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אור וחום ההתקשרות

לללהיות  יככולה  חוצה,,  המעייננוות  והפפפצתת  ווההיהדות  התורהה  בהפצצתתת  עוסקקקיים  כאששר 
ההתעסקוותתת בעבודהה זזוו כתוצאאה ממכך ששקיבלל ההורראה זו מממתתתוך שיחותתייו של הרררבי..

...איין להסתפפפק בעבודדה באופן כזהה,, שכן למרותת ששקיבל עעננייין זה מתווךך ששיחותתייו ששל 
נותן  אנוכיי  ”רראאהה  של  באאאוופפן  ללעבבודה  כלל  דומה  זה  אין  אאאבל  ויפה,  טטטוב  הכל  הרבבי, 
לפניכם היוםם""", שעבודתתו היא כאאילו רואה בעיניוו מממש את הההמממשלח נשייאא דדורנו, שששנותן 

ללפנייו היוםם שליחחות זו!

והעיככובבים  המניעעוותת  ככל  הרריי  ללנגדדו –  דדוורנו, עעומד  נשיאא  ררבבוו",  כככשש"צלם  ובפששטות: 
למיללוי שליחחחוות רבו מתוווך שמחחה ווטטוב לבבב, אאו לממילוי השששללליחות בכלללל – מתבבבטללים 

לגממרי!
(התוועדויות תשמ"ו חלק ד' עמוד 311)

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
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צאת 
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4.125.005.226.238.4911.2711.574.37.95.04ו', כ"ד במרחשוון
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת חיי שרה | פירות רוחניים

תכלית ענין הנישואין, כולל נישואי יצחק ורבקה, הוא - ״פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה״ - תולדות, 
״ואלה תולדות יצחק גו״׳ כנ״ל (ס׳׳ג).

ועד״ז גם בעבודת האדם: 
יצחק  לנישואי  שמביאה  (אליעזר),  השליחות  עצם  אודות  שרה  חיי  בפרשת  מדברת  שהתורה  לאחרי 
התכלית  אודות  מדובר  בה  תולדות,  פרשת  כך  אחר  באה  בתחתונים),  דירה  לעשות  (העבודה  ורבקה 
דשליחות האדם לעשות דירה בתחתונים - שמזה יצא ״תולדות״ (גילוי כח הא״ס למטה), תולדותיהן של 
צדיקים מעשים טובים, וכולל גם הפירוש הפנימי (דכ״ק מו׳׳ח אדמו״ר) ב״פרו ורבו״ (המצוה הראשונה 
״כל  כמאחז״ל  ומצוות,  לתורה  יותר  אותו  שמקרב  ע״י  יהודי,  עוד  ״לעשות״  צריך  יהודי  שכל  בתורה), 

המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר ואלה תולדות כו״.
ובפשטות, שבשליחות לעשות דירה בתחתונים לא מסתפקים רק בפירסום אלקות בעולם, אלא לעשות 
מגיע  שאליהם  אלו  (כל  המקבלים  שגם  כך  נמשכת,  פעולה  עד   - ופירות  תולדות  יצא  שמזה  כדרוש 

השליח) נעשים משפיעים ונושאי פירות, טופח על מנת להטפיח, עד אין סוף.
(משיחת ש"פ חיי שרה, תש"נ, תורת מנחם 376)

שמטוב  (הרב"צ  המבֵקר  דיווח  שליח,  אצל  ביקור  לאחר 
ע"ה) לרבי את אשר ראו עיניו וכתב ”עונג רב גורם לראות 
המוסד ומנהלו עם מסירתו לעבודה ויכול לשמש לדוגמא 
לכל השלוחים ות"ל שחנני להיות בעזרו קצת עכ"פ". על 

כך ענה הרבי:

כנראה גם אצלו אבדה התקוה שאפשר תהי' תועלת (כל 
הדרים  שי'  מבנ"י  אלו  עם  ולדבר  לספר   - עכ"פ)  שהיא 

בברוקלין.
בכ"ז אינו מחוייב זיך אויסרעכנען (=להיות זהיר ומחושב) 

כ"כ - ובעת רצון יספר גם להם.

לספר לדרים בברוקלין

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ד במרחשון ה'תש"פ – א' בכסלו ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' נדרים.. בפרקים אלו. פרק כ"ד במרחשווןו'
א-ג.

ראשית חכמה וגו'. ספר קנין 
והוא ספר שנים עשר.. הל' 

מכירה.. בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע צד.

מ"ע צד.פרק ב.פרק ד-ו.כ"ה במרחשווןש"ק
מל"ת קנז.פרק ג.פרק ז-ט.כ"ו במרחשווןא'
מ"ע צה.פרק ד.פרק י-יב.כ"ז במרחשווןב'

פרק יג. הל' נזירות.. בפרקים כ"ח במרחשווןג'
מ"ע צה. צב. מל"ת רט.פרק ה.אלו. פרק א-ב.

מל"ת רב. רג. רד.פרק ו.פרק ג-ה.כ"ט במרחשווןד'
מל"ת רה. רו. רח. רז.פרק ז.פרק ו-ח.ל' במרחשווןה'

פרק ט-י. הל' ערכין וחרמין.. א' בכסלוו'
מ"ע צג. קיד.פרק ח.בפרקים אלו. פרק א.
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ההוראה מחודש כסלו: 
להפוך את החושך לאור
דווקא לאחר גזירות מלכות יוון בא העילוי הגדול – ”חנוכת חשמונאי" 
• ההוראה הכללית של חודש כסלו: אין להתפעל מחושך וירידה, שכן 
מטרת הירידה היא להגיע לעלייה גבוהה ביותר • גם כשהגלות בשיא 
תוקפה – ישנו הכח להאיר ולהפוך את החושך לאור • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
מיוחד  עניין  ישנו  החודש  מברכים  שבת  בכל 
בכל  דהנה,  זה.  חדש  של  המיוחד  לתוכנו  בהתאם 
בנוגע  זה  דרך  ועל  דשמיא",  ל"סייעתא  זקוקים  עניין 
העניין  כללות  וזהו  זה,  חודש  של  העבודה  לכללות 
דשמיא  וסייעתא  ברכה  המשכת   – החודש  ברכת  של 
בנוגע לעבודת חודש זה. ומזה מובן, שהמשכת הברכה 
העבודה  לתוכן  בהתאם  היא  החודש  מברכים  דשבת 

המיוחדת של חודש זה.
ביאור התוכן והעבודה המיוחדת של חודש כסלו:

מלאכת  נגמר  בכסלו  ”בכ"ה  במדרש1:  ...איתא 
שנאמר  כמו  בניסן,  אחד  עד  מקופל  ועשה  המשכן, 
משכן  את  תקים  לחודש  באחד  הראשון  החודש  ביום 
וגו'. ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה, אמר 
הקדוש  לו  שילם  מה  לשלם,  עלי  הוא  ברוך  הקדוש 

ברוך הוא – חנוכת חשמונאי".
עבודה  המשכן,  בעשיית  ישראל  בני  עבודת  כללות 
זהב  גשמיים,  דברים  לקחת  היינו,  למעלה,  מלמטה 
החלה  יתברך,  לו  משכן  מהם  ולעשות  וכו',  וכסף 
למחרת יום הכיפורים – שאז נצטוו בני ישראל אודות 
אומרת,  זאת  בכסלו,  בכ"ה  ונשלמה   – המשכן  עשיית 

1) ילקוט שמעוני מלכים רמז קפד.

אך  כסלו,  בחודש  נשלמו  וכו'  המשכן  וכלי  שהיריעות 
הגילוי  מצד  אבל  המטה,  עבודת  מצד  רק  הוא  זה  כל 
בחודש נפעל  זה  הרי   – בתוכם"  ”ושכנתי  שמלמעלה, 

ניסן.
אמר  המלאכה.  בו  שנגמרה  כסלו  הפסיד  ”ומעתה 
הקדוש  לו  שילם  מה  לשלם,  עלי  הוא  ברוך  הקדוש 
ברוך הוא? – חנוכת חשמונאי" היינו, ששלימות הגילוי 
המקדש  בית  בזמן  נתגלה  כסלו  שבחודש  שמלמעלה 

השני – בעת ”חנוכת חשמונאי".
זה  עניין  נתגלה  גופא  השני  המקדש  בית  ובזמן 
לאחרי החושך והגזירות של ”מלכות יון הרשעה", זאת 
אומרת, דווקא לאחרי החושך של מלחמת היוונים כו', 
כאשר טיהרו את בית המקדש, נפעל העניין ד"חנוכת 
מצד  כסלו  חודש  של  העניין  שלימות   – חשמונאי" 

הגילויים שמלמעלה.
חנוכה,  נרות  של  העניין  כללות  נתגלה  אז  ודווקא 
ובאופן נעלה ביותר – הנרות הללו אינן בטלין לעולם, 
 – המשכן  עניין  כללות  בדוגמת  נצחי,  באופן  היינו, 

מעשה ידי משה, שזהו עניין נצחי כו'.
חודש  של  הכללית  שהנקודה  מובן  זה  פי  ועל 
כסלו, ”חנוכת חשמונאי", היא – שדווקא לאחרי גודל 
הירידה והחושך של מלחמת היוונים כו', נפעל תכלית 
השלימות של חודש כסלו, שאז ”שלם לו הקדוש ברוך 

הוא חנוכת חשמונאי".

דברמלכות

4
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ב
 ...ההוראה מכל האמור לעיל – בנוגע לפועל:

נמצאים  ישראל  שבני  ורואה  מתבונן  יהודי  כאשר 
הרוחני  הניצחון  לאחרי  אפילו  שהרי   – בגלות  עדיין 
ביד  גיבורים  ”מסרת  כאשר  היוונים,  מלחמת  של 
יד  הייתה  לא  עדיין  כו'",  מעטים  ביד  ורבים  חלשים 

להתחשב  יצטרכו  שלא  כך  כדי  עד  תקיפה  ישראל 
אין  (כאשר  דינא"  דמלכותא  ד"דינא  העניין  עם  כלל 
זה בסתירה לתורה ומצוות כו'), ועל אחת כמה וכמה 
שעדיין לא הייתה אז גאולה אמיתית ושלימה, שאין 
בשלימותה,  אז  הייתה  הגאולה  אם  כי  גלות,  אחריה 
הייתה גאולה זו צריכה לשלול את כללות האפשרות 
מצד  הנה   – גלות  של  עניין  שוב  יהיה  זה  שלאחרי 

התבוננות זו יכול יהודי ליפול ברוחו כו'.
זרוע  את  ה'  ש"חשף  ליהודי  אומרים  זה  על  הנה 
קודשו" – על ידי התורה, שהיא ”תורת חיים", הוראה 
של  דרכו  את  המאירה  הוראה  אור",  ו"תורה  בחיים, 
כל אחד ואחד מישראל, וגילה שהנקודה הכללית של 
חודש כסלו היא – ”וה' יגיה חשכי", היינו, שהחושך 

עצמו יאיר, ובאופן דיתרון האור מן החושך דווקא.
הגלות,  מחשכת  להתפעל  מה  ליהודי  אין  ולכן, 
ביודעו שתכלית הכוונה בזה – הפיכת החושך, שעל 

ידי זה נעשה יתרון האור וכו'.

