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כבוד התורה

לקבל  שלא  חרדים  חינוך  במוסדות  הנוהג  על  שכתב  לרב  מענה 
תלמידים מבתים שאינם שומרי תורה ומצוות:

מפורסם שזהו היפך שיטת ליובאוויטש וכיו"ב [= וכיוצא בזה]
ואת"ל [= ואם תמצי לומר] – בילדים אלה ההכרח גדול יותר (שה"ז 

פקו"נ [= שהרי זה פיקוח נפש] רוחני ממש).

פיקוח נפש רוחניהכתב והמכתב 

פרשת וירא | עוד אדם אחד

אברהם אבינו עסק רבות בפירסום אלקות בעולם, כמו 
שכתוב "הנפש אשר עשו בחרן", "שהכניסן תחת כנפי 
השכינה, אברהם מגייר את האנשים", ובלשון הרמב"ם: 
העולם  לכל  גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  "התחיל 
ולהודיעם שיש שם אלקה אחד לכל העולם ולו ראוי 
וממלכה  לעיר  מעיר  העם  ומקבץ  מהלך  והיה  לעובד, 
עד  כו'  קורא  והוא  כנען  לארץ  שהגיע  עד  לממלכה, 

שנתקבצו אליו אלפים ורבבות".

ביום  שנה,  ותשע  תשעים  בן  בהיותו  ואף-על-פי-כן, 
את  רק  (לא  מל  עתה  שזה  (לאחרי  למילתו  השלישי 
ומקנת  בית  יליד  ביתו  אנשי  את "כל  גם)  אלא  עצמו, 
ושב  עובר  יש  אם  לראות  האוהל  פתח  ישב   – כסף") 

שיוכל  אחד  אדם  עוד  יעבור  אולי  בביתו,  שיכניסם 
להאכילו ולהשקותו ולפעול עליו...

רבות  ופעל  עסק  שכבר  שאף-על-פי  מובן...  ומזה 
ולהוסיף  להמשיך  עליו  והמעיינות,  התורה  בהפצת 

יותר ויותר, לקרב עוד יהודי ועוד יהודי.

...מה שטוען שכבר עסק רבות בהפצת התורה והיהדות, 
הרי זה בבחינת "אני את נפשי הצלתי", למלא חובתו 
בהפצת התורה והיהדות; אבל אותו יהודי שנמצא עתה 
במצב של פיקוח נפש – לא ייוושע מזה שפלוני עסק 

אתמול בהפצת התורה והיהדות!

(ש"פ וירא תורת מנחם תשמ"ט ח"א ע' 333)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ט במרחשון ה'תשפ"א – כ"ו במרחשון ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת רטז.הל' שבת פרק יב.הלכות כלאים פרק ג-ה.י"ט במרחשווןו'

מל"ת ריז. ריח.פרק יג.פרק ו-ח.כ' במרחשווןש"ק

פרק ט-י. הלכות מתנות עניים.. בפרקים כ"א במרחשווןא'
אלו. פרק א.

מל"ת מב. מ"ע קכ. מל"ת רי.פרק יד.
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כ' חשוון – הוראה 
ונתינת כוח

• ביום ההולדת של כ"ק אדמו"ר הרש"ב ישנה הוראה ונתינת כוח להוסיף בכל 
ענייניו • כשחל כ' חשוון בשבת – פועלת השבת עלייה בכל ענייני יום ההולדת •

עניינים אלה שייכים במיוחד לאלה שזכו ללמוד בישיבה שהקים בעל יום ההולדת – 
ישיבת "תומכי תמימים" •  משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אדמו"ר  כ"ק  של  ההולדת  יום  הוא  חשוון  כ"ף 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  אביו   – נ"ע  מוהרש"ב 
שביום  וידוע   – מקומו  וממלא  בנו  שהוא  דורנו, 

ההולדת "מזלו גובר".
חשוון  כ"ף   – מיוחד  עילוי  ישנו  זו  שנה  בקביעות 
חל ביום השבת, שעל ידי זה נפעל עילוי והוספה בכל 

ענייני כ"ף חשוון:
של  טוב  יום  של  הקביעות  עם  גם  קשור  זה  עניין 

ראש השנה שחל להיות בשבת:
לעולם  היא  השבוע  בימי  חשוון  כ"ף  של  הקביעות 
באותו יום בשבוע שבו חל יום טוב של ראש השנה, כי 
מספר הימים שבין ראש השנה לכ"ף חשוון הוא בשווה 
בכל השנים כולם, לפי שחודש תשרי הוא לעולם מלא 

(שלושים יום).
ו'  ד'  א'  בימים  חל  אינו  השנה  שראש  כשם  ולכן, 
("לא אד"ו ראש" ), כי אם בימים ב' ג' ה' ושבת, כמו 
כן הקביעות של כ"ף חשוון היא באופן כזה – כי כ"ף 

חשוון חל באותו יום בשבוע שבו חל ראש השנה.
ביחס  זו  שנה  שבקביעות  המיוחדת  המעלה  וזוהי 
(ולא  השבת  ביום  חל  חשוון  שכ"ף   – השנים  לשאר 
בשאר ימי השבוע, כלומר, בימים ב' ג' ה'), כשם שיום 

טוב של ראש השנה חל להיות בשבת.
ומובן, שכאשר כ"ף חשוון חל ביום השבת – נפעל 
עילוי מיוחד בכל ענייני כ"ף חשוון, מצד העילוי של 

יום השבת.
חשוון  כ"ף  של  שהעניינים  אף-על-פי  אומרת:  זאת 

קשורים עם היום בחודש, ואילו יום השבת קשור עם 
הדדית  השפעה  ישנה  אף-על-פי-כן,   – השבוע  ימי 
כ"ף  בענייני  עילוי  פועל  השבת  יום  כלומר:  ביניהם, 
ועל  השבת.  בענייני  עילוי  פועל  חשוון  וכ"ף  חשוון, 
דרך מאמר רז"ל  "אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין 
לא אהנאי" (בתמיה), כלומר, היות שהם קרבים בשבת 

הרי "שם שבת עליהם".
וכפי שמצינו בנוגע ליום טוב של ראש השנה שחל 
(תקיעת  השנה  ראש  של  שהעניינים   – בשבת  להיות 
שופר) נפעלים מצד עצם עניין השבת, כלומר, שיום 
השבת פועל עילוי בכל ענייני ראש השנה, אף-על-פי 
שראש השנה קשור עם הקביעות בחודש, ושבת – עם 

ימי השבוע.

ב
מלאכתך  "כל   – הוא  השבת  עניין  כללות  והנה, 
עשויה", ואז נפעלים כל העניינים באופן של תענוג – 

"וקראת לשבת עונג".
השבת  שביום  לומר  הכוונה  שאין  בפשטות  ומובן 
בשינה  להסתפק  (ויכולים  כלל  עבודה  של  עניין  אין 
 –  (" תענוג  בשבת  ש"שינה  הכרזה  כדי  תוך  בלבד, 
בוודאי ישנם כמה וכמה ענייני עבודה השייכים ליום 
השבת, אלא שהעבודה של יום השבת היא באופן של 

תענוג.
לימוד  של  העניין  להיות  צריך  השבת  ביום  דהנה, 
עניינה  שבת  התורה [כי  פנימיות   – ובמיוחד  התורה, 
ובלימוד  הכוחות,  כל  של  הפנימיות  שזהו  תענוג,   –
בתורת  שנתגלתה  כפי  התורה]  פנימיות   – התורה 
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שמבאר  וכפי  התפילה,  עבודת  כן  וכמו  החסידות, 
אדמו"ר מוהרש"ב (בעל יום ההולדת) בכמה מקומות 
שעיקר העבודה של יום השבת היא עבודת התפילה, 
ועד שתפילת יום השבת פועלת עילוי בתפילות של כל 
ימי השבוע; אלא כללות העבודה של יום השבת היא 

באופן של תענוג.
הגשמיים  בעניינים  גם  וחודר  נמשך  התענוג  ועניין 
העניינים  שגם  כלומר,  בזה,  וכיוצא  ושתיה  אכילה   –
"פרש  ולכן  שבת,  עונג  של  בעניין  חדורים  הגשמיים 
שבתכם לא קאמר" , ומה גם שכללות מציאות העולם 

מתעלה ביום השבת.

ועל פי זה מובן שכאשר כ"ף חשוון חל ביום השבת 
– אזי נפעל עילוי מיוחד בכל העניינים הקשורים עם 
השבת  יום  של  העילוי  בדוגמת   – ההולדת  יום  בעל 

(עניין התענוג) לגבי ימות החול.

ג 
אדמו"ר  ידי  על  שנתחדש  המיוחד  העניין   [...]
תמימים,  תומכי  ישיבת  התייסדות   – הוא  מוהרש"ב 
תורה  ה',  "תורת  ילמדו  שבה   – ומטרתה  שתכליתה 
שיהיה  כלומר,  תמימה",  החסידות,  ותורת  הנגלית 
הם  החסידות  ולימוד  הנגלה  שלימוד  בגלוי  ניכר 
באופן של "תורה תמימה". ולכן נקראת ישיבה זו בשם 
נקראים  בה  הלומדים  והתלמידים  תמימים",  "תומכי 
שבה  בישיבה  לומדים  שהם  מאחר   – "תמימים"  בשם 
היא  החסידות"  ותורת  הנגלית  ש"תורה  בגלוי  ניכר 

"תורה תמימה".
עצמו  בפני  דתורה  נגלה  לימוד  אומרת:  זאת 
לכן;  קודם  גם  היה   – עצמה  בפני  התורה  ופנימיות 
(תורת  התורה  ופנימיות  דתורה  נגלה  לימוד  אבל 
החסידות) ביחד, באותו בנין, באותו יום, באותו סדר 
לימוד, ובאותו תוקף ושטורעם כו' – הרי זהו חידושה 
של ישיבת תומכי תמימים, שנתייסדה על ידי בעל יום 

ההולדת.
דהנה, קודם התייסדות ישיבת תומכי תמימים (על 
ידי בעל יום ההולדת) היו ישיבות שלמדו בהם נגלה 
דתורה, והיו ישיבות שלמדו בהם גם מוסר, או אפילו 

חסידות – בישיבות החסידיות, אבל: גם באותן ישיבות 
של  באופן  החסידות  לימוד  היה  לא  חסידות,  שלמדו 
לימוד  כמו  ושטורעם  ובתוקף  ויום,  יום  בכל  קביעות 
הנגלה. וזה היה חידושה של ישיבת תומכי תמימים – 
שבה נקבע סדר קבוע בלימוד החסידות בכל יום ויום, 
ובאופן  הנגלה,  לימוד  כמו  שווה  ושטורעם  ובתוקף 
ששניהם נעשים לדבר אחד – "תורה תמימה", כלומר, 
חסידות,  למד  שהוא  עליו  ניכר  נגלה  לומד  שכאשר 
וכאשר לומד חסידות הרי זה באופן ד"לא עם הארץ 

(כפשוטו) חסיד" , לפי שלמד נגלה דתורה.

