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

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
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מוכנים  פירות  לאכול  נוהגים  הצמיחה,  התחלת 
ברכה  כשיעור  ואכילה  משובחים,  הכי  ופירות 
אחרונה דווקא, כי גם הסיום והתכלית כלולים כבר 
ב'ראש', ורואים אותם כבר אז בגלוי22. ובפרט מיני 
ותאנה  ”גפן   – ארץ־ישראל  בהן  שנשתבחה  פירות 
תמרים24",  ”דבש   – ודבש"23  שמן  זית  ורימון... 
שייכות  להם  שיש  חרובים,  גם  לאכול  ונוהגים 
חנינא  רבי  על  הגמרא  כסיפור  לניסים,  מיוחדת 
לערב  שבת  מערב  חרובין  בקב  לו  ש"די  דוסא  בן 
שבת", ובהמשך לזה מסופר על כמה וכמה ניסים 

שאירעו לו, בהיותו ’מלומד בניסים'25.
 – כו'26  וזוהר  מתנ"ך  ליקוטים  לומר  נוהגים  יש 
ועל זה כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: ”לא ראיתי 

במדינותינו נוהגים כן"27.
על־ידי  היא  האיברים  כל  כינוסים:התאחדות 
ה"ראש", וכיוון שכל ארבעת הראשי שנים קשורים 
בני־ישראל  את  לכנס  מיוחד  עניין  יש  לזה,  זה 
הכללי  כבראש־השנה  שיהיו  לאילן,  בראש־השנה 
”לאחדים כאחד", ובפרט כינוסים של ילדי־ישראל 
שלפני בר־מצווה ובת־מצווה ”צבאות השם", כיוון 
שבהם מודגש במיוחד עניין הצמיחה והגידול, גם 
(ובעיקר) ברוחניות, שאז הוא עיקר החינוך ”חנוך 

וכיוצא־בזה (ספר־השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 209).
22) ’התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 914.

הערה  נדפסה   35 עמ'   1031 גיליון  חב"ד'  ב'כפר  ח,ח.  עקב   (23
בגוף כתי"ק של הרבי, שבה נאמר: ”... ט"ו בשבט קשור באכילת 

פירות – פירות הנאכלים, ובפרט דאה"ק וכו'".
אנציקלופדיה־ [וראה  הי"ג  פ"ח  ברכות  הלכות  רמב"ם   (24

תלמודית ערך ’דבש' בתחילתו, וש"נ].
25) תענית כד,סע"ב. ספר־השיחות תנש"א ח"א עמ' 300.

26) נדפסו לראשונה בספר ’פרי עץ הדר', ויניציאה, תפ"ח. וכמה 
פעמים לאחרי זה, ובמיוחד בדורנו.
27) לקוטי־שיחות כרך לא עמ' 235.

לנער"28.
’ברוב  שיהיה  כדי  המתאים  הזמן  את  לבחור  יש 
עניינו:  לפי  ומקום  מקום  בכל  אפשרי,  הכי  עם' 
לאחרי מנחה דערב ט"ו בשבט, בט"ו בשבט עצמו, 
[פרשת  השבת־קודש  ליום  עד  שלאחרי,  בימים 
אחד  בכל  טוב  (ומה  דמתן־תורה  השבת  יתרו], 

מהזמנים הנ"ל, במקומות שונים וכו')29.
בפועל  מעשה  של  בעניין  להתחיל  ונכון  וכדאי 
א)  השבת:  ביום  ושייך  המותר  באופן  ומיד,  תיכף 
ואחדות־ אהבת־ישראל   – הצדקה  בעניין  הוספה 
ישראל – על־ידי החלטה על סכום מסויים, לא רק 
מצות  לקיים  האפשרות  על  (נוסף  כללית  החלטה 
על־ וכן  [’לחיים'],  ושתיה  אכילה  על־ידי  צדקה 
תורה]),  לימוד  טובה,  [עצה  רוחנית  צדקה  ידי 
שיפרישו לעצמם מיד בצאת השבת, ויתנו בפועל 
בחינוך  הוספה  ב)  צדקה.  לגבאי  או  לעני  בבוקר 
דאכילת  המנהג  קיום  אודות  לעוררם  הילדים, 

פירות ביום זה, ולהסבירם משמעותו30.
הרבי:  הכריז  תשל"א  בשבט  ט"ו  בהתוועדות 
על־ העולם,  ”לכבוש"  שצריכים  הזמן  ”עכשיו 
בלימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  והוספה  יגיעה  ידי 

התורה"31.

28) ’התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 892.
29) ספר־השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241.

בהתוועדויות  בכיו"ב  פירוט  וראה  ובהערות.  עמ' 222,  שם,   (30
תשמ"ה ח"ד עמ' 2120, תשמ"ח ח"ד עמ' 376, תנש"א ח"א עמ' 

24 ועוד.
השייכות  וביאר  אוהל.  ליושבי  וכש"כ  עסק,  לבעלי  אפילו   (31
שבאים  עד  רב  וזמן  רבה  יגיעה  צ"ל  באילן  שכמו  בשבט,  לט"ו 
לקוטי־  – ’ומצאת'  שיהיה  כדי  ’יגעת'  צ"ל  בתורה  כך  הפירות, 

שיחות כרך ו' עמ' 312, עיי"ש.

1616

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
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התינוקות  מלמדי  לכל  מורה  היה  בשלח  פרשת 
את הילדים  לקבץ  קטנים12,  ההורים לילדים  ולכל 
בשבת שירה בחצר בית־הכנסת ולספר לילדים את 
סיפור קריעת ים־סוף, כיצד שרו הציפורים וציפצפו 
בשעה שמשה וכל בני־ישראל, אנשים ונשים, שרו 
את שירת ’אז ישיר', והילדים הקטנים קטפו פירות 

מעצי הים13 והאכילו את הציפורים ששרו ורקדו.
’קַאשע'  לילדים  לתת  מצווה  היה  ”המהר"ל 
התרנגולים  לפני  שיתנוה  כדי]  [=דייסה, 
האכילו  שבהם  הים  פירות  לזכר  והציפורים14, 
היה  מכן  לאחר  הציפורים.  את  הקטנים  הילדים 
המהר"ל מברך את כל הילדים ואת ההורים, שיזכו 
לחנך את הילדים ולגדלם לתורה, לחופה ולמעשים 

טובים".

יום ראשון
י"ד בשבט

במנחה אין אומרים תחנון.
סוף זמן קידוש לבנה: כל ראשון בלילה (ליל ב'), 

ט"ו בחודש.

שאינו  דבר  לומר  שלא  מצווה  כך  הנשמע,  דבר  לומר  שמצווה 
תשמ"ח,  שבט  ו'  מתאריך  לו,  עמ'  ח"ב  היכל־מנחם   – נשמע 
אבל בס' ’לקט הליכות ומנהגי ש"ק' עמ' 75 תיקן, שהמענה היה 
בשנת תש"נ, לאלה שרצו ללמד זאת לילדים ב'חדר'). וראה להלן 

הערה 14.
12) והכוונה גם לילדות - כדמוכח מקריעת ים סוף (התוועדויות 

תשמ"ז שם, הערה 115).
13) ראה שמות רבה כא,י.

14) והעיר הרבי: ”אלא שלא ראינו שכ"ק מו"ח אדמו"ר ינהוג כן. 
בשו"ע (או"ח  אדמוה"ז  שכתב  מה  לזה -  מהטעמים  לומר  [ויש 
בשבת  העופות  לפני  חיטים  לתת  נוהגים  ”יש  ס"ח)  שכד  סי' 
כהמג"א  (דפסק  עליך"  מזונותיהם  אין  שהרי  נכון  ואינו  שירה, 
שאוסר, ולא כמו שמסיק בס' תוספת שבת הובא באורחות־חיים 
שם, שכיוון שנהגו כן לשם מצווה אין להקפיד בכך), ובימינו אלו 
(כפי  עליך  שמזונותיהם  בהם  וכיוצא  תרנגולים  שיהיו  מצוי  לא 
שהיה רגיל בדורות שלפני זה בעיירות הקטנות)]. ”בכל זאת, הרי 
זה רק בנוגע להאכלת העופות, אבל בוודאי שיש לספר לילדים 
את כל הנ"ל, ובמיוחד – לנטוע בהם מידה טובה של רחמנות על 
בעלי־חיים (שמתבטאת גם בסיפור דהאכלת העופות), ”ורחמיו 

על כל מעשיו" - ספר־השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222.

יום שני
ט"ו בשבט

חמישה־עשר בשבט:
* אין אומרים תחנון15.