ג
 ...ביאור הוראה הנ"ל בפשטות יותר:

הוא  הרי   – ומצבו  במעמדו  מתבונן  יהודי  כאשר 
רואה שנוסף לגלות הכללי, הרי הוא משוקע בגלות 

הפנימי כו'.
דהנה, כל אחד ואחד מישראל הוא בחזקת כשרות, 
ובוודאי שלומד תורה ומקיים מצוות ועוסק בעבודת 
פירוש   – פנים  כל  ועל  וכו',  התפלה  כוונת  התפלה, 
ובימי  במקווה,  טובל  התפלה  וקודם  כו',  המילות 

החול נותן לצדקה וכו'.
אבל אף על פי כן, למרות שיודע שישנו פסק דין 

פניו  להחזיר  צריך  התפלה  שבעת  ערוך2  בשולחן 
דרך  אליך  והתפללו  שנאמר  ישראל,  ארץ  ”כנגד 
וכנגד  ירושלים  נגד  גם  ”ויכוון  מזו:  ויתירה  ארצם", 
בנוגע  הנה   – הקדשים"  קדשי  בית  וכנגד  המקדש 
לפעול  יכול  אינו  להתפלל  נעמד  כאשר  לפועל, 
”קראון  בשכונת  שבגלות,  ממקומו  לצאת  בעצמו 
שכונות  בשאר  זה  דרך  ועל  שבברוקלין,  הייטס" 

ולהימצא בעת התפלה ב"בית קדשי הקדשים"!
אודות  מהרהר  הוא  הרי  התפלה  שבעת  ועד 
אחר  ברחוב  או  זה  ברחוב  הנמצא  בביתו,  המתרחש 
מים  נזילת  אודות  וחושב  הייטס",  ”קראון  בשכונת 

מהתקרה שבביתו, וכיוצא בזה!
בשלחן  שכתוב  מה  יודע  אמנם  הוא  אומרת:  זאת 
ערוך שצריך לכוון ”כנגד בית קדשי הקדשים", והוא 
יודע שאין הכוונה ל"קדש הקדשים" ברוחניות, אלא 
הקודש  בארץ  כפשוטו,  הקדשים"  ל"קדשי  הכוונה 
נמצא  ששם  הבית,  ובהר  הקודש  עיר  ובירושלים 

המקום הגשמי של קדש הקדשים.
הקדשים  קדש  למקום  שהכוונה  בפשטות  וכמובן 
כפשוטו – מלשון אדמו"ר הזקן בסידורו ש"יהיו פניו 
מכוונים כנגד רוחק ערך שליש אחד מאמצע הדרום 

2) אורח חיים, ריש סימן צ"ד.

עמדו  בעת  ויום  יום  שבכל  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  אומרים   
להתפלל תפלת ערבית, ועל אחת כמה וכמה תפלת מנחה, ועל 
אחת כמה וכמה תפלת שחרית (שהיא התפלה העיקרית שביום) 
– הנה, ללא כל הכוונה מיוחדת הרי הוא נמצא באותה שעה בבית 

קדשי קדשים!

28
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וערך שני שלישים מאמצע המזרח", כי דווקא באופן זה 
במקום   – והמקדש"  ירושלים  ”כנגד  מכוונים  פניו  יהיו 

גשמי כפשוטו.
טוב  שם  הבעל  בתורת  שלימה  באמונה  מאמין  והוא 
שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא (וברי תפילה 

היא עבודה שבלב, הקשורה עם מחשבה והתבוננות כו'), 
שכאשר  היינו,  אליו,  גם  מכוונים  שהדברים  יודע  והוא 
אודות  וחושב  פניו  וחושב  פניו  ומכוון  בתפילה  עומד 

”בית קדשי הקדשים" – הרי שם הוא נמצא!!
פעם  הקדשים  קדשי  לבית  נכנס  היה  הגדול  הכהן 
לזה  הכנה  ובתור  הכיפורים,  ביום   – בלבד  בשנה  אחת 
גדול  כהן  מפרישין  הכיפורים  יום  קודם  ימים  ”שבעת   –
של  שביתו  פי  על  אף  היינו,  פרהדרין",  ללשכת  מביתו 
הכהן הגדול היה בירושלים, כפסק דין הרמב"ם3: ”ויהיה 
ביתו בירושלים ואינו זז משם", אף על פי כן בתור הכנה 
מפרישין היו  הקדשים,  בקדשי  הכיפורים  יום  לעבודת 
אותו מביתו למשך שבעת ימים. ולאחרי כל זה היה נכנס 
לקדש הקדשים למשך מן קצר ביותר (כדי שלא להפחיד 

את בני ישראל כו').
ולעומת זאת אומרים לכל אחד ואחד מישראל, שבכל 
אחת  ועל  ערבית,  תפלת  להתפלל  עמדו  בעת  ויום  יום 
תפלת  וכמה  כמה  אחת  ועל  מנחה,  תפלת  וכמה  כמה 
שחרית (שהיא התפלה העיקרית שביום) – הנה, ללא כל 
הכוונה מיוחדת הרי הוא נמצא באותה שעה בבית קדשי 

קדשים!
ואם כן, ידיעה זאת הייתה צריכה לפעול אצלו רעדה 
מתוך  רעדה  אלא  יראה,  מתוך  רעדה  לא   – טרייסל)  (ַא 
קדשי  בבית  עתה  שנמצא  ביודעו  כו',  ושמחה  אהבה 

הקדשים!
למעליותא:  הוא  היטס"  ”קראון  אודות  [המדובר 

3) הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה ז.

במקום זה דר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במשך עשר שנים 
– תקופה שלימה כו', והאיר את כל הסביבה כולה באור 
של פנימיות התורה, באור של נגלה שבתורה ובאור של 
זו  בשכונה  נמצאים  כאשר  כן,  ואם  כו'.  המצוות  קיום 

במעמד ומצב האמור, הרי זו ירידה גדולה יותר כו'].

בנוגע  אפילו  לעיל  האמור  ומצב  במעמד  והנה, 
לתפילת יום הכיפורים, היינו, אף על פי שנמצא במעמד 
לובש  כו',  שותה  ואינו  אוכל  אינו  ביותר,  נעלה  ומצב 
כל  אמירת  וסיים  כו'),  השרת  מלאכי  (בדוגמת  לבנים 
ספר התהילים וכו' – אף על פי כן, אינו יכול לפעול על 
עצמו לצאת ממקומו ולהימצא בעת התפילה בבית קדשי 
אודות  מדובר  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל  הקדשים. 

מעמדו ומצבו בשאר ימות השנה.
הירידה  גודל  את  לראות  כדי  להתבונן  צורך  ואין 
לאחרי  ומיד:  תיכף  זאת  רואים  כי  הפנימי,  הגלות  של 
גודל  ידוע  והרי  מנחה,  תפילת  יתפללו  ההתוועדות 
המעלה של תפילת מנחה, שהרי אליהו הנביא לא נענה 
אלא בתפילת המנחה. ואף על פי כן, ידע איניש בנפשיה 
תהיה  התפילה  שבעת  עצמו  על  לפעול  יכול  שאינו 

מחשבתו בקודש הקדשים, באופן ששם הוא נמצא!   
הגלות  של  הירידה  בגדול  מתבונן  כאשר  כן,  ואם 

הפרטי, יכול הוא ליפול ברוחו וכו'.

ד
 ועל זה באה ההוראה הכללית של חודש כסלו:

האמור  אודות  במוחו  שיתבונן  עד  לחכות  מה  לו  אין 
לעיל, ועד שהמוח ישלוט על הלב, ועניין זה יבוא אצלו 
קדשי  בבית  שנמצא  שירגיש  היינו,  שבלב,  ברגש  גם 
אלא   – כו')  זמן  משך  הדורש  דבר  זהו  (כי  כו'  הקדשים 
עליו לדעת שגם בעת הימצאו בחושך הגלות כו', יש לו 
נתינת כח מכללות חודש כסלו להפוך את כללות חושך 

אין לחכות עד שהמוח ישלוט על הלב, ועניין זה יבוא אצלו 
גם ברגש שבלב, אלא עליו לדעת שגם בעת הימצאו בחושך 
הגלות כו', יש לו נתינת כח מכללות חודש כסלו להפוך את 

כללות חושך 
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ביאור תוכן עבודת ה' הייחודית של חודש כסלו:
בחודש  נסתיימה  המשכן  וכלי  יריעות  הכנת 
כסלו, ואף על פי כן, גילוי השכינה והקמת המשכן 

לא היו בחודש כסלו אלא בחודש ניסן. 
במדרש נאמר שהקב"ה ”שילם" לחודש כסליו 

ב"חנוכת חשמונאי".
ירוד  במצב  התרחשה  חשמונאי"  ”חנוכת 

לכאורה: 
א) בתקופת בית המקדש השני, שחסרו   

בו כמה דברים שהיו בבית ראשון. 
ב) לאחר הגזירות של מלכות יוון.   

ולמרות המצב הירוד, נתגלה הגילוי המיוחד של 
חודש כסלו, שהוא גילוי גדול ביותר נרות חנוכה 

ש"אינן בטלים לעולם".
הוא  כסלו  חודש  של  המיוחד  שעניינו  מובן, 
גדולה,  ירידה  מתוך  החושך".  מן  האור  ”יתרון 

באים לעלייה גבוהה ביותר שלא הייתה קודם.
להתפעל  אין  ואחת:  אחד  לכל  הוראה  מכאן 
מכך שמצויים עדיין בחושך הגלות, שכן יש לזכור 

כי תכלית הירידה היא – להגיע לידי עלייה גבוהה. 
לעסוק  יש  בתוקפו,  הגלות  כשחושך  גם  לפיכך, 
של  ובאופן  המעיינות,  בהפצת  המרץ  במלוא 

”מוסיף והולך". 
בפרטיות יותר:

כתוצאה  ברוחו  ליפול  אדם  עלול  לעיתים 
כאשר  לדוגמה,  האישית.  בגלותו  מהתבוננות 
לחשיבותה  מודע  היותו  אף  שעל  בכך  מתבונן 
מודע  היותו  אף  ועל  התפילה,  של  ומעלתה 
למעלתו של קודש הקדשים – אשר אליו צריכה 
להיות מכוונת המחשבה בעת התפלה – בפועל, 
בעת התפילה מחשבתו מוטרדת מענייני חולין... 

 על כך באה הוראה מחודש כסלו:
הפנימית!  מהגלות  ולהתעצב  להתפעל  אין 
ישנו  פנימית,  בגלות  כשמצויים  שגם  לזכור,  יש 
להתרומם  הגלות,  חושך  את  להאיר  הכוח  כבר 
מן  האור  ”יתרון  ביותר,  נעלה  למקום  ולהתעלות 

החושך".

סיכום

יתרון  שיהיה  ועד  חשכי",  יגיה  ד"ה'  באופן  הגלות, 
האור כו'.

חודש  של  הפנימית  הנקודה  שזוהי  לעיל  וכאמור 
כסלו – שמבלי הבט על גודל ירידת הגלות, נפעל אז 
שהנרות  ובאופן  חשמונאי",  ד"חנוכת  העניין  כללות 
הללו אינן בטלין לעולם. וזהו גם כללות העניין שגילוי 

תורת החסידות הוא בזמן הגלות דווקא.
וזוהי ההוראה לכל אחד ואחת מישראל – שאין מה 
להתפעל מחשכת הגלות, אלא גם בעת היותו בחושך 
כפול ומכופל של זמן הגלות, הרי הוא עובד עבודתו 
העולם  את  ומאיר  חוצה,  המעיינות  בהפצת  כדבעי 

כולו באור ד"נר מצווה ותורה אור".
באופן   – חנוכה  ימי  הוראת  פי  על  היא  ועבודתו 
שמוסיף והוליך ואור, היינו, שאינו מסתפק בהדלקת 
נר אחד (במעמד ומצב דקפאון כו'), אלא בלילה השני 
מוסיף  הוא  הרי  בלילה  לילה  ומידי  נוסף,  נר  מדליק 

עוד יותר בכללות העניין ד"נר מצווה ותורה אור".