ד
אדמו"ר  של  ההולדת  ביום  בעומדנו  והנה,   
 – נשיאותו  להתחלת  המאה  בשנת  ובפרט  מוהרש"ב, 
ישנה נתינת כוח מיוחדת בנוגע לכל הקשור להליכה 
בדרכיו ואורחותיו, ובפרט בנוגע לעניינים העיקריים 

– התייסדות ישיבת תומכי תמימים, כנ"ל.
ומזה מובן שישנה הוראה ונתינת כוח מיוחדת לכל 
תומכי  בישיבות  ולמדו  שלומדים  התמימים  תלמידי 
תמימים – להוסיף בכל העניינים הקשורים עם רוחה 
המתאים  באופן  ולהתנהג  תמימים,  תומכי  ישיבת  של 
יום  בעל  להוראת  בהתאם  תמימים,  תומכי  לתלמיד 

ההולדת – מייסד הישיבה.
תומכי  בישיבות  שלימודם  להם  שנדמה  ולאלו 
תמימים הוא דבר שהיה בעבר, ואין זה שייך למעמדם 
ומצבם בהווה – עליהם לדעת שכאשר לומדים ב"תומכי 
תמימים" אפילו לרגע אחד בלבד, הרי "קדושה אינה 
כלומר,  הקודש),  באיגרת  (כמובא  ממקומה"   זזה 
נצחי  דבר  הוא  תמימים"  ב"תומכי  תלמיד  שהיותו 

וקבוע שאינו בטל לעולם (קבוע אינו בטל).
אינו  בהווה  ומצבו  מעמדו  כאשר  גם  אומרת:  זאת 
היותו  בעובדת  שינוי  פועל  זה  אין   – המתאים  באופן 
נצחי  עניין  שזהו  מאחר  תמימים",  "תומכי  תלמיד 
אינו  זה  שעניין   – כך  כדי  ועד  לעולם,  בטל  שאינו 
תלוי בבחירתו: היות שנכנס לישיבת "תומכי תמימים" 
בבחירתו  תלוי  הדבר  אין  שוב   – החופשית  בבחירתו 

בנוגע לעניין של מעשה בפועל – בוודאי שההנהגה היא באופן של 
הקדמת נעשה לנשמע, אבל לאחרי העניין ד"נעשה" צריך להיות גם 

"נשמע", הבנה והשגה דווקא
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לבטל עניין זה, כי זהו עניין נצחי שאינו בטל לעולם.
והבחירה שניתנת לו בעניין זה היא – ביחס לגילוי 
הדבר  את  להביא  ביכולתו  כלומר,  בלבד,  והעלם 
"תומכי  ברוח  המתאימה  ההנהגה  די  על  גילוי  לידי 
זה,  עניין  ושלום  חס  להעלים  וביכולתו  תמימים", 
לירידה  עד  רצוי,  בלתי  באופן  ממש  בפועל  ולהתנהג 

למעמד ומצב שאין להעלות על הדיבור!
ומצד גודל מעלתו בהיותו תלמיד "תומכי תמימים", 
ושלום,  חס  רצוי  בלתי  באופן  מתנהג  שכאשר  מובן, 
עד שמגיע למעמד ומצב ד"בירא עמיקתא"  – הרי זו 
ירידה גדולה ועצומה, ובאופן גרוע יותר מיהודי שלא 
למד ב"תומכי תמימים" שנמצא במעמד ומצב דומה, 
לפי  נמדדת  עמיקתא"  ל"בירא  והנפילה  הירידה  כי 
הייתה  שממנה  רמה"  ד"איגרא  והמעלה  הגובה  ערך 

ירידה ונפילה זו!

ה
 והנה, מכיון שהאמור לעיל מיוסד על מאמרי חז"ל 
וכו' – ענייני התורה, והתורה היא "תורת חסד"  – מובן, 
שכוונת הדברים האמורים אינה כדי לצער מישהו חס 
ושלום, אלא אדרבה: להדגיש "ַאז עס קיינמָאל נישט 
פַארפַאלן" (=אין אף פעם מקרה אבוד), כלומר, שמבלי 

"בשעתא  ביכולתו  בהווה,  ומצבו  מעמדו  על  הבט 
 – אריבער"  ד"לכתחילה  באופן   – חדא"  וברגעא  חדא 
להתעלות למעמד ומצב נעלה ביותר, באופן המתאים 

לתלמיד "תומכי תמימים".
כלומר,   – הגשמיים  בענייניו  גם  פועל  זה  ועניין 
שמבלי הבט על מעמדו ומצבו בהווה, נפעלת הרחבה 

בכל ענייניו הגשמיים, באופן "דלכתחילה אריבער".
וכל האמור לעיל קשור גם עם העובדה שהתייסדות 
המשתה  ימי  בשבעת  הייתה  תמימים  תומכי  ישיבת 
של נישואי בנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, וידוע 
כוח  וגילוי  המשכת   – הוא  הנישואין  עניין  שכללות 

האין סוף למטה.
והמעשה הוא העיקר:

בעומדנו ביום ההולדת של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, 
חל  זו  שנה  שבקביעות  גם  ומה  גובר",  "מזלו  שאז 
כוח  ונתינת  הוראה  ישנה   – השבת  ביום  חשוון  כ"ף 
העניינים  בכל  עוז  ויתר  שאת  ביתר  להוסיף  מיוחדת 
בלימוד   – ובמיוחד  ההולדת,  יום  בעל  עם  הקשורים 
תורת החסידות (לימוד תורתו וכו'), ובכללות – הפצת 

המעיינות חוצה.

(משיחת שבת פרשת וירא, כ' מרחשוון ה'תשמ"ג. תורת מנחם 
התוועדויות ה'תשמ"ג חלק א עמ' 453, 457, 460 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

סיכום
כ' חשוון הוא יום ההולדת של כ"ק אדמו"ר הרש"ב. ביום זה ישנה נתינת כוח להוסיף ולהתחזק בכל 

ענייניו של בעל יום ההולדת.
כאשר חל כ' חשוון ביום השבת – ישנה מעלה מיוחדת:

 – ונעלים  פנימיים  בעניינים  הינה  האדם  עבודת  עיקר  השבת  ביום  והתרוממות.  עלייה  פועלת  שבת 
לימוד פנימיות התורה ועבודת התפילה. השבת מרוממת אפילו את האכילה והשתייה, והופכת אותן 

ל"עונג שבת". ובכלל, מציאות העולם כולו מתעלה. 
יש לומר, שכאשר חל יום כ' חשוון ביום השבת, נעשה עילוי בענייני כ' חשוון בדוגמת העילוי שישנו 

בשבת.
אחת הפעולות העיקריות של אדמו"ר הרש"ב היא – הקמת ישיבת תומכי תמימים. בישיבה זו הייתה 
דרך חדשה בלימוד: התורה נלמדה ב"תמימות" ושלמות. גם פנימיות התורה נלמדת בקביעות, מידי 
יום ובאופן שיטתי ומסודר, מתוך חיות והתלהבות, כפי שלומדים נגלה שבתורה. בכ' חשוון יש להוסיף 

ולהתחזק בדרך לימוד זו.
בישיבה  תלמידים  להיות  שזכו  לאלה  במיוחד  שייכת  חשוון  כ'  מיום  הכוח  ונתינת  ההוראה  כי  מובן, 
שייסד בעל יום הולדת, ישיבת תומכי תמימים. הדבר נכון גם למי שאופן הנהגתו כיום אינו כפי אופן 
ההנהגה המתאים ל"תמים", שכיוון שבעבר היה "תמים" שוב "קדושה אינה זזה ממקומה", והרי הוא 

תלמיד הישיבה לנצח.   



הכנסת אורחים - אש"ל
כיצד מבארים את ראשי תיבות 'אש"ל'? דיון מרתק במקומות שונים 
בתורת רבינו, המשלב נגלה דתורה עם פנימיות התורה • 'מעשה רב' 
הקשור בהכנסת אורחים שסיפר הרבי על חמיו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
נ"ע, והסבר מדוע הכנסת אורחים גדולה מקבלת פני השכינה • נערך 

בידי מערכת 'התקשרות'

אש"ל – אכילה שתיה לויה
"ויטע  הפסוק:  על  קי)  (מזמור  תהלים  במדרש  נאמר 
אש"ל?  מהו  עזריה:  רבי  אמר   – שבע"  בבאר  אשל 

אכילה שתייה לוייה".
גם  מוזכר  זה  באופן  'אש"ל'  התיבות  ראשי  ביאור 
הגמרא:  דברי  על  ב)  (ח,  בכתובות  רש"י  של  בפירושו 
"גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו", 
ומפרש: "'בבריתו של אברהם' – שגמל חסדים דכתיב 

ויטע אשל ראשי תיבות אכילה שתיה לויה".
דברי המדרש הובאו ונתבארו בדרושי דא"ח, ונקודת 
של  פנימי   אור  היינו  ושתיה  שאכילה  היא,  הדברים 

לימוד התורה וקיום המצוות, ולויה הוא אור מקיף1.

1. להלן ציטוט מספר המאמרים תר"ל (עמ' יז ואילך):
אכילה – "כמו שאנו רואים למטה שהמאכל מחבר הנפש עם הגוף שבלעדי 
המאכל היה הנפש נפרד מן הגוף ועל ידי המאכל מתחברים, כמו כן למעלה 
נקרא התורה לחם, דהיינו שהתורה מחבר אור אין סוף עם העולמות, דהיינו 
שהוא מחבר סובב כל עלמין עם ממלא כל עלמין... וזהו עניין אכילה למעלה".

הדם  את  ומביא  מוליך  שהוא  היינו  השתיה  שפעולת  רואים  "אנו   – שתיה 
שמתהווה מן המאכל לכל האברים... שבלעדי השתיה, אף שהמאכל מתברר 
ונתהווה ממנו דם, אך אין להדם התפשטות בכל הגוף, כי אם בלב בלבד... ועל 
ידי השתיה, על ידי זה מתפשט הדם בכל האברים, ואפילו באברים חיצוניים.

"והנה כמו כן יובן למעלה שעניין השתיה היינו שהוא המשכת אלוקות למטה 
יותר... והיינו על ידי מעשה המצוות".