בארץ־ישראל –  לדינא  נוגע  לאילן'  ”'ראש־השנה 
”לעניין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו 
לא  אבל  שבט"16,  לאחר  שחנטו  על  שבט  קודם 
’יום־טוב'.  בשם  בשבט  ט"ו  שייקרא  בש"ס  מצינו 
בראשונים17,  כמבואר   – הוא  לכך  היחיד  המקור 
ש"כיוון דקתני בהדי הדדי, כל ארבעה ראשי־שנים 

ביחד, בהא דמיא אהדדי"18".
הלשון הרגיל ’ראש־השנה לאילנות' בלשון רבים, 
מ'הריני  היא  העבודה  שהתחלת  כיוון  ביאורו19: 
כמוך',  לרעך  ואהבת  של  עשה  מצוות  עלי  מקבל 
ורק  אילנות,  להצמיח  אחרים,  על  להשפיע  היינו 

אחר־כך מתחיל עבודת עצמו בתפילה20.
אכילת פירות:

פירות  במיני  להרבות  ”נוהגים  בשבט  בט"ו 
דהיינו  החנטה,  זמן  רק  שאז  ואף  אילנות21",  של 

15) סידור אדמוה"ז, לפני ’למנצח... יענך'. וראה השלמה לשו"ע 
אדמוה"ז (נדפסה במהדורה הישנה בסוף ח"א עמ' 357 ובחדשה 

בסוף ח"ד עמ' תכו) סי' קלא ס"ח.
פ"ה  תרומות  הל'  רמב"ם  ראש־השנה.  ריש  ורע"ב  פרש"י   (16
דאשתקד,  מהמים  לינוק  מפסיקים  שהאילנות  כיוון  וזאת  הי"א. 
לאחר  חדשים  ארבעה  בפועל,  חדשה  יניקה  אצלם  ומתחילה 
ראה  ה"ב.  פ"א  ראש־השנה  ירושלמי  המים.  על  שנידונין 
המעשרות  ועונת  שליש  הבאת  חנטה,  לשיעור  ביחס  הדעות 
ערך  אנציקלופדיה־תלמודית  קפב,  עמ'  בהלכה'  ’המועדים  בס' 
לס'  בהערות  ובמפורט  בתחילתם,  ’חנטה'  וערך  שליש'  ’הבאת 

’שבת הארץ' (מהדורת תשנ"ג) ח"א עמ' 392.
17) מרדכי ראש־השנה פ"א סימן תש"א. הגהות מיימוניות הל' 

שופר פ"א סוף ס"ק א.
”גמרי  שאם  ד,א)  (מועד־קטן  הגמרא  מדברי  גם  כדמוכח   (18
בהדי הדדי, ילפינן מהדדי", ראה שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן 
ה [על תשובה זו חתום רבינו גרשום מאור הגולה, ובס' ’אגודה' 
קפו.  עמ'  בהלכה'  ’המועדים   - ”גאון"  בשם  הדברים  מובאים 
וראה שיחות־קודש תשכ"ב עמ' 189]. כל הקטע לקוח מ'תורת 

מנחם – התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 948.
19) אף שלשון המשנה בריש ר"ה הוא ’ראש־השנה לאילן'. וראה 

לקוטי לוי־יצחק אג"ק עמ' תיג.
20) ספר־השיחות תש"נ ח"א עמ' 283.

21) מג"א או"ח קלא ס"ק טז. השלמה לשו"ע אדמוה"ז שם ס"ח. 
תש"מ  בשלח  ש"פ  סל"ח.  תשל"ט  בשבט  ט"ו  ליל  שיחת  וראה 
סנ"ו. בכלל אין הדגשה לקיים את המנהג דאכילת פירות דווקא 
ברבים. על־פי רוב [כשחל ט"ו בשבט בחול] אוכלים את הפירות 
הסעודה  בתוך  ביתו  בני  עם  ביחד  בבית,  עצמו,  בפני  אחד  כל 

ישנם הטוענים שצריכים אמנם לצעוק "עד מתי", אבל אף־על־
ואדרבה:  בו",  עצב  ש"אין  השבת,  ביום  שנמצאים  מכיוון  פי־כן 
"וקראת לשבת עונג" – אין מקום לצעוק "עד מתי", שהרי צעקה 
זו קשורה עם הצער על הגלות! על כך אומרים להם – אדרבה, 

תצעקו "עד מתי" מתוך שמחה!
(משיח וגאולה, עמ' 10)

4 > דבר מלכות • 10 > משיח וגאולה בפרשה • 11 > ניצוצי רבי •
 14 > הלכות ומנהגי חב"ד •

תוכן עניינים

זמני השבוע
• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז. באזור ההרים 

והעמקים יש שינויים 
שעשויים להגיע למספר 

דקות.
•  לגבי זמן עלות השחר 

הנהוג בחב"ד קיימות 
שלוש דעות. הבאנו את 
הזמנים לפי הדעה המו־

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
•  זמני השקיעה כאן הם 

לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
('סדר הכנסת שבת') 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" (לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה).

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

גשמי ברכה

פרשת בשלח | להתפעל מקריעת ים סוף
מאמר  למד  כבר  הוא  שהרי  מקריעת־ים־סוף,  להתפעל  ממנו  תובעים  זה  כיצד  ולטעון,  מישהו  לבוא  יכול 
חסידות ומבין את העילוי שיהיה לעתיד לבוא לגבי הזמן של יציאת מצרים, והעניין מונח אצלו בהבנה והשגה, 
ובמילא – "במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא", אזי עומד הוא כבר בדרגה זו. אם־כן שואל הוא, מה לו 

להתפעל מהנס של קריעת־ים־סוף?! ומדוע יש להתפעל ולומר "שירה" על־כך?
מן  (שנבראו  הנבראים  משאר  יותר  גבוה  עומד  שהוא  על־כך  הבט  שמבלי  מה'עוף',  ההוראה  מגיעה  כך  על 
העפר, מה־שאין־כן העוף נברא מן הרקק, והחומר שלו עדין ומזוכך יותר), בשעה שראה את קריעת־ים־סוף הוא 
התפעל כל־כך עד שבקעה ממנו שירה. על־דרך־זה תובעים מכל אדם – למרות שהוא משיג ומבין דברים שהם 

נעלים מקריעת־ים־סוף, עליו להתפעל מקריעת ים סוף!
(משיחת שבת פרשת בשלח תשל"ג)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ב בשבט ה'תשע"ט – י"ט בשבט ה'תשע"ט

א' תמוז תשי"ב, ברוקלין
שלום וברכה!

לישיבת  הזמן  בזה  שנכנסו  כותבים  בו  סיון,  מכ'  מכתבכם  קבלתי  בנועם 
דא"ח  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  להצלחה  ברכה  ומבקשים  אמת  תורת 

ובעבודת התפלה:
זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  כשאהי'  הנה 

אזכיר למילוי משאלות לבבם לטובה.
ובודאי שמעו מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בביאור הענין אשר בענין הברכה 
שדה  כשיש  מצליחה  אשר  הברכה  ענין  זהו  כי  ברכה,  גשמי  הלשון  רגיל 
חרושה וזרועה, ואזי הגשמים בירידתם פועלים תוספת צמיחה כמה וכמה 
וזריעה  החרישה  נחיצות  גדלה  כמה  עד  בפשטות  מזה  מובן  ככה,  פעמים 
ושל  שלו,  ענין  אלא  זה  הי'  לא  הרי  מקודם  כי  ברכה,  בקשת  לאחר  ביחוד 
שאר ישראל רק מצד הענין דכל ישראל ערבים זב"ז, משא"כ כשבקש ברכה והמבוקש מלא בקשתו, ובפרט אם המבקש 
הוא צדיקא דאתפטר דאשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי הרי לוקח הוא ע"ע ג"כ האחריות כלפי צדיק זה שהברכה 
למותר,  אך  בזה  והאריכות  המתברך,  מצד  ועכוב  מניעה  כל  תהי'  ולא  אפשרית  היותר  במדה  פעולתה  לפעול  תוכל 
בטח ראו מכתביי הכלליים לתלמידי הישיבות לר"ה תשי"א ולחג הפסח תשי"ב, ומשתדלים לעשות כפי יכולתם בכיוון 

המטרות ההן, והשי"ת יצליחם.
בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים, חי"ק.

* מענה על מכתב כמה תלמידים שנתקבלו לישיבת 'תורת אמת' בירושלים עיה"ק, ובו ביקשו
 ברכה להצלחה בלימוד נגלה, בלימוד דא"ח ובעבודת התפילה. (מתשורה גארדאן)

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מעשה הקרבנות פרק הל' בכורים פרק ג־ה.י"ב בשבטו'
מל"ת קמט*. מ"ע קלב.ה.

מ"ע קלג. קמג. קמד.פרק ו.פרק ו־ח.י"ג בשבטש"ק
מ"ע פ. פא.פרק ז.פרק ט־יא.י"ד בשבטא'

פרק יב. הל' שמיטה ויובל.. בפר־ט"ו בשבטב'
מ"ע פב. קלה. מל"ת רכ. פרק ח.קים אלו. פרק א־ב.

רכא. רכב.

מל"ת רכג. מ"ע קלד. קמא. פרק ט.פרק ג־ה.ט"ז בשבטג'
מל"ת רל. רלא.

מ"ע קמ. קלו. קלז. מל"ת פרק י.פרק ו־ח.י"ז בשבטד'
רכד. רכה. רכו.

