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אור וחום ההתקשרות

אאם  ללחחקורר  יש  ששלכאאוררה  שאףף  ההררבי,  שלל  הצציוווי  לקקייום  בנווגע 
זהוו חיוב ממן התווררה, מדדרבבבנן, דדקדווקקי סופררייםם או הידדוור מצצצוהה, 
בצצציוווי  נכלללליים  ממצצצצוה  ווההידדור  סססופררים  דדדקדוקקי  שגם  כשםםם  הררי, 
התתורה ”עעעע"פ התתורררה אששרר יורווך", ””לאא תסווררר גו'”, ””ששאאל אאאבייך 
גו'””, כן הוואא גם בבנוווגע לצציוווי שלל הרבבבי, ובמיללאאא, הרי זזהה ככמו חחחיווב 

ממן התורההה.
(משיחת יום ב' דחה"ש ה'שי"ת – תו"מ ח"א עמ' 91)
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת וירא | להשתנות בכל גיל
ההוראה מסיפור בכייתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, בהיותו בן ד' או ה' שנים מדוע ה' אינו מתגלה אליו, 

ועל כך השיבו זקנו הצמח-צדק שיהודי בן תשעים ותשע שמחליט למול עצמו ראוי להתגלות:
יהודי טוען, מה נזכרו עכשיו לבוא אליו בטענות? בשלמא אם היו מדברים עמו לפני כמה וכמה שנים, 

כאשר כחו היה במתניו - היתה אפשרות שישנה את עצמו, אבל עכשיו...
הנה  להקב״ה,  מרכבה  בבחינת  היה  ימיו  שכל  אבינו,  אברהם  אודות  שמדובר  שלמרות  ההוראה –  באה 
בהגיעו לגיל תשעים ותשע שנה, לאחרי כל עבודתו במשך כמה וכמה שנים, כולל ״את הנפש אשר עשו 

בחרן״ - באים ואומרים לו שהוא צריך למול את עצמו!
והפעולה היא - למול את עצמו. לשנות את טבעו ורגילותו כו׳.

(משיחת שבת פרשת לך לך תשד"מ, התוועדויות חלק א' עמ' 439)

במענה לסובל ממרה שחורה כתב הרבי:

להתמדה  לנצל  צריך  שחורה  שמרה  (יט,ג)  תו"א*  עיין 
ושקידה יום ולילה בתורה – ובמילא בלייבט ניט אויף (= 

לא נותר זמן ל) דברים בטלים. אזכיר עה"צ.

*ושם: ”...ויש מהם נולד במזג אחר, שלא יתאווה ויחשוק 
לחכמות, אף כי יבינם אין לו תענוג להשים מחשבתו בהם 
היום  כל  רע  רק  לבו  שרירות  אחר  רק  אחת,  רגע  אפי' 
לזאת תכלה נפשו. וסבת זה הוא מצד הָמרֹות. יש שגובר 
בדבר  מחשבתו  לצמצם  ביכלתו  שאין  הלבנה,  מרה  בו 
בו  שגובר  ויש  כלל.  בו  יתענג  ולא  שכלי,  שהוא  אף  א' 
מרה שחורה בתולדתו תשתוקק נפשו מאד אל החכמה, כל 

חפציה לא ישוו בה...".

המענה נמצא בקריאת שמע

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ז במרחשון ה'תש"פ – כ"ד במרחשון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קמז.הל' רוצח ושמירת נפש פרק ז.הל' שחיטה פרק ו-ח.י"ז במרחשווןו'

מל"ת שו.פרק ח.פרק ט-יא.י"ח במרחשווןש"ק
מ"ע קמח.פרק ט.פרק יב-יד.י"ט במרחשווןא'

כ' במרחשווןב'
נדבות פי וגו'. ספר הפלאה 

והוא ספר ששי.. הל' שבועות.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

מל"ת סא.פרק י.