לויה – "היינו שעל ידי תורה ומצוות נמשך בחינת צל ומקיף על נפש האדם. 
והנה, פעולת המקיף שהוא שומר, והיינו שהוא שומר אותו שלא ייפול למטה 
בגשמיות... והיינו, שמתחילה ממשיכים אלוקות על ידי תורה ומצוות שהוא 
האדם,  בנפש  גם  למטה  שיומשך  זהו  לויה  כך  ואחר  ושתיה,  אכילה  בחינת 
שנמשך בחינת מקיף וצל על ראשו... וזהו מה שכתוב ויטע אשל בבאר שבע".

הערת הרבי בספר המאמרים תש"ט
בהערה לספר המאמרים תש"ט (עמ' 94. נדפס גם בהוספות 
ללקו"ש חט"ו עמ' 501) מעיר הרבי כי ישנן גרסאות נוספות 

לאופן פתיחת ראשי התיבות 'אש"ל':
א) בכתבי רבינו בחיי (פירושו לתורה בראשית כא, לג. כד הקמח 
מערכת אורחים) מובא שאש"ל ראשי תיבות אכילה שכיבה

לויה (מזון, לינה, ליווי).
ב) במדרש תהלים (מזמור לז) יש גורסים2 שאש"ל הוא 
נטע  שעה  "באותה  לינה:  שתיה  אכילה  תיבות  ראשי 
אשל בבאר שבע, אכילה שתיה לינה". (אוכל, שתייה, 

לינה)
הרבי מעיר, שמפירוש רש"י במסכת מסכת סוטה (י, 
א) נראה שגרס גם כן שאש"ל הוא אכילה שתיה לינה:

רבי  שבע'...  בבאר  אשל  "'ויטע  (שם):  סוטה  בגמרא 
יהודה ורבי נחמיה: חד אמר פרדס וחד אמר פונדק". 
ומפרש רש"י: "פונדק - ללון שם אורחים, ולשון אש"ל 
שתייה,  (אוכל,  לויה"  שתיה  אכילה  הוא  נוטריקון 

ליווי).
ברם, רש"י כותב במפורש שאשל הוא אכילה שתיה 
ומבסס  ללון,  היינו  שפונדק  שמפרש  מכך  אך  לויה, 
זאת על ראשי התיבות של המילה אש"ל, נראה שסובר 
להחליף  יש  זה,  לפי  התיבות.  בראשי  מוזכרת  שלינה 
את המילה "לויה" שבהמשך לשון רש"י במילה "לינה".

2. הערת המערכת: גירסה זו מובאת בחומש 'תורה שלמה' על הפסוק (חלק 
ג עמ' תתסג, סוף הערה קלג).  

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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ביאור הגרסאות 
השונות

 על פי פנימיות
דא"ח  בדרושי  כאמור, 
ראשי  רק  ונתבארו  הובאו 
לויה'.  שתיה  'אכילה  התיבות 
תשמ"ז,  אשל  ויטע  ד"ה  (מאמר  הרבי 
על  וביאר  הוסיף  מוגה)  בלתי 

הגרסה  את  גם  פנימיות  פי 
ואת  לינה",  שתיה  "אכילה 
ההבדל בינה לגרסה הנפוצה:

('ויטע  זה  בד"ה  "מבואר 
בביאור  תר"ל  דשנת  אשל') 
הראשי תיבות אש"ל – אכילה 
שני  בזה  דיש  לויה,  שתיה 
אכילה  הוא  אחד  סוג  סוגים: 
ושתיה שהם עניינים פנימיים, 
שזהו  לויה  הוא  השני  והסוג 
כשיוצא  דגם  מקיף,  עניין 
הוא  הרי  מקום  מכל  לחוץ, 
מלווה אותו באופן של מקיף. 

אותו  שמלווה  גו'',  צילך  'הוי'  שכתוב  מה  דרך  ועל 
ושומר עליו. ובעבודת האדם, הנה אכילה ושתיה היא 
עבודת התורה ומצוות, דהיינו עבודה פנימית, ולווייה 

היא העבודה דמקיפים כו'. 
"ויש להוסיף עוד בזה, שבזה גופא יש שני אופנים, 
דלפי אופן אחד, הלמ"ד דתיבת אש"ל הוא ראש תיבת 

ובית  לפונדק  שייך  זה  שגם  לינה, 
הרי  מקום,  מכל  אבל  מקיף.  שהוא 
לפי  כן  שאין  מה  דבית;  מקיף  זה 
האופן שלמ"ד הוא ראש תיבת לויה, 
הוי'  בחינת  דמקיף,  מקיף  זה  הרי 
שצריכים  מיוחד  מקיף  שזהו  צלך, 

בשביל העבודה בחוץ".
אות  הגרסאות,  שתי  לפי  כלומר, 
למ"ד שבאש"ל מורה על אור מקיף. 
לינה נעשית בבית, המורה על 'מקיף 
בחוץ,  נעשית  לויה  ואילו  דבית'. 
על  המורה  השמיים,  כיפת  תחת 

'מקיף דמקיף'. 

הגירסא ב'רשימות'
הרבי  מציין  סב)  (חוברת  ברשימות 
את ראשי התיבות של המילה 'אשל' 
כוונתו  כי  נראה  אך  לפותחם,  מבלי 
שתיה  אכילה   – הנפוצה  לגרסה  שם 

לויה (אוכל, שתיה, ליווי).
הכנסת  "עיקר  הקדוש:  לשונו  וזה 
כן  גם  ועיין  ב*.  מה,  סוטה  [עיין  אש"ל  היא  אורחים 

רש"י ד"ה בבריתו כתובות ח, ב]". 

גדולה הכנסת אורחים?
הרבנית  לאמו  פנים'  'קבלת  ב"מעמד  תש"ז,  בקיץ 

רש"י כותב במפורש 
שאשל הוא אכילה 

שתיה לויה, אך מכך 
שמפרש שפונדק היינו 

ללון, ומבסס זאת 
על ראשי התיבות של 
המילה אש"ל, נראה 

שסובר שלינה מוזכרת 
בראשי התיבות. לפי 
זה, יש להחליף את 

המילה "לויה" שבהמשך 
לשון רש"י במילה 

"לינה"

*הערת המערכת: ברשימה הנ"ל נדפס "מח, ב". אולם דברי הגמרא שהביאו המפענחים נמצאים בדף לח, ב 
ובדף מו, ב. והעירנו הרב שלום דובער לוין שייתכן ונפלה טעות הדפוס וצ"ל "מה, ב", והדברים מובאים במשנה 

(בקיצור לשון) עיי"ש. ואולי יש לומר שהעדיף להביא מהמשנה ולא מהגמרא בדף ל"ח אף שמוקדם יותר.
גרסת רש"י בכתובות שם היא "לויה", כנ"ל.

גם מהציון לדברי הגמרא במסכת סוטה נראה שהאות ל' של אש"ל היינו לויה. בגמרא שם: "אמר רבי יהושע 
בן לוי: אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין, שנאמר 'וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה' – וכי על 
לבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם?! אלא, לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו, לא בא לידינו 

ופטרנוהו בלא מזונות לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה".
[ומעניין לציין, כי בשיחת שבת פרשת ראה תשד"מ (תו"מ התוועדויות תשד"מ עמ' 2486, בלתי מוגה) הרבי מציין בפשיטות 
שאש"ל הוא אכילה שתיה לינה: "העניין דהכנסת אורחים הוא – לכל לראש – על ידי אכילה שתיה ולינה, ראשי 
א-ל  ה'  בשם  שם  ד"ויקרא  העניין  גם   – זה  עם  וביחד  אשל",  אבינו "ויטע  באברהם  שכתוב  כמו  תיבות "אשל", 

עולם", על ידי אמירת דבר תורה"].
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הצדקנית מרת חנה שתליט"א" – סיפר הרבי: 
בָאטווָאצק,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אצל  "בהיותי 
לקחני עמו לביקור גומלין אצל אחד האדמו"רים. 
הביקור נערך בבית המדרש, בשעה שהאדמו"ר 

ישב בראש השולחן עם חסידיו.
כיבדו  לביהמ"ד,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  "כשנכנס 
האדמו"ר המארח והושיבו על ידו בראש השולחן, 

וצוה להגבאי להגיש "כיבוד", 
בשולי  הגבאי  והביא 
פירות,  מיני  גלימתו 
של  בקצהו  והעמידם 
אותם  ודחף  השולחן, 
לכל  שהתגלגלו  באופן 
שהיה   – השולחן  אורך 
דיו,  משירי  מלוכלך 
קליפות וכו' – עד שהגיעו 
נטל  ואז  השולחן,  לראש 
פרי,  המארח  האדמו"ר 
לשתים,  חילקו  ובידו 
לכ"ק  ורמז  ממנו,  ואכל 
הוא  שגם  אדמו"ר  מו"ח 

יאכל. 
אדמו"ר  כ"ק  "[(ואמר 
בבת-שחוק:)  שליט"א 
מו"ח  כ"ק  את  בהכירי 
טבע  שמצד   – אדמו"ר 
יהיה  לא  נפשו  ותכונת 

באופן  לאכול  מסוגל 
סקרן  הייתי   – כזה 
כ"ק  יעשה  מה  לראות 
במצב  אדמו"ר  מו"ח 

כזה].
"ואמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שברצונו לומר דבר-

תורה:
יותר  אורחים  הכנסת  "גדולה  רז"ל  "אמרו 
למה  מובן:  אינו  ולכאורה  שכינה".  פני  מהקבלת 
לא  וכי   – כו'"  יותר  כו'  ש"גדולה  לומר  הוצרכו 
פני  קבלת  כמו  תהיה  אורחים  שהכנסת  בכך  די 

שכינה?! 
"אך הענין הוא, שהכנסת אורחים יכולה להיות 

ומתדברים  נפגשים  ידידים  ששני  באופן  גם 
דבר  (ע"י  בגשמיות  באחיזה  צורך  ללא  ביניהם, 
הכנסת אורחים יותר מקבלת  מאכל), ובזה גדלה 
בגשמיות,  באחיזה  צורך  יש  ששם  שכינה,  פני 
לרגל  העליה  בעת  קרבנות  להביא  הוצרכו  שלכן 
(ועד שנחלקו תנאים בנוגע לשוויות של הקרבן – 

ראה חגיגה בתחלתה).