מ"ע קלח. מל"ת רכז. מ"ע פרק יא.פרק ט־יא.י"ח בשבטה'
קלט.

י"ט בשבטו'
פרק יב־יג. שאלו שלום וגו'. ספר 

עבודה והוא ספר שמיני.. הל' בית 
הבחירה.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קסט. קע. מ"ע קפג. פרק יב.
מל"ת רכח. מ"ע כ.
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 הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש, פרשת בשלח

י"ג בשבט
שחרית: נוהגים לעמוד בעת קריאת השירה1.

חומה)  להם  ב"(והמים  לנגן  נהוג  חיינו  בבית 
בסוף־ כמו  (יד,כב)  הראשון  ומשמאלם"  מימינם 
וכן  ”חזק",  לפני  כמו  (יד,כט)  ובשני  רגיל,  פסוק 
עצמה  בשירה  (יד,לא).  עבדו"  ”ובמשה  בתיבות 
ה':  שם  מוזכר  שבו  מקום  בכל  מנגנים  טו)  (פרק 
פסוקים א־ג. ו. יא. טז־יט. ובשירת מרים (טו,כא): 
נווה  אל  בעזך  ב"נהלת  וכן  בים"  לה'...  ”שירו 

קדשך" (טו,יג)2.
(ז'  ֶזכר  את  ”תמחה  הפרשה:  בסוף  קוראים3 
הן  עמלק",  בצירי)4  (ז'  ֵזכר  ואחר־כך  בסגול), 

כשהרבי  בדרך־כלל  כולל־חב"ד.  לוח  עמ' 31.  ספר־המנהגים   (1
היה עומד בקרה"ת, הפנה פניו אל הס"ת מ"ויושע" מתחילת או 
מאמצע הפסוק לערך (לא היתה קביעות בזה) ועד גמר שירת 
לשבת  שהחל  מאז  תשל"ח,  שנת  לאחר  גם  אז  עמד  וכן  מרים; 

בקרה"ת.
מרדכי  ר'  הרה"ח  הבעל־קורא,  של  קרה"ת  בהקלטת  הוא  כן   (2
’אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ריז. אדמוה"ז  שוסטערמאן ע"ה. וראה 
היה קורא בתורה את שירת הים בנוסח־טעמים מיוחד, השונה 
וכן  שבתורה,  השירות  משאר  וגם  השנה  דכל  הקריאה  מנוסח 
נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח־צדק, 
שלימד זאת להרה"ק הרז"א אחי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע (לקוטי־

דיבורים ח"ב עמ' 460. וראה בסה"ש תש"ו עמ' 38, ובלה"ק בס' 
שש"פ  ליל  בסעודת  משיחה   1070 עמ'  ח"ד  אדמוה"ז  תולדות 

תש"ו).
3) שם, ובמנהגי פורים בעמ' 72. וראה שם הערת הרבי בארוכה. 
או  ספרדי  במבטא  לקוראים  שייכת  ההוראה  אין  (לכאורה 

”ישראלי" שאינם משנים בכל מקום בין צירי לסגול).
הפעמים.  בשתי  ’מונח'  הטעם  את  לקרוא  לדייק  יש  כמובן,   (4
רק  לחזור  אנ"ש  בין  רגילים  אחת,  בתיבה  וטעה  בתורה  הקורא 
על התיבה המוטעית, כמו כאן בניקוד תיבת ”זכר" (ואין חוששים 
עצמו).  בפסוק  כתובות  יחד  גם  המילים  שתי  כאילו  שיישמע 
פרמ"ג  ס"ב,  סד  סי'  קריאת־שמע  הל'  אדמוה"ז  בשו"ע  וראה 

שם, א"ר סי' קלז ס"ק ד וב'התקשרות' גיליון ש"מ עמ' 19 וש"נ.

בשביעי והן במפטיר [בדבר שלילת ’הכאת עמלק' 
כבר נתבאר ב'התקשרות' גיליון קט5].

שנה"  ארבעים  נביאה...  אשה  ”ודבורה  הפטרה: 
(שופטים פרק ה)6.

קַאשע'7  ’שווַארצע  שירה  בשבת  לאכול  המנהג 
[דייסה ממין קטניות הנקרא כיום בארץ (בטעות8) 

’כוסמת'], ומקורו כדלהלן:
בשבת שירה תש"ב סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
נ"ע9: ”המהר"ל מפראג [שהיה מייסד, מבסס ומפיץ 
של מנהגי ישראל10] קבע מנהג11, אשר בשבוע של 

5) וכבר כתבו זאת פוסקים בדורות שעברו, כמובא ב'ילקוט יוסף 
– מועדים' (ה) עמ' 259.

ובשיחות־קודש  כולל־חב"ד.  לוח   .32 עמ'  ספר־המנהגים   (6
תשל"ו ח"א עמ' 459 איתא, שמנהג חב"ד בד"כ לקצר בהפטרות, 
להוציא פרשתנו [ההפטרה הארוכה ביותר!] כי בה גם המלחמה 
שליט"א  מאזוז  מאיר  ר'  [הרה"ג  עיי"ש.  השירה,  מן  חלק  היא 
כתב לי בטעם הדבר שהספרדים בד"כ מקצרים בהפטרות, כיוון 
פסוקים  מכ"א  לפחות  שלא  האשכנזים  מקפידים  הרוב  ”שעל 
וזה  סגי,  עניינא  דסליק  דהיכא  סומכים  והספרדים  בהפטרה, 
מצאתי בכעשר הפטרות במשך השנה. רק בהפטרת פ' שקלים 
מיחלפא שיטתייהו של האשכנזים והספרדים. ומנהגנו בתוניס 
חב"ד  ומנהג  אשכנז" -  כמנהג  שנים'  שבע  ’בן  שם  גם  להתחיל 

שם כהספרדים].
7) ספר־המנהגים עמ' 72. לוח כולל־חב"ד. המקור - היום־יום, י"ז 
בטבת. ובהערות וציונים שם ח"ב ציין שהמנהג נזכר כבר בב"ח 
האמור  לכל  קשור  וכנראה  מסתפקים.  והתוספות  ד"ה  רח  סי' 

בקטע הבא (כיוון שהמאכל חביב על העופות).
ירושלים'  ’מנחת  סידור  ב.  ס"ק  רח  סימן  משנה־ברורה   (8
’דגן'  ערך  אנציקלופדיה־תלמודית  וראה   .1057 עמ'  (תשל"ב) 

ובציורים שם.
9) ספר־השיחות תש"ב עמ' 73 (תרגום מאידיש).

10) ’התוועדויות' תשמ"ז שבהערה הבאה.
זה  מנהג  עתה  מחדשים  היו  ”והלוואי  הרבי:  העיר  בשעתו   (11
בכל קהילות ישראל", ’התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 448 (ועיי"ש 
עמ'  ח"ב  ובלקוטי־שיחות  מוגה).  בלתי   -  454 בעמ'  בחריפות 
522 מבאר ההוראה מסיפור זה, עיי"ש. אולם למעשה, כשהציעו 
כי   – עתה  זה  כל  להעתיק  ”לא  בהוראה:  נענו  עד"ז,  לפרסם 
כנראה נשתקע המנהג לגמרי, וכשם שמצווה כו' כך כו'" (=כשם 

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

הלכות ומנהגי חב"ד
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האדם עץ השדה
...שלום וברכה!

...וגם מענין דיומא דפגרא דחדש זה הוא יום ראש השנה לאילנות, הרבה יש ללמוד בזה, כי האדם השם 
לבו לכל הנעשדה מסביב לו הרי מכל דבר ודבר יוסיף חכמה על חכמתו בהנהגה שבין אדם למקום ובין 
אדם לחבירו, ולאו דוקא ממחזה בלתי רגיל, אלא אפילו מענינים המצוים ביותר, וכמו אילן צומח, כמה 

הוראות בחיי היום יומיים של האדם יש להבין.
ואעיר בזה על אחדים מהם, והם:

האילן  גוף  שרש,  בשלשה:  בכלל  הנכללים  רבים  מחלקים  מצורפים  האילנות  ובפרט  הצומח  מין  רוב 
(גזע, ענפים, עלים) פירות (קליפה, הפרי עצמו, גרעינים). 

