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אללא  ממתתחלק,  בלתי  עעצצצםם  כל  כיי,  רבי"",  ששטטיקל  "אאַַ  עעמממהם  ששנוסע  אומרר  איננני 
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צרייכים לידדדעעע שכאששר הרבי ננוסעעע עמההם הרריי הווא משגגייחחח בעצמו עעלל כל תתתנועעה 
ותנוועה שלהההם, ובוחןן אאאת עבודדתםםם במילוי השששלייחות, ובבבמממילא צריככיםם למלאאא אאת 

השששליחותת בהיידדורר.
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ויצא | פריצה מתוך החושך

דגאולה,  אתחלתא  קודם  ד"ויצא",  ומצב  במעמד  הגלות,  בזמן  עדיין  אנו  שנמצאים  אף-על-פי 
ואדרבה: מיום ליום הולך וגובר חושך הגלות – אין להתייאש מכל זה ח"ו, אלא אדרבה, צריכים 

להוסיף באור התורה ומצוותיה ביתר שאת וביתר עוז, כדי לבטל ולהפוך את חשכת הגלות.

ודווקא על ידי עבודת בני-ישראל במעמד ומצב דירידת וחושך הגלות – מגיעים לעילוי ד"ויפרוץ 
האיש מאד מאד", באופן נעלה יותר מכפי שהיה קודם ירידת הגלות.

ועד שזוכים לכל העילויים דלעתיד לבוא – כאשר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו", 
ועוד לפני זה – גם כאשר נמצאים בימי הגלות האחרונים – נפעל כבר העניין ד"וישקהו", שזהו 

כללות העניין דאתהפכא.
(משיחת ש"פ ויצא תשמ"ב, תורת מנחם תשמ"ב חלק א' עמוד 457)

לעשות  עליו  מה  ששאל  לעסקן  במענה 
כתב  שבהנהלתו  המוסד  הצלחת  למען 

הרבי:

דעמידה על אתר (לאמתתו של  באופן
[=לטוס]  פליען  ריצה,  הליכה,  דבר), 
(שבמאה  רייט  האחים  של  באוירון 
ברַאקעט  עתה  כנהוג  או  העברה) 

[=רקטה]?

העיקר לנוע

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ח' בכסלו ה'תש"פ – ט"ו בכסלו ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קכא. מל"ת ריא. הל' מכירה פרק טו.הל' מתנות עניים פרק ב-ד.ח' בכסלוו'
מ"ע קכג. מל"ת ריב.

מ"ע קכד. מל"ת ריג. פרק טז.פרק ה-ז.ט' בכסלוש"ק
מ"ע קכב. מל"ת ריד.

מ"ע קל. קצה. מל"ת פרק יז.פרק ח-י.י' בכסלוא'
רלב.

הל' תרומות.. בפרקים אלו. י"א בכסלוב'
מ"ע קכו. קכט.פרק יח.פרק א-ג.

מל"ת קנד.פרק יט.פרק ד-ו.י"ב בכסלוג'
מל"ת קלג. קלד.פרק כ.פרק ז-ט.י"ג בכסלוד'
מל"ת קלה. קלו.פרק כא.פרק י-יב.י"ד בכסלוה'
מל"ת קלז.פרק כב.פרק יג-טו.ט"ו בכסלוו'
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'מים רבים' של 
פנימיות התורה

 לימוד תורה באופן של 'ראיה' הינו נעלה יותר מלימוד תורה באופן של 
'שמיעה' • הר"מ מטשערנאביל תבע מאדמו"ר האמצעי שיגלה חסידות 
באופן של ראיה, וממילא יסתפק במילים ספורות – 'מעט מים' • חב"ד 
של ”מים  באופן  דווקא  חסידות  ללמוד  יש  ולפיכך  פנימיות',  דורשת 

רבים", בהרחבת הביאור, בהשגה ובהבנה החודרים בפנימיות 

א
כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1: 

פעם אמר אדמו"ר האמצעי להרה"ק ר' מָאטעלע 
חוש  לקחו  שפולין  אומרים  ”הרי  מטשערנָאביל: 
הריח, ובכן, האם אתם מרגישים את משיח באחרון 
אמרתי  ”אני  מָאטעלע:  הרר  לו  והשיב  פסח?"  של 
לכם ”יוקח נא מעט מים"2, ולא נתקבל אצלכם, הרי 
הנכם יכולים על ידי שתי תיבות להעלות נשמה בכל 

ארבעה העולמות!".
של  באופן  חסידות  אומר  היה  האמצעי  [אדמו"ר 
הרחבת הביאור, יותר אפילו מאביו, אדמו"ר הזקן. 
 – בקיצור  לומר  ממנו  תבע  מאטעלע  הר'  ואילו 
שתי  ידי  על  שגם  לדבר,  ראיה  והביא  מים",  ”מעט 
נשמה  להעלות  ביכולתו  מים)  (מעט  בלבד  תיבות 

בכל ארבעה העולמות].

ב 
את  שאל  האמצעי  שאדמו"ר  שכיון  ובהקדמה3 – 

עמ'  תשי"א  המאמרים  (ספר  תרצ"ה  פסח  של  אחרון  שיחת   (1
.(240

2) וירא יח, ד.
3) ראה גם אגרות קודש חלק ד עמ' שנה.

של  באחרון  משיח  מרגיש  הוא  האם  מָאטעלע  הר' 
פסח, הרי ברור הדבר שהר' מאטעלע היה במדרגה 
מקום  היה  לא  כן,  לא  דאם  זה,  לעניין  ששייך  וסוג 

שאדמו"ר האמצעי ישאל אותו שאלה כזו.
שאלתו  על  מאטעלע  הר'  השיב  מה  מובן:  ואינו 
של אדמו"ר האמצעי – דלכאורה, תשובתו של הר' 
בבחינת  אלא  השאלה,  מענין  הייתה  לא  מאטעלע 

”טענו4 חטים והודה לו בשעורים"?!
על  לענות  שלא  הכבוד  מדרך  זה  שאין  גם  ומה 
השאלה, אלא לומר עניין אחר. והרי הר' מאטעלע 
מזה  כמובן  האמצעי,  אדמו"ר  את  והחשיב  כיבד 
שהפליא את מעלתו שעל ידי שתי תיבות ביכולתו 

להעלות נשמה כו'.
ועל כורחך צריך לומר, שבדברי תשובתו מרומז 

מענה על שאלת אדמו"ר האמצעי.

ג
ויובן בהקדם הידוע שמדרגת משיח היא מדריגת 
היחידה – למעלה מארבע המדרגות נפש רוח נשמה 
בריאה  אצילות  עולמות  ארבעת  כנגד  שהם  חיה, 
יצירה עשייה, וכנגד ארבע אותיות שם הוי'5 – שהיא 

4) לשון חז"ל – בבא קמא לה, ב.
5) ראה ליקוטי שיחות חלק ו עמ' 108 ואילך.

דברמלכות

4
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האין  עולמות  הם  שכנגדו  יו"ד,  של  קוצו  בדוגמת 
סוף שלמעלה מאצילות6, כמבואר בכתבי האריז"ל7
לגבי  אפילו  משיח  של  מעלתו  חסידות8  ובדרושי 
בינה9,  בחינת  שהיא  נשמה,  בחינת  רבינו,  משה 
ולמעלה אפילו מאדם הראשון, בחינת חיה10 – כיון 

שמדרגת משיח היא מבחינת היחידה.
ומדרגה זו ימשיך משיח בכל ישראל, וגם בכללות 
העולם, ועד לגשמיות העולם כפשוטו – שזהו תוכן 
תורת  וכהכרעת  וגו'",  כבש  עם  זאב  ”וגר  היעוד11 
החסידות12 שאין זה רק משל ומליצה בלבד13, אלא 
כהדעות הסוברות שהכוונה היא לפשטות הדברים 

בפועל ממש14.
וכיון שהדרך לפעול בעולם היא על ידי התורה, 
והיינו,  וגו'",  הוי'  דרך  ”ושמרו  שכתוב15  כמו 
שהגילוי וההמשכה של שם הוי' היא על ידי התורה 
צריך  משיח  של  החידוש  הרי   – ”דרך"16  שנקראת 

להיות לכל לראש בנוגע ללימוד התורה:
על  לימוד:  אופני  ארבעה  ישנם  התורה  בלימוד 
ועל  הדרוש  דרך  על  הרמז,  דרך  על  הפשט,  דרך 
דרך הסוד – כנגד ארבעה העולמות אצילות בריאה 
רוח  נפש  המדרגות  ארבע  וכנגד  עשייה17,  יצירה 

נשמה וחיה18.
לימוד   – התורה  בלימוד  יותר  נעלה  אופן  וישנו 
משיח  של  החידוש  יהיה  שזה  ראיה,  של  באופן 

בלימוד התורה:

ליקוטי  א-ב.  פרקים  מב  שער  א.  פרק  ג  שער  חיים  עץ  ראה   (6
תורה מסעי צה, א. ספר המאמרים ליקוט חלק ב עמ' רב. ספר 

השיחות תש"ג עמ' 137.
7) ראה רמ"ז לזוהר חלק ב מ, ב. ולזוהר חלק ג רס, ב. ועוד.

8) ראה מאמר ד"ה לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו דאחרון 
של פסח תרל"ה. ד"ה והניף ידו על הנהר דאחרון של פסח תרח"ץ.
9) שזהו שאמרו רז"ל (ראש השנה כא, ב) ”חמישים שערי בינה 

נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה".
בחינת  כנגד  באצילות,  ראשו  הראשון  שאדם  שמצינו  כפי   (10

יחידה (ראה דרך חיים שער התפלה פרק לח).
11) ישעיה יא, ו-ח.

12) ראה אור התורה נח (כרך ג) תרע, א ואילך. המשך וככה תרל"ז 
פרק צד. ועוד.

13) ראה רמב"ם הלכות מלכים ריש פרק יב.
14) ראה השגת הראב"ד שם.

15) וירא יח, יט.
16) ראה קידושין ב, ב.

