חב"ד ע' 221)

אל מסעו הצטרף אח"כ גם הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין, חתנו של 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש. 

(ראה שם בסה"ש תרפ"ח)

תקמ"טתשמ"ו

ד'
אב

ה'
אב ב'

אב

מודעה שהתפרסמה מטעם 
הרבנות הראשית לישראל לקראת 

ביקור הרבי. צילום: ויקיפדיה
תרפ"ט
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יום ו' ועש"ק מטו"מ, ראש חודש מנחם אב תנש"א
שחרית הלל וקרה"ת: בשעה 10:00 הגיע כ"ק אדמו"ר 
"שיבנה  בקטע  ניגנו  התפילה  לפני  לתפילה.  שליט"א 
ביהמ"ק (כמו בשבת). וכנהוג גם – בקטע "אלי אתה" 
לתורה  לעלייה  ניגש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שבהלל. 
הלך  להיכל  הס"ת  הכנסת  ובשעת  בידו,  כשהסידור 
לחלוץ   10:45 ב-  לחדרו  מיד  ועלה  הס"ת  אחרי 

התפילין וכו'.
מוסף: כעבור רבע שעה, נכנס לתפילת מוסף. בעלייתו 
מיד  הסתובב.  לא  אך  בחוזקה  עודד  התפילה  לבימת 
לברכת  הש"ץ  לכיוון  הסתובב  דרבנן"  "מודים  בסיום 

כהנים.

שיחה בלתי צפויה ושליחות מצווה לצדקה 
מנחה.  לתפילת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  ב-3:20 
בסיום התפילה סימן לחלוקה לצדקה, (הגבאי הכריז 
הקבוע  לסטנדר  וירד  ופנה  ב-9:05)  מעריב  על 
לחלוקה. לאחר שהגיע אל הסטנדר (לא פתח בחלוקה 

אלא) המתין רגע.
אדמו"ר  כ"ק  המיקרופון.  הובא  ומיד  הובן  הרמז 
שליט"א פתח בשיחה שארכה כ-2 דקות (מיד בהשמע 
כל  התקרב  ברמקול  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  קולו 
בצפיפות).  ונעמד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לעבר  הקהל 
מורכן  הק'  ראשו  היה  השיחה  אמירת  זמן  כל  במשך 

ועיניו הק' היו עצומות.
לאחר השיחה החל לחלק לכ"א שני דולר.

לאחר שעבר הרה"ח ר' שניאור זלמן גוראריה שי' הביט 
לעברו וחיכה שיקראו לו. כשהגיע נתן לו כ"ק אדמו"ר 
"כפליים  (התוכן):  באומרו  דולר  שני  עוד  שליט"א 
לתושיה פאר דיין טאכטער אסתר" [־כפליים לתושיה 
דולר  שני  עוד  לו  ונתן  והוסיף  אסתר],  בתך  עבור 
באומרו (התוכן): "דאס איז כפליים לתושייה פאר דעם 
טובות" [־זהו  בשורות  הערן  מ'זאל  און  נחום,  איידים 
כפליים לתושייה עבור חתנך נחום, ושנשמע בשורות 

טובות].
הביט  שי'  נוטיק  שמואל  ר'  הרה"ח  השליח  כשעבר 

לעברו במיוחד.
בסיום החלוקה שארכה כ-10 דקות הניח שני דולרים 

בסידורו, ויצא.

ליל שבת קודש
קבלת שבת ומעריב: ב-9:25 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לביהכנ"ס כשמעודד את השירה בשמחה, ושלא כרגיל 
ב"לכה  התפילה.  לבימת  במדריגות  ובחוזקה  עודד 
אדמו"ר  וכ"ק  דשמח"ת,  שמחה  ניגון  ניגנו  דודי" 
שליט"א עודד. הקהל היה בהתעוררות ושרו בשמחה 
רבה. כבר בקטע של "לקראת שבת" עודד כ"ק אדמו"ר 
"בואי  אחרי  שבת  בכל  (כמו  רבה  במהירות  שליט"א 
בשלום"), והשירה הלכה וגברה בשמחה עצומה. ב"לא 
תבושי" ניגנו בניגון "זאל שוין זיין די גאולה". גם כאן 
דודי".  ה"לכה  סיום  אחרי  ובעיקר  רבה,  בשמחה  שרו 
בשלום"  ב"בואי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  (כשהסתובב 