(משיחת שבת פרשת חיי שרה, מברכים החודש כסליו, 
ה'תשמ"ב. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ב ח"א עמ' 419, 
421, 423 ואילך. הנחת שומעים, בלתי מוגה) 
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ודאי ימהר הקב"ה את 
הגאולה שלא נישאר 
רגע מיותר בגלות

הסיבה לקפיצת הדרך של אליעזר
אודות רבקה בהיותה בבית בתואל ולבן – איתא במדרש  ”למה היא דומה כשושנה בין החוחים", אשר דווקא ”בין 
מבין  השושנה  את  להוציא  וכדי  השושנה,  של  וצמיחתה  לגידולה  שייכים  והם (החוחים)  השושנה,  גדלה  החוחים" 
החוחים – למרות התנגדותם של החוחים שאין מניחים להוציאה מביניהם, כיון שבזכותה יונקים גם הם חיותם, על-

ידי זה שמשקים את כל שטח המקום שבו גדלה השושנה – יש צורך בטענה וכוח כו'.
וכשמלאו לרבקה שלש שנים ויום אחד, שאז נעשית ראויה לביאה, להינשא ליצחק – היה זה הכוח והטענה לקשר 
את רבקה עם קדושה ולהוציאה מבין החוחים. ומיד שלח אברהם – שהרגיש בדבר – את אליעזר להביא את רבקה, 

באמרו: ”אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".
לפני   – אליעזר  של  שליחותו  על-ידי   – החוחים  מבין  רבקה  של  הוצאתה  את  להתחיל  אפשרות  היתה  לא  ולכן: 
מבין  להוציאה  כשהתאפשר  ולאידך,  לכך);  הכוח  עדיין  היה  שלא  (כיון  אחד  ויום  שנים  שלש  בת  נעשית  שרבקה 
החוחים (כשנעשית בת שלש שנים ויום אחד), יש להוציאה משם מיד, ולא להשאירה בין החוחים זמן מיותר. ומשום 

זה הוצרכה להיות קפיצת הדרך – ”היום יצאתי והיום באתי".
וכיון שבבואו לארם נהרים לקחת את רבקה הבין אליעזר שבודאי יטענו לבן ובתואל שרבקה תישאר עמם עוד 
משך זמן (ואכן ”ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור" ) – הקדים ואמר: ”היום" – דעו לכם שהמדובר 
הוא בעניין שתלוי ברגעים (”עס הַאנדלט זיך אין מינוטן"), וחבל על כל רגע, והראיה – ש"היום יצאתי והיום באתי".

לא עיכבן המקום כהרף עין
[. .] ההוראה מסיפור התורה אודות קפיצת הדרך – היא בבחינת ”מעשה אבות סימן לבנים":

ליהודים  שאין  לבנים" –  מהוה ”סימן  מיותר,  רגע  בתואל  בבית  תישאר  לא  שרבקה  כדי  שנעשתה  הדרך  קפיצת 
ליפול ברוחם (”ַארָאּפפַאלן ביי זיך") בגלל חשכת הגלות, כיון שבודאי ימהר הקב"ה את הגאולה שלא נצטרך להישאר 

בגלות רגע מיותר.
כשם שבגלות מצרים, שרש לכל הגלויות, נאמר  ”בעצם היום הזה יצאו גו'", ואיתא במכילתא  ”כיון שהגיע הקץ לא 

עיכבן המקום כהרף עין", כך גם – ”כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" – ביציאה מגלות זה;
צריכים רק להשלים את ה"פכים קטנים" , ומיד לאחרי זה תהיה הגאולה השלימה על-ידי משיח צדקנו.

(קטעים משיחת שבת פרשת חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"ג. תורת מנחם כרך ז, עמ' 179-180)

משיחוגאולה
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'קבלות פנים' 
והתוועדויות 
שלוחי הרבי

אחת הפעולות האחרונות של השד"ר ר' בן ציון שמטוב ז"ל, חודש לפני 
פטירתו, עם שלוחי הרבי לאוסטרליה כשביקרו בירושלים ת"ו

בשנת  חב"ד  כפר  בחוצות  שהתפרסם  כרוז  להלן 
תשל"א:

”ב"ה ח"י אייר ה'תשל"א
”לכל תושבי הכפר

”שלום וברכה!
”כידוע הגיעו השבוע לאה"ק שליחי כ"ק אדמו"ר 

שליט"א.
בדרכם  כי  להם  להורות  הואיל  אד"ש  ”כ"ק 

לאוסטרליא תחנתם הראשונה תהי' באה"ק.
אנ"ש  בריכוזי  השליחים  ביקרו  השבוע  ”במשך 

ובמוסדות חב"ד.
לשהותם  האחרון  היום  באייר,  כ"א  ראשון  ”ביום 
פרידה  מסיבת   – רבתי  התוועדות  תיערך  באה"ק 

לכבודם.
בבית  בערב   7 בשעה  אי"ה  תתקיים  ”ההתוועדות 

הכנסת הגדול.
”כל תושבי הכפר מוזמנים בזה להשתתף במסיבת 

פרידה לשליחי כ"ק אדמו"ר שליט"א.
”נ.ב.

אי"ה  לנסוע  עומדים  שיחי'  שהשליחים  ”מאחר 
מתבקשים  לפיכך  ערב,  באותו  עוד  צלחה  בדרכם 

אנ"ש שיחי' לדייק ולבוא בזמן.
”בכבוד ובברכה,

”ועד הכפר".

”מלאו את הארץ וכבשוה"
 – תשל"ה  תמוז  בה'   – פטירתו  לפני  ימים  חודש 
בן-ציון  ר'  הרה"ח  מסירות-נפש  ובעל  השד"ר  שהה 
בדיוק  בארץ-הקודש.  תשל"ה)   – (תרס"ב  שמטוב 
של  החמישית  הקבוצה  חברי  שהו  ימים  באותם 
בארץ- בביקור  לאוסטרליה  השלוחים  התלמידים 
תורת- בישיבת  שהתקיימה  ובהתוועדות  הקודש, 
בראש,  חלק  בן-ציון  הרב  נטל  ת"ו  בירושלים  אמת 
הבא  בדו"ח  לרבי,  דיווח  עליה  מעשית  יוזמה  ויזם 
(ז"ל),  שניאורסאהן  מ"מ  שמואל  הרב  ע"י  שנרשם 

ומוגש כאן כמות שהוא:
[ש]י'  התמימים  השלוחים  בהתוועדות  ”בס"ד. 
לאוסטרליא, שהתקיימה עתה בישי[בת] תורת-אמת 
ל[הי] הצורך  על  שמטוב  שי'  הרב"צ  עורר  בירות"ו 
של  בענינים  אד"ש  כ"ק  של  השליחות  לדבר  ענות 
כקא"ש,  של  ק[דשו]  כרצו[ן]  ממש  בפועל  מעשים 
הח"מ  ואשר  מפורטות,  הצעות  עתה  ושיציעו 
מהנמצאים  מכאו"א  רשימה  יעשה  מטה]  [=החתום 
המקבלים עליהם בל"נ [בלי נדר] למלא זאת, ואיחל 
וכו',  לעורר  הבאים  האחרונים  השלוחים  אלו  שיהיו 
ואשר מעתה יבוא כבר המשלח כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בעצמו אלינו לאלתר אכי"ר.
שעד  הציע  שי'  חיטריק  [=אהרן]  הת'  ”השליח 
רה"ש [=ראש השנה] תשל"ו ישתדל כ"א [=כל אחד] 
 [74=] ע"ד  של  למספר  הפחות]  [=לכל  לכהפ"ח 
הת'  השליח  (וגם  המבצעים  ששת  לקיום  בהשפעה 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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שי'  הרב"צ  בענין),  ועורר  דיבר  שי'  וויינברג  [=לוי] 
בהתוועדות  לנמצאים  יגש  שהח"מ  ביקש  שמטוב 
כנ"ל  עליהם  שיקבלו  אחרי  שמותיהם  ולרשום 
ואשר הוא הראשון והמתחיל בזה. (הרשימה כוללת 
את  ולא  משפחה  בעלי  האברכים  רק  [בעיקר?] 
הנ"ל)  בהתוועדות  שהשתתפו  התמימים  הבחורים 
ובטח היו וישנם עוד כו"כ שמוכנים לזה, אלא שכאן 
ברשימה כתבתי אלו שהספקתי לשואלם ונענו בחיוב 
להצעה הנ"ל". החותמים היו טובי בניה של חסידות 

חב"ד בירושלים.
שייך  שכנראה  הבא,  המענה  נמצא  הניירות  בין 

לכאן:
”כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל לענות":

לידי  (המביאה  בהצלחה  שתהא  רצון]  [=ויהי  ויה"ר 
מעשה שהוא העיקר)

אזכיר עה"צ.

”מלאו את הארץ וכבשוה"
ויום  השנה  דראש  ב'  (יום  תשל"ה  תשרי  בחודש 
השלוחים  התלמידים  על  הרבי  דיבר  תורה)  שמחת 
שהתנדבו לנסוע לישיבות חב"ד בכמה מקומות (ראה 
אלא   494-491 עמ'  תשמ"ז  קה"ת  השליחות'  ’ספר 
ועודדם  תשל"ה)  במקום  תשל"ו  בטעות  נדפס  ששם 

כו'.

בג' אייר תשל"ה (’לקוטי שיחות' כרך ט"ל עמ' -318
317) השמיע הרבי שיחה לפניהם (”ר"ד מה שדיבר 
החוזרים  שי'  השלוחים  להת'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
להם  והורה  ה'תשל"ה"),  אייר  ג'  ת"ו  לארץ-הקודש 
לבקר במקומות הקדושים ובריכוזי חב"ד; ב'מודעה' 
חב"ד  כפר  תמימים  תומכי  ישיבת  מטעם  משותפת 

וישיבת ”תורת אמת" נאמר כך:
שמחים אנו להודיע לאנ"ש והתמימים שי'

שבהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ביום ג' 
אייר שהוטלה שליחות מיוחדת –

יבקרו ויתוועדו התלמידים התמימים השלוחים שי' 
שחזרו זה עתה לארצנו הקדושה ת"ו

במקומות כדלהלן
ירושלים יום חמישי ו' אייר – ע"י הכותל המערבי 

בשעה 4:30 אחה"צ
חברון יום ראשון ט' אייר – במערת המכפלה בשעה 

4:00 אחה"צ
ירושלים יום ראשון ט' אייר – בבית הכנסת ”צמח 

צדק" בעיר העתיקה בשעה 6:00 בערב
כפר חב"ד יום שני יו"ד אייר – בבית הכנסת ”בית 

מנחם" בשעה 9:00 בערב
כפר חב"ד שני יום שלישי י"א אייר

נחלת הר חב"ד יום שלישי י"א אייר – בבית הכנסת 
בשעה 8:30 בערב

לוד יום רביעי י"ב אייר – בישיבה ובבית הכנסת 
בשעה 8:00 בערב

צפת יום חמישי י"ג אייר – בבית הכנסת חב"ד 
בשעה 6:00 בערב

ראשון לציון יום ששי י"ד אייר – בישיבת אחי 
תמימים בשעה 10:00 בבוקר

בני ברק מוצש"ק פ' אמור – בבית הכנסת חב"ד רח' 
רש"י בשעה 9:30

קרית גת יום ראשון ט"ז אייר – בישיבת תומכי 
תמימים בשעה 2:00 בצהרים

על כל אנ"ש והתמימים שי' באה"ק להשתתף 
בהתוועדויות הנ"ל

ההנהלות
לארץ- שהגיעו  הרבי  לשלוחי  הפנים  קבלות  יומן 

’מקדש  בספר  מכבר  פורסם  תשל"ו  בשנת  הקודש 
מלך' כרך ב' עמודים 487-475.