17) ראה בהנסמן ליקוטי שיחות חלק כ"א עמ' 36 הערה 57.
18) ראה קונטרס עניינה של תורת החסידות סעיף ח.

מובן,  ”אינו  שלכאורה  תורה19,  בליקוטי  מבואר 
איך יוכל האחד לשאת ריבוא רבבות אנשים, ועוד, 
והלא אז בתחיית המתים יקומו משה רבינו ע"ה גם 

כל הגדולים שכבר יודעים את כל התורה"?
בפנימיות  הלימוד  יהיה  אז  כי  הענין,  ”אלא 
לבאר,  וממשיך  ממש",  ראיה  בבחינת  התורה.. 
דרך  על  לראייה20...  שמיעה  כלל  דומה  ש"אינו 
ביום  השינה  שבשעת  האריז"ל,  גבי  שכתוב21  מה 
השבת שמע בישיבה של מעלה בפרשת בלק ובלעם 
בשמונים  לפרשם  יכול  שלא  מה  נפלאים  דברים 
שנים רצופים. וזה תמוה לכאורה, איך יכול לתפוס 
בדבור  לומר  שצריך  מה  אחת  בשעה  במחשבתו 
הייתה  שהשגתו  הוא  העניין  אבל  שנה...  שמונים 
החכמה...  עצמיות  ראיית  דהיינו  ראייה  בבחינת 
למעלה מעלה מבחינת השכל כמו שמלובש בהשגה 
ראיית  בבחינת  שמשיג  שמה  שיתכן  עד  ואותיות, 
החכמה בשעה ושתים, כשירצה להלבישה באותיות 

יצטרך על זה זמן שישים או שמונים שנה".
התורה  שלימוד  פי  על  שאף  מובן,  זה  פי  ועל 
שכבר  לאחרי  יהיה  המתים  בתחיית  משיח  ידי  על 
מישראל  נפש  הגלגולים, ”שכל  ענין  כללות  יושלם 
צריכה לבא בגלגולים רבים כו' לעסוק בפרד"ס כפי 
אחד  שכל  כך,  ולידע"22,  להשיג  יכולה  שהיא  מה 
מישראל ידע כבר גם חלק הסוד שבתורה, פנימיות 
העם  כל  את  משיח  ילמד  כן,  פי  על  אף   – התורה 
פנימיות התורה, טעמי תורה23, באופן נעלה יותר, 
למד  שאדם  ש"התורה  במדרש24  רז"ל  שאמרו  ועד 
הוא  הבל  התורה)  פנימיות  גם  (כולל  הזה  בעולם 
לפני תורתו של משיח", ובאופן כזה ילמד עם ריבוא 
שגם  רבינו,  ומשה  האבות  גם  כולל  אנשים,  רבבות 
יהיה  שהלימוד  כיון   – ממנו  ללמוד  מה  יהיה  להם 

באופן של ראיה.

ד
על פי זה יש לבאר המענה של הר' מָאטעלע על 

לאדמו"ר  האמונה  שער  גם  ראה  ואילך.  א  יז,  צו  פרשת    (19
האמצעי פרק נו ואילך.

20) ראה מכילתא יתרו יט, ט.
21) פרי עץ חיים, שער קריאת שמע שעל המטה פרק א.
22)  הלכןת תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק א הלכה ד.
23) ראה גם ליקוטי שיחות חלק כ"ב עמ' 77 ובהערה 68.

24) קהלת רבה ריש פ"ב. פי"א, ח.

28
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דברי אדמו"ר האמצעי בשייכות לגילוי של משיח:
הר'  טען   – משיח  של  הגילוי  אודות  מדברים  כאשר 
יהיה  משיח  של  תורתו  שלימוד  כיון  הרי   – מָאטעלע 
באופן של ראיה, צריך להיות לימוד החסידות באופן של 
”מעט מים", על דרך לימודו של האריז"ל שבמיעוט זמן 
בשמונים  לפרשם  יכול  שלא  מה  נפלאים  דברים  השיג 

שנים רצופים.
האמצעי  מאדמו"ר  תבע  לא  מאטעלע  הר'  כלומר: 
הייתה  טענתו  אלא  החסידות,  תורת  לגלות  שלא 
שיהיה  כפי   – ראיה  של  באופן  להיות  צריך  שהלימוד 

בביאת המשיח, ובשביל זה מספיק גם ”מעט מים".
והביא ראיה לדבריו, שביכולתו של אדמו"ר האמצעי 
”להעלות  תיבות",  ”שתי   – מים"  ”מעט  ידי  על  לפעול 
נשמה בכל ארבעה העולמות" – שזהו החידוש של משיח 
מארבעה  למעלה  להעלותם  ישראל  בכל  עילוי  שיפעל 
קוצו  לבחינת  עשייה,  יצירה  בריאה  אצילות  העולמות 
של יו"ד שלמעלה מארבע אותיות שם הוי', ועד למעמד 
ומצב ש"לא ילמדו עוד איש את רעהו גו' כי כולם ידעו 

אותי"25, ”אותי" דייקא, עצמותו ומהותו יתברך.

ה
או  בשתיים  להשיג  אפשרות  שיש  כיון  ולכאורה: 
שלוש שעות (”מעט מים"), אם כן, מהו הצורך בלימוד 

של ששים או שמונים שנה?!
ובכן:

לכל לראש – הרי השגת עניינים נפלאים בשתיים או 
שלוש שעות הוא עניין השייך לאלו שאוחזים בכך (”די 
ווָאס הַאלטן דערביי"), והרי ידע איניש בנפשיה מעמדו 

ומצבו כו'26.
ועוד זאת – החילוק בין חסידות חב"ד לחסידות פולין 
חב"ד  וכהלשון27:  למקיף,  פנימי  שבין  החילוק  הוא 

דורשת פנימיות!
וכדי שלימוד החסידות יהיה באופן של פנימיות, צריך 
להיות הלימוד באופן של ”רחובות הנהר"28 – מים רבים 
דווקא [מלבד הצורך ב"מים רבים" של תורה כדי לבטל 

25) ירמיה לא, לג.
26) כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר, שיודע בעצמו אינו שייך לכך, ומסתמא 
חושבים  שאינם  ואלו  לכך;  שייכים  שאינם  שיודעים  כאלו  עוד  ישנם 

כן – אין סיבה לפגוע בהם.
27) ספר השיחות תרצ"ו עמ' 94 ואילך.

28) ראה ליקוטי שיחות חלק כ"ה עמ' 349.

ידה  שעל  ההכנה  וזוהי  שבעולם29];  רבים"  ה"מים  את 
באופן  גם  להיות  שיכול  ללימוד  כך  אחר  לבוא  יכולים 
של ”מעט מים", להיותו באופן של ראיה (כבתורתו של 
בפירוש  תורה30  בליקוטי  המבואר  דרך  על   – משיח) 
בידו",  ותלמודו  לכאן  שבא  מי  ”אשרי  רז"ל31  מאמר 
ללימוד  זוכים  הזה  בעולם  התורה  לימוד  ידי  שעל 
ללימוד  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל  עדן,  בגן  התורה 
תורתו של משיח שלמעלה גם מלימוד התורה בגן עדן.

ו
 אך עדיין יש מקום לשאול: כיון שתוכן הסיפור הוא 
שישנם שני אופני הנהגות של מקיף ופנימי, הנה בנוגע 
אלינו, אפשר לומר שמספיק גם אם יהיה באופן מקיף, 
ומהו ההכרח לרדוף (”יָאגן זיך") אחר פנימיות דווקא?

ועל זה באה ההוראה מהמסופר שם אודות דברי הר' 
מאטעלע לאדמו"ר האמצעי, שפנה אליו בלשון רבים, 

באמרו: ”הנכם יכולים כו'".
שסיפר  הנ"ל  סיפור  בפרטי  שהתועלת   – ובהקדמה 
כ"ק מו"ח אדמו"ר ונתפרסם בדפוס, אינה רק בהזכרת 
בזה  יש  בוודאי  אלא  בזה,  וכיוצא  הצדיקים  שמות 

הוראה בחיי היום יום.
וההפלאות  העילויים  כל  לאחרי  הנה   – דידן  ובנידון 
במדרגת הקדושה של הר' מָאטעלע מטשערנָאביל, הרי 
גם  מתייחס  ולכן  פנימיות,  של  הדרך  אינה  שלו  הדרך 

הוא אל אדמו"ר האמצעי ופונה אליו בדרך כבוד כו'.
הים"32 אל  הולכים  הנחלים  ”כל  הנה  סוף  כל  וסוף 

– להתנהג בדרכו של אדמו"ר הזקן, וכידוע33 שנתמנה 
כל  סוף  עד  המגיד  תלמידי  כל  של  החבורה  לראש 
שלימוד  הזקן  אדמו"ר  של  לדרכו  ובהתאם  הדורות, 
והשגה  הבנה  של  באופן  להיות  צריך  התורה  פנימיות 
רבים"  ”מים  של  באופן  להיות  צריך  זה  הרי  דווקא, 

דווקא.

ז
נמצאים  כאשר  יתירה  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל   

בסמיכות לביאת המשיח:

29) ראה תורה אר ריש פרשת נח. ובכ"מ.
30) ואתחנן ו, ג.
31) פסחים נ, א.