גדולה לגימה
בשיחת שבת פרשת תצא תשכ"ד 
הכנסת  מעלת  אודות  הרבי  דיבר 
את  הדברים  בין  והזכיר  אורחים, 
פירוש הרבי הריי"ץ שהוזכר בעבר:

ישראל  למנהג  הטעם  גם  "וזהו 
לקשר את הענין של הכנסת אורחים 
ש"גדולה  כיון   – ושתיה  אכילה  עם 

לגימה שמקרבת".
לעיל) (הובא  פעם  שדובר  "ואף 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פירוש  אודות 
אורחים  הכנסת  "גדולה  במארז"ל 
יותר מהקבלת פני שכינה", שקבלת 
של  ענין  עם  קשורה  שכינה  פני 
הקרבנות  ענין  שזהו  דוקא,  מאכל 
העליה  בעת  להקריב  שהוצרכו 
כמ"ש  השכינה,  פני  לקבל  לרגל 
"ולא יראו פני ריקם", ואילו הכנסת 
ענין  ללא  גם  להיות  יכולה  אורחים 
בפשטות  מובן  הרי   – מאכל  של 
בהכנסת  יותר  גדולה  מעלה  שיש 
עם  גם  קשורה  כשהיא  אורחים 

מאכל ומשקה.
ביחס  גם  קירוב  של  ענין  נעשה  "ועל-ידי-זה 
באופן  לקירוב  ועד  מקום,  בריחוק  שהיו  לאלו 
שמתאחדים לאחדים ממש, ועד לקירוב כפי שהי' 
בקודש  חציה  שהייתה  שאף  הגזית",  ב"לשכת 
לישב  צריכים  היו  הסנהדרין  (שהרי  בחול  וחציה 
נקראת  הייתה  לא  מקום,  מכל  חול),  של  בחצי 
בשתי שמות, אלא בשם אחד, שזה מורה על גודל 

הקירוב והאחדות".

(תורת מנחם תשכ"ד חלק מ' עמוד 340)

הכנסת אורחים יכולה 
להיות גם באופן 

ששני ידידים נפגשים 
ומתדברים ביניהם, ללא 
צורך באחיזה בגשמיות 
(ע"י דבר מאכל), ובזה 
גדלה הכנסת אורחים 

יותר מקבלת פני 
שכינה, ששם יש צורך 
באחיזה בגשמיות, 

שלכן הוצרכו להביא 
קרבנות בעת העליה 

לרגל

24
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הכינוס הארצי
של חסידי חב"ד

השנה, לראשונה מאז תשי"ד, הכינוס הארצי של צעירי-אגודת-
חב"ד – "כינוס ארצי שנתי של חסידי חב"ד" באה"ק – יתקיים 

במתכונת וירטואלית • כינוס זה נערך בסמיכות לכ"ף במרחשוון, 
יום ההולדת של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע • הכינוס נועד גם לשמש 

קבלת פנים לשבים מחצרות הקודש בחודש תשרי • בכינוס זה 
הותוו דרכי הפעולה של חסידי חב"ד באה"ק לשנה החדשה, לאור 

הדברים שהשמיע הרבי בחודש תשרי

חביבות הכינוס
אחת השלוחות, שכתבה לרבי בשנת תשמ"ח על 
השליחות,  בעבודת  בהם  נתקלת  שהיא  הקשיים 
תקוותו  את  מביע  והרבי  מופלא,  מענה  קיבלה 
כ"ף  בכינוס  ישתתפו  השליח  ובעלה  שהיא 

מרחשוון:
שיחיו  ביתו  ובני  שליח  שלכל  יודעת  בודאי 
היו בעיות בהתחלת עבודת הקודש דומות לאלה 
עליהם  התגברו  סוף  וסוף  אודותן,  שכותבת 
והשם  הקודש  בעבודת  מוסיפים  וגם  והצליחו, 

מוסיף בברכותיו בזה וגם בעניניהם הפרטים.
דכ"ף  בהכינוס  ישתתפו  ששניהם  תקותי  כן 
מרחשוון הבא עלינו לטובה וישמעו פנים אל פנים

על דבר כל זה מכמה מהשלוחים ובני ביתם שי'
אמת  תורת  הבטחת  בהם  שמקויים  רצון  ויהי 

לפום צערא אגרא.

 ('התקשרות' גליון יד ע' 12)

 קנקן משקה עבור הכינוס
בחודש תשרי תשמ"ז שהה אחד מצוות צאגו"ח 
ביקש  שמחת-תורה  ובמוצאי  הקודש,  בחצרות 
מהרבי בקבוק משקה עבור הכינוס הארצי. הרבי 
צורך  אין  שכבר  סברו  ובצאגו"ח  בקבוק,  לו  נתן 

אולם  הכינוס.  שלפני  בשבת  'משקה'  שוב  לבקש 
הרבי הביע את תמיהתו על שלא ביקשו גם בשבת 

זו: 
זה,  לשבת  בסמיכות  שמתקיים  נוסף  ענין  ישנו 
שהיה מן הראוי שיכניסו קנקן משקה בקשר לכך – 
הכנס השנתי של צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש, 
מרחשוון,  לכ"ף  בסמיכות  שנה  בכל  שמתקיים 
טובות  החלטות  לקבל  כדי  רבים  מתאספים  שבו 
והפצת  והיהדות  התורה  דהפצת  לפעולות  בקשר 

המעיינות חוצה במשך כל השנה כולה.
ולמרבה הפלא, לא עלה על דעתו של אף אחד 
אגודת  (מצעירי  ממישהו  לבקש  הכנס  ממארגני 
ששייך  מישהו  או  קרובים,  או  ידידים  כאן,  חב"ד 
הקודש  בארץ  חב"ד  אגודת  צעירי  של  לפעולות 
לקראת  משקה  קנקן  להכניס  כאן)  עדיין  שנמצא 
התוועדות זו בקשר לכנס השנתי, על מנת לשלוח 
עם מישהו שנוסע מיד לאחרי השבת, כדי שיוכלו 

לחלק מהמשקה בין משתתפי הכנס.
אמנם, לקחו משקה עבור הכנס בחודש תשרי, 
אבל נוסף לכך שלא הכריזו ופרסמו ברבים כראוי, 
משקה  חלוקת  עם  ביחד  המשקה  את  קיבלו  אלא 
דומה  אינו  הרי  נוספים,  ענינים  וכמה  כמה  עבור 
כמה  זמן,  משך  לפני  שנתקבל  המשקה  פעולת 
שבועות, לפעולת המשקה שנתקבל בסמיכות זמן 
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ממש לכנס, מההתועדות דשבת קודש כ"ף מרחשון.
ומכיון שכן, מדוע היה קשה כל כך לבקש ממישהו 

להכניס קנקן משקה עבור הכנס?!
קבלת "מברק" לקראת הכנס – הרי זה אצלם דבר 
הכי חשוב, ואם יתאחר המברק, "חס ושלום", מתפרש 
הדבר אצלם כאי הכרה בגודל חשיבותו של המאורע.

וכל זה – בה בשעה שהמנהג לשלוח "מברק" אינו 
זה  מנהג  ראו  ולא  לאחרונה,  שנתחדש  חידוש  אלא 
אצל רבותינו נשיאינו, שישה דורות של נשיאי חב"ד, 
לשלוח  התחילו  אחרים  כשחוגים  לאחרונה,  ורק 

"מברקים", הונהג כן גם כאן.
מסיבה  עבור  משקה  לקיחת   – זאת  ולעומת 
החסידים,  מנהג  זה  הרי  בזה,  וכיוצא  והתוועדות 
שעורכים  וההתוועדות  המסיבה  את  לקשר  שחפצים 
שנערכת  מישראל  רבים  של  התוועדות  עם  במקומם 

בד' אמותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.
ואף-על-פי-כן, לא עלתה על דעתם, כאמור, לבקש 
ממישהו להכניס עבורם קנקן משקה, כדי שיהיה להם 

משקה טרי מההתועדות דכ"ף מרחשון!
הסיבה שלא ביקשו ממישהו להכניס קנקן משקה 
היא – מפני שלא חשבו על זה! ומדוע לא חשבו על 

זה – מפני שהדבר לא נוגע להם!
ועל דרך מה שכתוב "כי פנו אלי עורף ולא פנים": 
הם יודעים אמנם שצריך להיות הענין ד"פנו", מלשון 
פנימיות, שהרי למדו בתומכי תמימים וכו', וכמו כן 
יודעים שצריך להיות "פנו אלי", ואף על פי כן, בנוגע 

לפועל, הרי זה באופן ד"פנו אלי עורף ולא פנים".
לעשות  ענין  שום  אין  זה,  כל  לאחרי  אמנם, 

באופן  הכנס  עבור  משקה  קנקן  אתן  ולכן,  "ברוגז", 
של "אתערותא דלעילא", על ידי אחד שהגיע במיוחד 
לארץ  וחוזר  מרחשון,  כ"ף  קודש  דשבת  להתוועדות 
שלא  (אף-על-פי  שבת  מוצאי  ראשון,  ביום  הקודש 
עבור  משקה  לקבל  שליח  עשאוהו  ולא  ממנו  ביקשו 

הכנס).
וכרגיל – ייגש ויאמר "לחיים", ויכריז אודות הכנס, 
המשתתפים  בין  מהמשקה  ויחלק  כו',  והזמן  המקום 
על  הכנס  מארגני  עבור   – והשאר  כאן,  בהתוועדות 

מנת לחלק בעת הכנס.
ויהי רצון שמכאן ולהבא לא יצטרכו לדבר אודות 
משיח  יבוא  ומיד  שתיכף  מכיון  דא,  כגון  ענינים 
באופן  אלו  ענינים  כל  עם  "יסתדר"  והוא,  צדקנו, 

הטוב ביותר, בדרכי נועם ודרכי שלום.
[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן משקה להרב טובי' שי' 
בארץ  חב"ד  אגודת  צעירי  של  הכנס  עבור   – פלס 

הקודש.
לנגן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התחיל  כך  אחר 

"והריקותי לכם ברכה"].

 (משיחת ש"פ וירא, כ"ף מרחשון תשמ"ז. תורת מנחם התוועדויות 
תשמ"ז כרך א, עמ' 517 - הנחה בלתי מוגה)

אורך הכינוס
הרבי מביע את פליאתו על הכוונה לערוך כינוס בן 

שעתיים בלבד:
שהכנוס  הוא  שבתכניתם  שכתב  מה  קצת  לפלא 

יארך לכל היותר שתי שעות! והרי מה מגבילם בזה.

(להרב אברהם חנוך גליצינשטיין, כ"ו בסיוון תשי"ז)

10mivtzoim.co.il
הגהה ובקרה כפולה  |  אחריות  |  רמות הידור
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דחנוכה,  חמישי  נר  מקץ,  ויהי  פ'  מוצש"ק  ב"ה, 
התנש"א. ברוקלין, נ.י.

ואחד  השלושים  הארצי  בכינוס  המשתתפים  לכל 
של חסידי חב"ד אשר בארצנו הקדושה

תובב"א – שליט"א
שלום רב וברכה מרובה!