חומר נוסף בנושאים אלו בהזדמנות נוספת אי"ה.
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תפילת הניצחון והאתהפכא
ביאור נפלא במעלת תפילת מנחה והשפעתה הרוחנית

ב"ה, י"ט אד"ר, תשי"א ברוקלין.
...שלום וברכה!

במענה על מכתבו השואל בזהר ח"ב,
א) דף קנ"ו, א: בחול בשעתא דמנחה תליא דינא בעלמא 

ולאו איהו עת רצון, עכ"ל.
ולכאורה הוא היפך מרז"ל (ברכות ו, ב) לעולם יהא אדם 
בתפלת  אלא  נענה  לא  אליהו  שהרי  המנחה  בתפלת  זהיר 

המנחה.
קושיא  עוד   בצירוף  בדא"ח,  זו  קושיא  מובאת  מענה: 
ממרז"ל (ע"ז ג, ב) ג' שעות רביעיות הקב"ה יושב ומשחק. 
האדם  ואם  דין,  עת  הוא  מנחה  עת  הוא:  התירוץ  וקוטב 
בעת  מעלה  של  דין  בבית  נצמח  שהוא  היינו  אז,  מתפלל 
עוד  אין  כי  גדולות,  לפעול  יכול  ולכן  שולטת,  שהגבורה 
בתפלתו  משא"כ  אמן.  עונה  המנגד  גם  ואדרבה  מנגד, 
אבל  בתפלתו,  אז  יפעול  שולטת,  החסד  כשמדת  בשחרית, 
בתוקפה,  הדין  מדת  כשתבוא  ולכן  אתהפכא,  עדיין  זה  אין 
חדש.  קטרוג  למצוא  שתוכל  אפשר  ערב,  צללי  כשינטו 
בעיקר  הסעיפים  שתי  על  פוסחים  כשהיו  באליהו  ולכן 
הדת, והוצרך לאתהפכא - נענה בתפלת המנחה. - ותפלת 
י[ו]שב  אז  דוקא  כי  דין,  בית  ישיבת  עת  מהפכת  המנחה 
הקב"ה ומשחק. וזהו ג"כ מש"כ בקדושת לוי ס"פ חיי שרה 
גומל  הקב"ה  באים,  גמלים  והנה  דיצחק,  מנחה  שבתפלת 
חסד עם ישראל, וכמו שהעתיק במכתבו, גמלים דוקא, ע"פ 
מרז"ל (ברכות נו, ב) הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן 

השמים והצילוהו, אתהפכא מן הקצה אל הקצה.
שאז  מנחה,  תפלת  מעלת  שנתבארה  בעבודה,  ג"כ  ויובן 
הוא באמצע עסקיו בעניני העולם (דינים, בירורים, נפה"א 
עם  ומתייחד  ומתפלל  מפסיק  אז  ודוקא  במיצר),  נמצאת 
שמילי  ראי'  יש  ומזה  הקצה.  אל  הקצה  מן  אתהפכא  קונו, 
משא"כ  נצח,  ונפה"א  קונו,  דעת  על  יעבירוהו  לא  דעלמא 
אפשר  לעסקיו,  הליכה  קודם  שמתפלל  שחרית  תפלת 

שבצאתו לרחוב וכו' יכשל, ח"ו, בדרכו ויפול ממדריגתו.
ויעויין ד"ה נ"ח מצותה [מ]שתשקע תפר"ח, ד"ה לעולם 

יה"א זהיר (קונטרס ט"ו) ועוד.
ב) מוקשה לו דהלא לילה היא זמן דינים.

מענה:
אמת כן הוא שמנחה היא זמן דין לגבי הבוקר, ולילה זמן 
דין גם לגבי מנחה (והוא מוכח ג"כ בירושלמי שקלים פ"ה 
ה"ד, ועייג"כ זח"ג רכ"ב א, פע"ח תפלת ערבית ד' א. - בסי' 

האריז"ל שם, ועוד). אבל בנדון דידן בזהר, נוגע זמן ישיבת 
דא  כגוונא  דא  ותתאה  עילאה  ועלמא  שלמעלה,  דין  בית 
הם, ואין דנין בלילה (סנהדרין פרק ד', טושו"ע חו"מ ס"ה, 
בלילה,  גם  להיות  יכול  וכיו"ב -  הפס"ד  מילוי  אבל  וש"נ). 

ואדרבה.
דשבת,  במנחה  אסתלק  דמשה  א),  קנו,  (ח"ב  בזהר  ג) 

וקשה ממרז"ל דביום הסתלקותו כתב י"ג ספרי תורה.
מענה: 

א)  ל,  (מנחות  מכאן  תוד"ה  עיין   - רבים  בה  דשו  כבר 
מוצ"ש,  הל'  זרוע  אור  שם,  מרדכי  פסחים,  ערבי  פ'  רא"ש 
ס' חסידים סי' שנ"ו, כל בו דין מ', טושו"ע חאו"ח סי' רצ"ב, 
מאמרות (להרמ"ע  עשרה  שם,  הזקן  רבינו  ושו"ע  ט"ז  ב"ח 
מפאנו) חלק חקו"ד ח"ב פי"ג, שו"ת חת"ס ח"ו סכ"ט, סדר 
עטרת  ס'  (בשם  עפ"ח  המנהגים  טעמי  תפ"ח,  ב"א  הדורות 

צבי) ועוד.
חלוקות  דמדרשות  א)  בשלשה:  י"ל  הנ"ל  מכל  והמורם 
ב)  עיי"ש.  א)  (טו,  בב"ב  התנאים  פלוגתת  היא  והיא  הם, 
שבת  במנחת  וסופה  שבת  בערב  הי'  ההסתלקות  דהתחלת 
(וצע"ג איך כתב ויקבור אותו קודם המאורע - מש"כ וימת 
ואולי   - שלו  הצלם  דנסתלק  מפני  שהוא  תירצו  כבר  וגו' 
ברצון  היתה  דקבורתו  רע"א  פ"ט  בזח"ב  עפמש"כ  אפ"ל 
רפ,  זח"ג  סע"ב,  כז,  זח"א  ועייג"כ  בנשמתו,  ומדבר  דע"ק 
א). ג) דכתיבת הס"ת הי' ע"י שינוי: בדמעות (עש"מ שם) או 
ע"י השבעת הקולמוס (חת"ס שם בשם השל"ה). ולכאורה 
חידוש גדול הוא לומר דכתיבה כזו כשרה היא, ואת"ל דכך 
לכל  גם  מינה  נילף  א"כ   - וגו'  סה"ת  את  לקוח  הציווי:  הי' 

מקום.
דביהמ"ד  תרעי  ננעלין  משה  הסתלקות  דמפני  שם,  ד) 
נוהגין  ולמה  בשבת,  דפרהסיא  אבלות  נוהגין  אין  לו  וקשה 

כן גם עתה.
מענה:

הרי  בטל,  שלו  ביהמ"ד  שמת  דחכם  כן  הנהיגו  רז"ל  אם 
הם אמרו והם אמרו.

שהוא  צדקתך  אמירת  על  להקשות  הו"ל  יותר  ולטעמי', 
כמו צדוק הדין להזהר ומרז"ל שם - והרי א"א צדוק הדין 
אפילו בע"ש אחר חצות וכיו"ב - אלא שהוא כנ"ל שתקנתן 

ביחוד היא.
(אגרות קודש כרך ד' איגרת תתקכד)

חותמושל מלך
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 יום שני, ז״ך מר-חשון
במרכז תפילת שחרית עמדה הקריאה לראשונה בספר 
לארון  הכנסתו  נחגגה  אתמול  שאך  החדש,  התורה 

הקודש ב-770.
את  החזירו  גואל"  לציון  "ובא  אחרי  הקריאה  בתום 
בניגון  וריקודים  שירה  כדי  תוך  לארון-קודש  סה"ת 

"שישו ושמחו בשמחת תורה". 
הימנית  בידו  הסטנדר  על  קלות  בדפיקות  עודד  הרבי 

ארון  לעבר  הק'  כשפניו 
פעם  כשמדי  הקודש, 
פונה לעבר הקהל ומעודד 
יד.  בתנופת  בחזקה 
קצר  זמן  נמשך  המעמד 
מרחשות  העת  כשכל 

שפתיו הק'.
התפילה  כשנסתיימה 
השלוחים  כל  מיהרו 
לתמונה  החוצה, 

הקבוצתית המסורתית.
מבצע צילום התמונה הזו 
לשנה  משנה  קשה  נהיה 
המבורך  הגידול  בעקבות 
חברה  הרבי.  בצבא 

מיוחדת לקחה את התפקיד לידיה והגיעה למקום עם 
בנין  חזית  כל  לאורך  הוקמה  פירמידה  ענק.  מצלמת 
770, וכשהתמלאה בשלוחים הגיע עובי חגורת-האדם 

לתוך ה'סערויס ליין', כן ירבו ויפרצו ויעצמו במאוד.
באמצע הצילום הכריז השליח הפועל בכולל "תפארת 
"יחי  גרליצקי:  שי'  נחום  מנחם  ר'  בברוקלין  זקנים" 
אדוננו מורנו ורבינו"! וכולם אחריו בקול ענות גבורה: 

"יחי"!
יחד  השלוחים  שרו  מאד  שהתארך  הצילום  במהלך 
'מארש' נאפוליון, ומארש ר"ח כסלו, והמשיכו אחר כך 

בשמחה וריקודים.
מיד אחרי שחרית נודע על החדשה המסעירה:

אתמול,  הס"ת  והכנסת  וסיום  השלוחים  כינוס  לרגל 
מאמר  קונטרס  לכאו״א:  אד״ש  כ״ק  הערב  יחלק 
חיש  ו...׳לעקאח׳!  לצדקה  שליחות  שטרות  דא״ח, 
מהר התפרסמה הבשורה הטובה וכולם מצפים לרדת 

הלילה...
ב-1:30 נסע הרבי למקווה כשבצאתו חילק צדקה ליד 
המכונית. ב-3:15 נסע לאוהל ושוב חילק לצדקה בחוץ 

מספר  דקות  ואחר  ב-6:40,  מהאוהל  חזר  אד״ש  כ״ק 
הוכרז  התפילה  אחר  מנחה-מעריב.  לתפילות  ירד 
קדשו  היכל  ליד  שעה  כחצי  בעוד  תתקיים  שהחלוקה 

- חדרו הק'.
כ״ק  נוספת:  הפתעה  על  נודע   7:45 שבשעה  אלא... 
אד״ש יאמר עוד מעט שיחה למטה! ממילא תהיה גם 
החלוקה בזאל הגדול. העומדים בתור רצו פנימה, וגם 
האוכל -  בחדר  זריזה  ערב  לארוחת  שהלכו  התמימים 
הוזעקו משם ע״י שתי 
המשמשות  הצפירות 
לשיחת  סימן 