32) לשון הכתוב – קהלת א, ז. וראה תורת מנחם חלק י"ח עמ' 105.
33) ראה ”התמים" חוברת ב עמ' נ.
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סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ: 
מאטעלע  רבי  את  האמצעי  אדמו"ר  שאל  פעם 
מטשערנאביל האם מרגיש הוא את המשיח באחרון 
לכם  אמרתי  ”אני  השיב:  מאטעלע  והר'  פסח,  של 
הנכם  הרי  אצלכם,  מים", ולא נתקבל  מעט  נא  ”יוקח 
יכולים על ידי שתי תיבות להעלות נשמה בכל ארבעה 

העולמות!".
ביאור הדברים:

הגלות  בזמן  התורה  שלימוד  בחסידות,  מבואר 
באותיות  שמלובש  כפי   – 'שמיעה'  של  באופן  הוא 
של שכל, ואילו המלך המשיח ילֵמד תורה באופן של 

'ראיה' – כפי שהיא למעלה מאותיות השכל.
יותר  הרבה  נעלה  הינו  'ראיה'  של  באופן  לימוד 
האריז"ל  על  מסופר  'שמיעה':  של  באופן  מלימוד 
שבכדי  עניינים  השיג  השינה,  בעת  אחת,  שפעם 
שמונים  או  לשבעים  נזקק  היה  במילים  לפרשם 
שנה. והיינו, שבשנתו הייתה השגתו באופן של ראיה, 
ומשום כך היה ביכולתו להשיג במשך שעות ספורות 

עניינים שהשגתם ב'שמיעה' אורכת עשרות שנים. 
וזהו תוכן המענה של הר' מאטעלע: הר' מאטעלע 

התורה  פנימיות  שיגלה  האמצעי  מאדמו"ר  תבע 
רבות  במילים  צורך  אין  זה  באופן  'ראיה'.  של  באופן 
ובהסברים ארוכים, כי אם ב"מעט מים", ”על ידי שתי 
תיבות יכולים להעלות נשמה בכל ארבעה העולמות".
לשיטתו  בהתאם  הינה  מאטעלע  הר'  של  תביעתו 
באופן  גילוי  פולין,  שיטת   – התורה  פנימיות  בגילוי 

מקיף בלבד. 
פנימיות  את  לגלות  שיש  היא  חב"ד  שיטת  ברם, 
יש  כך  ולשם  דווקא,  בפנימיות  החודר  באופן  התורה 
חסידות  ענייני  הסברת  דווקא,  רבים'  ב'מים  צורך 

בהבנת והשגת השכל.
האמצעי  לאדמו"ר  פנה  מאטעלע  שהר'  העובדה 
בלשון כבוד – ”הנכם יכולים" – מהווה הוראה כי סוף 
הלימוד  באופן  חסידות  ללמוד  צריכים  הכל  סוף,  כל 
החודרת  והשגה  הבנה  רבים",  ”מים   – חב"ד  של 

בפנימיות.
יש  מים",  ב"מעט  להסתפק  אין  למעשה:  ההוראה 
ללמוד חסידות באופן של 'מים רבים', ביאור מפורט 
ומבואר האורך זמן רב. הן בלימוד בעצמו והן בלימוד 

עם זולתו. 

מָאטעלע,  הר'  של  מאביו  הידוע  הפתגם  ובהקדם 
הרה"ק ר' נחום מטשערנָאביל, בספרו מאור עיניים34, 
שבכל אחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח, וכאשר 
כל אחד מישראל יגלה את ניצוץ משיח שבו, אזי יבוא 

משיח צדקנו.
והרי ידוע שכדי לפעול ביאת משיח צריכה להיות 
של  שהמעיינות  והיינו,  חוצה35,  המעיינות  הפצת 
טיפין  של  היא  נביעתם  שתחילת  החסידות  תורת 
הפצה  של  באופן  נמשכים  להיות  צריכים  טיפין, 
דווקא, ובשביל זה יש צורך ב"מים רבים" ובאופן של 

”רחובות הנהר" דווקא.

ח
וההוראה  ה"בכן"   – לעיל  האמור  בכל  והתכלית   

34) סוף פרשת פינחס.
35) ראה כתר שם טוב בתחילתו.

המשפיעים  הישיבה,  לתלמידי  בנוגע  לפועל  בנוגע 
וכו' – שלימוד החסידות צריך להיות לא באופן של 
וארוך  מפורט  בביאור  אדרבה,  אלא  מים",  ”מעט 

שבשביל זה צריך ששים או שמונים שנה.
וכל זה – לא רק בנוגע לעצמו, אלא באופן שיגיע 
גם אל הזולת, להתנהג עמו באופן של ”טוב עין הוא 
שעל  כידוע  אצלו,  גם  יתוסף  זה  ידי  שעל  יבורך"36, 
זכים  ולבו  מוחו  נעשים  הזולת  עם  ההתעסקות  ידי 

אלף פעמים ככה37.
של  תורתו  ולימוד  המשיח  לביאת  ההכנה  וזוהי 
לקיום  ועד  ממש,  בקרוב  וילמדנו  שיבוא  משיח, 

היעוד38 ”כי מלאה הארץ דעה את ה' וגו'".

(משיחת אחרון של פסח תשכ"ג. תורת מנחם התוועדויות 
חלק לו עמ' 306 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

36) משלי כב, ט. וראה נדרים לח, א.
37) ראה תורה אור בראשית א, ב.

38) שם, ט.

סיכום
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משיחוגאולה

כוח לגאולה בכל 
העניינים

גם אומות העולם כבר נתבררו
פרשת ויצא היא תמיד בחודש כסלו, חודש הגאולה, ובסמיכות ליו"ד כסלו, חג הגאולה דאדמו"ר האמצעי...

על  הבט  שמבלי  הוא,  בפשטות  תוכנה  החסידות -  עניין  דכל  גאולה  שהיתה  האמצעי -  דאדמו"ר  הגאולה 
זה שלפני זה היה במאסר אצל אומות העולם, גלות בתוך גלות - הם (הגויים) הכירו בעצמם שצריך לשחררו 
ובפועל שחררוהו. שגאולה זו - כמו כל הגאולות האחרות דרבותינו נשיאינו, מתחיל מאדמו"ר הזקן, ולאחרי 
זה מהצמח-צדק עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בי"ב-י"ג תמוז - מוסיפה עוד יותר בבירור האומות, עד 
שהם עצמם מכירים באמיתיות התורה ואלוקות. ועד כדי כך שבגאולת הצמח-צדק, הרי לא מיבעי שהממשלה 
ההיא שיחררה אותו מהמאסר (בגלל העסקנות הציבורית בפרט בקשר עם החינוך דבני ובנות ישראל), אלא 

שגם נתנו לו את התואר ”אזרח נכבד לדורותיו", באופן שזה נמשך לכל בני משפחתו עד עולם!
ומעשה אבות החסידות סימן לבנים - מזה מקבל כל יהודי כוח שתהיה אצלו ”גאולה" בכל ענייניו, שנחלקים 
בכללות לג' עניינים הנ"ל: גאולה בעבודתו דקדושה, בלימוד התורה וקיום המצוות - שישתחרר מכל ההגבלות 
בזה, ולהוסיף בזה באופן דיילכו מחיל אל חיל, עד באופן שלא בערך, כך שבערך לזה נחשבת עבודתו הקודמת 
מהניסיונות  וגאולה  הזה;  בעולם  שלו  המלחמה  בעבודת  גאולה  על-אחת-כמה-וכמה  (הגבלה).  כ"מאסר" 

הקשים ד"מצרים".
לכן כדאי לקשר את חג הגאולה דיו"ד כסלו, עם הוספה - עד שלא בערך - בלימוד התורה וקיום המצוות, 
ובפרט על-ידי עריכת התוועדות בכל מקום, שיקבלו החלטות טובות בכל ענייני העבודה, כולל ובמיוחד - 

העניינים דבעל הגאולה - הפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות חוצה.
ולהמשיך זאת גם על הימים הבאים דחודש כסלו (שמשבת זו מתברכין כולהו יומין דשבוע הבא), ובפרט 
בי"ד ובט"ו כסלו - קיימא סיהרא באשלמותא דכל ענייני כסלו. ובמיוחד - בהכנות מתאימות לחגוג את חג 

הגאולה דאדמו"ר הזקן בי"ט כסלו ולאחרי זה בימי החנוכה.
הגאולה  את  מיד  יביאו   - אלה  עניינים  בכל  טובות  שההחלטות  בזה,  זה  קשורות  הגאולות  שכל  ומכיוון 

העיקרית - גאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.
ואז מקבלים את המענה ד"עשיו" על ”וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו", שבשעתו חשב יעקב שעשיו כבר 
נתברר (וכך אכן היה מצד דרגת יעקב) - שכן לאחרי ריבוי העבודה במשך כל הדורות מאז, כולל בהשפעה על 
אומות העולם שיקיימו ז' מצוות דילהון, אזי אומות העולם הם בסיום הבירור עד שכבר נתבררו - ולכן מקבלים 

מיד את המענה מעשיו, שגם הוא, מצד דרגתו הוא, מו כן ללכת לגאולה.
ומתקיים הייעוד ”והיתה לה' המלוכה", ”אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם 

אחד", אמן, כן יהי רצון.

(משיחת שבת פרשת ויצא, י"א כסלו תש"נ; תורת-מנחם התוועדויות תש"נ, כרך א, עמ' 454)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ראשית האריזה: 
 טלית-ותפילין

ותורה  תורה-שבכתב   • שבעל-פה  בתורה  ובסגנון  בלשון  הדיוק  שיטת 
שבעל-פה • הרבי הזהיר על הדלקת נש"ק בזמן • מעלת ”מבצע מזוזה" 
• בדיקת מזוזות גם חדשות • עונש על אמירת סרה ביהודים גם בתוכחת 
גדולים  כהנים  הרבה  שני  בבית  גם   • אבינו  אברהם  של  בדרכו   • אמת 
צדיקים • הוראות והתבטאויות מיוחדות של הרבי לצד מקורות והשוואות

לדייק בלשון ובסגנון 
בתורה-שבעל-פה

בשיחת כ"ף מנחם-אב ה'שי"ת התבטא הרבי (תורת 
מנחם כרך א' עמודים 153-152):

הדבר  וטעם  מקובל.  אינו   – ובסגנון  בלשון  הדיוק 
הרי  מכל-מקום,  אך  הזמן...  מיעוט  מצד   – מסתמא   –
ביותר,  מדוייק  הלשון  בתורה-שבעל-פה  שגם  פשיטא 
של  תילים  תילי  להוציא  יכולים  הלשון  שמדיוק  ועד 

ענינים.
חוות  שו"ת  בדברי  מעניין  מקור  על  להצביע  ויש 

יאיר סוף סימן קכד:
רש"י  פירוש  בגפ"ת [=בגמרא,  לדקדק  בנך  ”ַהרגל 
וחליף  יתיר  בחסר  הדק,  היטב  היטב  הדק  תוספות] 
אמת,  של  חריפות  וזהו  אחר,  וממקום  במקומו 

שהורגלו והרגילו בו הקדמונים".