השנתי  הכינוס  דבר  על  הידיעה  קיבלתי  בנועם 
שיתקיים אם ירצה השם ביום השלישי שהוכפל בו כי 

טוב, ליל זאת חנוכה, הבא עלינו לטובה.
ואחדות  אמיתי  כינוס   – הכינוס  שיהא  רצון  ויהי 
כל  של   – ידם  ועל  בו,  המשתתפים  כל  של  אמיתית 

המושפעים שלהם, ועד – ליחד שבטי ישראל,
גדול  כלל  הוא  ישראל  (ואחדות)  אהבת  והרי 
בתורה, ויתירה מזה – כל התורה כולה ואידך פירושה 

הוא זיל גמור,
ישראל –  בשביל  אשר  לעולם,  והנאה  להם  הנאה 
 – מיעקב  כוכב  דרך  נאמר:  מהם  אחד  כל  על  אשר 

נברא,
שקיבלו ולומדים התורה ומקיימים מצוותי' עליהם 

נאמר: כי נר מצוה ותורה אור –
לקבל החלטות טובות, ובתוקף, ובאופן שתבואנה 
שתכליתן  החלטות  העיקר,  שהוא  בפועל,  במעשה 

בכיוון האמור – אחדות ישראל אמיתית,
המשולשת:  בעבודה  יותר  עוד  תוספות  ידי  על 
בענייני התורה (הנגלה והחסידות) ומצוותי' – אחדות 

ושלימות התורה,
הכנסת חיות ואור חסידותיים בחיי יום יום של כל 
העם כולו בכל מושבותיהם – אחדות ושלימות העם,
ובפרט בכל הארץ, אשר תמיד עיני הוי' אלקיך בה,

כולה  עולם,  לעם  עולם  נחלת  ניתנה  שהיא 
לירחיב   – ועד  הארץ,  ושלימות  אחדות   – לגבולותי' 

ה' אלקיך את גבולך.
את  לעודד   – הוא  הכינוס  ומטרת  שכוונת  ובפרט 
כל אחד ואחד מהמשתתפים בו, שנוסף על זה שהם 
שהם  כפי  והמצוות  התורה  באור  יוחדרו  בעצמם 

לידי  מביא  ולימוד  החסידות,  תורת  ידי  על  מוארים 
מעשה, קיום המצוות בהידור – יהיו גם נרות להאיר 
תורה  בעניני  מגעת  שידם  אלה  כל  על  להשפיע   –

ומצוות.
פתח  על  היא  שהדלקתם  חנוכה,  נרות  וכהוראת 
להסתפק  שאין  הוא,  בזה  שהרמז  מבחוץ,  ביתו 
אלא  אור,  ותורה  מצוה  בנר  ביתו  והחדרת  בהארת 
התורה  היהדות,  אור  להפיץ  ומזכותו  מחובתו 
וברשות  בחוץ  להאיר   – לביתו  מחוץ  גם  ומצוותי', 
מאיזו  אשר  לאלה  ובמיוחד  הסביבה,  בכל  הרבים, 
יהודיים  חיים  מבחינת   – עדיין  נמצאים  שתהי'  סיבה 

בשלימותם – בחוץ,
כך  ואחר  בחוץ,  בהיותם  עוד  תיכף,  חייהם  ומאיר 

משתדל לקרבם ולהביאם פנימה.
נר  מצות  כהוראת  ואור,  והולך  דמוסיף  ובאופן 
חנוכה שהיא באופן דמוסיף והולך, אשר מיום ליום 
ובאופן  אור,  ותורה  מצוה  נר  בענייני  ומוסיף  הולך 

דמעלין בקודש.
כשהם  ובמיוחד  והציבור,  הרבים  וזכות  כח  וגדול 

מתכנסים באופן שנעשו "קהל גדול" – לשון יחיד.
מהמשתתפים  ואחד  אחד  כל  אשר  רצון,  ויהי 
להאמור  בהתאם  טובות  החלטות  יחליטו  בהכינוס 

לעיל, ויקיימו אותן במעשה בפועל.
בברכותיו  יותר  עוד  תוסיף  הנ"ל  בכל  וההחלטה 
בהכנס,  מהמשתתפים  ואחד  אחד  לכל  הקב"ה  של 

בתוככי כלל ישראל,
"קוינו  אלי'  אשר  העיקרית,  הברכה   – ובמיוחד 
האמיתית  גאולה   – היום)  ובכל  יום  (כל  היום"  כל 
עבדי  דוד  מצאתי  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה 

בשמן קדשי משחתיו,
וכל אחד ואחד יברכו ויודו תמיד להקב"ה: ברוך ה' 

לעולם אמן ואמן. ובמהרה בימינו ממש.
גם  מאירים  מאירים,  חנוכה  לימי  ובברכה  בכבוד 
ולבשורות  השנה,  ימות  בכל  שלאחריהם,  בימים 

טובות.
(חי"ק)

מכתב הרבי לכינוס בשנת תשנ"א



13

את  ללוות  כדי  סעודה  מסדרים  שאז  מוצש"ק: 
השבת (טושו"ע או"ח הל' שבת ר"ס ש. וש"נ. שו"ע 
השבת  (הארת)  שגם  היינו   – וללוות  שם).  אדה"ז 
השבת)  (שער  יח  שער  ובפע"ח   – המלווים.  עם 
מלכא.  דדוד  סעודה  שהוא  מו"ש  סעודת  פכ"ד: 
ויאמר ומו"ש:  הבדלה  כוונת  האריז"ל  ובסידור 

ובזמירות  משיחא.  מלכא  דדוד  סעודתא  היא  דא 
למוצ"ש כו"כ בקשות לביאת אלי' ומשיח.

ריש  אוה"ת  ראה   – הגאולה  על  רומז  מקץ:  ויהי 
פרשתנו. שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו שנה זו סי"א, 

ובהערות שם.
נר חמישי דחנוכה: ראה ספר השיחות תורת שלום 
ע' 84: כמה מן החסידים אומרים שבו ביום (נר ה' 
(אדמו"ר  הגדול  רבינו  כ"ק  חופשת  הי'  דחנוכה) 
 – תקס"א  בשנת  [ממאסרו  השני'  פעם  הזקן) 
שהשנה היא שנת הק"ץ לגאולתו אז], ויש אומרים 
אותם  גם  אשר  ווילנא  לחסידי  שייך  הי'  זה  אשר 

החזיקו בתפיסה.
ריז:  ע'  קודש  אגרות  לוי"צ  מלקוטי  גם  להעיר 
בכסלו  ובי'  ובכ"ט  בי"ט  הי'  דתורה  נסתר  על  הנס 
(ב"היום יום" כז כסלו וברשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
שאדה"ז  רלג)  ע'  אדה"ז  התולדות  בספר  (נדפסה 
וי"ל  דחנוכה,  ג'  בנר  השני  ממאסרו  לחירות  יצא 

דבשניהם היו עניני גאולה (גם כפשוטם)).
עה"פ  פרש"י  טוב:  כי  בו  שהוכפל  השלישי  ביום 
דגם   – שם  (ובפרש"י  ו  פ"ד,  מב"ר  ז.  א,  בראשית 
העבר נעשה טוב). ובאוה"ת (בראשית לג, א ואילך. 
כ"ק  ובמכתב  קצג  ס"ע  תרנ"א  בסה"מ  ועוד); 
אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (נדפס בסה"מ ה'תש"ט ע' 
19 (השני). אגרות קודש שלו ח"א ע' קלו) – מקשר 
וטוב  לשמים  טוב  א)  מ,  (קידושין  מחז"ל  עם  זה 

לבריות.
זאת חנוכה: ראה ד"ה ברוך שעשה נסים לאדמו"ר 
נדפס   – דהצ"צ  וכו'  והערות  הגהות  עם  הזקן 
חנוכה  ובאוה"ת  תשי"א),  (קה"ת,  בפ"ע  בקונטרס 
כרך ה תתקנז, ב ואילך (וראה שם תתריד, א-ב ע"ד 
מאמר זה). ד"ה ביום השמיני גו' דליל זאת חנוכה 

ה'תשמ"ו (נדפס בקונטרס זאת חנוכה תש"נ).
פגישת  בתכלית  הבעש"ט  מתורת  אמיתי:  כינוס 
 – קה"ת  הוצאת   – טוב  שם  (כתר  אנשים  שני 
בכינוס  דפגישה  ענין  גודל  מובן  קכו)  סי'  הוספות 

דרוב עם.
כינוס אמיתי ואחדות אמיתית: ראה תו"א ס"פ נח. 
מאמרי אדה"ז – ענינים ע' פו ואילך (ועם הגהות – 
באוה"ת נח כרך ג תרלב, ב ואילך). תו"ח נח ד"ה כל 

הארץ שפה אחת פמ"ב (עד, א) ואילך. ועוד.
ה.  לג,  ברכה   – הכתוב  ל'  ישראל:  שבטי  ליחד 
רות   – דוד  את  (הוליד  ישי  ר"ת   – הרמז  ע"ד  וי"ל 
ישראל,  ואחדות  אהבת  שענינו  שהכינוס,  כב),  ד, 
יזרז ויבטל סיבת הגלות (יומא ט, ב), ובטל ממילא

המסובב, ובא דוד מלכא משיחא.
(הובא  תו"כ  בתורה:  גדול  כלל   .  . ישראל   .  . אהבת 
לרעך  ואהבת  יח)  יט,  (קדושים  עה"פ  בפרש"י) 
אהבת  מצות  להצ"צ  המצוות  ספר  וראה  כמוך. 

ישראל. קונטרס אהבת ישראל. ועוד.
תניא  וראה  א.  לא,  שבת  גמור:  זיל   .  . התורה  כל 

פרק לב.
התורה,  כל  לגמרה –  ועד  התורה  לימוד  גמור:  זיל 

ובאופן ד"זיל" והליכה (אמיתית).