פתאומית.
לשמונה  בעשרה 
מחדרו  הרבי  יצא 
הק'  בידו  כשמחזיק 
הכללי  הפ״נ  בתיקיית 
כל  חתומים  עליו 

השלוחים.
באבנט,  חגור  היה  לא 
ופתח  למטה  ירד 
כ-30 שארכה  בשיחה 

דקות. 
השיחה הייתה מיוחדת 
השלוחים,  תפקיד  את  אד״ש  כ״ק  הסביר  ובה  ביותר 
שלו  ול'מוטו'  הנוכחי  השלוחים  לכינוס  והתייחס 
״להביא לימות המשיח״. גם אמר כמו שאומרים לילד 

יהודי בהיכנסו ל'חדר'...
אחרי השיחה ירד הרבי למקום חלוקת הדולרים והחל 
שניתן  תורה״,  ספר  והכנסת  ״סיום  הקונטרס  בחלוקת 
בתוך נרתיק פלסטיק רך, כשבפנים גם פרוסת ה'לעקח' 

ו-2 שטרות - שליחות לצדקה.
לכו״כ אמר ״ברכה והצלחה״, ולילדים שאמרו ״משיח 
נאו״ וכיו״ב ענה ״אמן, בחיוך. לר' משה העכט ולחתנו 
חייך חיוך רחב. גם הרב ר' יצחק דוד גרוסמן, הצלם ר' 
לחיוך  זכו  מברזיל  זאייאנץ  שי'  לייבל  ור'  מלמד  יוסי 
מקרב. ר' לייבל נתן לרבי בשעת מעשה 2 טופסי תניא 

שהודפסו בשני מקומות חדשים.
הרבי  ב12:15.  והסתיימה   8:20 ב-  שהחלה  החלוקה 
הפ"נים,  לתיקיית  (בגומי)  קונטרסים   2 וצירף  לקח 
התניא  טופסי   2 ואת  שלישי  קונטרס  עליהם  הוסיף 

החדשים, ויצא כשמעודד את השירה בחוזק רב.

מחדרו  הרבי  יצא  לשמונה  בעשרה 
הפ״נ  בתיקיית  הק'  בידו  כשמחזיק 
השלוחים.  כל  חתומים  עליו  הכללי 
לא היה חגור באבנט, ירד למטה ופתח 
בשיחה מיוחדת ביותר, שארכה כ-30

דקות

«
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/ יומן תשנ"ב
הבקבוק הראשון ניתן עבור "כינוס השלוחים", להמארגנים 
המזכיר ר' יהודה קרינסקי, ר' משה  קוטלרסקי ור' ליפא 
ברנן. אח"כ פנה כ"ק אד׳׳ש למזכיר הרה׳׳ח ר' חמ"א שי' 

חדקוב, ומזג לו גם מאותו בקבוק.
לו  ואמר  קרינסקי  הר"י  למזכיר  אד׳׳ש  כ׳׳ק  פנה  שוב 
שיכריז ג"כ "להביא לימות המשיח" (- זו "כותרת" הכינוס 

השתא).
הבקבוק  את 
לקח  האחרון 
ר'  המשב׳׳ק 
שי'  מאיר 
הארליג, שהכריז 
(הי' שקט מיוחד 
ההכרזה)  לכבוד 
סעודת  ע"ד 
רבתי  ההודאה 
ההתוועדות   -
שתתקיים לכבוד 

יום הבהיר ר"ח כסלו ב-770.
ניגון  את  לנגן  והתחיל  קיבלו,  כולם  האם  שאל  הרבי 
ההקפות לאביו ז"ל תוך כדי עידוד השירה בתנועות ידו 
ואח"כ  מהמזונות  טעם  זמן.  משך  לעודד  והמשיך  הק' 

הזכיר ע"ד ברכה אחרונה.
במיוחד  התארכה  היא  ב-4:15.  הסתיימה  ההתוועדות 
מתוך  בירך  הרבי  הפעם.  המשקה  לוקחי  ריבוי  בגלל 

הסידור, נטל ידיו הק' ונעמד לתפילת מנחה.
"וביום  בניגון  כרגיל  ניגנו  שלום"  "שים 
הרבי  מעודד  כשבתחילה  שמחתכם", 
בב'  ואח"כ  שי',  שארף  ילדי  לעבר  בידו 

ידיו הק' יחד על הסטענדער.
6:35 בשעה  התקיימה  מעריב  תפילת 

בזאל הגדול עקב ריבוי האורחים.
 יום ראשון, כ״ו מר-חשון

הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
שתפילת מנחה יתפללו "כשיהיו מוכנים".
בשעה 1:25 הודיע הרבי שיתפללו מנחה 
חברי  והכינו  סידרו  מיד  החלוקה!  לפני 
ובשעה  התחתון  עדן  גן  את  המזכירות 

1:35 יצא הרבי מחדרו לתפילה.
(כשהפנים  שמאל  בצד  עמד  הסטענדער 
הרבי  של  חדרו  לכותל  צמוד  למזרח) 
ב'  עם  יצא  הרבי  בפתח).  הנכנס  (לימין 

סידורים, מסר א' לחתן בצירוף מטבעות לצדקה, ובירכו. 
אח  על  הריל"ג  והצביע  מחותן,  כאן  יש  האם  שאל  אח"כ 
נעמד  הרבי  לצדקה.  מטבעות  הרבי  נתן  לו  וגם  הכלה 
15 בצירוף  מנחה  והתפללו  הסטענדער,  ליד  מקומו  על 
אנשים נוספים בלבד! הש"ץ הי' המשב׳׳ק הרה"ח רשד"ב 

שי' גאנזבורג.
בסיום התפילה נכנס לחדרו למשך דקה אחת, ויצא מיד 
הדולרים.  לחלוקת 
החלה  החלוקה 
והסתיימה  ב-1:55 

ב-6:45.
כינוס  תכנית  לפי 
כל  עברו  השלוחים, 
לפני  יחד  השלוחים 
 - מהם  כמה  הרבי, 
משפחותיהם.  עם 
לכ"א מהם נתן הרבי 

ב' שטרות.
הכנסת  ב-770  התקיימה  אחר-הצהריים,  יותר  מאוחר 
ולע"נ  הרבי,  לזכות  מרוקו  יהודי  כל  ע"י  שנכתב  ס"ת 
את  פתח  רסקין,  שי'  לייבל  ר'  נ"ע.  הצדקנית  הרבנית 
השמחה בהכרזה ש"כעת עבר הרב משה העכט אצל הרבי 
בדולרים והרבי אמר לו: בוודאי תשתתף בהכנסת ס"ת". 
בית הכנסת היה מלא באנשים, והשמחה הרקיעה שחקים.

ב-6:55 ירד הרבי לתפילת מעריב.

כשנסתיימה התפילה מיהרו כל השלוחים החוצה, 
צילום  מבצע  המסורתית.  הקבוצתית  לתמונה 
בעקבות  לשנה  משנה  קשה  נהיה  הזו  התמונה 

הגידול המבורך בצבא הרבי

JEM\ 89577 תפילת מנחה ב'גן עדן התחתון'.

«
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גילוי אור המשלח
פנינים משיחות הרבי לקראת ולרגל כינוס השלוחים העולמי החל בימים אלו

לצאת ולפעול על יהודים 
למרות הקושי

באופן כזה צריך להיות גם קיום השליחות של הרבי 
– ”וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור":

איך  לכבשה.  כדי  עיר  לאיזו  לצאת  אמנם  קשה 
יהיה  לא  שבה  כזו  לעיירה  לצאת  הוא –  טוען  יכול – 
לו אפילו עם מי לדבר אודות הרבי... כיון שאף אחד 
מהנמצאים שם אין לו מושג בעניינים כאלו, ובמילא, 

הרי זה ירידה גדולה ביותר.
הרבי,  של  השליחות  שזוהי  ביודעו  כן,  פי  על  ואף 
הצד  על  עצמו  את  להניח  צריך  הדיבור",  פי  ”על 

ולמלא השליחות, ”וירד מצרימה".
זו  היתה  עצמו  הרבי  אצל  וחומר:  וקל  שכן  ובמכל 
ירידה גדולה יותר שלא לפי ערך כלל, ואף על פי כן, 
התעסק  שהרבי  העובדה  גם  כולל   – מצרימה"  ”וירד 
עמו... [. .] על אחת כמה וכמה אצלו, שמצד מדרגתו 
אין זו ירידה גדולה כל כך... – בודאי שצריך למלא את 

השליחות של ”וירד מצרימה".
הרבי לא חיפש לעצמו דברים קלים, וגם לנו אינו 
מחפש דברים קלים. הוא בעצמו עבר את כל העניינים 
מתוך מסירת נפש, וגם מאתנו תובע מסירת נפש. ולכן 
צריך כל אחד ואחד להניח את עצמו על הצד ולעסוק 

במילוי השליחות לטובת הזולת. 

(תורת מנחם כרך א', עמ' 62)

זהירות מ'ריבית' בשליחות
מורי- כ"ק  אצל  במיוחד  בגלוי  נראתה  כזו  הנהגה 

וחמי אדמו"ר: לא זו בלבד ששלח שלוחים ונתן להם 
המעינות  והפצת  בכלל  היהדות  בהחזקת  לפעול  כוח 
בפרט, אלא שגם תמיד (לא רק בשנים הראשונות, כי 
תלמידים  שהעמיד  לאחר  המאוחרות,  בשנים  גם  אם 
את  לבצע  מסוגלים  היו  שהם  תלמידים,  ותלמידי 

העבודה) התמסר לעבודה זו.
אליו  המקושרים  לכל  הוראה  משמש  זה  דבר 
והולכים בעקבותיו: אין להם להסתפק בכך שהעמידו 
והפצת  התורה  בהרבצת  כבר  העוסקים  תלמידים 
תלמידיהם  שעבודת  שמאחר  חישוב  מתוך  המעינות, 
המשפיעים,  הם,  גם  יקבלו  הם,  מהשפעתם  נובעת 
את תוספת האור שנמשך על ידי עבודת התלמידים, 
אלא  הזולת  עם  עתה  לעסוק  עליהם  אין  כך  ומשום 
”ריווח"  קבלת   – כזו  הנהגה  לעצמם.  בתורה  לעסוק 
(תוספת האור) בעד עבודה של העבר – היא (בדקות) 
רק  לא  לעסוק  עליהם  תמיד  אם  כי  ריבית.  של  ענין 
עם עצמם, כי אם גם עם הזולת: לעשות אותה עבודה 

הנדרשת מתלמידיהם.
שגם  הוא,  מירבית,  זהירות  של  ההתנהגות  ושכר 
מו"ח  כ"ק  להשתתפות  יזכו  העצמית  בעבודתם 
עומד  שהוא  כיון  ובאמצעותו –  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 

בין ה' וביניכם – להשתתפות הקב"ה...

(תורת מנחם כרך א', עמ' 75)

יד ארוכה של המשלח...
איך שתהיה המסקנה בעניין השליחות על-פי נגלה 
 – וחומריים  גשמיים  בעניינים  למעשה  להלכה  בנוגע 
השליחות,  עניין  להיות  יכול  העניינים  ברוחניות  הרי 

”שלוחו של אדם כמותו", במדריגה היותר נעלית.
שעניין  אלא  בעצמו,  המשלח  הוא  שהנוסע  והיינו, 
”ותשלח  שכתוב  מה  דרך  על  שהוא  באופן  נעשה  זה 

את אמתה", ”שנשתרבבה אמתה אמות הרבה"...