מל"ת סב.פרק יא.פרק ד-ו.כ"א במרחשווןג'
מל"ת רמח. רמט.פרק יב.פרק ז-ט.כ"ב במרחשווןד'
מ"ע ז.פרק יג.פרק י-יב.כ"ג במרחשווןה'

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.
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להטמיע בגוף את 
הוראות השולחן ערוך

כ"ק אדמו"ר הרש"ב פעל על גופו שיתנהג מעצמו לפי הוראות השולחן 
ערוך • ”אפס קצהו ושמץ מנהו" של דרגה זו שייך לכל אחד ואחת • יש 
לנצל את הזמן ש'מזלו גובר' לפעול התגברות בכל ענייני תורה ומצוות 

ובאופן שמשפיע גם על הגוף • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אדמו"ר  וחמי  מורי  כ"ק  מספר  משיחותיו1  באחת   
ההולדת,  יום  בעל  אביו,  לו  שאמר  דורנו,  נשיא 
שבהיותו בן שתים עשרה שנה, נעשה גופו באופן שכל 
אבר ואבר התנהג על פי ציווי והוראת השולחן ערוך!

איזו  לעשות  הוצרך  שכאשר  הכוונה  אין  כלומר: 
פעולה – היה מספיק הזיכרון על המסקנא שהוחלטה 
פי  על  להתנהג  ההתבוננות)  אריכות  (לאחרי  אצלו 
לאריכות  זקוק  היה  לא  ושוב   

,
ערוך השולחן  ציווי 

שכן,   – זה  דבר  עצמו  על  לפעול  כדי  ההתבוננות 
המושג של זיכרון אינו שייך לאברי הגוף; זיכרון שייך 
הגוף.  לאיברי  כלל  שייכות  לו  ואין  הנפש,  לכוחות 
ומכיון שהמדובר הוא אודות פעולה על אברי הגוף – 
הרי פירוש הדברים הוא שעבודתו הייתה באופן שפעל 
בדרך  להתנהג  רגילים  שיהיו  עצמם  הגוף  אברי  על 

ממילא על פי השולחן ערוך.
ובלשון הגמרא2: ”מנפשיה כרע", היינו כאשר הגוף 
צריך  אינו   – ”מודים"  אומרים  הדיבור  שכלי  שומע 
להיזכר שישנו דין שצריכים לכרוע במודים, אלא הוא 

כורע מאליו ובדרך ממילא. 

1) קונטרס ”חנוך לנער" סוף עמ' 9 ואילך. ספר המאמרים תשי"א עמ 
246. ליקוטי דיבורים חלק א קמב, סוף ע"ב. ספר השיחות תש"ג עמ' 

4. וראה ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג סוף עמ' 90.
עיון  ד"ה  תוספות  ד.  הלכה  סוף  ב  פרק  ברכות  ירושלמי  ראה    (2

תפילה – שבת קיח, סע"ב. מובא במקומות שבהערה הקודמת.

ב
 והנה, מכיוון שכ"ק מורי וחמי אדמו"ר סיפר וציווה 
ששומעים  אלו  שכל  מובן,   – זאת  ולפרסם  להדפיס 
לעבודתם  בנוגע  הוראה  ללמוד  צריכים  זה  סיפור 
הם, היינו, שגם אצלם צריכה להיות (מעין ודוגמא ל)

הנהגה זו!
מובן וגם פשוט, שרוב העניינים המיוחדים בהנהגת 
רבותינו נשיאינו לא נתגלו לרבים. אפילו ”פרא אדם" 
של  מעלתם  שהפלאת  לחשוב  דעתו  על  יעלה  לא 
רבותינו נשיאינו היא רק באותם סיפורים אחדים (או 
כמה עשרות סיפורים) שנתגלו לרבים, ובמכל שכן וקל 
וחומר: אפילו בנוגע לחכם סתם אמרו שמעלתו ניכרת 
הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת  על  הרי  פעולותיו,  בכל 
בנוגע לנשיא ישראל, אשר ”משכמו ומעלה גבוה מכל 
מבחינת  למעלה  הוא  ”שכמו"  שאפילו  היינו,  העם"3, 
הראש של כל העם4, ועל אחת כמה וכמה – ”ראשו"!... 
הרי בוודאי שהבדלתו מכל שאר העם היא בכל פרטי 
הנהגתו – ריבוי הכי מופלג! אלא מאי, אותם סיפורים 
שנתגלו ונתפרסמו לרבים, הם בבחינת הוראה לרבים, 
עליו  זה,  עניין  אודות  ששומע  ואחד  אחד  שכל  היינו, 

ללמוד ולקחת הוראה בנוגע לעבודתו הפרטית.
ואף על פי אשר ”מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו 

3) שמואל א ט, ב.
4) אור התורה וירא (כרך ד) תשסד, ב. שיר השירים כרך ב עמ' תיד 

תטו. ועוד.