הנאה להם והנאה לעולם: ראה סנהדרין עא, סע"ב 
(במשנה): כינוס . . לצדיקים (ועמך כולם צדיקים – 

ישעי' ס, כא) הנאה להן והנאה לעולם.
ר"פ  פרש"י  נברא:   .  . ישראל  בשביל  לעולם, 
או"ת  ד.  פ"א,  ב"ר  ד.  פל"ו,  ויק"ר  וראה  בראשית. 
(בהוצאת  בראשית  ר"פ  קה"ת)  (הוצאת  להה"מ 

קה"ת ה'תש"מ ואילך – סי' יב).
התורה:  ולומדים  שקיבלו   .  . ישראל  בשביל 
(בשביל  שם):  ב"ר  (וראה  שם  בפרש"י  וכההמשך 
ישראל) ובשביל התורה. וראה שבת פח, א (ופרש"י 
מעשה  עם  הקב"ה  התנה  לא):  א,  בראשית  עה"פ 

בראשית כו'.
על כל אחד מהם נאמר: דרך כוכב מיעקב: בלק כד, 
במק"א  ונתבאר  ה"ו.  פ"ד  שני  מעשר  ירושלמי  יז. 
ובכ"מ)  בהערה.   692 ע'  שם   .599 ע'  ח"ב  (לקו"ש 
ה"ה.  פ"ד  תענית  (ירושלמי  הפירוש  עם  התיווך 
ע"פ  המשיח –  מלך  על  דקאי  ועוד)  עה"פ.  רמב"ן 
סה"מ  גם  וראה  פינחס.  ס"פ  עינים  (מאור  הידוע 
תרמ"ג ע' ע) שבכאו"א מישראל יש ניצוץ מנשמת 

משיח.
ל"ת  וראה  כג.  ו,  משלי  אור:  ותורה  מצוה  נר  כי 
תקסח  (ס"ע  עה"פ  נ"ך  אוה"ת  עה"פ.  להאריז"ל 

ואילך). וש"נ. קונטרס עץ החיים בתחלתו.
ושייך במיוחד לנרות חנוכה – ראה פרש"י שבת כג, 
לי'  הויין  בנר  מחז"ל "הרגיל  בפירוש  בנים)  ב (ד"ה 
בנים תלמידי חכמים" – "דכתיב כי נר מצוה ותורה 
אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה" 
(וראה לקו"ש חי"ז ע' 143). וראה או"ת להה"מ ר"פ 
(נס  קבעו  לפיכך  ב:  לב,  מקץ  תו"א  בהעלותך. 
חנוכה) בנרות על שם הפסוק כי נר מצוה כו'. וראה 
ד"ה  אורה  שערי  ואילך.  א  מב,  ואילך.  ב  לח,  שם 
בכ"ה בכסלו פנ"ג (כב, סע"א ואילך), שם פנ"ט (כד, 
סע"א ואילך). אוה"ת חנוכה כרך ז תתתמ, ב ואילך. 

נ"ך עה"פ (ע' תקעו ואילך).
פ"א  אבות  ראה  העיקר:  שהוא  בפועל,  במעשה 
ת"ע  ב).  (צג,  ת"ס  סע"א).  (פז,  תנ"ב  תקו"ז  מי"ז. 

(קלג, ב. קלד, א).
תלמוד  גדול  כי  התורה:  שלימות   .  . ומצוותי' 
שמביא לידי מעשה – קידושין מ, ב. וראה הלכות 

ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ד.
אשר תמיד עיני הוי' אלקיך בה: עקב יא, יב.

ובספרי  כ  יב,  ראה  גבולך:  את  אלקיך  ה'  לירחיב 
עה"פ. שופטים יט, ח ובפרש"י עה"פ.

מאור  החסידות:  תורת  ע"י  מוארים  שהם  כפי 
ה"ו.  פ"א  חגיגה  לירושלמי  קה"ע  ראה  שבתורה – 
ע'  תצוה  אוה"ת  ב.  פתיחתא  לאיכ"ר  ענף  יפה 
תער"ב  המשך  פו-פח.  ע'  תרמ"ז  סה"מ  א'תרנח. 
ח"ג ע' א'שכב. סה"מ עטר"ת ע' רנ. תרפ"ט ע' 176.
קיום המצוות בהידור: ושייך במיוחד לימי החנוכה 
"מנהג  נעשה  המהדרין"  מן  ד"מהדרין  שהענין   –

הפשוט" (רמ"א או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב).
מו"ח  כ"ק  מהוראת  להעיר  חנוכה:  נרות  וכהוראת 
שבת  כסלו,  כ"ו  וישב,  ש"ק  ליל  (שיחת  אדמו"ר 
לקונטרס  בהוספה  נדפסה   – ה'תש"ו  חנוכה 
דארף  מען  תשי"א):  ברוקלין,  נסים,  שעשה  ברוך 
 – חנוכה  נרות   – ליכטלאך  די  וואס  צוהערן  זיך 

דערציילן.
הל'  רמב"ם  ב.  כא,  שבת  מבחוץ:  ביתו  פתח  על 

חנוכה פ"ד ה"ז. וראה טושו"ע שם סתרע"א ס"ה.
וברשות הרבים: ראה בהנסמן בהערה שלפנ"ז.

יהודיים  חיים  מבחינת   – נמצאים   .  . אשר  לאלה 
בשלימותם – בחוץ: ראה ד"ה מצותה כו' באוה"ת 
תר"ל  זה  סד"ה  ואילך.  ב  תתקמ,  ה  כרך  חנוכה 
(סה"מ  ה'תשל"ח  זה  ד"ה  מז)  ע'  תר"ל  (סה"מ 
תרמ"ג  נ"ח  ת"ר  סד"ה  ואילך).  כה  ע'  ח"ב  מלוקט 
מאמר  בפירוש   – ועוד  מט-נ).  ע'  תרמ"ג  (סה"מ 

רז"ל (שבת שם) "עד דכליא ריגלא דתרמודאי".
באופן דמוסיף והולך: שבת שם. שו"ע שם סתרע"א 

ס"ב.
דמעלין בקודש: שבת שם. וש"נ.

ח,  ברכות  ראה  והציבור:  הרבים  וזכות  כח  וגדול 
 – ס"י  ס"צ  תפלה  הל'  או"ח  אדה"ז  שו"ע  רע"א: 
בנוגע לתפלה. אבות פ"ג מ"ו; הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד 
ס"י – בנוגע לתורה. וראה אגה"ק סכ"ג. ד"ה עשרה 
ואילך.  קמח  ע'  תרפ"ח  (סה"מ  תרפ"ח  שיושבין, 
ה'תש"ח ע' 265 ואילך). ה'תשמ"ב (נדפס בקונטרס 
י"ב-י"ג תמוז תש"נ). וראה קונטרס החלצו, תרנ"ט 
פ"י (סה"מ תרנ"ט ע' סא). וראה גם שם פ"ז (סה"מ 

שם ע' נט).
צפע"נ  ראה  חדשה –  מציאות  היא  שאז  והציבור: 
הציבור  ועיקר  ציבור.  ערך  והמצוה  התורה  כללי 
הוא בארצנו הקדושה, משא"כ בחו"ל "דלית נשיא 
עמן" שיגזור עליהם (ירושלמי תענית רפ"ב. הובא 
הל'  לרמב"ם  (ובמ"מ  סק"י  סתקע"ה  או"ח  במג"א 
פסחים  לרש"י  משא"כ   – מהרמב"ן  ספ"ג  תעניות 
נד, ב. תוד"ה אין – תענית יא, ב. מאירי שם. הגר"א 

לאו"ח סתקע"ו סי"ד. ואכ"מ)).
לא,  (ירמי'  הנה  ישובו  הכתוב:  והמשך  גדול:  קהל 
יעשו  השיבה  קודם  שעוד  החידוש,  לומר  ויש  ז). 

מציאות של: א) קהל, ב) גדול.
קהל . . לשון יחיד: וכידוע מעלת היחוד על איחוד 
– "יחיד" על "אחד" (ראה תו"א וארא נה, ב ואילך. 

ובכ"מ).
ראה  הקב"ה:  של  בברכותיו   .  . תוסיף   .  . וההחלטה 

תענית ח, ב. שו"ע או"ח סו"ס תקעא.
קוינו כל היום: כמו שאומרים בתפילת העמידה – 
בברכת את צמח דוד וכו'. וראה לקו"ש ח"כ ע' 459; 

חכ"ה ע' 274. ועוד.
 – גלות  אחריה  שאין  והשלימה:  האמיתית  גאולה 
תוד"ה ה"ג ונאמר, פסחים קטז, ב (ממכילתא עה"פ 

בשלח טו, א).
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו: תהלים פט, 
כא. וקאי על משיח צדקנו שבא בהיסח הדעת, כמו 

מציאה – סנהדרין צז, א. ב"ר פכ"ט, ג.
על  שנקבע   – לחנוכה  מהשייכות  להעיר  בשמן: 
הנס דפך השמן, כלשון הש"ס (שבת כא, ב) "מאי 
כו'  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא   .  . חנוכה 
נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים". ובפרש"י 
וראה  קבעוה".  נס  איזה  על   – חנוכה  "מאי  שם: 
(נדפס  ה'תשמ"ח  כו'  הרבים  ברחמיך  ואתה  רד"ה 

בקונטרס חנוכה תש"נ). וש"נ.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן: תהלים שם בסיום וחותם 

המזמור.
בכל  כמו  השנה:  ימות  בכל   .  . מאירים  חנוכה  לימי 
המועדים (ובמכש"כ מהם) שנמשכת מהם הארה 

על ובכל השנה – ראה לקו"ת ברכה צח, ב.

2020
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

החלאקה והכנסה ל'חדר של כ"ק אדמו"ר נ"ע
בהיות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בן שלש, בשעת התגלחת והנחת 
פיאות ציוה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לבנו כ"ק אדמו"ר מהר"ש, 
שלש,  בן  שנהיה  המעת-לעת  לפני  בערב  בחשאי.  זאת  לעשות 

ציוה כ"ק אדמו"ר הצ"צ להביא את הילד ללון בחדרו. 
בבוקר בקומו משנתו ציוה למשרת ר' חיים בער שיטול את ידי 
התפלה  אחרי  אמן.  וענה  הברכות  את  אתו  אמר  ובעצמו  הילד 
הילד  הורי  רבקה  הרבנית  ולכלתו  מהר"ש  אדמו"ר  לבנו  קרא 

ואמר להם: 
הרב  מורנו  לתלמידו  הבעש"ט  מורנו  שנתן  הרוחני  השמן  פך 
המגיד למשוח את רבנו הזקן, למשוח אותו לנשיאות לדורותיו, 
הנה בכח זה נמשח חותני אדמו"ר האמצעי, ואני בכח זה משחתי 

אותך ובכח זה הנני מושחו...
באותו יום, כשהכניסהו ל"חדר", זרק עליו סבו כ"ק אדמו"ר הצ"צ 
התקבל  הדבר  אותן.  זרק  מיכאל  שהמלאך  באמרו  סוכריות, 
היו  כי  הסוכריות  את  לאכול  רצה  שלא  הילד  של  בלבו  ברצינות 
את  לבדוק  נוהגים  שאז  פסח  בערב  אולם  מאד.  בעיניו  יקרות 
כיסי הבגדים של הילדים, קרא כ"ק  אדמו"ר הצ"צ לנכדו ושאלו 

מה עשה עם הסוכריות, ונאלץ אז לאוכלן... 
(חנוך לנער ע' 53. ימי חב"ד ע' 45)

תרכ"ד

כ'
חשון

הרבי מבקש שיכנסו במהלך 
יום כ' מרחשון בין כותלי תומכי 

תמימים
ואחד  אחד  שכל  ביקש  אדמו"ר  כ"ק 
יכנס לישיבת "תומכי תמימים" לשעה 
כ"ק  של  מתורותיו  בה  וללמוד  קלה 
פעולות  ולעשות  מוהרש"ב,  אדמו"ר 
תפלה  דתורה  הקוין  ג'  בכל  טובות  

וגמילות חסדים. 
(סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 55-56)

יום הולדת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע
כתר"א,   בשנת  דובער  שלום  רבי   - מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 

ביום ב' לפ' חיי שרה, בשעה תשע בבוקר, בעיר ליובאוויטש.
דובער,  רבי  האמצעי –  אדמו"ר  שם  על  נקרא  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 

וחצי שם אביו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק רבי שלום שכנא.
בשעת קריאת השם בברית (כ"ו כסלו) אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק:

- רש"ב בשר שבר – צריכים לשבור בשר הגוף; ונולד בכ' חשון תרכ"א, 
שיש בזה שני כפי"ן, שהוא הרמז לכתר עילאה. 