מקבלים כוחות מראש
לכאורה הרי זו אחריות גדולה ביותר.. – הנה לכל 
לראש ישנו המאמר הידוע: ”ווָאס מָאנסטו בַא מיר – 

מָאן בַא זיך" [=מה אתה תובע ממני – תבע מעצמך].
ובכל אופן, בנוגע לנתינת כוחות – הרי ישנו הכלל 

הזמןגרמא
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הכוחות  את  שנותנים  והיינו,  שיחנא",  גמלא  ”לפום 
לבצע את השליחות עוד לפני שמטילים את השליחות;

כל מה שנדרש הוא – לנסוע על דעת המשלחים, ואז 
לשלוחים,  בנוגע  למהוי  כדבעי  העניינים  כל  נעשים 
באופן  וההשפעות  ההמשכות  ישנם  שאז   – והעיקר 

שלמעלה מהטבע, ובהצלחה מופלגה.

דרך ארץ לחזור ולדווח
בעניין השליחות ישנם ב' פרטים: א) מילוי השליחות, 
שזהו חיוב על-פי דין. ב) לאחר מילוי השליחות צריך 
השליח למסור למשלח כיצד נתקבלה השליחות אצל 
אלו שאליהם נמסרה השליחות – שעניין זה אינו חיוב 
על-פי דין, כי אם ”דרך ארץ", כמו שכתוב ”וישב משה 
את דברי העם אל ה'", ”בא הכתוב ללמדך דרך ארץ 
ממשה, שלא אמר הואיל ויודע מי ששלחני איני צריך 

להשיב".

(קטעים מתוך תורת מנחם כרך יז עמ' 62-66, 185-190, 
בלתי מוגה; בקשר לנסיעת התלמידים השלוחים לאה"ק 
וחזרתם)

גדר של שליח גם במשיח
על-פי זה מובן מדוע יש במשיח עצמו (גם) הגדר 
עניינים  שני  בין  ויחוד  בחיבור  שמתבטא  שליח,  של 
(יחוד מ"ה וב"ן): מציאות לעצמו, כביכול, של נשמה 
הוא  שמשיח  הרמב"ם,  דין  כפסק   ] ודם  בשר  בגוף, 
כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד,  מבית  ”מלך 
שהוא  המוכיח  דבר  ה'",  מלחמת  ו"ילחום  כו'",  אביו 
הוא  כך  שמשום  מנגדים,  קיימים  שבו  בעולם  נמצא 
צריך לנהל מלחמה וינצח]; ויחד עם זאת – שלוחו של 

אדם (העליון) כמותו ממש.
(על-ידי  והגוף  הנשמה  יחוד  את  לפעול  כדי  שכן 
ויחוד  בדקה"),  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ”יכוף 
הרוחניות והגשמיות בעולם, צריכים להיות בו עצמו 

שני העניינים והתאחדותם יחדיו.

(משיחת שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב,
 התוועדויות תשנ"ב כרך א, עמ' 294-5)

גילוי אור המשלח
בבית-כנסת,  לדבר  בשליחות  שהולכים  בשעה 
יודעים  שאין  או  תורה,  ע"ד  בו  יודעים  שאין  למקום 
על-דבר חלק מסויים בתורה, או שידיעתם על התורה 
 – יותר  עוד  גרוע  הוא  זה  שמצב  מעוות,  באופן  היא 
הנה אף על פי שגם השליח מצד עצמו שייך לעניינים 

שאינם כדבעי, וממילא יש מקום לחשש כו',
וכמו כן ישנו חשש שיבוא לידי ישות, כתוצאה מכך 
אליו,  ניגשים  שהשומעים  והראיה,   – היטב  שדיבר 
טוב",  ”בחור  הנך  לו:  ואומרים  שכמו,  על  טופחים 

אמרת ”בדיחה טובה"...
[. .] אף על פי כן, כיון שהולך הוא בשליחות – יש 
אצלו גילוי אור המשלח, וממילא בשעת העבודה עליו 
שקוע  להיות  שעליו  והיינו  בהתיישבות,  זאת  לעשות 

בעבודתו, ואין לו להתפעל משום דבר.

(תורת מנחם כרך יד, עמ' 29)

לא לשנות כדי שלא לטעות
שליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ששלח או שולח או 
בעולם,  חלקו  לברר  מסויים  למקום  פלוני  את  ישלח 
לכיבוש  בנוגע  משה  של  השליחות  בדוגמת  היא, 
הארץ, כי, תוכן השליחות דמשה בכיבוש הארץ הוא 
וזהו  הארצות,  מכל  המקודשת  ישראל  ארץ  לעשותה 
חלקו  בבירור  שבדורנו  דמשה  השליחות  תוכן  גם 
בעולם – המקום שאליו שלחו כ"ק מו"ח אדמו"ר ונתן 
לו את הכחות לבררו – לעשותו ארץ ישראל, חולין על 

טהרת הקודש.
 – המרגלים  מפרשת  ללמוד  שעלינו  ומההוראות 
אפילו  שינוי,  איזה  ולעשות  השכל  את  לערב  שלא 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  הרב,  בדברי  בלבד,  הסדר  שינוי 
גם כשנדמה לו שע"י שינוי זה יצליח יותר בשליחותו, 
כי, בשינוי קצת מדברי הרב אפשר לטעות עד בדומה 
לטעות המרגלים, ובמכ"ש וק"ו: ומה המרגלים שנאמר 
עליהם ”כולם אנשים ראשי בני ישראל המה", כששינו 
מדברי משה, באו לטעות עד שאמרו ”לא נוכל לעלות 

וגו'" – אנשים כערכנו על אחת כמה וכמה.

(תורת מנחם כרך א, עמ' 105)
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כ"ט
חשון

כ"ק אדמו"ר יצא לראשונה מבניין 
770 מאז האירוע בשמיני עצרת

האירוע  מאז  לראשונה  יצא  אדמו"ר  כ"ק 
שהתרחש בשמיני עצרת - מבנין 770 ונכנס 
לבנין הספריה, על מנת לראות את הספרים 

וכתבי היד שהגיעו אז מפולין. 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
מגיע לעיר רוסטוב

אדמו"ר  וכ"ק  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
משפחותיהם  עם  יחד  הגיעו  מוהריי"צ 
כ"ק  מושבם.  את  קבעו  ושם  לרוסטוב 
אדמו"ר מוהריי"צ התגורר בעיר עד כ"ג 
היתה  שנים  וחצי  שמונה  תרפ"ד.  אייר 

העיר רוסטוב בירת חב"ד.
(קובץ 'ר' שילם' ע' 37)

תשל"ח

תרע"ו

יום הינתן צו מבית המשפט
להחזרת הספרים לספריה

היום שבו ניתן הצו הסופי להחזיר 
מהספרייה,  שנלקחו  הספרים  את 
ושבתוך כמה ימים ישובו הספרים 

למקומם בפועל ממש.

עוד  יגיעו  שהספרים  רצה  הרבי 
לפועל  אולם  קודש,  שבת  לפני 
ב'  ביום  רק  יגיעו  שהספרים  נודע 

– ב' כסלו.

יום פטירת ר' מיכאל בלינער ע"ה

יום פטירתו של הרה"ח ר' מיכאל בלינער מנעוול 
גדולי  בין  מהמפורסמים  אלטער),  דער  (מיכאל 
וזקני החסידים אשר שימש עוד את כ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק, והיה משפיע בישיבת תומכי תמימים 
משפיע  הוסדה.  מיום  כמעט  בליובאוויטש, 

בליובאוויטש. נפטר במוצאי שבת קודש. 

בהלווייתו שהיתה למחרת השתתף כ"ק אדמו"ר 
מנושאי  היה  מוהריי"צ  אדמו"ר  וכ"ק  מוהרש"ב, 

המיטה עד בית החיים.
(ליובאוויטש וחייליה ע' 43 ואילך. ימי חב"ד ע' 48)

תער"ב

תשמ"ח

כ"ח
חשון
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5 חלוקת 

קונטרס
'בית רבינו 
שבבבל' 
תשנ"ב

בית רבינו 
ברוסטוב



כינוס השלוחים
לרגל כינוס השלוחים וסיום והכנסת הס"ת אתמול, יחלק הערב 

כ״ק אד״ש לכאו״א: קונטרס מאמר דא״ח, שטרות שליחות לצדקה 
ו...׳לעקאח׳! חיש מהר התפרסמה הבשורה הטובה וכולם מצפים לה

יום שישי, ערש"ק, כ"ד מר- חשון
מידי  עודד  בדרכו  ב-10:15.  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
צפופים  עומדים  שלוחי-קודש  מאות  כאשר  כרגיל,  פעם 
משני צדי השביל, לחזות בפני הקודש. חלקם, שביקור זה 

להם הפעם הראשונה, מברכים את ברכת ״שהחיינו״.
הראשי  הפתח  מעל  בולט  שחור  בצבע  מחדש  כתבו  היום 
של 770 את האותיות ״בית אגודת חסידי חב״ד אוהל יוסף 

יצחק ליובאוויטש״.
תפילת מנחה התקיימה בזמנה. לפני התפילה חילק הרבי 

מטבעות לצדקה למעלה ליד המעלית.
לקבלת שבת נכנס הרבי ב-5:30. ב'לכה דודי' נגנו בתחילה 
חסיתי״,  ה'  ״בך  ניגון  ואח״כ  הידוע,  כסלו  ר״ח  'מארש' 

כשכל הזמן מעודד כ״ק אד״ש בחוזק.
אחרי 'בואי בשלום' המשיך הרבי לעודד את השירה בחוזק 
משך  הסטענדער,  על  יחד!  הק'  ידיו  ב'  תנועות  תוך  רב, 

זמן ארוך.
שב"ק פ' חיי שרה, מבה"ח כסלו, כ"ה חשון - דידן נצח!

הק'.  בידו  התהלים  כשרק  ב-8:40,  הרבי  ירד  לתהלים 
כשסיים  רגליו.  על  הרבי  עמד  התהלים  אמירת  כל  במשך 
הקהל, המשיך הרבי מעט עד שסיים את הפרק, אח״כ פנה 
וירד מהבמה. הפרק בו עמד הרבי היה ק״כ. ירד לתפילת 
שוב  עודד  ביהמ״ק״  ״שיבנה  כשניגנו  ב-10:40.  שחרית 

ושוב בחזקה וכפלו את הניגון שלוש פעמים.
ריבוי  מחמת  מאתמול,  להתוועדות  הזאל  סידור  עקב 
השלוחים שי' כן ירבו, התקיימה קריאת התורה וההפטרה 

ב'מזרח' ליד ארון הקודש, על הבימה הקטנה.
כך  מהרגיל,  יותר  בקול  ההפטרה  את  אמר  שהרבי  נראה 
שאף אלו שעמדו מאחורי הבימה, בחלק די גדול מהזאל, 

יכלו לשמוע.
בהיכנס הרבי להתוועדות ניגנו את ה'מארש' דר״ח כסלו. 
אחרי הברכה על היין והטעימה מהמזונות ניגנו 'זאל שוין 
זיין די גאולה'. באמצע השירה נתן פרוסת עוגה לילד הקטן 

ממשפחת שארף שי'.