תפקיד השופטים
שיחה  כ"ט  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  ארוכה  שיחה 
ה'משפט'  במעלת  עוסקת  שופטים  לפרשת  ראשונה 
שניתן לעם ישראל – על פי דברי המדרש רבה (פ"ה 
ז): ”אמר ה' נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב, 

הוי שופטים ושוטרים". מבאר הרבי (שם עמ' 98):
בראשונה  הוא  ישראל  בעם  השופטים  של  תפקידם 

(כהגדרת הרמב"ם – בריש הלכות ממרים) 'עיקר תורה 
שבעל-פה'.

ויפרשו  שילמדו  כדי  להם  נמסרה  שבכתב  התורה 
ויבארו אותה – תורה שבעל-פה: בכוחם לא רק להבהיר
כללי  לפי  בתורה,  לחדש  אף  אלא  בתורה,  דין  וללבן 

התורה כמובן.
והשו"ע  הטור  דברי  יובנו  בשיחה  המבואר  ועפ"י 

בסימן קלט סעיף יו"ד:
זו   – אמת"  תורת  לנו  נתן  ”אשר  אחרונה  ”ברכה 
תורה שבכתב, ”וחיי עולם נטע בתוכנו" – הוא תורה 

שבעל פה".

חשיבות ”מבצע מזוזה"
בשיחתו (לקוטי שיחות' כרך יט שיחה ה' לפרשת 
עקב (עמ' 121 ואילך) חידושים וביאורים בש"ס כרך 
א' סימן לה) מבאר כ"ק אדמו"ר בעניין השמירה של 
(וחלק)  תוצאה  שזהו  שמכיון  לומר,  שיש  המזוזה, 
הקיום  בשלימות  חסרון  זה  אין  עצמה,  מהמצוה 
מעניני  זהו  שהרי  השמירה,  לשם  המצוה  כשעושה 
כלשון  המצוה  מטרת  זוהי  מזו  ויתירה  המצוה; 
לא  כן  כשעושה  ובפרט  עביד",  ד"לשימור  התוספות 
מצוותו  לקיים  מכוון  שהוא  אלא  השמירה,  לשם  רק 
 – הבית  פתח  על  שמירה  לקבוע  שציוה  הקב"ה  של 

הרי הוא מקיים את המצוה בשלימותה.

24



23 10

ובלקו"ש שם עמ' 128:
מכהנ"ל מובן גודל הזכות שישנה בהשתדלות ”מבצע 

מזוזה" ובפרט בימינו אלה.

לאור  מיוחדת  משמעות  מקבלים  אלו  דברים  והנה 
דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא הכותב:

ונתכוין  בפתחו  וקבעה  אחד  בזוז  מזוזה  ”הקונה 
בענינה כבר הודה בחידוש העולם, ובידיעה ובהשגחה, 
וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה והודה שחסד 

הבורא גדול מאד על עושי רצונו".

שמירה  לשם  אפילו   – מזוזה  שרכש  יהודי  כלומר, 
וממילא  בענינה",  ”ונתכוין  בכלל  אפוא  הוא  הרי   –

מתקרב לה' בכל הפרטים היסודיים שמנאם הרמב"ן.

בדיקת המזוזות
המזוזות'  ’בדיקת  בדבר  הרבי  של  הוראתו  עניין 
בספר  הנה   – לשנה)  אחת  (לפחות  גבוהה  בתדירות 
משה  רבי  מהמוכיח  תנ"ט)  בשנת  (נדפס  משה'  ’דרך 
אם  אף  מזוזותיו  לבדוק  אדם  כל  נאמר: ”יזהר  כהנא, 

הם חדשים...".

רב: ”המעשה  מעשה  שמביא  זה –  לפני  שם –  עיין 
והברקים  הרעמים  שהכו  פיה"ם,  במדינת  שאירע 
ולא  הבית  במזוזות  בפתח  אחד...  יהודי  בית  בתוך 
הזיקו כלום... וכאשר באתי לעיר לבדוק את המזוזות 
כמנהגי... אמרתי לו שמא המזוזה פסולה, אמר לי זה 
אף- לו:  אמרתי  המזוזה,  את  שקניתי  מועטים  ימים 
על-פי-כן! ובדקתי אותה ומצאתיה שחסר בה הפסוק 

’למען ירבו ימיכם'...".

מטרת המזוזה
ב'יחידות' אור לט"ו באב תשי"ב (’היכל מנחם' כרך 
א' עמ' רטז) אמר הרבי בין השאר: ”מזוזה ענינה כדי 

לשמור שהחוץ לא יחדור להפנים".

יששכר'  ’בני  בספר  שאיתא  למה  גם  לציין  ויש 
מאמרי אלול:

לשמירה  היא  לישראל,  מזוזה  מצות  ”וטעם 
בפתחיהם, לבל תוכל שום ”קליפה" לבוא אל בתיהם 

פנימה".

תחילת האריזה – 
טלית ותפילין

באריזת  מתחילים  מזוודה  כשאורזים  ראשון  דבר 
טלית-ותפילין.

– כך הורה הרבי להגה"ח ר' ארי' לייב קפלן בקיץ 
מלך'  ’ימי  (ראה  לארץ-הקודש  עלייתו  ערב  תשל"ג 
כרך א' עמ' 442), והוסיף כי אחר-כך אפשר להוציאה, 

העיקר שמלאכת האריזה תתחיל בכך.
ואמנם מצינו ב'פלא יועץ' ערך זריזות:

לעצמו  יכין  לדרך  הולך  שאם  הזריזות  בכלל  ”והן 
שבזמן  רחוק  במציאות  להסתפק  שאפשר  המצות 
ותפילין,  טלית  לומר  צריך  ואין  בדרך...  ימצא  קיומן 
חששא  אפילו  למיחש  ואיכא  לטייל  הולך  אם  אפילו 
יהא  ולעולם  עמו,  יוליך  לשוב,  יוכל  שלא  רחוקה 

מזומנים אצלו".
נטילת  כי  אלימלך'  ה'נועם  בעל  בשם  מובא  וכן 
בשלום  חפצו  לאחוז  להגעתו  סגולה  ותפילין  הטלית 
כל   – פ"ד  ברכות  הירושלמי  דברי  על  נסובו  (דבריו 

הדרכים בחזקת סכנה).
צריכה  האריזה  שפעולת  הרבי  בדברי  החידוש 

להתחיל בכך, וק"ל.

הרבי 'הזהיר' על הדלקת נרות 
שבת קודש בזמן

מענה  נדפס  שלז)  עמ'  לא  (כרך  ב'אגרות-קודש' 
על  הסברה  לעלון  בקשר  הרבי  של  בסגנונו  חריף 

מבצע הדלקת נרות שבת קודש וזלה"ק:
מאיזה  שבאם   – גדולות  ובאותיות  לצרף...  מהמוכרח 
החמה,  שקיעת  לפני  הנרות  הדליקה  לא  שתהיה  סיבה 
לאחרי- להדליקן  השבת  וגדולת  קדושת  היפך  הרי-זה 
 – אדירה  דמדינה  מלכּה  ”לכבד"  הבא  לאדם  ודומה  זה, 
על-ידי-זה שבפניה עושה היפך בקשתה הנפשית, מכה 

אותה וכו', ואיסור הכי גדול הוא.
וכשמדברים על-דבר נרות שבת, ובפרט בַרְדָיא – כדאי 

להוסיף הנ"ל לשלול הנוהג ע"י כו' וד"ל".
 – וד"ל"  כו'  ע"י  הנוהג  לשלול  הכוונה  [=כנראה   

הנהגת הרפורמים וכיוצא בהם].
התשובה  באגרת  מצינו  זה  בנושא  לשון  חריפות 

לרבינו יונה פרק א':
תזהר  שבת  בערב  הנר  את  מדלקת  ”כשהאשה 
בנפשה להדליק מבעוד יום שהשמש נראית, ואם היא 
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פושעת בנפשה להדליק אחר שקיעת החמה הרי היא 
מחללת את השבת ואוי לנפשה... ומצוה גדולה שלא 
להדליק  הנכרית  תצטרך  שלא  כדי  להדליק  תאחר 
אלא תדליק מבעוד יום. ותדליק היא בעצמה לא על 
ידי  על  ולא  יהודים,  הם  ואפילו  ושפחתה  עבדה  ידי 
ניכר  שיהא  המצוות,  שכר  היא  שתטול  כדי  חברתה 
באותה  ותתפלל  המצות  מחבבת  שהיא  החיבה  לכל 
בתורה  בעולם  מאירים  בניה  שיהיו  בניה  על  שעה 

ובמצות...".
ומעניין לעניין:

בערב  הנרות  הדלקת  בעת  תחינה  אמירת  בנושא 
ל'  כרך  ב'אגרות-קודש'  הרבי  של  מענה  נדפס  ש"ק 
עמ' מג ועם פיענוחים ב'שולחן מנחם' כרך ב' עמ' מג.

הנאמר  את  ט')  הערה  שם  (למפוענח  להוסיף  ויש 
באגרת התשובה לרבינו יונה פרק א':

”ותתפלל ותאמר יהי רצון שיהיו בני מאירים בעולם 
נאה  זו  שתפלה  מפני  שמים,  וביראת  ובמצות  בתורה 
להתפלל בשעה שהאירה נר של שבת כענין שנאמר כי 

נר מצוה ותורה אור".