(סה"ש תרצ"ו ע' 113)

חגיגת בר-המצוה
של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

כ"ק  של  הבר-מצוה  חגיגת 
הבר- חתן  מוהרש"ב.  אדמו"ר 
"איתא  המאמר  את  אמר  מצוה 
מאמר  שהוא  תילים",  במדרש 

של כ"ק אדמו"ר מהר"ש. 

(נדפס בספר המאמרים תרל"ד ע' נג)

הרבי יוצא בקריאה 
להקפיד על מראות בעלי 

חיים טהורים לילדים 
קטנים

בקריאה  יצא  אדמו"ר  כ"ק 
רק  קטנים  לילדים  שיתנו 
חיות  של  וצעצועים   תמונות 

ובהמות טהורות.
(תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 487
ואילך)

תרל"דתרכ"א

תשמ"טתשד"מ
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«

ספריית כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ 

מוחזרת לידי 
הרבי

ספריית כ"ק אדמו"ר 
שנותרה  מוהריי"צ 
בתחילת  בפולין 
עולם  מלחמת 
הוחזרה   - השנייה 

לידי כ"ק אדמו"ר. 

תשל"ח

כ"א
חשון

כ"ב
חשון

כ"ה
חשון

הרמ"מ הורנשטיין, 
חתנו של כ"ק 

אדמו"ר הריי"צ נרצח 
בטרבלינקה

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

'דידן נצח'
לאחר הערעור

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

ליובאוויטש.

יצא לאור הקונטרס
'בית רבינו שבבבל'

"בית  הקונטרס  לאור  יצא 
על  ביאור  שבבבל",  רבנו 
ובית  הכנסת  בית  מעלת 
שהוא,   "770"  – המדרש 
נשיא  של  מקומו  היתר,  בין 

הדור. 
(נדפס בספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע' 465)

לאור,  יצא  שהקונטרס  מאז 
הסידור  בתוך  הרבי  החזיקו 

שלו ושוב לא הוציאו!

יום הולדת הרה"ק ר' ברוך שלום
בנו בכורו של הצמח צדק

יום הולדת הרה"ק ר' ברוך שלום – הרב"ש – בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק וסב סבו של כ"ק אדמו"ר. נקרא כך על שם זקניו: רבי ברוך, 
אביו של כ"ק אדמו"ר הזקן, ורבי שלום שכנא, אביו של הצמח צדק. נולד 

בעיירה ליאדי.
באחת משיחותיו סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

ומאז  הרב"ש,  כ"ק  דודי-זקני  את  מאד  מחבב  היה  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
שהחל ללכת ל"חדר" היה צריך לבוא כל יום לאביו-זקנו רבנו הזקן.

נגינת  רבנו  לימדו  שבע  בן  דקדוק.  הזקן  אדמו"ר  לימדו  שש  בן  בהיותו 
עם   – נפוליון  במלחמת   – רבנו  שנסע  מיום   .  . תנ"ך  של  הטעמים 
משפחתו וחלק מחסידיו מליאדי (כ"ט אב תקע"ב) ועד יומו האחרון של 
רבנו בעלמא דין (כ"ד טבת תקע"ג) היה הרב"ש ליד רבינו. הוא ישב אתו 

במרכבה וישן בחדרו... 
(ימי חב"ד ע' 45)

שבע,  בעת הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן (אבי זקנו) הוא היה בגיל 
וההסתלקות השפיע עליו כל כך שלבו נשבר עליו, וכך נשאר במשך כל 

ימי חייו – בעל לב נשבר. 
(סה"ש תש"ד ע' 125)

מאמר 'ויהיו חיי 
שרה'

'כעין-שיחה'  המאמר 
עתה  לעת  האחרון 
מהרבי:   ששמענו 

ד"ה "ויהיו חיי שרה".

(נדפס בתורת מנחם – התוועדויות 
תנש"א ח"א ע' 302)

תקס"ותשנ"ב

תשמ"חתש"גתנש"א
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לוח השבוע

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

הלכות ומנהגי חב"ד
ערב-שבת-קודש

דכ"ק  ההולדת  יום  לכבוד  הצדקה  נתינת 
אדמו"ר מוהרש"ב, החל בשבת – "עבור מוסדותיו 
המתנהלים ברוחו"1, יש לקיימה היום2 (זאת כמובן 
מלבד העניין הכללי דנתינה בערב-שבת גם בשביל 

יום השבת)3.

שבת-קודש פרשת וירא
כ' במרחשוון

נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  את  יום-הולדת 
בשנת כתר"א4.

פועל  הנשיא  של  גובר'  ה'מזלו  שבו  סגולה,  יום 
התגברות בעבודתם של חסידים ושל כלל ישראל, 

ועל-ידם – בכל העולם כולו5.
דורנו: נשיא אדמו"ר כ"ק מהוראות

החלטות  לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  זה6  ביום 
טובות להוסיף בהפצת המעיינות חוצה, לכל לראש 

1. ע"פ השיחה דלהלן הערה 7.
2. ע"פ האמור באג"ק כרך יד עמ' שכד בקשר ליארצייט.

3. לקוטי-שיחות כרך כח עמ' 315 ס"ג.
חייו  ימי  מדברי  ברשימות  שלו,  וברית-המילה  הולדתו  בדבר  ראה   .4
אדמו"ר   – התולדות  וב'ספר  לנער'  'חנוך  קונטרס  בראש  שנדפסו 

מוהרש"ב', הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תשל"ו, פרק א. 
חל  שבו  יום  באותו  לעולם  היא  מרחשוון  דכ"ף  שהקביעות  "להעיר, 
ראש-השנה [והוא "יום החמישים" מראש-השנה, שמורה על שער הנו"ן, 
ראש- של  שיום-טוב  זו  ובשנה  מרחשוון)].  לכ"ף  (השייך  הכתר  בחינת 
השנה חל בשבת, וכ"ף מרחשוון חל בשבת –  קורין בשבת כ"ף מרחשוון 
הקריאה דשני הימים דראש-השנה: "וה' פקד את שרה גו'" – לידת יצחק 
(לאחרי המילה דאברהם והגילוי ד"וירא אליו ה'"), ומילתו לשמונה ימים 
(הראשון שנימול לשמונה), וכן "ויהי אחר הדברים האלה וגו'" – עקידת 
יצחק, עניין הביטול והמסירת-נפש, ועד להסיום ד"מעכה" ראשי-תיבות 

"מלך על כל הארץ"" (סה"ש תש"נ ח"א עמ' 118 הערה 89).
5. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 70.

בספר- אחר  ובסגנון   ,  496 עמ'  ח"א  תשמ"ז  'התוועדויות'   – מוגה   .6
השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 69.

התורה  הפצת   – ועיקר  ועוד  לעצמו...  בנוגע   –
חדורים  בכללותה,  היהדות  והפצת  והמצוות 
בפנימיות התורה שנתבארה בתורת חסידות חב"ד, 
גם  כולו,  העולם  בכל  הקדושה  אור  להפצת  ועד 

בנוגע למצוות שנצטוו בני-נח.
ב'שנת הבניין' הציע הרבי7, ש ביום זה (ומה טוב 
אחד  כל  ישתדל  ושלאחריו)  שלפניו  בימים  גם   –
ישיבת  קיימת  שבה  ועיר  עיר  בכל  הנמצא  ואחד 
ועל-אחת-כמה-וכמה  וסניפיה,  תומכי-תמימים 
הישיבה,  לבניין  להיכנס  ת"ו,  הקדושה  בארצנו 
הקווים  שלושת  בכל  טובות  פעולות  שם  ולעשות 
(או  להתפלל  וגמילות-חסדים:  עבודה  דתורה, 
המזמור   – ובמיוחד  כולל  תהילים,  מזמור  לומר 
מהורש"ב  אדמו"ר  של  שנותיו  למספר  המתאים 
ולתת  מתורתו,  ללמוד  י"א]),  מזמור   – [השנה 

צדקה עבור מוסדותיו, המתנהלים ברוחו כו'.
בעיר שאין בה ישיבה זו – יעשו זאת בתוך בניין 
בית  בית-חב"ד,  כגון  הישיבה,  מעין  שתפקידו 
שעל-פי  ומובן  וגמילות-חסדים.  תפילה  תורה, 
הציווי "ואהבת לרעך כמוך", יש להשתדל להשפיע 
ועיקר  ועוד  כן,  יעשו  הם  שגם  נוספים  יהודים  על 
– שפעולות אלה ייעשו ברבים8. וכדאי ונכון שבין 
העניינים שלומדים מתורתו של בעל יום-ההולדת, 
יתווסף  זה  שעל-ידי  'החלצו',  קונטרס  גם  ילמדו 
באהבת-ישראל ואחדות-ישראל, כמבואר בארוכה 

בקונטרס זה.
ותצא"  בנה  את  ותישא  אחת...  "ואשה  הפטרה: 

(מלכים-ב ד,א-לז)9.

עמ'  ח"א  ('התוועדויות'  עמ' 56  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות  מוגה –   .7
337). וצ"ב אם כל האמור הוא הוראה גם לכל שנה ושנה.