מהחילוק אשר ביניהם: השרש – נעלם הוא מעין הרואה, אבל עיקר חיות האילן ע"י נמצא (אף שגם ע"י 
העלים שואפים האילנות מן האויר חומרים המוכרחים לחייהם, וכן קולטים החום מקרני השמש וכיו"ב), 
עוד זאת, אשר דוקא ע"י השורש עומד האילן על עמדו ואם שרשיו חזקים לא יירא מכל רוחות המנשבות 

שיעקרו אותו.
גוף האילן – הוא הוא רוב המכריע של בנין האילן, מזמן לזמן מוסיף הוא בעובי בענפים ובעלים, עד 

שעל ידו – ובפרט ע"י גזע האילן – יודעו שנות האילן.
אבל תכלית שלימות האילן הוא העשותו פירות, כי ע"י הגרעין הוא מזריע זרעו להצמיח אילנות חדשים 

דור אחר דור.
והנה האדם עץ השדה, היינו אשר בכמה פרטים דומה האדם למה שנראה באילן ועץ השדה ואפילו 

בחייו הרוחניים, וגם הם בכללותם: נחלקים לשלשה סוגים:
כשגדל  ואף  ית'  הבורא  הוא  חיותו,  ומקור  מקום  עם  קשור  הוא  ידה  על  אשר  האמונה,  היא  השרש – 

בחכמה תורה ומצות חיותו נמשך לו ע"י אמונתו בד', דתו ותורתו.
גזע וגוף האילן – הם הם לימוד התורה וקיום המצות ומעשים טובים, אשר הם צריכים להיות רוב בנין 
ורוב מנין של מעשי האדם ופעולותיו, וע"פ רוב המצות וגדלו בתורה ניכרו ימי שנות חיי האדם, היינו 

חיים מלאים תוכן של חכמה ומעשה.
פירות – תכלית שלימות  האדם הוא, כאשר, נוסף ע"ז שהוא מקיים כל המוטל עליו בינו לבין עצמו, 
הנה משפיע הוא על חביריו והסביבה שלו שגם הם יהיו על צד השלימות, והיינו שפעולתו היא "גרעין" 
המצמיח אילן (אנשים) בעל שרשים (עיקרי האמונה) גזע וענפים (תורה ומעשים טובים) ונושא פירות 

(מזכה את הרבים).
המורם מכל הנ"ל: שרש האדם ועיקרו – היא אמונה תמימה. חלישות באמונה מעמידה בסכנה קיום חייו 

הרוחניים של אדם גדול אפילו.
רוב מנין ורוב בנין האדם – הם מעשיו הטובים ההולכים ומתרבים מיום ליום.

הם  גם  להיות  אותם  ומזכה  הרבים  על  משפיע  כשהוא  היינו   – פירות  נושא  הוא  האדם  שלימות  אבל 
ממלאים את תפקידם ומטרת בריאתם אשר אז פעולתו עושה פירות ופירות פרותיהן דור אחר דור וזכות 

זה תלוי בו.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

(אגרות קודש כרך א' קלה)

הזמן גרמא

הניסים שעוררו קנאה 
אצל האומות

ופחד"  הפילה "אימה  ישראל  לארץ  ישראל  בני  של  הצפויה  הכניסה 
על אדום ומואב • אך מדוע הם פחדו, בשעה שבני ישראל כלל לא 
לבני  משפחתית  מקרבה  שבאו  עמים   • ארצם?  את  לכבוש  התעתדו 
שחולל  והמופתים  הניסים  את  בראותם  בקנאה,  מלאים  היו  ישראל 
הקב"ה לבני ישראל • ביאור נפלא בפירוש רש"י, משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
בנוגע לפירוש רש"י בפרשתנו – נתעכב על פסוק 
אילי  אדום  אלופי  נבהלו  "אז  ט"ו:  בקאפיטל  ט"ו 
מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען", ומפרש 
הי'  לא  והלוא   – מואב  אילי  אדום  "אלופי  רש"י: 
אלא  הולכים?  עליהם  לא  שהרי  כלום,  לירא  להם 
מפני אנינות, שהיו מתאוננים ומצטערים על כבודן 

של ישראל".
וצריך להבין:

ומצטערין  מתאוננים  שהיו  ד"אנינות,  הטעם 
כל  אצל  לכאורה,  שייך,   – ישראל"  של  כבודן  על 
אצל  היה  זה  שעניין  הטעם  מהו  כן,  ואם  האומות, 

אדום ומואב בלבד?
שלפני  בפסוק  שהרי   – יותר  גדולה  זו  וקושיא 
רש"י:  ומפרש  ירגזון",  עמים  "שמעו  נאמר  זה1 
של  עניין  היה  לא  שאצלם  כלומר,  "מתרגזין", 
באים  הם  עלינו  ש"אמרו  כנען"  "יושבי  (כמו  פחד 
של  עניין  אם  כי  ארצנו"),  את  ולירש  לכלותינו 
רוגז בלבד, מפני שלא יכלו לסבול את כבודם של 
ישראל (על דרך שמפרש רש"י בפסוק דילן "שהיו 

1.  פסוק יד.

ישראל"),  של  כבודן  על  ומצטערים  מתאוננים 
 – העמים  כל  אצל  היה  זה  שעניין  בכתוב  ומפורש 
"שמעו עמים ירגזון" ("עמים" סתם), ואם כן, מהו 
ומואב  אדום  אצל  שניתוסף  המיוחד  העניין  איפוא 

דווקא?!
גם צריך להבין:

מפרשי רש"י2 מקשרים את פירוש רש"י עם דברי 
תאמר  אם   – אדום  אלופי  נבהלו  "אז  המכילתא: 
נאמר3  כבר  והלוא  ארצנו,  את  לירש  באים  שהם 
אל  ואומר4  עשו,  בני  אחיכם  בגבול  עוברים  אתם 
תתגרו בם, הא מה תלמוד לומר אלופי אדום, מפני 
אנינות כו'". וכן בנוגע ל"אילי מואב" – "אם תאמר 
שהם באים לירש את ארצנו, והלוא כבר נאמר5 אל 
תצר את מואב . . הא מה תלמוד לומר אילי מואב, 

מפני אנינות כו'".
והאריכו לפלפל בדבר – "ואלו6 הדברים תמוהים 
של  הללו  באזהרות  ישראל  צוו  לא  שהרי  מאד, 

2.  רא"ם ושפ"ח.
3.  דברים ב, ד.

4.  שם, ה.
5.  שם, ט.

6.  פי' הרא"ם.

דבר מלכות
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אדום ושל מואב אלא בשנת הארבעים . . ושמעו 
ישראל  כשיצאו  ראשונה  בשנה  היתה  עמים 
האותות  אותן  כל  להם  שנעשו  מיד  ממצרים, 
והמופתים, שעדיין לא הוזהרו לא באזהרת אל 
תתגרו בם ולא באזהרת אל תצר את מואב ואל 
אל  "שציווי7  לומר  בהכרח  ולכן,  בם"?  תתגר 
תצר ואל תתגר בם מלחמה נצטווה שנים הרבה 
קודם שנכתבו, ואף אם נכתבו בשנת הארבעים 

לצאתם".

"והלוא  בפשטות  כותב  שרש"י  מכיוון  אמנם, 
עליהם  לא  שהרי  כלום,  לירא  להם  הי'  לא 
בפשטות  מובן  להיות  הדבר  צריך   – הולכים" 
שקלא־ לכל  להיכנס  מבלי  למקרא,  חמש  לבן 

וטריא הנ"ל.
מפורש  מפסוק  לכך  סתירה  יש  ולכאורה, 
בפרשת בלק8: "ויגר מואב מפני העם . . ויאמר 
מואב . . עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו 
כלחוך השור את ירק השדה", כלומר, שמואב 
פחד מבני ישראל שישמידום כו', ואם כן, הרי 
זה להיפך ממה שכתב רש"י בפרשתנו ש"לא הי' 

להם לירא כלום שהרי לא עליהם הולכים"?!
ואף שהבן חמש למקרא לא למד עדיין פרשת 
תתעורר  בלק  פרשת  ילמד  כאשר  הרי   – בלק 
להבהיר  רש"י  צריך  כן,  ואם  זו,  קושיא  אצלו 
שיתבאר  וכפי  בלק!  בפרשת  פנים  כל  על  זאת 

לקמן.

7.  פי' השפ"ח.
8.  כב, ג־ד.

ג. 
הביאור בפירוש רש"י – בקיצור על־כל־פנים:

להם  היה  לא  "והלוא  בפשטות  שואל  רש"י 
לירא כלום שהרי לא עליהם הולכים" – מכיוון 
שבכל הפסוקים שבהם למד הבן חמש למקרא, 
עד עתה, אודות הארץ שבה עומדים בני ישראל 
להיכנס, הוזכרה תמיד "ארץ כנען" בלבד (ולא 
ומואב  לאדום  אין  שכן,  ומכיוון  ארצות),  שאר 

אם  כי  הולכים",  עליהם  לא  "שהרי  לפחד  מה 
על ארץ כנען.