עונש על אמירת סרה ביהודים 
גם בתוכחת-אמת

בשיחות חורף תנש"א האריך הרבי בשלילת אמירת 
דברי  להם  להשמיע  כשצריך  גם  ליהודים,  מוסר 

תוכחה. 
ברוח  ישראל  את  שהוכיחו  נביאים  גם  כי  וציין, 
הנבואה – דעתו של ה' לא היתה נוחה מאמירת דברי 
הדילטורייא על בניו, עיין שם (ראה שיחת ש"פ שמות 
עמ'  ב'  כרך  תנש"א'  ’התוועדויות  טו;  אות  טבת  י"ט 

.(146
תורה  בלקוטי  האריז"ל  לדברי  כמקור  לציין  ויש 

פרשת חיי שרה (ענין אליעזר עבד אברהם):
”זכרי' קודם שנהרג חירף וגידף את בני ישראל למה 
אתם עוברים את פי ה' וכו' וידוע כי מי שחירף לרבים 
כמו   – נענש  זה  כל  עם  [=בצדק]  בדין  שהוא  אע"פ 
שמצינו באבי בן רחבעם שכתוב בו וימיתהו ה' וארז"ל 
מפני שחירף את ישראל אע"פ שהי' בדין נענש שאין 
הקב"ה רוצה רק שימליצו טוב על ישראל לכן נענש – 
אח"כ נתגלגל רוחו ונפשו ונתחלקו בשני גרי הצדק... 
לפי שדיבר על בני ישראל נתגלגל בגרים רק שהם גרי 
צדק ונדבקו תחלה באלקים אחרים דוגמת מה שחירף 

את ישראל ממש שאמר להם ’למה עזבתם וגו''".

בדרכו של אברהם אבינו
הלוויית  אחרי   – אחה"צ  תשמ"ח  שבט  כ"ב  ביום 
הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה, ביקש הרבי 

לכתוב צוואה, כידוע.
ויש לציין לדברי ה'חתם סופר' ב'תורת משה' (עה"פ 

חיי שרה כג, ד): 
”כאשר ראה שמתה שרה... מיד קנה לו אחוזת קבר 

כו'".

גם בבית שני כמה וכמה 
כהנים-גדולים צדיקים

ב'לקוטי שיחות' כרך כח עמ' 223 קובע הרבי:
כהנים  כמה  היו  הצדיק  שמעון  של  זמנו  אחר  גם 
יותר  (על-כל-פנים  ימים  והאריכו  צדיקים  שהיו  גדולים 
מי"ב חודש) – ובפרט שהסך-הכל דשני הכהנים גדולים 
[ואחרי  אחד...  בהמשך  שמונים  ומהם  רבות,  שנים  היו 
מסיים:]  למקורות)  (ומציין  בשמותיהם  אחדים  שמפרט 
שני)  בבית  (ששימשו  הכהנים-גדולים  שמות  וע"פ 

שהובאו ב'סדר הדורות'... לכאורה ישנם עוד כמה.
המהרש"א  לדברי  עכ"פ)  (כאסמכתא  לציין  ויש 
ביומא עא, ב: ”וכמה כהנים דלא מעלי הוו בבית שני".

”כמה"  שרק  היא  גם  המהרש"א  של  דעתו  כלומר, 
דלא מעלי הוו בבית שני.

”שומר פיו ולשונו" מדיבור
’פני  בעל  אלתר  מנחם  פינחס  רבי  הגאון  בביקור 
(’בצל  תשמ"ג  בשנת  הרבי  אצל  זצ"ל  מגור  מנחם' 
מפרש  מדוע  לדעת  ביקש  הוא   (186 עמ'  החכמה' 
הרמב"ם בהלכות דעות (פרק ד' הלכה כ') את הפסוק 
בעוד  אכילה,  מעניני  בזהירות  ולשונו"  פיו  ”שומר 
משמעות  את  מבארים  אתר  על  מפרשים  ועוד  רש"י 
הכתוב ”מדיבור"; והרבי הסביר כי הלימוד הוא מכפל 

הלשונות ”פיו" – דבר אחד ”ולשונו" דבר שני.
שברך"  ”מי  גם  לצטט  הראוי  מן  הגרפ"מ  לדברי   -
שתיקן בעל התוספות יום טוב על הנזהרים לדבר כלל 
בתפילה ובקריאת התורה – ”השומר פיו ולשונו שלא 

לדבר כלל בתפלה ובקריאת התורה כו'".

22



21 12

החיבור שעל-ידי המצוות
מובא   – וחיבור'  צוותא  מלשון  'מצווה  בעניין 

בשיחות הרבי מלקוטי תורה;
ויש לציין גם לדברי רש"י שיר השירים ז, ו: ”מלך 
במצוות  באהבה  נקשר  הקב"ה   – ברהטים  אסור 

ובריצות שאתם רצים לפניו".

מבצעי תפילין ומזוזות
הרבי  עסק  תשל"ד)  קיץ  (אחר  אחת  מפעם  יותר 
תפילין  מבצעי  בעידוד  אחת)  בנשימה  (כמו  בלהט 

ומזוזות,
מצוות  כי  יונה  לרבינו  תשובה'  ל'שערי  לציין  ויש 
שמים"  מלכות  עול  כ"קבלת  מוגדר  קיומן  אלו 

(וביטולן – ההיפך):
הן,  עשה  מצוות   – מזוזה  ומצות  תפילין  ”ומצות 

נכתבו  כן  על  כי  שמים",  מלכות  ”קבלת  בכלל  והינם 
עונש  על  להתבונן  ותוכל  ישראל",  ”שמע  בפרשת 
מנתק  עול,  שובר  הוא  כי  האלה  המצוות  המבטל 

מוסרות".

בניך אלו התלמידים של הרב
 (176 עמ'  יז  כרך  שיחות'  (’לקוטי  הרבי  ביאר  כך 
הכיפורים  ביום  הכהן-גדול  לגבי  בתורה  הנאמר  את 
”וכיפר בעדו ובעד ביתו – ביתו זו אשתו": שביום זה, 
שכזו,  נעלית  ובדרגא  נשוי,  להיות  מכהן-גדול  נדרש 

שבה מודגש כי ”אשתו" היא ”ביתו".
במאמר  לפרש  ניתן  הרבי,  של  זה  ביאור  ולפי 
לא  למה  והקשו:  התלמידים"  אלו   – לבניך  ”ושננתם 

נכתב מלכתחילה ”ושננתם לתלמידיך"?
תמיד  נדרש  שממלמד  נמצא,  הרבי  ביאור  לפי  אך 

להתייחס לתלמידים כאל בנים!
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הולדת, הילולת וגאולת 
אדמו"ר האמצעי

התפתו על ידי חסידות
 – שלוחים  שולחים  היו  נשיאינו  שרבותינו  ידוע 
שלוחים  ששלח  האמצעי,  אדמו"ר  בימי  שהיה  כפי 
לנסוע,  רצו  לא  שבתחילה  וכמסופר  הקודש,  לארץ 
עד שהבטיח לשלוח להם את מאמרי החסידות, והיה 
הסיבה  וזוהי  קדשו.  יד  בכתב  המאמרים  להם  שולח 
של  מתורתו  ביכלַאך  הרבה  נמצאו  ישראל  שבארץ 

אדמו"ר האמצעי.

(תורת מנחם כרך כד עמ' 232)

למעלה מהגבלות
האמצעי,  אדמו"ר  של  החסידים  אודות  סיפור 
גוטע  (”ַא  טוב  האוויר  מזג  כשהיה  הלילות  שבאחד 
ובינתיים  בחוץ,  חסידות  המאמר  חזרו  ּפַאגָאדע"), 
מבניין  גוי  שיצא  הבחינו  וכאשר  גשם,  לרדת  התחיל 
אחד, נכנסו ה'חוזרים' לשם להמשיך בחזרת המאמר, 
ואחר-כך נודע שהיה זה מקום שאסור להיכנס אליו, 
ובפרט לדברי תורה. ונתבלבלו החסידים מזה, ונכנסו 
לאדמו"ר האמצעי, ואדמו"ר האמצעי שחק (”הָאט זיך 

אויסגעלַאכט") מכל המאורע.

(תורת מנחם שם)

כוח המקיף
האמצעי  אדמו"ר  בנו  את  הזקן  אדמו"ר  שלח  פעם 
לשליחות מסוימת. והוא לא יכול היה לעשות מאומה 
יכול  שאיננו  לו  ויאמר  אביו  אל  ויחזור  זה.  בעניין 
אדמו"ר  שבא  ובשעה  זו.  בשליחות  מאומה  לפעול 
אדמו"ר  של  טליתו  הזקן,  אדמו"ר  אביו  אל  האמצעי 

הזקן היתה על כתפו ובדק את ציציותיו.
טלית,  זוהי  אתה?  רואה  הזקן:  אדמו"ר  לו  ואמר 
עיני  את  מסמא  ומקיף  המקיף,  עניין  הוא  וטלית 

החיצונים.
את  בידיו  חטף  האמצעי,  אדמו"ר  זאת  בשמוע 

כדי  לדרכו  חזרה  ונסע  נשקם,  אביו,  של  ציציותיו 
לבצע את שליחותו. ואמנם בפעם הזאת הצליח.

(ספר השיחות תר"פ-תרפ"ז עמ' 65)

שני חזיונות
החסיד ר' יעקב ליב אבי ר' צבי הירש מיַאנָאוויטש 
אדמו"ר  כ"ק  של  הראשונים  מהמקושרים  אחד  היה 
הזקן, וכ"ק אדמו"ר האמצעי קירב אותו מאוד ויספר 

לו שני חזיונות:
א) תורה ששמע ממורנו הבעל-שם-טוב בהיכלו של 
כ"ק אביו אדמו"ר הזקן בשנת תקנ"ג בליאזנא בהקיץ 

ולא בחלום, יורדי הים באניות.
תפילת  בעת  הגאולה,  ביום  תקנ"ט  כסלו  בי"ט  ב) 
מטשַאשניק  הזקן  יעקב  משולם  ר'  והחסיד  מנחה, 
המגיד  הרב  מורנו  את  ראה  התיבה,  לפני  התפלל 
מבית  אביך  הנשיא  יצא  כעת  לו  ואמר  ממזריטש 

הסוהר וסובל צער ובקרוב ייפטר גם מזה. 

(ספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת עמ' 426)

בָצל תהיה...
שבחזרתם  החסידים,  על  ציוה  האמצעי  אדמו"ר 
דרך  שעוברים  המקומות  בכל  הנה  מליובאוויטש, 
כיון  רגלי,  הולכים  החסידים  רוב  היו  [פעם  הילוכם 

שלא היה להם כסף לנסוע בעגלות], יחזרו חסידות.
טוב  בכישרון  יתברך  השם  שחננו  החסידים  אחד 
 – חלקות  בשפת  הדברים  להביע  חסידות  בחזרת 
התאונן בפני אדמו"ר האמצעי, שמרגיש בעצמו שיש 
לו שביעת-רצון, ובמילא נעשה אצלו רגש של ישות, 
ששמח בעצמו בכך שממלא את רצונו של הרבי להפיץ 
תורת החסידות. ויען לו אדמו"ר האמצעי: ”ַא ציּבעלע 
זָאל פון דיר ווערן ָאבער חסידות זָאלסטו חזר'ן" [=בצל 

יהיה ממך, אבל חסידות תחזור...].

(תורת מנחם כרך כב עמ' 162)

הזמן גרמא
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור



תמיד  קוראים  התורה  בקריאת  שחרית:  תפילת 
’יששכר' בשי"ן אחת9.

ויברח  שדי.  תלמי  על  תלואים...  ”ועמי  הפטרה: 
יעקב... ובנביא נשמר" (הושע יא,ז ־יב,יד)10.

יום חמישי
י"ד בכסלו

הרבנית  עם  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  יום 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בת  ע"ה,  חיה־מושקא  מרת 
נ"ע — ביום ג' פרשת וישלח, י"ד בכסלו תרפ"ט, בעיר 

ווארשא11.

ס"א  תשי"ב  ויצא  ש"פ  שיחת  (ל,יח).  עה"פ  תורה־שלמה  ראה   (9
בהתוועדות  העיר  הרבי   .156 עמ'  ח"א,  תשי"ב  (ד)  (תורת־מנחם 
דעות  כמה  יש  שאומנם  שיני"ן,  בב'  'יששכר'  שקרא  לבעל־קורא 
בזה, ואיך שקוראים — יוצאים ידי־חובה, אבל ע"פ נסתר צריך לבטא 
116־117.  עמ'  (יחידויות)  החכמה'  'בצל  וראה  דווקא).  אחת  בשי"ן 
סקירות ודיון בעניין עצמו בקבצים: 'המעין' תשכ"ז. 'צפונות' גיליון 

יז.
10) ספר־המנהגים עמ' 32. לוח כולל־חב"ד.

פרטי  נשיאינו).  רבותינו  אצל  העיר  שם  של  האיות  הוא  (כן   (11
גם  וראה  עשירי.  פרק  (ח"א)  מלך'  'ימי  בספר  נלקטו  דאז  העניינים 
החתונה,  מאמרי  תש"ס)  (קה"ת,  חתונה'  דרושי   — מנחם  'תורת 

ומאמרי הרבי המיוסדים וכו' על המאמרים הנ"ל.

מעלת היום, בלשון הרבי12: ”חתונה בכלל, אצל כל 
איש פרטי, היא עניין כללי. אבל אצלי — הרי על־ידי 
זה  כו'.  כלליים  בעניינים  אחר־כך  הוכנסתי  החתונה 
עמכם, ואתכם עמי, וביחד נתייגע  היום בו קישרו אותי
יעזור  וסיים:  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  את  ונביא 

השם־יתברך שנראה פרי טוב בעמלנו".
* ”לפני ראש־השנה של חסידות צריכים גם־כן [את] 
הסליחות  דימי  וכו']  [ההכנות  על־דרך  ההקדמות 

וחודש אלול" 13.
סוף זמן קידוש לבנה לכתחילה: יום רביעי בלילה 

.1:40 (ליל חמישי) אור ליום חמישי, בשעה14

12) תרגום מאידיש — תורת מנחם חלק י' עמ' 206. 'ימי מלך' שם 
עמ' 272.

13) ספר־המנהגים עמ' 92.
14) לוח כולל־חב"ד.
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יום הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי

יום הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי - רבי 
דובער, לאביו כ"ק אדמו"ר הזקן ולאמו 
יהודה  ר'  הנגיד  (בת  סטערנא  הרבנית 
לייב סגל מנכבדי ויטבסק ואשתו מרת 

ביילא).
(ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' 19)

לפני הסתלקותו של המגיד (בי"ט כסלו 
תקל"ג) קרא לכ"ק אדמו"ר הזקן ואמר 

לו:

בשמי".  אותו  וקראת  לך  יוולד  "בן 
נולד  תקל"ד,  כסלו  בט'  שנה,  כעבור 
של  בשמו  ו"קראתיו  דובער  רבי  כ"ק 

מורי ורבי כפי פקודתו".
 (סה"ש תש"ג ע' 155)

יום בשורת השיחרור
של כ"ק אדמו"ר האמצעי

על  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  נתבשר  בו  יום 
ַוֵיֵצא,  פ'  בש"ק  זה  היה  ממאסרו.  שחרורו 

בשעת מנחה. 

מסופר שבשורת הגאולה הגיעה בעת שכ"ק 
על  חסידות  ואמר  עמד  האמצעי  אדמו"ר 

המלים "אתה אחד".

מקום!  פנו  "שא,  ואמר:  הפסיק  באמצע   
דער טאטע איז דא" [=הס, ַפנו מקום, אבא 

נמצא כאן]...
(בד קודש ע' 22 בהערה)

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי. נסתלק בדיוק כשנמלאו לו 
חמישים וארבע שנים, ביום ד'  לפנות בוקר, ומנוחתו כבוד בעיר 
ניעז'ין פלך צ'רניגוב. שם בנו אוהל ולידו בית הכנסת להתפלל בו. 

מסופר שלפני הסתלקותו ביקש שילבישו אותו בגדי לבן, והתחיל 
להגיד דברי תורה בקול ברור, ואמר חסידות על הפסוק "אחרי ה' 
תלכו" וכשסיים את דבריו, לפני עלות השחר, במילים: "כי עמך 

מקור חיים מחיי החיים" יצאה נשמתו. 

היהודים  צעירי  לקיחת  אודות  על  המלך  פקודת  כשנתפרסמה 
את  לבקר  מסעו  עשה  הקנטוניסטים)  (גזירת  הצבא  לעבודת 
חזרה  נסיעתו  במהלך  בהאדיטש.  אביו  קדושת  כבוד  הוד  ציון 

לליובאוויטש נחלה, ולכן נקבר בבית העלמין שבניעז'ין.  
(בית רבי ע' קב ואילך)

יום פטירת הרה"ג הרה"ח
ר' שמואל שניאורסאהן

אחיו  שניאורסאהן,  שמואל  ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  פטירתו  יום 
של כ"ק הרה"ג המקובל לוי יצחק (אביו של הרבי) וחתנו של 

הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי. 

הרבנית  של  הצעירה  אחותה  היא  גיטל,  מרים  הרבנית  [זוגתו 
חנה (אמו של הרבי)].

לפי דברי מכריו היה בעל כשרונות נדירים, מחדש ובקי נפלא 
בקבלה וחסידות.

השם  קידוש  על  ונהרג  בניקולייב  רב  היה  שמואל  רבי  הרה"ג 
בידי הנאצים. מנוחתו כבוד בעיר טשארזאו במדינת קירגיזיה.

(ספר הצאצאים ע' 288. תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 325)

תש"דתקל"ד

תקפ"חתקפ"ז

עתלדעת

ט' 
כסלו

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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התוועדות ט'-י' כסלו
האורחים שלא הכירו את הניגון ביטאו את התרגשותם בקריאות רמות של 'לחיים' על כל 

תנועה ותנועה של הרבי... ואז החל הרבי לעודד לעברם בתנועות מהירות שוב ושוב. השירה 
גברה והשמחה עוד יותר...

יום שישי, ח' כסלו
תפילת שחרית היתה כרגיל.

כשנכנס הרבי לתפילת מנחה חילק צדקה לילדים לאורך 
קופת  ליד  כשעבר  הק'.  למקומו  הגיעו  עד  הדרך  כל 

הצדקה שם בתוכה מספר מטבעות.
דודי'  'לכה  סיום  את  ב-17:35.  הרבי  נכנס  שבת  לקבלת 

ניגנו בניגון שמחה לשמח״ת והרבי עודד ובמשך זמן.
ש"פ' ויצא, ט' כסלו - יום הולדת והילולא

של כ"ק אדמו״ר האמצעי
שהרי  ישמע״,  ״מהרה  נגנו  להתוועדות  הרבי  בכניסת 
משבת זו מתברך יום הבהיר י״ד כסלו. אחרי הברכה על 
היין וכו׳ נתן מהמזונות לילד ממשפחת שארף שי' ועודד 

את שירת 'זאל שוין זיין די גאולה' לכל עבר.
המנהג  קיום  על  הדברים  בין  עורר  הראשונה  בשיחה 
שזה  גאולה  ענייני  לימוד  על  והתבטא  חנוכה״,  ד״מעות 

״מנהג דורנו וזמננו זה״...
עודד,  לא  עוד  הרבי  ישמע״.  ״מהרה  לנגן  התחילו  אח״כ 
אך מיד התחילו את ניגון ה'קאפעליע' לאדמו״ר האמצעי, 
והרבי עודד בחוזק תנועות אחדות מהניגון, ובעיקר בחלק 

ה'מארש'.
לקחת  יש  אותה  ההוראה  את  הרבי  אמר  השנייה  בשיחה 
בעל  של  תורתו  בלימוד  הוספה  והיא,  זו,  מהתוועדות 

ההולדת וההילולא ובאופן ד״רחובות הנהר״.
התוועדויות  ריבוי  עריכת  על  הרבי  עורר  השיחה  בסיום 
יו״ד כסלו וי״ט כסלו ״עד כי חדל לספור״. בסיום השיחה 
ובתנועה  במרץ,  עודד  והרבי  מתי״  עד  ה'  ״שובה  נגנו 

הידועה עודד שוב ושוב לפי הקצב כמה פעמים.
כסלו  יו״ד  שבהתוועדות  אמר  השלישית  בשיחה  אח״כ, 
וחנוכה.  כסלו  די״ט  להתוועדויות  ההכנות  על  לדבר  יש 
למעלה״  מלמטה  ״לעלות  צורך  שאין  התבטא  בסיומה 
מהעניינים  למעלה  שנמצאים  כיון  המשקה)  (לחלוקת 

דמטה ומעלה...
אחרי שיחה זו שתה הרבי מהכוס, ומיד... התחיל בשיחה 

משקה  שהכינו  אלו  שיעלו   - לקודמת  בהמשך  רביעית 
המשמח וכו'.