דברמלכות
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לגשת כו'" – מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מנהו"5
הוא  המדובר  שכן,  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  שייך 

אודות הנהגת נשיא הדור, אשר ”הנשיא הוא הכל".
הפעולה  אודות  הנ"ל  לסיפור  בנוגע  כן  וכמו 
פי  על  יתנהגו  ומאליהם  שמעצמם  הגוף  איברי  על 
השולחן ערוך – שאפס קצהו ושמץ מנהו שייך לכל 

אחד ואחד מישראל.
בנגלה  לדבר  המקור  הוא  היכן  השואלים  ולאלו 

שבתורה – המענה לזה:
מפני  לברוח  בהמה  של  שדרכה  בהלכה6  מצינו 

לתוך  קופצת  שאינה   – וכמה  כמה  אחת  ועל  האש, 
שכאשר  שומרים,  לדיני  בנוגע  מינה  ונפקא  האש, 
מכיון  לשלם,  חייב  השומר  אין   – לאש  קפצה  בהמה 
שכן,  נורמלית,  שאינה  בהמה  לשמור  התחייב  שלא 

בהמה נורמלית אינה קופצת לאש7.
ועל דרך זה בנוגע לענייננו: מכיון שגופו של יהודי 
הרי  יהודי –  אצל  נורמלי  מצב  זהו  קדוש –  גוף  הוא 
לא ייתכן שיעשה פעולה שהיא היפך השולחן ערוך, 
שכן, פעולה כזו פירושה: ”קפיצה לתוך האש"... והרי 
תקפוץ  לא  רק ”נורמלית"...  היא  אם  בהמה –  אפילו 

לתוך האש!

ג 
יום  בעל  אודות  מדובר  הנ"ל  שבסיפור  אף  והנה, 
בר  לפני  שנה,  עשרה  שתים  בן  בהיותו  ההולדת 

5) לשון אדמו"ר הזקן בתניא פרק מ"ד.
6) ראה סמ"ע חושן משפט ריש סימן שפג. סוף סימן תיח.

7) ראה רמב"ם הלכות שכירות פרק ג הלכה ט. טור ושולחן ערוך 
חושן משפט סימן דש סעיף יג.

שלאחרי  יהודים  עם  מדברים  כאשר  כן,  ואם  מצווה, 
בר  שנעשו  שיבה  בעלי  יהודים  ובפרט  מצווה,  בר 
מצווה לפני עשרות שנים, יכולים לבוא ולשאול מה 
העיקר,  על  [נוסף  הרי   – אליהם  זו  הוראה  שייכת 
שהלוואי יהיו הם בדרגא כזו עשרות שנים לאחרי בר 
מצווה8...] גם אצלם שייך לדבר אודות המצב דלפני 

בר מצווה, כדלקמן.
ובשני אופנים:

בנוגע  וכן  נאמרה9,  ופרטות  כללות   – התורה  א) 
לחייו של יהודי – ”זה ספר תולדות אדם"10 – שיש בזה 

חילוק של כללות ופרטות, ובענייננו: כשם שבכללות 
שלאחרי  וזמן  מצווה  בר  שלפני  זמן  ישנו  האדם  חיי 
בר מצווה, כמו כן ישנו חילוק זה בפרטיות – בעבודת 

כל יום ויום.
והעניין בזה: 

לתקופה  מצווה  בר  שלפני  התקופה  שבין  החילוק 
שלאחרי בר מצווה הוא – בגדר דמצווה ועושה, שכן, 
גם לפני בר מצווה ישנם כמה וכמה מעלות, העילוי 
ד"גוי קדוש"11 וכיוצא בזה, [ולא עוד אלא שיש מעלה 
רבן"  בית  של  ד"תינוקות  התורה  בלימוד  מיוחדת 
יותר מאשר לימוד התורה של גדולים, ועד כדי כך, 
שכאשר רב פפא שאל לאביי ”דידי ודידך מאי" ( = מה 
עם לימוד התורה שלנו?), אמר לו אביי: ”אינו דומה 
הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא"12] אבל אף על 
פי כן, בתקופה זו אין עדיין העילוי ד"מצווה ועושה", 

8) ראה ספר השיחות תש"ג שם.
9) ראה תורת כהנים ופירוש רש"י ריש פרשת בהר, חגיגה ו, סע"א 

ואילך.
10) בראשית ה, א. וראה ספר השיחות ה'ת"ש ריש עמוד 111.