עמים  "שמעו  בפסוק  רש"י  שפירש  וכפי 
מוסיף  אינו  דלכאורה,  "מתרגזין",   – ירגזון" 
מאומה על מה שנאמר בכתוב? – אלא כוונתו 
בזה להדגיש שלא נטעה לפרש שרוגז זה קשור 
ד"ירגזון"  הפירוש  אלא  פחד,  של  עניין  עם  גם 
שאינם  מפני  רוגז  בלבד,  "מתרגזין"  אלא  אינו 
[כפי  ישראל  של  הצלחתן  את  לסבול  יכולים 
רש"י,  למד  שעמו  למקרא  חמש  הבן  שיודע 
הצלחה  לו  שיש  יהודי  רואה  הגוי  שכאשר 
לסבול  יכול  שאינו  מפני  שן  חורק   – מיוחדת 
זאת], אבל אין לזה כל קשר עם עניין של פחד, 
ארץ  את  לכבוש  התכוננו  ישראל  שבני  מכיוון 

כנען בלבד, ולא שאר ארצות.
ולכן שואל רש"י – בפשטות – מה מקום לעניין 
של פחד אצל אדום ומואב, "והלוא לא הי' להם 
לירא כלום שהרי לא עליהם הולכים", כמו כל 
שאר האומות שאצלם לא הי' עניין של פחד, כי 

אם "ירגזון" בלבד.
למקרא  חמש  הבן  כאשר  גם  ואף־על־פי־כן, 

המושג של "קנאה" שייך רק אצל מי שחושב שגם הוא 
ראוי ושייך לדבר, שאז מקנא הוא בכך שחבירו קיבל את 
הדבר, והוא – לא קיבל. מה־שאין־כן בנוגע לדבר שאינו 
שייך אליו כלל וכלל – לא שייך עניין של קנאה, מכיוון 
שאין זה שייך אליו כלל, כי אם עניין של "רוגז" בלבד
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והרי  הים,  על  לחנות  נצטוו  היאך   – צפון"  בעל 
אסור לאדם לומר לחבירו המתן לי בצד עבודה־

זרה פלונית (סנהדרין סג, ב). ותירצו שהאיסור מופנה 
האור  תמה  הקב"ה.  על  חל  אינו  אך  אדם,  כלפי 
עבודה־זרה  ששם  אדם  לגבי  גם  הדין  הרי  שמח: 

הכתוב בתורה מותר להזכיר?
אלו  בדברים  ונותן  שנושא  (לאחר  הרבי  מבאר 

ב'לקוטי שיחות' כרך כג עמ' 167 ובהערה 17): 
לפי בעלי התוספות ההיתר להזכיר שם עבודה זרה 
ללא  סתם  כשמזכירנה  דוקא  הוא  בתורה  הכתוב 
לי  וצורך (כמו "המתן  הזכרה  אך  צורך (וחשיבות); 
ממשות"  בה  "נותן  שאז  פלונית")  זרה  עבודה  בצד 

אסור גם בע"ז הכתובה בתורה.

הרמב"ם כיוון לגמרת זבחים
נפדין  אינן  שני  מעשר  בכסף  הנלקחות  "פירות 
בריחוק מקום... זה חומר[ה] בלקוח בכסף מעשר 
מפירות מעשר עצמן" (רמב"ם הלכות מעשר שני פרק שביעי 

הלכות א־ב).

 (81-75 עמ'  לד  כרך  שיחות'  ('לקוטי  ארוכה  בשיחה 
פדיון  גדר  את  לבאר  אופנים  שלושה  הרבי  מציג 
מעשר־שני וההבדל ביניהם ומסביר את השייכות 
המיוחדת של הכלל "מצינו טפל חמור מן העיקר" 

לתוכן מצות מעשר־שני.
בהערה 6 בשיחה נאמר:

בכמה  שמצינו  למה  דומה  זה  שדין  הרדב"ז  דברי   
במסכת  מקורו  העיקר  מן  חמור  שטפל  מקומות 
זבחים מח סוף עמוד ב' ואילך – וראה אור שמח כאן, 

שהרמב"ם כיון לדברי הגמרא בזבחים.

גולה לעיר מקלט 
הכבד ושב במקומך

לעולם  מקלטו  מעיר  יוצא  אינו  רוצח  מדוע 
צריכים  כשרבים  וכו',  מצוה  לדבר  ואפילו 

לתשועתו (רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ז' הלכה ח)?
שביציאתו  מכיון  הוא  שמח  האור  של  ביאורו 
הוא מסכן את עצמו – אין חובה עליו לסכן עצמו 

בשביל טובת חבירו דחייך קודמין.
עמודים  לח  כרך  שיחות'  ('לקוטי  זה  ביאור  מביא  הרבי 
128-127) ואת הקושי שקיים עליו: א. לדעת הרבה 

לספק  עצמו  להכניס  בדבר  חיוב  יש  פוסקים 
גם  ומה  ודאית,  מסכנה  חבירו  להציל  כדי  סכנה 

ובטח  ישראל  כלל  של  בפיקוח־נפש  כשמדובר 
מדוע  ב.  הדם.  גואל  מפני  עצמו  על  להגן  יוכל 
שלא ננעול דלת בפני גואל הדם עד שאותו גיבור 

שבגלות יציל בינתיים את כלל ישראל.
בסופו של דבר מבאר הרבי תירוץ משלו.

הקושי בפירוש כי הרמב"ם
 השמיט את "לקדשו"

מצרים  ביציאת  ונפלאות  בנסים  לספר  בחיוב 
זכור  שנאמר  כמו  הזה...  היום  את  "זכור  שנאמר 
את יום השבת" ידועה תמיהת האחרונים מה רצה 
('לקוטי  בהרחבה  בזה  דן  הרבי  מקורו.  ומה  בזה 

שיחות' כרך כא עמ' 68 ואילך).

וכותב בהערה 26: 
שם  לרמב"ם  שמח  האור  בפי'  הדוחק  מובן  ועפ"ז 
ומדברי  לקדש  התורה  שמן  "כמו  הרמב"ם:  שכוונת 
סופרים לזכרו על היין וכי לית לי' יין מקדש אריפתא 
לזכור  התורה  מן  מצוה  כאן  הוא  כן  הפת],  [=על 
הנסים ולספר אותם ורבנן תקנו על היין וכי לית לי' 

יין אומר ההגדה על הפת".
הקושי בפירושו של האור־שמח – לדברי הרבי:

"לקדשו",  תיבת  גם  להעתיק  לי'  הוה  זה  לפי  "כי 
שמזה הוא (כל) הלימוד".

איך קיימו בני ישראל את
 מצוות כתיבת ס"ת?

קיומה  ואופן  תורה  ספר  כתיבת  מצוות  בעניין 
מבאר  עמ' 215)  כד  כרך  שיחות'  ('לקוטי  הראשונה  בפעם 
הרבי, שכיון שהיה זה זמן שמן הנמנע היה שכל 
אחד יכתוב לו ספר תורה לעצמו, כתב להם משה 
רבינו י"ג ספרי תורה ספר תורה לכל שבט, והיו 
ספרי תורה של קהל, וממילא "לב בית דין מתנה 
בספר  מהם  אחד  כל  שילמד  שבשעה  עליהן" 
רבינו  משה  ע"י  נכתבה  מלכתחילה  הרי  התורה, 

בעבורו.
ומציין הרבי בהערה 62:

ראה גם אור שמח להלכות ס"ת שם. אבל שם מוכיח 
פי  על  אבל  שותפין,  של  תורה  בספר  דיוצאין  מזה 
המבואר בפנים אין מזה ראיה, כי שם היו ספרי תורה 

של קהל דלב ב"ד מתנה עליהן.

[וראה עוד 'חידושים וביאורים בש"ס' כרך ג' סימן יג (עמ' 
סח) הערה 3. סימן יז עמ' פט.]
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הוי  שאשרה  הוכחה  שום  אין  שבפנים,  זו  גירסא 
נראה  בחלקה,  שבסוגריים,  הגירסא  ולפי  כע"ז. 
שמח'  ה'אור  גירסת  כמו  ולא  כמצבה.  שאשרה 
אשרה  מצבה,  אלא  לי  "אין  שמעוני):  (כבילקוט 
וכו'".  לאבות  ששנואה  וע"ז  אשרה  מנין?..  וע"ז 
שלפי גירסא זו מפורש שאשרה כעבודה זרה (נעתק 
(ה)  א  גיליון  שנייה  שנה  ת"ו,  ירושלים  תורה'  ב'יגדיל  זה  פיענוח  כל 

עמ' 8).

כרך  ('אגרות־קודש'  תשי"ג  בשנת  הרבי  אל  פנה  הוא 
שם  ראה  זו,  הנחה  קיבל  לא  והרבי  פד־פה)  עמודים  ז' 

לשון  דיוק  בהבנת  התמקד  מאידך  אך  בהרחבה, 
הרמב"ם "הנוטע אילן אצל המזבח.. אע"פ שעשאו 

לנוי למקדש ויופי לו הרי זה לוקה שנאמר וכו'".
ותמה מהיכי תיתי לחלק.

וכאן ממשיך: "באור שמח מציין להמכילתא (עה"פ 
זה אלי ואנוהו – בשלח יד, ב) אעשה לפניו מקדש נאה".

ותגובת הרבי:
ואולי כוונתו לתרץ קושיא זו (ומסיים :) ודוחק.