היה  והסדר  בקבוקים,   20 בערך  היו  המשקה  בחלוקת 
וכשנענה  שי'  המזכיר  על  הרבי  הביט  בסיומה  כרגיל. 
ניגון  את  לנגן  והתחיל  פנה  החלוקה,  שהסתיימה  בחיוב 

ההקפות לאביו ז״ל כשמיד מצטרף כל הקהל בשירה.
ממונטריאול  אורחים  קבוצת  גם  היתה  הקהל  בתוך 
שהגיעה ע״י הרב רסקין שי'. כשהגיעו בניגון זה לתנועה 
הידועה עודד הרבי לעברם לפי הקצב, בסמנו לחזור על 
הניגון,  את  הכירו  שלא  האורחים,  ושוב.  שוב  התנועה 
ביטאו את התרגשותם בקריאות רמות של 'לחיים' על כל 
תנועה ותנועה של הרבי... ואז החל הרבי לעודד לעברם 
בתנועות מהירות שוב ושוב. השירה גברה והשמחה עוד 

יותר...
אמירת  על  הזכיר  לערך,  ב-15:40  ההתוועדות,  בסיום 
ברכה אחרונה. לאחר שבירך, נטל את ידיו הק', ונעמד על 
והרבי  ניגנו  שלום״  ב״שים  מנחה.  לתפילת  כרגיל  מקומו 

עודד בידיו הק' על הסטענדער.
התפילה  בסיום  מעריב.  לתפילת  הרבי  נכנס  ב-17:25 
אמר הרבי את הקדישים כמידי שנה, כשביניהם אמר את 
המשניות כרגיל. לאחר סיום הקדיש בתרא המשיך הרבי 
משניות).  כנראה   - האחרון  (בדף  הסידור  מתוך  לומר 

המבדיל המתין עד שהרבי סיים ואז התחיל בהבדלה.
עם  לבנה'  ל'קידוש  החוצה  כולם  נחפזו  ההבדלה  בסיום 
מחדרו.  שיצא  עד  רב  זמן  המתינו  כרגיל,  שלא  הרבי. 
יותר  רחוק  המכונית,  חניית  במקום  הוצב  הסטענדער 
שוב  ואח״כ  הלבנה  לעבר  הביט  בתחילה  מיד  מהבניין. 

אחרי ״הללוי'״, כמנהג. בסיום אמר קדיש.
שחשבו  היו  משניות.  לומר  הרבי  המשיך  שסיים  אחרי 
הרבי  אך  קדימה...  להדחק  והחלו  שיחה  להיות  שעומדת 
מאחל  כשהוא  לחזור  פנה  אח״כ  דרבנן.  קדיש  לומר  החל 

לכל צד 'א גוט חודש', ונכנס לחדרו ב-18:15 לערך.
 - בשמו  לומר   - שי'  להריל״ג  אמר  שהרבי  נודע  בלילה 

בקשר לאמירת המשניות ושתי הקדישים אחר קידוש 

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב

«

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת ויצא

ט' בכסלו
וההסתלקות־ תקל"ד)  (בשנת  ההולדת  יום 
הילולא (בשנת תקפ"ח) של כ"ק אדמו"ר האמצעי 
(שנות  חב"ד  לנשיאי  שני  דור  נ"ע,  דובער  רבנו 
כבוד  ומנוחתו  שתקפ"ח)1,   — תקע"ד  הנשיאות: 

בעיר ניעז'ין. יום התוועדות. 
’עת  ינצלו  וטף,  נשים  אנשים  ואחת,  אחד  כל 

רצון' זו, כדי להוסיף:
יום־ההולדת  בעל  של  תורתו  בלימוד  א)   

וההילולא, ובאופן ד'רחובות הנהר'2.
ב) בעבודת התפילה. 

השייך  לעניין   — טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  ג) 
לעבודתו המיוחדת או למוסדות העוסקים בעבודתו 

ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי־מקומו3.
ד) לקיים התוועדות של שמחה, בה יקבלו עליהם 
ומצוות4.  תורה  בענייני  טובות  החלטות  הנאספים 
ולדבר גם בקשר להכנות כדבעי להתוועדויות די"ט 

כסלו, ולהמשיכן בהתוועדויות דחנוכה 5.

אדמו"ר   — התולדות  ב'ספר  נדפסו  והסתלקותו  חייו  פרשת   (1
האמצעי' הוצאת קה"ת, כפר־חב"ד תשל"ו.

2) שיחות־קודש תשנ"ב עמ' 382.
לכ"ד  בקשר  מוגה,   ,286 עמ'  ח"ב  תשמ"ז  ’התוועדויות'  ע"פ   (3

טבת.
4) ע"פ הוספות לשיחה הנ"ל — שם עמ' 292. וראה לקוטי־שיחות 

כרך כא עמ' 276.
5) שיחות־קודש תשנ"ב ח"א עמ' 389.

וכשחל באמצע השבוע — ראה לגבי אי־אמירת תחנון במנחה: 
ספר המנהגים עמ' 90, יו"ד כסלו. רשימות היומן ס"ע רצב. וראה 
אודות ’משנה ראשונה' בזה ברשימת ענינים וסיפורים מהרב"ש 
ר"ש  ובהערות  אעת"ר,  כסלו  יו"ד  מוצש"ק  הרבי),  של  (סבו 

קראוס שם הע' 80 וש"נ.

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

והשלמה בימים הסמוכים5.

יום ראשון
י' בכסלו

חג הגאולה — בו נשתחרר כ"ק אדמו"ר האמצעי 
יום  והוא  תקפ"ז6,  בשנת  בוויטבסק  ממאסרו  נ"ע 
ונוהגים  תחנון.  בו  אומרים  ואין  לאנ"ש,  שמחה 

לערוך התוועדות ברוב עם7.
”יו"ד כסלו הוא זמן הלידה של חסיד, י"ט כסלו 
הלידה.  היא  כסלו  ו־י"ט  יו"ד  בין  הברית;  היא 
לידתו  היא  חסידית  התוועדות  מי'.  היא  ההתחלה 

של חסיד"8.

6) ואף שבש"פ ויצא, ט' כסלו תקפ"ז, נתבשר על גאולתו ('ספר 
התולדות' הנ"ל, עמ' 113) — לא נקבע בשעתו יום זה ליו"ט כמו 
הגאולה  שחג  כשם  בשורה',  'יום  שהוא  תמוז  י"ב  הגאולה  בחג 
נסתלק  שלאחריה  שבשנה  לפי  כל־כך,  נקבע  לא  עצמו  הזה 
קה"ת.  הוצאת  קודש'  'בד  בקונטרס  כמבואר  האמצעי,  אדמו"ר 
שהזיכוי  הבאה,  בהערה  כמובא  דאז,  העניינים  סדר  לפי  ובפרט 

המלא ניתן רק לאחרי ההסתלקות, עיי"ש.
7) לוח כולל חב"ד. פרשת המאסר והגאולה — במבוא לקונטרס 
'בד קודש' הנ"ל, ב'ספר התולדות — אדמו"ר האמצעי' הנ"ל, פרק 
נדפסו  המקוריים  המסמכים  רצב.  ריא,  עמ'  היומן'  'רשימות  ח. 
ולוח  והסיכום  (תשנ"ח),  האמצעי'  אדמו"ר  וגאולת  'מאסר  בס' 

התאריכים בס' 'תולדות חב"ד ברוסיא הצארית' פרקים מד־מו.
כסלו  ליו"ד  חסידית  דהתוועדות  המיוחדת  מהשייכות  להעיר 
חסיד,  של  הלידה  עניין  הוא  כסלו  שיו"ד   — המבואר  ע"פ   —
ויצא  ש"פ  (משיחת  חסיד  של  הלידה  היא  חסידית  והתוועדות 

תשמ"ז — לקוטי־שיחות כרך כה עמ' 353 הערה 49).
כפל   .90 עמ'  ספר־המנהגים   .976 עמ'  ח"ג  לקוטי־דיבורים   (8
הלשון צריך ביאור. ואולי הכוונה שההתחלה היא ביו"ד, שעניינה 

ביטול.

לוח השבוע
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/ יומן» תשנ"ב
זו  ואין  פרטי,  דבר  זה  "היה  הדברים:  תוכן  וזה  הלבנה, 

הוראה לרבים, ושיעשו כמו שנהגו עד כעת".
יום ראשון, יו׳׳ד כסלו - חג הגאולה

את  ועודד   ,10:35 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
שירת הקהל בניגון ״ואני אבטח בך״. אחר התפילה הוכרז 
שמנחה יתפללו ״כשיהיו מוכנים״, והרבי עלה לחדרו הק'.
בגן-עדן- מנחה  לתפילת  מחדרו  הרבי  יצא  ב-13:25 
התחתון. הפעם השמיעו את התפילה ב'זאל' ע״י המיקרופון, 
כדי לאפשר לקהל להשתתף ולענות על הקדישים. אח״כ 
נכנס לחדרו הק', וכעבור זמן קצר יצא לחלוקת הדולרים.