שעה  רבעי  כשלושת  ארוכה,  הייתה  הראשונה  השיחה 
באריכות  דובר  בה.  היו  ו״גילויים״  עניינים  והרבה  לערך, 
אמר  תשלח״.  ביד  נא  ״שלח  הגאולה  לשליחות  בנוגע 
ש״מלכויות מתגרות זו בזו״ כפי שרואים שאומות-העולם 
לפועל  כשמגיע  אך  לשלום,  שכוונתם  בטענה  נפגשים 
ניגנו  אח״כ  נפלאים.  דברים  ועוד  יער״!  ולא  דובים  ״לא 
בשנת  זה  ביום  שהיה  נצח'  ה'דידן  עם  בקשר  נצח',  'דידן 

ה'תשמ״ח.
אליעזר  משליחות  ההוראה  על  נסובה  השניה  השיחה 
בשידוך יצחק ורבקה, ע״פ המבואר בלקו״ת, ואמר שבנוגע 
כל  לימוד  כמו  ולקו״ת,  תו״א  ספרי  את  ללמוד  יש  לפועל 
עודד  אד״ש  וכ״ק  מתי״  ״עד  ניגנו  השיחה  אחרי  הרמב״ם! 
ר'  הרה״ח  המשב״ק  לעבר  עודד  השירה  באמצע  בחוזק. 

שד״ב שי' גאנזבורג.
בשיחה השלישית הייתה שקו״ט נפלאה בגדר שליחותו של 
אליעזר, ומסירת ה״שטר מתנה״ ע״י אברהם לידו, האם זה 
כשדכן  רק  שמא  דרגה.  באיזו   - גופא  ובזה  שליח,  בגדר 
בלבד, או בגדר תלמיד וכו'. אחר השיחה ניגנו ״שובה ה' 
עד מתי״, וכאן עודד הרבי בתחילה ביד א' פעם בזו ופעם 
בזו בחוזק רב, ואח״כ התחיל בב' ידיו הק' יחד ביתר שאת 
סימן  הידועה  בתנועה  הניגון.  קצב  לפי  פעמים  כו״כ  ועוז 

לנגן כמה פעמים שוב ושוב.
סימן להרה״ח ר' שמואל שי' לו לומר 'לחיים', ואח״כ עודד 
כשכל  ניעט',  'ניעט  בעצמו  הרבי  התחיל  אח״כ  לעברו. 

הקהל מצטרף.
פתח בשיחה רביעית והזכיר ע״ד חלוקת משקה 'המשמח'. 
56 (!) בקבוקים עלו על שולחנו של הרבי, והסדר הי' כך: 
בתחילה מזג מכל בקבוק לתוך גביעו הק', וכשזה התמלא 
המשיך למזוג לתוך 2 כוסות זכוכית נוספים. בהמשך מזג 
מזג  הגביע,  מן  היין  ושכלה  הבקבוקים,  לשאר  מגביעו 
מהכוסות הנוספים לתוך גביעו, ומגביעו לבקבוקים. לתוך 
כל כוס של לוקחי המשקה מזג מהבקבוק השייך לו, תוך 

כדי אמירת ״לחיים ולברכה״.

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב
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פרשת חיי-שרה
מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים 

(כג,א)
כוחות  לכל  רמז  כאן  שיש  החסידות,  בתורת  מבואר 
מקיפים);  (כוחות  ותענוג  רצון   – שנה"  "מאה  הנפש: 
המוחין);  עיקר  ובינה,  (חכמה  מוחין   – שנה"  "עשרים 

"שבע שנים" – שבע המידות.
הרי שמספר זה מורה על שלימות העבודה בכל כוחות 
הנפש. ואף ששלימות זו היתה קיימת גם באברהם כמובן, 

היא באה לידי ביטוי בשרה ואף במספר ימי חייה.
היה  עצמו  מצד  אברהם  דהנה  לומר,  יש  הדבר  בטעם 
 – שרה  ואילו  רעיון".  מכל  הנעלם  ”שכל  העולם,  מעל 
גדרי  שהם  והמקום,  הזמן  שורש  מלכות,  נוקבא,  בחינת 
העולם – המשיכה ופעלה את ענייניו בתוך גדרי העולם. 
ומכיוון שעיקר העבודה היא בעולם דווקא, לעשות ממנו 
בחיי-שרה  העבודה  שלימות  נרמזת  לכן  להקב"ה,  דירה 
דווקא, רמז לכך שגם העבודה בעולם צריכה להיות בכל 

כוחות הנפש.

(ספר השיחות תשמ"ח כרך א, עמ' 85)

ואברהם זקן בא בימים (כד,א)
"יום" – רומז לאור וגילוי, ככתוב (בראשית א) ”ויקרא 
לשני  "ימים" (לשון רבים) – רומזים אלוקים לאור יום". 
על- בעולם  הנמשך  האלוקי  האור  וגילוי:  אור  סוגי 
על-ידי  הנמשך  והאור  ומצוות,  בתורה  העבודה  ידי 

ההתעסקות בדברי הרשות לשם שמים.
את  עבד  אבינו  אברהם   – בימים"  בא  זקן  "ואברהם 
האמורים,  האור  סוגי  שני  בהמשכת  בשלמות  עבודתו 
שנעשו  ”חולין  בבחינת  היו  שלו  הרשות  ענייני  גם  שכן 
על טהרת הקודש". על-ידי זה זכה והגיע לדרגה נעלית 

בהשגת הבורא (זקן – זה שקנה חכמה).

(אור תורה דף קט, עמ' 218)

ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו 
(כד,סז)

האהלה שרה אמו: ...שכל זמן ששרה 
קיימת – היה נר דלוק מערב שבת לערב 
שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על 
האוהל; ומשמתה – פסקו; וכשבאת רבקה 
חזרו (רש"י)

את  אצלה  שראה  לאחר  לאשה  רבקה  את  לקח  יצחק 
הנס של ”נר דלוק מערב שבת לערב שבת". מכאן שרבקה 

נהגה להדליק נרות שבת עוד קודם נישואיה.

רבקה היתה אז בת שלוש שנים (פרש"י בראשית כה,כ), 
ואף-על-פי-כן קיימה את מצוות הדלקת הנר!

יתרה מזאת: לאחר פטירת שרה אמנו ודאי היה אברהם 
את  אברהם  קיים  (שהרי  שבת  בערב  נרות  מדליק  אבינו 
כל התורה כולה), ובכל זאת, כשרבקה הגיעה לביתו של 

אברהם – גם היא הדליקה נרות.

מכאן חיזוק גדול לעניין הדלקת נרות  שבת-קודש על-
ידי בנות ישראל כבר מגיל שלוש.

* * *
מה  יובן  הנ"ל  לאור  לבנות".  סימן   – אמהות  ו"מעשה 
זה  בסדר  הניסים  שלושת  את  כאן  ומפרט  מונה  שרש"י 

דווקא:

כאשר ילדה מגיעה לגיל חינוך, היא מתחילה להדליק 
עוד  מתבגרת  כשהיא  יותר,  מאוחר  קודש.  שבת  נרות 
קצת, היא מצטרפת לעבודות הבית, ובין השאר עוסקת 
יותר,  עוד  מתקדם  בשלב  חלה.  מצוות  ומקיימת  בעיסה 
לאחר נישואיה, היא מקיימת את מצוות טהרת המשפחה, 
שנרמזה ב'ענן' (שהרי טהרה מביאה לידי ’ענן' השכינה).

(ליקוטי שיחות כרך טו, עמ' 168)

ממעייני החסידות
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עתלדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום הסתלקות
הרה"ח רמ"מ 
הורנשטיין הי"ד

אדמו"ר  כ"ק  של  חתנו 
ר'  הרה"ח  מוהריי"צ, 
מנחם מענדל הכהן הי"ד 
הרה"ח  בן   - הורנשטיין 
והרבנית  הכהן  משה  ר' 
כ"ק  (בת  מושקא  חי' 
אדמו"ר מהר"ש) - נרצח 
ימ"ש  הנאצים  בידי 

בטרבלינקה.

יו"ל קונטרס 'אנוכי מגן לך'
ומחולק על-ידי הרבי

חדש  מאמר  נמצא  חשון,  לכ"ף  בסמיכות 
עדיין  ראה  שלא  מוהרש"ב  אדמו"ר  מכ"ק 
את אור הדפוס – ד"ה "אנכי מגן לך תרע"ח".

בליל  לכן,  קודם  ימים  ארבעה  שרק  אף  על 
כ' חשון, חילק הרבי את קונטרס עץ-החיים, 
הודיע הרבי שכיון שדוקא עתה נתגלה כתב 
היד בהשגחה פרטית, יש להדפיס ולחלק גם 

אותו. 
(סה"ש תנש"א ח"א ע' 137) 

"כ"ף  הכיתוב  נתווסף  הכריכה  דף  על 
בעטיפת  הונח  המאמר  ה'תנש"א".  מרחשון 
של  שטר  בצירוף  וניתן  מיוחדת,  פלסטיק 
דולר לצדקה, ביום הבהיר כ"ה חשון – דידן 
נצח.  בחלוקה עברו למעלה משבעת אלפים 

איש, אנשים נשים וטף.

'דידן נצח' במשפט 
הספרים

לאחר הערעור

יום בו אושר (לאחר הערעור) 
ה"דידן נצח" באופן גלוי לעיני 
לספרי  בנוגע  העמים,  כל 
נשיאינו  רבותינו  וכתבי 

שבספריית ליובאוויטש.

יום המיועד לברית
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

אדמו"ר  כ"ק  של  מילה  הברית 
להתקיים  אמורה  היתה  מוהרש"ב 
היום, אך נאלצו לדחות את  הברית.

ציוה  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
כנהוג,  ומזונות,  משקה  להביא 
שתה "לחיים" ואמר מאמר חסידות 
חודש,  כעבור  התקיימה  (הברית 

בכ"ו כסלו). 
(ספר התולדות אדמו"ר מוהרש"ב ע' 6)

תרכ"אתשמ"ח

תנש"אתש"ג

כ"ה
חשון

כ"ז
חשון
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כל  אלוקינו  ה'  ”יהללוך  אומרים:  ההלל  בסיום 
מעשיך" בהשמטת תיבת ’על'. מיד לאחר מכן, אומרים: 
”ואברהם זקן... זבדיה ..."7 – כל זאת יחד אומרים שלוש 

פעמים8. גם הש"ץ אומר זאת לפני קדיש תתקבל.

יום שישי
א' בכסלו – ב' דראש חודש

היום הבהיר ”ראש-חודש כסלו". עורכים התוועדות 
חסידית, לרגל היום בו נרפא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

ממחלתו בשנת תשל"ח ויצא לביתו9.
יותר  מוצלח  בכלל  הרי  כסלו  חודש  כסלו:  חודש 

מאשר החודש שלפניו ושלאחריו10.