הרבי מיישב:
בטל  הוא  הרי  לנוי  עשאו  באם   – הוא  החילוק 
נפסק  זאת  ובכל  סוכה,  נוי  וכמו  ידו,  על  להמתנאה 
יהיה  שהאילן  הגוים  מטרת  היתה  זו  כי  שלוקה  הדין 

טפל ובטל להמזבח שלהם כדי שיתקבצו שם העם.
ומענין לענין:

ח)  עמ'  ב'  כרך  ('אגרות־קודש'  תש"ה  תשרי  בחודש 
האיסור  לענין  לשאלה  בהרחבה  הרבי  התייחס 
עץ,  כל  לך  תטע  לא  משום  בעזרה  סוכה  לעשות 

איך אכלו הכהנים שיירי המנחות בחג־הסוכות.
כותב הרבי:

וגם  עץ,  של  בנין  תנאים:  שני  דורש  תטע  לא  איסור 
של קבע. ולפי דעת הכסף־משנה נדרש תנאי שלישי: 

קבוע בבנין,
ואם כן יכול לעשות סוכה בלי תנאים אלו, וגם הסכך 
הרי הוא מקש ועלים ולא עץ (יעוין שבת סו, א, והעיר על זה 

באור שמח על הרמב"ם שם).

כבר ציין האור־שמח...
במכתב משנת תש"ז – 'אגרות־קודש כרך ב' עמ' 

רא כותב הרבי:
ט'  הלכה  ג'  פרק  תשובה  הל'  הרמב"ם  שכתב  ...ומה 
מומר לכל התורה כו' בשעה שגוזרין שמד כו' – כבר 
ציין באור שמח לרש"י עבודה זרה נד, א, וברש"י שם 
וצריך־עיון־קצת  לעבודת־אלילים,  לבו  נוטה  מסיים.. 

ממה שכתוב בלחם משנה שם...

מה נשמט בשו"ע בענין 
קריאת התורה?

בראש חודש ניסן שחל להיות בשבת מוציאין ג' 
ספרי תורה – רמב"ם הל' תפלה פרק יג הלכה כא.

ב)  הערה   379 עמ'  א'  כרך  תנש"א  השיחות  (ספר  הרבי  וציין 
למה שכתב הכסף משנה שדין זה נלמד (במסכת מגילה 

כט, ב) בנוגע לר"ח טבת ור"ח אדר.

והרבי ממשיך:
הוצאת  ע"ד  שגם בטור־שולחן־ערוך נתפרש  ולהעיר 
ג' ספרי תורה רק בר"ח טבת שחל בשבת (אורח חיים סוף 
סימן תרפד), ובר"ח אדר שחל בשבת (שם ריש סימן תרפה), 

בשבת  שחל  ניסן  חודש  לראש  בנוגע  נתפרש  ולא 
כבמסכת מגילה.

ומציין בשולי־הגליון, ובאור שמח לרמב"ם שם: 
 6 בהערה  וממשיך   – נשמט".  ערוך  "ובשולחן 
להביא את תירוצו של האו"ש שאין צורך לפרשו, 

שכן הדברים מובנים במכל־שכן. 

• • •

עניית אמן אחר שבועה ואחר ברכה 
של קטן

בהכרח לומר – קובע הרבי – שאף שעניית אמן 
אחר שבועת קטן נחשבת כמו שבועה, הרי לענין 
מפיו",  ברכה  כמוציא  אמן  ש"העונה  אף  ברכה, 
צריך להיות המברך בר חיובא כמותו דוקא. וראה 
הלכה  א  פרק  ברכות  בהלכות  לרמב"ם  שמח  אור 

יא ('לקוטי שיחות' כרך לה עמ' 219 הערה 31).

סנהדרין שפתחו -
 באיזה סנהדרין מדובר?

תחלה  נפשות  בדיני  כולם  שפתחו  "סנהדרין 
ואמרו כולן חייב – הרי זה פטור" (רמב"ם הלכות סנהדרין 

ריש פרק תשיעי).

שמדובר   (117 עמ'  כט  כרך  שיחות'  ('לקוטי  הרבי  מביא 
בסנהדרין גדולה" כמ"ש באור שמח שם".

תמיהה נכונה זכתה לישוב נאה
תמה האור שמח בהלכות עבודה זרה (פרק ה' הלכה 
השאלה  ובהקדים  התוספות,  בעלי  דברי  על  יא) 

על הפסוק: "דבר אל בני ישראל גו' ויחנו גו' לפני 
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ילמד בפרשת בלק "ויגר מואב . . ויאמר . . עתה 
השור  כלחוך  סביבותינו  כל  את  הקהל  ילחכו 
שלמד  ממה  אצלו  יוקשה  לא  השדה" –  ירק  את 
בפירוש רש"י דילן, כי: לאחרי שבלק מלך מואב 
ועוג,  סיחון  ארץ  את  כבשו  ישראל  שבני  ראה 
תחילה  שנכבש  מואב  מארץ  מסויים  חלק  כולל 
על־ידי סיחון (כדברי רש"י9: "חשבון משל מואב 
ידו  ועל  מהם  לקחה  שסיחון  (אלא)   .  . הייתה 
כובשים  שבני־ישראל  היינו,  לישראל"),  טהרו 
ש"יושב  ועד  כנען,  ארץ  מלבד  נוספות  ארצות 
ממלי" – אזי אין כל פלא על כך שעלה בלבו פחד 

ש"עתה ילחכו הקהל (גם) את כל סביבותינו"10.

ד.
שהיו  אנינות,  מפני  "אלא   – רש"י  ומתרץ 

מתאוננים ומצטערים על כבודן של ישראל":
("מתאוננים  ל"אנינות"  "ירגזון"  שבין  החילוק 
ומצטערים") הוא – ש"ירגזון" אינו אלא עניין של 
הצלחתם  את  לסבול  יכולים  שאינם  בלבד,  רוגז 
של ישראל, מה־שאין־כן "אנינות" הוא (גם) עניין 
ומצטערים")  ("מתאוננים  שמקנאים  קנאה,  של 

בכבודן של ישראל.
מי  אצל  רק  שייך  "קנאה"  של  המושג  והנה, 
שחושב שגם הוא ראוי ושייך לדבר, שאז מקנא 
לא   – והוא  הדבר,  את  קיבל  שחבירו  בכך  הוא 
קיבל. מה־שאין־כן בנוגע לדבר שאינו שייך אליו 
מכיוון  קנאה,  של  עניין  שייך  לא   – וכלל  כלל 
שאין זה שייך אליו כלל, כי אם עניין של "רוגז" 

בלבד, מפני שאינו יכול לסבול זאת.
ועל־פי־זה יובן העניין המיוחד שהיה אצל אדום 
כבודן  על  ומצטערים  מתאוננים  ומואב – "שהיו 
של ישראל" – מה שלא מצינו אצל שאר האומות:
 – הוא  ומואב  אדום  שאצל  המיוחד  העניין 
עשו,  של  מזרעו   – אדום  לבני־ישראל:  קירבתם 
בן בנו של אברהם. ומואב – מזרע לוט, בן אחיו 

של אברהם.
ולכן, בראותם את הכבוד הגדול שנפל בחלקן 
"היו   – להם  שנעשו  הניסים  על־ידי  ישראל  של 

9.  חוקת כא, כו.
10.  ראה לקוטי־שיחות חלק ח' עמ' 148 הע' 33.

ישראל",  של  כבודן  על  ומצטערים  מתאוננים 
שהיו  לפי  ישראל,  של  בכבודן  שנתקנאו  היינו, 
סבורים שגם הם ראויים לגדולה וכבוד זה: אדום 
של  הייחוס  כל  שהרי  לו,  מגיע  זה  שכבוד  טען 
 – והוא  יעקב,  של  בניו  להיותם  הוא  ישראל  בני 
ערער  זה  יעקב [ומטעם  של  אחיו  עשו,  של  בנו 
על חלקו במערת המכפלה11, וכיוצא בזה בנוגע 
מפני  זה  על  שוויתר  אלא  ישראל,  בארץ  לחלקו 
סיבה צדדית12], ואדרבה – עשו היה הבכור, אלא 
בנוגע  כן  וכמו  במרמה!  ממנו  הבכורה  שנלקחה 
מפני  זה  כבוד  מגיע  להם  שגם  שטענו   – למואב 

קירבתם לאברהם13.
אמנם, אי משום הא – עדיין אינו מובן: הרי טעם 
זה שייך גם אצל האומות שמזרעו של ישמעאל 
לוט  מזרע  ל"עמון",  בנוגע  וכן  יצחק),  של  (בנו 
(בן אחיו של אברהם), ולא רק אצל אדום ומואב?