הסתכל שלא כרגיל לכיוון ארון הקודש).
שבתות)  כמה  (זה  מסתובב  "כגוונא"  לפני  בקדיש 
לעבר הילדים. כנראה שארף. אבל לא כתוב ואולי לא 

יהיה מובן.
זכר"  ה"שלום  על  הגבאי  הכרזות  לאחר  ביציאתו 
בלחש  אמר  התפילה,  לאחר  באוה"ת  ושיעור  בשכונה 
"גוט שבת" ועודד לאורך כל הדרך. אחד מהמתפללים 
"גם  וענה:  וכו'|,  ושנים  ימים  "אריכות  לרבי  איחל 

אתם".
שבת חזק, פרשת מטות־מסעי, ב' מנחם אב – שבת חזק

אדמור  כק  נכנס   10:00 השעה  לפני  ומוסף:  שחרית 
את  פתח  מקומו  אל  כשהגיע  לביהכנ"ס.  שליטא 
בניגון  הסידור).  בתוך  היו  ההפטרה  (דפי  החומש, 
אדון"  ב"א־ל  במיוחד.  חזק  עודד  ביהמ"ק"  "שייבנה 
(שאז יושב) עודד בידו על מדף הסטנדר. את ההפטרה 
למקומו  כשחזר  מהרגיל.  יותר  טוב  הפעם  שמעו 
העביר את דפי ההפטרה לחומש. באמצע חזרת הש"ץ 

של מוסף פתח את החומש במקום ההפטרה. 
שי'  יונה  יצחק  גלעד  הילד  של  ידו  את  לחץ  ביציאתו 

(בנו של הצלם אלי יונה).

ההתוועדות
ההתוועדות  קודש.  שיחות  ארבע  היו  בהתוועדות 
מנחה  תפילת  לאחר  לחדרו.  ועלה  ב-3:25  הסתיימה 

ב-3:55.
שתים  לאחר  וכמו"כ  ההתוועדות,  וסיום  בתחילת 
מהשיחות, עודד בידיו, חילק תשעה בקבוקים, ביניהם 

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ’בית חיינו', 'אראנו נפלאות'
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פרשת מסעי
מוצאיהם למסעיהם... מסעיהם 

למוצאיהם (לג,ב)
אחת  פעם  נכנס  תמימים'  ’תומכי  מתלמידי  אחד 
אל המשפיע רבי גרונם ז"ל, כדי לקבל ממנו ברכת 

פרידה לפני שנסע הביתה לחג־הפסח.
פתח המשפיע ואמר: 

לקנות  לויטבסק,  שנוסע  מליובאוויטש  חנווני 
עשרים  מליובאוויטש  נוסע  כשהוא  הנה  סחורה, 
לליובאוויטש  התקרב  בעצם  הרי  למשל,  ק"מ, 

בעשרים ק"מ. 
היא  הנסיעה  מטרת  למוצאיהם" –  זהו ”מסעיהם 

כדי לחזור למקום מוצאו. 
מליובאוויטש  הנוסע  ויטבסק  איש  זה,  לעומת 
לביתו, הנה לאחר עשרים ק"מ התרחק מליובאוויטש 
כוונת   – למסעיהם"  ”מוצאיהם  זהו  ק"מ.  בעשרים 

היציאה היא להגיע למקום אשר לשם הוא נוסע.
עליך לנסוע בבחינת ”מסעיהם למוצאיהם"...

(מפי השמועה)

ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על־
פי ה' וימת שם (לג,לח)

פרשתנו נקראת תמיד בסמיכות לראש־חודש אב.
בין  הקשר  על  מצביע  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

פטירת אהרן לבין חודש אב:
של  מיתתן  ”שקולה  יח)  (ר"ה  אמרו  רז"ל  א. 

צדיקים כשריפת בית אלוקינו".
חינם,  שנאת  היתה  שני  בית  חורבן  סיבת  ב. 
שתיקונה אהבת חינם, שהיא מידתו של אהרן הכהן, 

”אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

(לקוטי שיחות כרך יח עמ' 411)

זאת הארץ אשר תיפול לכם 
(לד,ב)

מן הגבולים הללו ולפנים המצוות 
נוהגות (רש"י)

רומזת  רצוא,  מלשון  ”ארץ",   – הארץ"  ”זאת 
לנשמה, המשתוקקת תמיד לאביה שבשמים.