בסיום החלוקה ב-17:35, נכנס לחדרו הק', ולאחר דקות 
לחדרו  עלה  התפילה  אחר  מעריב.  לתפילת  יצא  אחדות 

הק' תוך כדי עידוד השירה.
הלילה ביקר הרב דוד משה רוזן שליט״א - רבה הראשי של 

רומניה - ב'יחידות' אצל הרבי, במשך כשעה וחצי.
בחור  אילולא  כלל,  להיוודע  שלא  יכול  היה  (האירוע 
שהכירו ונתן לו ״שלום עליכם״. הרב רוזן ענה לו בחיפזון 

כי ממהר הוא, וכששאל הבחור לאן, ענה הרב: "לרבי"...)
כשיצא,   .21:45 עד  ונמשכה  ב-20:15  התחילה  היחידות 
הקיפוהו כמה מהתמימים שנודע להם הדבר, ושאלוהו על 
במענה  והסתפק  לספר  רצה  לא  רוזן  הרב  היחידות.  תוכן 
קצר: דובר על נושאים יהודיים העומדים על הפרק, והרבי 

היה נראה מרוצה.
יום שני, י"א כסלו

הרבי  כשירד  למקווה.  הרבי  נסע  שתים  השעה  לפני 
מהמדרגות משמש בכיסיו, וכשמצא מטבעות (בכיס בגדו 
העליון) חילק לכל העומדים שם. לאהל נסע הרבי בשעה 
מנחה  לתפילות  ונכנס   ,18:30 בשעה  חזר  לערך,   15:20

ומעריב.
יום שלישי י"ב כסלו

לגעה״ת,  משפחתו  עם  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 
חילק  הסידור,  את  לחתן  נתן  לתפילה  הרבי  וכשיצא 
מטבעות לצדקה לו ולכ״א מבני משפחתו ובירך 'זָאל זיין 

(=שיהיה) בנין עדי עד, מז״ט'.
בצד  עמד  א' הילדים  לחלק לילדים.  הרבי  המשיך  למטה 
לאחור  פנה  מיד  אך  קצת,  המשיך  לעברו,  הביט  והרבי 
קיבל  כבר  שהילד  אמר  המזכיר  להתקרב.  לילד  וסימן 

מטבע למעלה, והרבי המשיך בדרכו.
שירת  עידוד  כדי  תוך  מה'זאל'  הרבי  יצא  התפילה  בסיום 

״מהרה ישמע״. 
ליד הפתח בירך נוסעים ב'פארט געזונטערהייט, זאל זיין 
בשורות  שיהיו  לשלום,  (=סעו  רבה'  הצלחה  און  בשו״ט, 

טובות והצלחה רבה), והוסיף שוב: "בשורות טובות".

וגם  כנ״ל,  בירכן  והרבי  נוסעות  עמדו  המעלית  ליד  גם 
כאן חזר על המילים "בשורות טובות", נופף לילדה קטנה 

ונכנס לחדרו.
כי  היום,  לכבוד  להתוועדות  התמימים  התארגנו  בלילה 
אינו  ״המלך  אשר  כל  לעין  התגלה   - כסלו  י״ג   - זה  ביום 
מעיד ואין מעידין אותו״, והחליפו רשומות מהימים ההם.

יום רביעי, י"ג כסלו
את  עודד  שחרית,  תפילת  אחר  מה'זאל'  הרבי  כשיצא 
השירה ״דידן נצח״, וליד הפתח הביט לעבר המודעה של 
ללימוד  שבועית  שעה  של  (מבצע   - הדת  לימוד  שיעורי 

יהדות עם ילדים בבתי ספר ממשלתיים).
״מהרה  שרו  למטה  ב-3:40.  הרבי  נכנס  מנחה  לתפילת 
ישמע״ והרבי עודד את השירה. בצאתו בירך נוסעים למטה 
ישראל  לארץ  היום  שנוסעת  שאמרה  ולאישה  ולמעלה, 
ומוצלחת".  טובה  בשעה  (=שיהיה)  זיין  "זאל  הרבי  בירך 
במניין  התפללו  שכבר  פתאום  נודע   5:30 השעה  אחרי 
הרבי תפילת מעריב – בגעה״ת (!) בשעה 5:20. המניין היה 

מצומצם והשתתפו בו חברי המזכירות ועוד.
הרב  המזכירים  בלוויית  הרבי  נסע  מכן  לאחר  קצר  זמן 
יהודה לייב גרונר והרב חיים יהודה קרינסקי שיחיו, לאחר 
בצאתו  הרבי,  חזר  ב-8:30  לצדקה.  מטבעות  להם  שנתן 

מהרכב בירך נוסעים ונתן מטבעות לצדקה. 
 יום חמישי, יום הבהיר י"ד כסלו

כשנכנס הרבי לתפילה ניגנו ״מהרה ישמע״.
חילק  לרכב,  שנכנס  ולפני  למקווה  הרבי  יצא  ב-1:40 
לצדקה לכל הילדים שעמדו שם. לאהל נסע הרבי ב-3:05, 
רבה״,  ב״הצלחה  ובירכם  לנוסעים  מטבעות  נתן  כן  ולפני 

וכן נתן גם למזכירים והמשב״קים.
בידו,  הרמב״ם  וספר  מהאהל  הרבי  חזר  לערך  ב-6:35 
לפני  ומעריב.  מנחה  לתפילות  יצא  דקות  מספר  כעבור 

שנכנס למעלית נפנף לילד שעמד שם.
השירה.  את  עודד  והרבי  ישמע״  ״מהרה  ניגנו  למטה 
ידו  את  הניף  אבל  כרגיל  הסתובב  לא  לבימה  כשעלה 
מבט  מעיף  שהוא  תוך  ל'סטענדער'  ופנה  הקהל  לעבר 
על  הבחורים  בלב  עלה  תקווה  של  ניצוץ  במיקרופון. 
שמו״ע  אחר  שגם  במיוחד   - שיחה  שתתקיים  האפשרות 
סיום  עם  נמוגה  היא  אך   - המיקרופון  לעבר  שוב  הביט 
וחילק  השטרות  חלוקת  למקום  הרבי  ניגש  עת  התפילה, 
הודיע  זו  חלוקה  שעל  נודע  מכן  לאחר  שטרות.  ב'  לכ״א 

הרבי עוד לפני מנחה.
בסיום הניח הרבי ב' שטרות בתוך סידורו ויצא מהזאל תוך 
כדי עידוד השירה של ״שובה ה'״. ליד הפתח בירך נוסעים 
בנוסח הרגיל והוסיף 'זאל זיין בהצלחה רבה', למטה עודד 

לעבר ילדים ששרו בחוזקה.

ה"אופרופעניש" של כ"ק אדמו"ר

בשבת קודש פ'  ויצא, ה"אופרופעניש" 
[עליה לתורה] של כ"ק אדמו"ר, במנין 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בעיר ריגא.

כ"ק  התוועד  לתורה  העליה  לאחר 
בשמחה  והיה  מוהריי"צ  אדמו"ר 
גדולה. באמצע ההתוועדות אמר מאמר 
ורב  ה'  למודי  בניך  "וכל  ד"ה  חסידות 

שלום בניך". 
(ימי חב"ד ע' 58)

יום גאולת
כ"ק אדמו"ר האמצעי

אדמו"ר  כ"ק  של  גאולתו  יום 
האמצעי, ממאסרו בויטבסק.

של  הלידה  זמן  הוא  כסלו  יו"ד 
חסיד, וי"ט כסלו הוא הברית. 

(סה"ש תש"ז ע' 87).

הוא  כסלו  י"ט  אמר:  צדק  הצמח 
התורה  דפנימיות  תורה  שמחת 
דחג  א'  יום  הוא  כסלו  ויו"ד   .  .

הסוכות.
(סה"ש תש"ד ע' 49)

יום בו נפסק כי כ"ק אדמו"ר
לא נצרך להעיד במשפט הספרים

יום בו פסק בית המשפט הפדראלי אשר "המלך - כ"ק אדמו"ר - 
אינו מעיד ואין מעידין אותו"! (מאמר חז"ל שמשמעותו שהמלך 
פטור מלבוא להעיד בבית המשפט; גם כאן פטר השופט את הרבי 

מהצורך להעיד במשפט).
תענית  ליום  הכולל  חברי  ידי  על  זה  יום  נקבע  פסק-הדין  לפני 
ותמימים  באנ"ש  מלא   770 היה  בהשכמה  כבר  תהלים.  ואמירת 
שאמרו תהילים. זעקתם וטענתם של החסידים פעלה את פעולתה, 
המשפט  לבית  ילך  לא  הרבי  הבשורה:  התקבלה  יום  ובאותה 
להעיד! השופט הגוי הבין שאין זה מן הראוי ש"המלך" יעלה על 

דוכן העדים להעיד.

יום חתונת כ"ק אדמו"ר
עם הרבנית חיה מושקא ע"ה

יום חתונת כ"ק אדמו"ר, עם הרבנית חי' מושקא בת כ"ק אדמו"ר 
בוורשה  תמימים  תומכי  ישיבת  בחצר  נערכה  החתונה  מוהריי"צ. 
שבפולין. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ רצה שהחתונה תתקיים בישיבת 

תומכי תמימים. 

גרמה  בוורשה,  להתקיים  נועדה  שהחתונה  הטובה  הבשורה 
לשמחה אדירה והתרגשות גדולה בין יהודי פולין בכלל ובין אנ"ש 
והתמימים בפרט. מסדר הקידושין היה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וגם 
אמר את ה"שבע ברכות". השושבינין של הרבי היו הרה"ח ר' משה  
חי'  הרבנית  וזוגתו   - מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  חתנו   - הורנשטיין 
מושקא. הוריו של הרבי לא יכלו לצאת מבריה"מ ולא היו בחתונה 

 - -

בקריאת הכתובה נתכבד כ"ק האדמו"ר מראדזין, עדים היו הגה"ח 
ר' דובער משה שמוטקין, מנכבדי עדת חסידי חב"ד בוורשה שהיה 
עוד מחסידי אדמו"ר המהר"ש, והגה"ח ר' מנחם מענדל קופרשטוק, 

מרבני חב"ד בליטא ולימים אב"ד ורב עדת החסידים בחיפה.
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 223).

תרפ"טתרפ"ט

תשמ"ותקפ"ז

י' 
כסלו

י"א 
כסלו

י"ג 
כסלו

י"ד 
כסלו
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