והביאור בזה – על־פי מה שכבר למד הבן חמש 
למקרא בפרשיות שלפני־זה:

"שעשה  רש"י14  פירש  כבר   – לישמעאל  בנוגע 
ישמעאל תשובה". ואילו בנוגע ל"בני הפילגשים 
אשר לאברהם" – מפורש בכתוב15: "וישלחם מעל 

יצחק בנו", ושוב אין להם כל שייכות לאברהם.
לאחרי  גם  הרי   – ללוט  בנוגע  [מה־שאין־כן 
בארץ  ישב  "אברם  אחיו",  מעל  איש  ש"ויפרדו 
כנען ולוט ישב בערי הככר גו' עד סדום"16, מצינו 
שכאשר אברם שמע "כי נשבה אחיו" – אזי "וירק 
את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות 
ביחד  עצמו,  את  שהעמיד  היינו,  גו'"17,  וירדוף 
עם כל שי"ח ילידי ביתו, בסכנה של מסירת־נפש, 

וכל זה – כדי להציל את לוט אחיו!].
אודות  רש"י18  פירש  כבר   – ל"עמון"  ובנוגע 
החילוק שבין השמות "עמון" ל"מואב": "זו שלא 
("מואב"),  הוא  שמאבי'  פירשה  צנועה,  הייתה 
היינו,  נקיה",  בלשון  קראתו  צעירה  אבל 

11.  פרש"י ויחי מט, כא – מסוטה יג, א.
12.  ראה פרש"י וישלח לו, ז.

13.  ראה גם גו"א כאן.
14.  חיי שרה כה, ט.

15.  שם, ו.
16.  לך לך יג, יא־ב.

17.  שם יד, יד.
18.  וירא יט, לז.
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שהתביישה בכך שהוא מאביה, והשתדלה להעלים 
ולהסתיר עובדה זו.

אין  ל"עמון"  שבנוגע  בפשטות  מובן  ועל־פי־זה 
שייכותם  מצד  ישראל  בבני  לקנאה  כלל  מקום 
שהרי   – לוט  של  מזרעו  היותם  מפני  לאברהם, 
"עמון"  עבור  גדולה  הכי  בושה  מהווה  זה  "יחוס" 
(דער גרעסטער ּפאטש אין פנים"), שלכן השתדלו 
תמיד להעלים ולהסתיר את עובדת שייכותם ללוט.

את  לכתוב  יכול  ואינו  צריך  אינו  שרש"י  ומובן 
ועמון)  לישמעאל  (בנוגע  הנ"ל  והתירוץ  הקושיא 
מפירושו  בפשטות  מובן  זה  שעניין  דמכיוון   –
בעניינים  יאריך  כאשר  הרי  זה,  שלפני  בפרשיות 
חמש  שהבן  חושב  שרש"י  הדבר  יתפרש  אלו, 
בפרשיות  שלמד  מה  לשכוח  כבר  הספיק  למקרא 

שלפני זה!

ה.
הפסוקים  אודות  והדיבור  שמהלימוד  רצון  ויהי 
ד"תפול עליהם אימתה ופחד גו'"19 – נזכה בקרוב 
עד  ממש,  בפועל  אלו  עניינים  כל  לקיום  ממש 
ועד"20,  לעולם  ימלוך  "ה'  הים:  שירת  לסיום 
כפירוש רש"י21: "לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו".
ועד"),  לעולם  ימלוך  (ה'  זה  דעניין  והשייכות 
הים"  ל"שירת  לבוא,  דלעתיד  הזמן  על  שנאמר 
במדרשי  המבואר  על־פי   – ממצרים)  (בצאתם 

19.  פרשתנו טו, טז.
20.  שם, יח.
21.  שם, יז.

רז"ל22 שאילו זכו ישראל היו נכנסים לארץ, ביחד 
עם משה רבינו, מיד לאחרי קריעת ים סוף, ובלשון 
גאולה  הייתה  ואז  ימים"!  ג'  עד  "מיד  רש"י23: 
שלימה שאין אחריה גלות, ביחד עם קיום הייעוד 

"ה' ימלוך לעולם ועד".
בלתי־ עניינים  בינתיים  שנתערבו  מכיוון  אלא 

רצויים – נתארך הגלות כו', עד לגלותנו זה!
אמנם, לאחרי שכבר עברו למעלה מ-1900 שנות 

גלות, מלבד שבעים שנה דגלות בבל – הרי בוודאי 
לכל  הגלות  י"ח  ישראל  יצאו  שכבר  ובוודאי 
הדעות, ובפרט שכבר לפני מאות שנים ישנו פסק 

דין ברור בגמרא24 ש"כלו כל הקיצין"!...
סוף  להיות  כבר  שצריך  ובוודאי  בוודאי  ולכן, 
והסבר  ביאור  לו  שאין  דבר   – הגלות  לעניין  וקץ 
כלל וכלל לאריכות הגלות, ובלשון הידוע25: "עד 
ואל  תחרש  אל  לך  דמי  אל  "אלוקים26  מתי"... 

תשקוט א־ל"...
עדי קיום הייעוד "וידעו27 כי אתה שמך ה' לבדך 

עליון על כל הארץ".
ַא  זיך  מען  "גיט  ממש  ומיד  שתיכף   – ובשטות 
העבודה  על־ידי  חטיפה,  מלשון   – [כולל  כַאּפ" 
ד"חטוף ואכול חטוף ושתיה"28] שנמצאים בארצנו 

22.  ראה בהנסמן בלקו"ש השבועי הערות 43-4.
23.  בהעלותך י, כט.
24.  סנהדרין צז, ב.
25.  תהילים עד, י.

26.  שם פג, ב.
27.  שם, יט.

28.  ל' חז"ל – עירובין נד, א. וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א 
ע' רסו. "מבוא" לקונטרס ומעין ע' 22.

אמנם, לאחרי שכבר עברו למעלה מ-1900 שנות גלות, 
מלבד שבעים שנה דגלות בבל – הרי בוודאי ובוודאי שכבר 

יצאו ישראל י"ח הגלות לכל הדעות, ובפרט שכבר לפני מאות 
שנים ישנו פסק דין ברור בגמרא ש"כלו כל הקיצין"!...

הרבי וה'אור שמח' 
על הרמב"ם

בחתונתו בשנת תרפ"ט הוענק לרבי הספר 'אור שמח' על 
הרמב"ם • שימוש נרחב בספר בא לידי ביטוי בהערות וציונים 

של הרבי בדבריו

'אור שמח' בנושא
 ידיעה ובחירה

תש"ד  שבט  בחודש  הרבי  שכתב  בתשובה 
('אגרות־קודש' כרך א' עמ' רלז) הוא מזכיר את הנשמה: 

שהיא תמידית (על־דרך הרגיל), עד שאמרו רז"ל 
בלא  אדם  שיהי'  אפשר  ימים  שבעת  עד  אשר 

אכילה־ושתיה (רמב"ם הל' שבועות פרק ה' הלכה כ').

"והוא תמוה"
בהערה (ד) שם מציין הרבי:

ב)  (ד,  מיומא  לזה  רמז  הראה  שמח'  'אור  בספר 
כמלאכי  לשומו  שבמעיו  אכילה־ושתיה  למרק 

השרת".
אך מיד מעיר הרבי:

" – והוא תמוה שהרי שם היתה פרישה של ששה 
ימים ולא שבעה כמו־שנאמר (שמות כד, לז) וכמרז"ל 

(שם ג, ב) זה בנה אב כו' טעון פרישת ששת".

ידיעה ובחירה – "הרבה
 יש להעיר"

מב)  עמ'  ג'  כרך  ('אגרות־קודש'  תש"ט  משנת  במכתב 
מציין הרבי: 

בענין ידיעה ובחירה... דעות חוקרי ישראל נקבצו 
באור שמח על הרמב"ם הלכות תשובה [פ"ו] שם.
עשור לאחר מכן ('אגרות־קודש' כרך ח"י עמ' רמ בשולי־

הגליון) כותב הרבי:

ובמה שכתב באור שמח שם – הרבה יש להעיר.
ובאותו נושא:

ב'לקוטי שיחות' (כרך כז עמ' 153 הערה 35) התייחס 

הרמב"ם  בדברי  שמח  האור  לשאלת  הרבי 
הידועים – דלכאורה אינו דומה לענין הידיעה, 
לאברהם,  בדיבור  בגזירה,  בא  כבר  כאן  כי 

וידיעת הנביאים מכרחת.
הפורענות  שדברי  הרמב"ם  דברי  ע"פ  לתרץ  ויש 
אפיים  ארך  שהקב"ה  יתקיימו  שלא  אפשר 
בנידון־דידן,  ואם־כן  כו'.  תשובה  שעשו  ואפשר 
שאינה  ידיעתו  כמו  רק  (והוא  בפועל  כן  הדיבור 
מכרחת הבחירה), כמו שנתבאר בשיחת פסח שני 

תשד"מ.