”אשר תיפול לכם" – רומז לירידת הנשמה למטה.
”מן הגבולים הללו ולפנים המצוות נוהגות" – כוונת 
הירידה היא קיום מצוות מעשיות, שאפשר לקיימן 

רק בתוך ה'גבולים' של העולם הזה הגשמי.

(לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 126)

אלה שמות האנשים אשר ינחלו 
לכם את הארץ (לד,יז)

כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו... 
ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון (רש"י)

אינה  בישראל  נשיא  של  גדלותו   – אומר  הווי 
’אפוטרופוס  היותו  אלא  וצדקותו,  למדנותו  רק 
את  להם  ומספק  שבטו  לאנשי  דואג  הוא  לשבטו', 
השבט,  לכללות  רק  לא  היא  ודאגתו  צורכיהם.  כל 
אלא גם לצרכיו של כל יחיד: ”ובורר לכל אחד ואחד 

חלק הגון".

(שיחת ש"פ מטו"מ תשל"ז)

פרשת מסעי
אף פרשת מסעי נקראת לעולם בימי בין־המצרים.
לאור  והקדמה  הכנה  אלא  אינו  הגלות  חושך 
מסעות  של  הפנימית  המשמעות  וגם  הגאולה, 
לגאולה;  מגלות  הדורות  מסע   – היא  בני־ישראל 
רמז  יריחו",  ל"ירדן  הגלות,  סמל  שהוא  מהמדבר 
ביראת  יא), ”והריחו  נאמר (ישעיהו  שעליו  למשיח 

ה'".

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת מסעי תשד"מ. 
התוועדויות תשד"מ כרך ד, עמ' 2273)

ממעייני החסידות
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תנש"א / יומן
ענינו  וההוראות:  העניינים  אחד  סיומים.  וכמה  לכמה 
מאברהם,  (למעלה  גבול  בלי  רבה,  אהבה   – אהרון  של 
משה ומרים) – צריך להיות גם ליהודי שלמטה מהשורה, 
 – וכן  יהודי,  כל  לאהוב  ואחד  אחד  לכל  הוראה  ומזה 
עריכת  דבר  על  עורר  ובתפילה.  בק"ש  ה'זוהר'  עניין 

סיומים עם נתינת צדקה בתשעת הימים. 

יום ראשון ג' מנחם אב, פרשת דברים
בחלוקה.  הרבי  התחיל  לערך  ב-1:30  דולרים:  חלוקת 
ונכנס  החלוקה,  הסתיימה  שעות  וחצי  חמש  כעבור 

לחדרו ב6:45.
יום שני ד' מנחם אב

צדקה  חילק  שם  למקווה,  יצא  שחרית  תפילת  לאחר 
למשב"ק שהיה שם. ב-3:10 נסע לאוהל.

נכנס  דקות  כמה  ולאחר  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-8:50 
לתפילות מנחה וערבית.

לאורכו  דק  גרטל  החזיק  ערבית  תפילת  סיום  לקראת 
(מקופל לשניים) ואחר כך קיפלו והכניסו לכיסו. 

"כשמשיח  זו:  שנה  בראשית  ש"פ  משיחת  [להעיר 
כדי  יתמהמה  האם  כולל  הספיקות  כל  יפתרו  יבוא 

עכ"פ  או  אבנט,  חגירת  ידי  על  לביאתו  מוכנים  שנהיה 
שני  להם  שיש  כאלו  שישנם  ובפרט  מחבירו,  להשאיל 
אבנטים מפני שהם חגורים כל הזמן באבנט על בגדיהם 
הפנימיים מפני "מחזי כיוהרא". ועד"ז מצינו אצל כהנים 

גדולים"]
בסיום התפילה, הסתובב וסימן בידו לחלוקה לצדקה, 
מעט,  חיכה  החלוקה  של  הסטנדר  וליד  מהבימה,  ירד 
הביאו את הרמקול והרבי פתח בשיחה. השיחה ארכה 
השיחה  עצומות.  הק'  עיניו  היו  ובחלקה  דקות,  כ-3 
נסבה אודות הילולת האריז"ל והשייכות בינו להרמ"ק. 
לאחר השיחה חילק שטרות לצדקה במשך כ-10 דקות 
ניגנו  החלוקה  באמצע  דולר.  של  שטר  אחד  לכל   –
לסעודתא"  "אסדר  מסביב  העומדים  ואנ"ש  התמימים 
אדמו"ר  כ"ק  שפני  במוחש  נראה  והיה  (להאריז"ל) 

שליט"א האירו.
הרבי נכנס לחדרו ב-9:40.