8. "ובפרט על-פי מה שכתב בעל יום-ההולדת בקונטרס 'החלצו' (ספר 
המאמרים תרנ"ט עמ' סא), ש'ההסכם אשר עושים שניים או רבים, יש 

לזה חיזוק הרבה יותר מההסכם שעושה בפני עצמו'" (שם).
9. ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
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חגיגת סיום הלכות אבל ברמב"ם במוצש"ק, וכן סיום 
המחזור  והתחלת  השישי  מחזור  סיום  מלכים,  הלכות 
שלא  מכן  לאחר  ומיד  חמישי,  ביום  שיהיה  השביעי 
תורה,  דשמחת  שמחה  ניגון  לנגן  הרבי  החל  כרגיל 

ואח"כ החזן החל לנגן "שיבנה בית המקדש".
החלו  ואח"כ  אחרונה,  ברכה  אודות  הכריז  הרבי 

בתפילת מנחה.
תתקיים  ב-16:30  שלערך  הכריזו  התפילה  לאחר 
ההתוועדות  הרבי).  (כהוראת  חסידים  התוועדות 
מוקדם),  מאוד  (יחסית  בשעה 15:00  לערך  הסתיימה 
בראשות  חסידים  התוועדות  נערכה   16:30 ובשעה 

הרה"ת יוסף הלוי שי' ווינברג.
אליהם  כנסת  הבתי  של  הרשימות  על  הרבי  מענה 

ילכו בשבת זו להקהיל קהילות:
והזמ"ג  ובהוספה  נמשכת  פעולה  ותהא  ות"ח  "נת' 
ויום  מרחשוון  כתר)  (בגימט'  עשרים  ש"ק  סביבות 

הולדת נשיאנו אזכיר על הציון".

יום ראשון כ"א מרחשוון
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  שחרית  תפילת  אחר 

כרגיל.
לרב ישעיהו הרצל רבו של כפר תבור נתן הרבי דולר 
נוסף ואמר לו "דאס איז פאר גאנץ תבור" [=זה עבור 

כל תבור]. 
ישתתף  שהוא  אמר  והמזכיר  שעבר  הרבנים  לאחד 
וינאם בסיום הרמב"ם המרכזי אמר הרבי: "זאל זיין א 
סיום גדול ונאום גדול, און ס'זאל א גדלות בתורה". [= 
שיהיה סיום גדול ונאום גדול, ושתהיה גדלות בתורה].

הרבי:  אמר  מסוים  עניין  על  ברכה  שביקש  לאחד 
"יהודים עושים מכל דבר ראשי תיבות, וכן בנוגע לשנה 
זו תהא שנת נסים, ושנת נחלה, ושזה יהיה גם אצלך". 
"כבר  הגיב:  והרבי  רצון",  יהיה  רצון,  "יהי  אמר  הנ"ל 

יש רצון...".
במיוחד  לכאן  שבאה  לרבי  אמרה  מצרפת  אישה 
ומסרה  ל"ע,  החולה  בנה  עבור  ברכה  לבקש  מצרפת 

לרבי מכתב. 
הרבי: התורה חסה על ממונם של ישראל. 

האישה: אבל הילד שלי חולה ואני רוצה ברכה. 
הרבי: הילד בריא! 

והמשיכה  התעקשה  הבינה,  לא  כנראה  האישה 
לבקש, והרבי אמר: "נו שיהיה בשורות טובות".

הודיעו  והרופאים  לצרפת  האישה  התקשרה  אח"כ 
שהילד החל להחלים לפתע בדרך בלתי מובנת...

משרד  משלחת  ראש  את  הביא  וולף  אברהם  הת' 
הביטחון בארה"ב – מר כוחונובסקי ורעיתו, וסגנו משה 
הרבי,  לפני  הציגם  קליין  בנימין  הר'  המזכיר  אשכנזי. 
יברך  לו: "ה'  ואמר  כוחונובסקי  למר  דולר  נתן  והרבי 
אתכם ויצליח אתכם להבטיח כל מה שצריך להבטיח 

בעניינים של ביטחון ממש".
אני  הרב  כבוד  באמת  רבה  תודה  כוחונובסקי: 
את  לנצל  ואוכל  אותך  לפגוש  גדולה  בהתרגשות 
אצלי  שנמצא  לקצין  ברכתך  את  ולבקש  ההזדמנות 
במשלחת וקיבל – לא עלינו – שיתוק. שמו עודד יונה 

בן שרה.
הרבי נתן דולר נוסף ואמר: זה תיתן לצדקה בשבילו 
וכדאי שיבדקו התפילין שלו, וזה יוסיף בביטחון. ברכה 

והצלחה.
כוחונובסקי: תודה רבה, תודה רבה.

אבל  גשמי  בטחון  בהלכות  מובן  אינו  אם  גם  הרבי: 
מובן בהלכות ביטחון רוחני.

כוחונובסקי: תודה רבה.
הרבי: בשורות טובות.

כוחונובסקי: זאת רעייתי שתהיה בריאה.
הרבי נתן דולר אחד ואמר: הצלחה רבה, ודולר נוסף 
אמרה  לא  (האישה  טובות.  ובשורות  החתונה  בשביל 

כלום לרבי בקשר לחתונה. בתה מתחתנת בקרוב).
של  מההנהלה  אשכנזי  משה  זהו  קליין:  בנימין  הרב 

משרד הביטחון.
נצטרך  שלא  לביטחון  שיהיה  ואמר  דולר  נתן  הרבי 

עוד לביטחון גשמי.
נתן  הרבי  האישה.  עבור  ברכה  ביקש  אשכנזי  מר 
דולר נוסף ואמר "זה תתן לצדקה בשבילה", ונתן דולר 
נוסף ואמר: "וזה תתן כשיולד הילד. בשורות טובות". 
וכאשר  ללדת  צריכה  שהאישה  לרבי  אמר  לא  (הנ"ל 

הנ"ל יצא הוא בכה מהתרגשות).
לאחד אמר הרבי: כעת אנו נמצאים בחשוון אבל עוד 
יהיה  וממילא  הניסים  חודש  שזה  לכסלו  נכנסים  מעט 

אז ניסים.
בשעה   .14:00 בשעה  לערך  הסתיימה  החלוקה 
 .18:30 השעה  לאחר  וחזר  לאוהל,  נסע  לערך   15:15
בימים  ומעריב.  מנחה  לתפילת  נכנס  דקות  לאחרי 70 
אלו מברך נוסעים אחרי התפילה בנוסח הרגיל 'פארט 

געזונטער הייט. בשורות טובות. הצלחה רבה".
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הרבי נכנס לקבלת שבת בשעה 17:00 בערך. כשעלה 
השירה.  להגברת  בידו  והניף  לקהל  הסתובב  לבימה 
בידו  חזק  הרבי  עודד  הסוף  לקראת  דודי'  ב'לכה 
להגברת השירה. אחר התפילה הרב יואל כהן לימד את 
שעה.  כרבע  במשך  הפרשה  על  הצ"צ  של  התורה  אור 

אחר כך הקהל התיישב לנגן ניגונים וחזרת דא"ח.
לקראת שבת פרשת וירא יצא מאמר מוגה מהרבי – 
קונטרס כ' חשוון שנאמר בהתוועדות כ' חשון תשמ"ו 

ד"ה ואשה אחת וגו'.
מטעם  מודעה  המודעות  בלוח  נתלתה  שבת  לפני 
צעירי אגודת חב"ד ובה רשימה של בתי הכנסת שילכו 
עניינים  שם  ולדבר  בשבת  קהילות  ולהקהיל  לדרוש 
הקשורים עם פרשת השבוע וכו' (כהוראת הרבי בשבת 

שעברה).

שבת קודש פרשת וירא - כ' חשון יום 
הולדת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30. לאחר הקידוש 
והניגון כרגיל החל הרבי בשיחה.

תוכנה היה שביום הולדת מזלו של האדם גובר, ועל 
אחת כמה וכמה יום הולדתו של נשיא בישראל.

פי  על  וירא  השבוע  לפרשת  מיוחד  קשר  לזה  ויש 
הקב"ה  מדוע  בכה  הרש"ב  שהרבי  הידוע  הסיפור 
וההוראה  התגלה,  לא  ואליו  אבינו  לאברהם  התגלה 
מכך: כל אחד צריך שתהא לו תשוקה שהקב"ה יתגלה 
שירצה  צריך  ה'"  אליו  ל"וירא  כבר  זכה  אם  וגם  אליו, 

לזכות לגילוי נוסף ונעלה יותר.
ובפרט שאנחנו עומדים בשנה שהראשי תיבות שלה 
הוא תהא שנת ניסים, שזה מורה על כך שכל אחד צריך 
להתנהג באופן של "נס" (באין ערוך) לגבי מצבו שלפני 

כן.
וכן עניינים נעלים אלו צריכים לחדור עד למטה מטה, 
הבאה,  הפרשה  ובתחילת  הפרשה  בסוף  שמודגש  כפי 

יום  בעל  של  בשמו  וכן  השנה  של  תיבות  בראשי  וכן 
ההולדת (נתבאר בארוכה בהתוועדות). ובנוגע לפועל 
יש לערוך עוד היום התוועדות לכבוד יום הולדתו של 

אדמו"ר הרש"ב נ"ע.
בין השיחות ניגן הקהל ניגונים שמחים והרבי עודד 

מידי פעם בתנועות ידו להגברת השירה.
תוכן קצר משיחות ב-ד:

על  באריכות  הרבי  דיבר  הבאות  השיחות  בשלושת 
התקנה של "הקהלת קהילות" בכל שבת, ובהקשר לזה 
סוף  לבין  הפרשה  התחלת  בין  משותפת  נקודה  ביאר 

הפרשה.
התורה  פנימיות  בלימוד  להוסיף  הורה  כן  כמו 
במיוחד, ובמיוחד בתורתו של הרבי הרש"ב נ"ע, ולימוד 

וקיום ההוראות הכתובים בקונטרס "החלצו".
שיחה ה':

בתחילת פרשתנו נאמר "וירא אליו ה'" ומפרש רש"י 
שזה היה "כדי לבקר את החולה" אברהם בגלל המילה. 
צער  הרגיש  שאברהם  לומר  שייך  כיצד  להבין  ויש 
מהמילה, הרי על ידי זה נהיה 'תמים', וכמו כשנותנים 
היות  כך,  על  מצטער  אינו  הוא  רפואי'  'טיפול  לאדם 
שעל ידי זה יהיה בריא ואין הצער נחשב בעיניו, ואם-

צריך  היה  לא  אבינו  שאברהם  וכמה  כמה  אחת  על  כן 
להרגיש צער מהמילה?! 

תמצית הביאור היה שהשלימות אליה הגיעה אברהם 
הייתה מצד גדרי הנברא, מה שהגיע בכוח עצמו למ"ט 
שערי בינה, וכשעשה מילה והגיע לשלימות הכי גדולה 
מצידו, ואז הרגיש שהשלימות שלו עדיין חסרה, שחסר 
שער הנו"ן השייך לבורא, וה"וירא אליו ה'", "לבקר את 

החולה" הוא גילוי שער הנו"ן לאברהם.
בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הרבי  קרא  השיחה  בסיום 
לוקחים  שעבורם  העניינים  על  ויכריזו  שיעלו  משקה 

את המשקה.
מעט  בקבוק  לכל  ומזג  המשקה  בחלוקת  החל  הרבי 
על  שהכריז  גערליצקי  מנחם  הרב  ניגש  אחרון  מכוסו. 

/ יומן מתוך 'בית חיינו'» תש"נ