זלה"ה נוחה... לומר דברים שלא כסדרן". זאת למרות שעל-פי הנגלה 
קודם  הוא  אם  גם  הציבור  עם  הלל  לומר  ס"ג  תפח  סי'  אדה"ז  פסק 
התפילה, כשם שפסק בסי' נב ס"א לדלג בפסוקי-דזמרה כדי להתפלל 
קע  עמ'  חט"ו  באג"ק  כמבואר  לגמרי  מזה  נמנעים  ולמעשה  בציבור, 
היו  נשיאינו  שרבותינו  שאף  סז,  עמ'  חי"ז  ועיי"ש  פא.  עמ'  וחי"ח 
באופן  מסתדרים  היו  ביום-טוב  הנה  שבת,  בתפילת  הרבה  מאריכים 
ולכאורה  ע"כ.  עמהם,  הלל  ואמרו  הציבור  עם  השחר  תפילת  שגמרו 
כך נהגו גם בראש-חודש (ראה סה"ש תש"ו עמ' 11. 'רשימות היומן' 

עמ' רי). וע"ע בס' 'דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' עמ' נה.
7) א) בס' שער הכולל ס"פ לז ביאר דברי אדה"ז ("ויאמר...") שצריך 
שמות- מלהזכיר  נזהרים  האריז"ל  שע"פ  אף  בפה,  זה  שם  לבטא 
מלאכים (שער המצוות פרשת שמות. ס' שמירת הגוף והנפש סי' צ 
ס"ג, וש"נ. וגם בתפילה, כמו ביה"ר שלאחר התקיעות – מטה אפרים 
סי' תק"צ סל"ו, קיצור שו"ע סי' קכט סעיף טו), כי שם "זבדיה" הוא גם 

שם-אדם בתנ"ך (עזרא ח,ח ועוד).
בספרו  הקב"ה (ואכן  של  שם  שזהו  היא  המקובלים  לשון  פשטות  ב) 
של הרב ראובן מרגליות 'מלאכי עליון' המביא את כל המלאכים לפי 
בס'  מאידך  כלל).  זה  שם  נזכר  לא  בנפרד,  ורעים  טובים  א"ב,  סדרי 
אמרי פינחס השלם (ליקוט דברי הרה"ק ר' פנחס מקוריץ נ"ע) אות 

תנא, כתב שהוא שם מלאך.
ג) ע"פ הכוונות שבס' משנת חסידים וכו' משמע שאות ב' של 'זבדיה' 
צ"ל מנוקדת בקמץ (שלא כפי שמופיע בתנ"ך בשם הנ"ל), ומה שלא 
ניקוד,  בכל  נפש,  לכל  שווה  שיהא  כדי  שהוא  י"ל  אדה"ז –  זאת  ניקד 
הזקן  רבינו  'סידור  ע"פ  אלו -  ידיעתם (כל  כפי  זאת  ינקדו  ויודעי-ח"ן 
עם ציונים והערות' עמ' תפא, ובקונטרס 'לוח השמטות ותיקונים' שלו 

לעמ' זה). וא"כ עדיף לחזור ולהדפיסו כפי שהיה, ללא ניקוד.
8) היום-יום, א' דר"ח חשוון. ספר-המנהגים עמ' 36.

9) לאחר האירוע שהיה בשמיני-עצרת באותה שנה. פרשת הדברים 
כפר-חב"ד  'ופרצת',  (הוצאת  כסלו'  חודש  'ראש  בקונטרס  בארוכה 
תנש"א). סעודת ההודייה התקיימה רק ב'זאת חנוכה'. כן חובר לכבוד 
לוין.  הלוי  (ברצ"ל)  שי'  פייטל  ר'  הרה"ח  (ע"י  מיוחד  'מארש'  העניין 
כנראה, הושר לראשונה בר"ח כסלו תש"מ) ה'מארש' מופיע בקלטת-

שמע של 'ילדי ליובאוויטש - לונדון' בשם "מי ארמיה", צד א.
כ  כרך  לקוטי-שיחות   – רפואי  לטיפול  זמן  קביעת  לעניין  מענה   (10

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו 
יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין 

בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב11.
”נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת 
י"ט  בכסלו,  י'  מהימים  החל  ובפרט  חב"ד.  חסידות 
ולא  המתאים.  בפרסום  הדברים  וסידור  ואילך,  בכסלו 
רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין 

אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה ’חוצה'"12.
שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש 

זה13:
חסידי",  ”חודש  הוא  כסלו  שחודש  לזה  בהתאם  א) 
התוועדויות  יערכו  החודש  שבמשך  בכך  זאת  לבטא 
לנשים  והן  לאנשים  הן  ומקום,  מקום  בכל  חסידיות 

(כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף.
בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף 
היהדות  ובהפצת  וחסידות,  נגלה  התורה,  בלימוד 
החסידיים  בימים-טובים   – ובמיוחד  חוצה.  והמעיינות 
מקום  בכל  יום,  בכל  ואילך  כסלו  מי'  החל  זה,  דחודש 
י"ט  ביום  גדולה  הכי  להתוועדות  עד  עניינו,  לפי  וחוג 
גם   – נמשכת  וכפעולה  לחסידות,  ראש-השנה  כסלו, 

בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.
מהאנשים  אחד  כל  ילמדו  כסלו  בחודש  יום  בכל  ב) 
ההתוועדויות  בעת  ברבים,   – טוב  (ומה  והטף  הנשים 
החסידות,  בתורת  (נוסף)  עניין  בהן)  וכיוצא  הנ"ל 
כל  של  [הן  נשיאינו  מרבותינו  אחד  כל  של  מתורתם 
אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים 
המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות 
ומה-טוב  הזקן,  ואדמו"ר  המגיד  הבעש"ט,  החסידות: 
באיכות,  והן  בכמות  הן  בלימוד,  יוסיפו  יום  שבכל   –
אדמו"ר  כ"ק  של  תורתו   – גרמא  שהזמן  מהעניין  החל 
האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד 
גוררת  ומצווה  לאחרונה,  שנדפסו  החדשים  בספרים   –
של  לתורתו  ועד  הנשיאים,  כל  של  מתורתם   – מצווה 

נשיא דורנו14. 
ואחת  אחד  כל  ישתדלו   – עצמו  הלימוד  על  ונוסף 
בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו 

כן.

ס"ע 569.
11) סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 78 ובהערה 1.

12) אגרות-קודש ח"ה עמ' כט-ל.
13) ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 85 ועמ' 97.

14) וכבר יצא לאור ילקוט מותאם להצעה זו: "ילקוט רבותינו נשיאינו, 
מחולק לימי חודש כסלו", צפת ה'תש"ס.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, פרשת חיי-שרה

כ"ה במרחשוון, מברכים החודש 
כסלו

לאחרונה  נדפס  מברכים  שבת  מנהגי  [פירוט 
ב'התקשרות' לשבת בראשית].

כשעה  ילמדו  אחר-כך  בהשכמה.  תהילים  אמירת 
מאמר חסידות, ואחר-כך התפילה.

ברכת החודש: המולד – ביום רביעי בבוקר, בשעה 
ביום   – כסלו  ”ראש-חודש  מברכים  חלקים.  ו-7   7:18
החמישי וביום השישי". אין אומרים ’אב הרחמים'. יום 

התוועדות.
הדרושות  בהכנות  כבר  להתחיל  צריכים  זו  ”בשבת 
מבעוד  לארגן  שיוכלו  כדי  חנוכה",  ”מבצע  לקראת 
”שטורעם",  של  באופן  יהיה  חנוכה"  ש"מבצע  מועד 
ענייני  שכל  ומכיוון  אריבער".  ד"לכתחלה  ובאופן 
מדובר  כאשר  ובפרט  חודש",  ב"ראש  כלולים  החודש 
אודות חנוכה שהוא בסוף חודש כסלו – ”נעוץ תחילתן 
בכל  להתחיל  צריכים  אזי   – בתחילתן"  וסופן  בסופן 
לעורר  צריכים  ולכן  כסלו,  חודש  מראש  אלו  עניינים 

אודות עניין זה בשבת מברכים חודש כסלו1.

יום רביעי
כ"ט במרחשוון –  ערב ראש חודש

היום יש להוסיף בנתינת צדקה יותר מהרגיל2.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

יום חמישי

1) 'התוועדויות' תשמ"ג ח"א עמ' 514, ובכ"מ.
שבת  בגיליון  המובא  וראה   .593 ס"ע  ח"ג  תשמ"ו  'התוועדויות'   (2

בראשית (תתקנ"א) הערה 23.

ל' במרחשוון – א' דראש-חודש
לאחרונה  נדפסו  ראש-חודש  ממנהגי  [כמה 
כמה  עוד  נזכרו  כאן  בראשית.  לשבת  ב'התקשרות', 

מנהגים].
מנהג עתיק ללמוד בכל ראש-חודש פסוק אחד עם 
פירוש רש"י, ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מפרק 
(התקשרות  חייו..  שנות  למספר  המתאים  התהילים 
מסויימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג  שם). 

בראש-חודש3.
ליטול  (ושלא  להסתפר  שלא  נוהגים  תספורת: 
לילד  תספורת-מצווה  גם  בראש-חודש4.  הציפורניים) 

בהגיעו לגיל שלוש, תידחה למחרת5.
שחרית: יעלה ויבוא. חצי הלל.

והמאחרים  התפילה,  כסדר  ההלל  את  אומרים 
בתוך  או  התפילה  לפני  יאמרוהו  לא  בציבור  לתפילה 
יותר  חשובה  הסדר  על  אמירתו  כי  פסוקי-דזמרה, 

מאמירתו בציבור6.

יש  המקום.  במנהג  תלויים  שהפרטים  ס"א,  תיז  סי'  ורמ"א  שו"ע   (3
מקומות שאסרו תפירה [ב'תורת מנחם - התוועדויות' תשד"מ ח"ב 
סריגה,  רמד],  סי'  ח"ג  לתשב"ץ  וצויין  זו,  מלאכה  מודגשת   948 עמ' 
כיבוס (ידני), וגיהוץ שלא לצורך היום (ראה שם: שערי-תשובה ס"ק ג. 
כף-החיים ס"ק ל,לב. אשל-אברהם להרה"צ מבוטשאטש). ובערוך-

השולחן שם ס"י כתב ש"אצלנו" נשים העוסקות באומנות – עושות 
מלאכה, שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן (ואצ"ל ביחס למלאכות 

הקשורות בחינוך, ראה ס' חול-המועד כהלכתו, פרק ו, סעיף עה).
4) "מפני חשש סכנה, כי כן הזהיר רבי יהודה החסיד" [בצוואתו אות 
שם  ואדה"ז  המ"א  הביאו  שלא  ומה  ס"א.  רס  סי'  אדה"ז  שו"ע  מח], 
'קיצור  בסו"ס  זה  לסי'  (א)  במילואים  ביאר  הציפורניים,  נטילת  את 

הלכות משו"ע אדה"ז', מפני שבעש"ק יש להקל בפרט זה.
ומסיים:  בזה,  שדן  שב  עמ'  ח"ב  או"ח  ומנהג'  הלכה  'שערי  ראה   (5
במענה  וכן  ראש-חודש".  לאחר  (תיכף)  לעשותה  יש  "ולדעתי 

שלאח"ז. סיבת הזריזות בזה, ראה שם עמ' שא.
בשם  הרבי  בשם  גרונר  שי'  רי"ל  הרה"ח  סיפר  הראשונות  בשנים   (6
שלא  הלל  לומר  שאין  מהורש"ב,  אדמו"ר  בשם  מהוריי"צ  אדמו"ר 
כסדר התפילה, כי אחר-כך, כשיתפלל שמו"ע ללא הלל, יהא זה כמו 
וראה  מזמן].  שנאפתה  ישנה  [=חלה  בולקע"  געבַאקענע  ַאלטע  "ַאן 
האר"י  דעת  "ואין  ציבור:  שלמי  בשם  לח  ס"ק  תכב  סי'  כף-החיים 

לוח השבוע
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