הרבי לא קיבל את הפרשנות
הלכה  ו'  פרק  זרה  עבודה  הלכות  ברמב"ם 
ט' נאמר: "הנוטע אילן אצל המזבח וכו' אע"פ 
לוקה  זה  הרי  לו  ויופי  למקדש  לנוי  שעשאו 
ה'  מזבח  עץ  כל  אשרה  לך  תטע  לא  שנאמר 
אלקיך מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים נוטעין 

אילנות בצד מזבח שלה".
(ז"ל)  הילביץ  אלתר  ר'  הרה"ג  והקשה 
לדייק  ניתן  הרמב"ם  מדברי  שלכאורה 
אלא  ממש,  עבודה־זרה  ענין  אינה  ש"אשרה" 
מצבה  וכעין  הגויים.  דרך  היא  שכך  מפני  רק 
שאיסורה משום "שכן היה דרך עובדי כוכבים".
ולפי הנחה זו ביקש להכריע בגירסת הספרי 
"אין  המלבי"ם:  כגירסת  קמ"ו)  פיסקא  שופטים  (פרשת 

לי אלא מצבה (ואשרה), עבודת־כוכבים מנין? 
שנואה  לאבות  שאהובה  מצבה  ומה  הוא:  ודין 
ששנואה  כוכבים  עבודת  (אשרה)  לבנים, 
שנואה לבנים". שלפי  שתהא  דין  לאבות, אינו 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

101010



9

יהודים, צאו מן הגלות!
לבקש את הגאולה בקול גדול 

דין  כפסק   – והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  לפעול  בכוחה  יש  אחד,  יהודי  של  אחת  פעולה  אפילו 
הרמב"ם: "צריך כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל העולם חציו זכאי וכו', עשה מצווה אחת, הרי הכריע את 
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה". על־דרך משל לכף מאזניים שקולה, 

שאפילו "משהו" יכול להטות לכף זכות.
ויש להוסיף, שבזה נכללת גם הפעולה לעורר אודות התקווה והציפייה והדרישה על־דבר ביאת המשיח 
(דבר המקרב ופועל את ביאת המשיח), אשר גם בעניין זה מודגש הכלל ד"המעשה הוא העיקר" – לצעוק 

ולבקש בפועל ממש!
ועל־דרך שמצינו בנוגע לכללות עניין התפילה – שעם היותה "עבודה שבלב", "אי זו היא עבודה שבלב . 
. זו תפילה", מכל־מקום אין להסתפק בכוונת הלב ובמחשבה בלבד (אף־על־פי שבוודאי יודע הקב"ה מה 
שמכוון בליבו ומחשבתו), אלא צריך להיות דיבור בפה דווקא. שכן ביחד עם העילוי ד"קלא פנימאה", 
הרי "לא יתפלל בליבו בלבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו, ומשמיע לאוזניו", היינו, שה"קלא פנימאה" 

הוא באופן שחודר את כל כוחות נפשו, עד שנמשך ומתגלה בדיבור ממש.
ומכיוון שכן, צריכים לצעוק בכל כוחות הנפש ובקול גדול: "עד מתי", "דַאלָאי גלות" [=הלאה הגלות]!!

[ופשוט: שאין סתירה לזה ממאמר רז"ל "המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה" – שהרי עניין זה 
אינו אלא כאשר יש מקום לחשוש שכוונתו בהשמעת קולו הוא "כאילו אין הקב"ה שומע תפילת לחש", 

מה־שאין־כן כאשר השמעת הקול היא "כדי לכוון יותר"].
והעיקר, כאמור, גאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו בפועל ממש.

 (משיחת שבת פרשת בשלח, שבת שירה, ט"ו בשבט תשמ"ו – התוועדויות ה'תשמ"ו, כרך ב' עמ' 508)

לצעוק ולבקש מתוך שמחה
השבת,  ביום  שנמצאים  מכיוון  אף־על־פי־כן  אבל  מתי",  "עד  לצעוק  אמנם  שצריכים  הטוענים  ישנם 
ש"אין עצב בו", ואדרבה: "וקראת לשבת עונג" – אין מקום לצעוק "עד מתי", שהרי צעקה זו קשורה עם 

הצער על הגלות!
על כך אומרים להם – אדרבה, תצעקו "עד מתי" מתוך שמחה!

ובמכל שכן וקל וחומר: אם כל עניין של תורה ומצוותיה צריך להיות מתוך שמחה, הרי על אחת כמה 
וכמה שבנוגע למצווה רמה ונישאה כהיציאה מהגלות, יציאת כל בני־ישראל והשכינה מהגלות – בוודאי 
"שטורעם"  מתוך  גלות"  "דַאלָאי  צעק  שכן,  ומכיוון  גדולה!  הכי  שמחה  מתוך  להיות  שצריכה  ובוודאי 

ושמחה גדולה!
...ולכן מכריזים עוד הפעם: "אידן, גייט ַארויס פון גלות"... [=יהודים, צאו מן הגלות!].

יש לכם שאלות וקושיות – השאירו אותם בגלות, או שתיקחו איתכם גם את השאלות והקושיות, ו"תשבי 
יתרץ קושיות ואיבעיות", ובכל אופן, העיקר הוא – "גייט ַארויס פון גלות"...

(שם עמ' 527-528)

משיח וגאולה
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הקדושה, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית 
השנה ועד אחרית שנה"29, בירושלים עיר הקודש 
– "קריית מלך רב"30, ושם גופא – ב"מקדש אדנ־י 

כוננו ידיך", כמו שכתוב בשירת הים31,
"כי   – כולל  הארץ,  דשלימות  באופן  וכאמור, 
שלימות  עם  ביחד  גבולך"32,  את  אלקיך  ה'  ירחיב 

29.  עקב יא, יב.
30.  תהילים מח, ג.

31.  פרשתנו יז.
32.  ראה יב, כ. וראה ספרי עה"פ. פרש"י שופטים יט ח. רמב"ם 

הל' רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"ד.

העם, ושלימות התורה ומצוותיה,
משיח  על־ידי  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

צדקנו, ובאופן ד"מיד הן נגאלין"33.
לנגן  שי'  להש"ץ  ציווה  שליט"א  אדמו"ר  [כ"ק 
"יהי רצון כו' שיבנה בית המקדש במהרה בימינו".

הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה].

(משיחת שבת פרשת בשלח תשמ"ה – 
תורת מנחם תשמ"ה כרך ב' עמ' 1115)

33.  רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

יֹאֲחֵזמֹו  מֹוָאב  ֵאיֵלי  ֱאדֹום,  ַאּלּוֵפי  ִנְבֲהלּו  ָאז 
ֵבי ְכָנַען. ָרַעד, ָנמֹגּו ּכֹל יֹׁשְ

רש"י מפרש את המילים "אלופי אדום, אילי 
מואב", שאדום ומואב לא היו צריכים לפחד 
התעתדו  ארצם  את  לא  שהרי  ישראל,  מבני 
"שהיו  בבני־ישראל,  שקנאו  אלא  לכבוש, 

מתאוננים ומצטערין על כבודן של ישראל".
וצריך להבין:

אדום  אצל  דווקא  הקנאה  הודגשה  מדוע 
העמים  לשאר  ביחס  שהרי  בלבד,  ומואב 
מפרש רש"י "עמים ירגזון – מתרגזין" בלבד, 

אך לא מקנאים.
לירא  להם  היה  ש"לא  מניח  רש"י  מדוע 
"ויגר  מפורש  בלק  בפרשת  והלוא  כלום", 
מואב... עתה ילכחו הקהל את כל סביבותינו". 
כלומר, שמואב פחדו שבני ישראל ישמידום!

הביאור בזה:
אכן, מואב לא היו צריכים לחשוש מפני בני 
ישראל, שכן כלל לא הייתה בתכנית הכיבוש 
לתושביה  יש  טעם  ומאיזה  ישראל,  בני  של 
בלבד;  "ירגזון"  העמים  שאר  לכן  לחשוש? 
הם  אך  ישראל,  של  בהצלחתם  צרה  עיניהם 

לא חששו שיבולע להם.
ומתרץ רש"י: לא היה כאן פחד, אלא קנאה. 
לעמי מואב ואדום הייתה קרבה משפחתית 
לבני ישראל – אדום מזרעו של עשו, ומואב 
וההצלחה  הניסים  את  כשראו  לוט.  מזרע 
של בני ישראל, התמלאו בקנאה מפני שהיו 
היה  אדום  כבוד:  מגיע  להם  שגם  סבורים 
בנו של עשו, הבכור, שממנו נלקחה הבכורה 

במרמה, ומואב קרוב של אברהם.
האומות  אצל  גם  הייתה  זו  קנאה  לכאורה, 

מזרעו של ישמעאל ועמון מזרע לוט?
רש"י – "עשה  מפרש  ישמעאל  על  ההסבר: 
ישמעאל תשובה" (בקבורת אברהם, הקדים 
הפילגשים:  בני  ואילו  אליו).  יצחק  את 
אינם   – עמון  בנו".  יצחק  מעל  "וישלחם 
שביקשו  מפני  ישראל,  בני  כלפי  קנאה  אין 

להצניע את ייחוסם שבא מבת לוט ואביה.
בפרשת בלק, לראשונה, יש מקום לעניין של 
פחד: בלק ראה כיצד בני ישראל מתקדמים 
ונוחלים ניצחונות, וכבר כבשו את ארץ סיחון 
בני  שמא  פחד  בליבו  שיתעורר  טבעי  ועוג, 
ישראל "עתה" ישנו את תכניתם ויכבשו "את 

כל סביבותינו".

סיכום