יום שלישי ה' מנחם אב, יום הסתלקות האריז"ל החי
יצא   3:45 בשעה  למקווה.  מ-770  יצא   2:10 בשעה 
בלילה  ב-10:00  שעות,  משש  יותר  כעבור  לאוהל. 
חילק  ערבית  תפילת  לאחר  ל-770.  הרבי  חזר  לערך, 

במשך כ-10 דקות לכל אחד ואחד שטר דולר לצדקה.
יום רביעי ו' מנחם אב

כשיצא מחדרו לתפילת ערבית אמר הרבי כמה מילים 
בסיום  דולרים.  להביא  להריל"ג  סימן  ומיד  להריל"ג 
וירד  ופנה  בידו  הסידור  את  הרבי  לקח  התפילה 

מהבימה, והחל לחלק לכל אחד ואחד דולר לצדקה.
יום חמישי ז' מנחם אב

בשעה 3:35 נסע הרבי למקווה, ואחר כך נסע לאוהל. 
בשעה 10:00 בלילה הגיע חזרה ל-770.

אחד  שטר  ואחד  אחד  לכל  חילק  ערבית  תפילת  לאחר 
בסיום  דקות.  כ-10  ארכה  החלוקה  לצדקה.  דולר  של 
ראו  האחרונה  בכריכה  הסידור  את  כשפתח  החלוקה 
היה  שזה  (כנראה  קה"ת  חותמת  שמאחוריו  קונטרס 
המאמר שיצא היום לראשונה – מגוף כתב היד של כ"ק 

אדמו"ר נ"ע ד"ה "ציון במשפט תפדה", תרע"ח).
יום שישי ח' מנחם אב 

למטה,  הגדול  בזאל  שהתקיימה  מנחה,  תפילת  לאחר   
חילק הרבי לכל אחד ואחד שני דולר לצדקה!

הרמז הובן ומיד הובא 
המיקרופון. כ"ק אדמו"ר 

שליט"א פתח בשיחה שארכה 
כ-2 דקות. מייד בהישמע 

קולו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ברמקול, התקרב 
כל הקהל ונעמד בצפיפות. 

במשך כל זמן אמירת השיחה 
היה ראשו הק' מורכן ועיניו 

הק' עצומות
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התלמידים השלוחים
לארץ הקודש

    שנים-עשר מתלמידי התמימים, שלוחי 
הקודש  לארץ  מגיעים  אדמו"ר,  כ"ק 
הספר  בבית  הקטלני  הפיגוע  בעקבות 
אייר  חודש  בראש  חב"ד  בכפר  למלאכה 
תלמידים  חמישה  נרצחו  בו  תשט"ז, 

ומדריכם בידי מרצחים שפלים. 
ולחזק  לעודד  מנת  על  נשלחה  הקבוצה 
את חסידי חב"ד בכלל ותושבי כפר חב"ד 

בפרט.
    ביום שישי ה' אב נחתו השלוחים בארץ 
הייתה  אנ"ש  בקרב  ההתרגשות  הקודש. 
הגיעו  וטף  נשים  אנשים  המוני  עצומה. 
השלוחים,  פני  את  לקבל  התעופה  לנמל 

ששהו בארץ עד א' אלול. 
(ימי חב"ד ע' 222).

ביקור בעיר האבות

בחברון  מבקר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק     
בית  המכפלה,  מערת  הבאים:  במקומות 
בית  רומנו,  בית  אבינו",  "אברהם  הכנסת 
סלונים,  יוסף  יעקב  הרב  בית  הדסה, 

ובישיבת סלבודקה.

תרפ"טתשט"ז

התלמידים השלוחים לארץ הקודש בתמונה קבוצתית עם נחיתתם בשדה התעופה בלוד
(צילום: קובץ השלוחים הראשונים, 'ַא חסידישער דערהער')