11) יתרו יט, ו.
12) שבת קיט, סוף ע"ב.

מכיון שגופו של יהודי הוא גוף קדוש – זהו מצב נורמלי אצל 
יהודי – הרי לא ייתכן שיעשה פעולה שהיא היפך השולחן ערוך, 
שכן, פעולה כזו פירושה: ”קפיצה לתוך האש"... והרי אפילו 

בהמה – אם היא רק ”נורמלית"... לא תקפוץ לתוך האש!

28
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להיות באופן של צוותא וחיבור13 עם מַצווה המצוות, עד 
לאחרי שנעשה בר מצווה.

ומעין דוגמא לדבר – בכל יום ויום:
בהתחלת היום, מיד כשיהודי ניעור משנתו – אינו יכול 
ללמוד תורה עד שיברך ברכת התורה, ונמצא, שכל זמן 

לימוד  על  מצווה  אינו  כעדיין  התורה  ברכת  בירך  שלא 
בדוגמת   – תורה)  ללמוד  לו  אסור  (ואדרבה:  התורה 

המצב שלפני בר מצווה.
לימוד  של  השלימות  אודות  מדובר  כאשר  [ובפרט 
התפלה14,  עבודת  הקדמת  לאחרי  אלא  שאינו   – התורה 
ולפני זה – לבישת טלית ותפילין (כידוע מכתבו של בעל 
יום ההולדת15 אודות גודל המעלה של התבוננות בדא"ח 

קודם התפלה לאחרי לבישת טלית ותפילין)].
שלוש  לבן   – לדרגא  מדרגא  ומתעלה  הולך  כך  ואחר 
עשרה למצוות (על ידי לבישת טלית ותפילין), ואחר כך 
– לבן חמש עשרה לגמרא, וכן הלאה עד שמגיע לתכלית 
השלימות בעבודת היום – ”בן מאה כאילו מת ועבר מן 
ההעלם  של  העניינים  כל  את  שמבטל  היינו,  העולם"16, 
העמידה  תפילת  של  העבודה  שזוהי  העולם17,  וההסתר 
– ”כעבדא קמיה מריה"18, שמכיון שאינו מציאות לעצמו 
כלל, וכל מציאותו אינה אלא מציאות האדון, הרי מובן, 
להעלם  כלל  מקום  תפיסת  אין  כזה  ומצב  שבמעמד 

וההסתר של העולם.
בהתחלת נמצא  יהודי  כאשר  גם  לענייננו:  ובנוגע 

13) ראה ליקוטי תורה בחוקותי מה, ג. ובכמה מקומות.
14) ליקוטי תורה ברכה צו, סוף ע"ב. 

15) אגרות קודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע חלק א עמ' כד ואילך.
16) אבות סוף פרק ה.

17) ליקוטי שיחות חלק ה עמ' 87, וש"נ.
שולחן  ד.  הלכה  ה  פרק  תפלה  הלכות  רמב"ם  א.  עמ'  ריש  י,  שבת   (18

ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סוף סימן צה.

 – (כנ"ל)  מצווה  בר  שלפני  ומצב  במעמד  היום,  עבודת 
כזו  בדרגא  יהיה  הגשמי  שגופו  עצמו  על  לפעול  צריך 

שיתנהג בדרך ממילא על פי ציווי השולחן ערוך.
של  כפשוטם  מצווה  בר  שלפני  לתקופה  בנוגע  גם  ב) 
שיהיה  המצב  את  ולתקן  לפעול  (וצריך)  שייך   – דברים 

בעבר, על ידי עבודת התשובה19.
ועל דרך שנתבאר לעיל20 בנוגע למה שכותב אדמו"ר 
אדם",  כל  מדת  היא  הבינוני  ש"מדת  בתניא21  הזקן 
עבירה  עבר  ש"לא  מי  הוא  ש"בינוני"  מכיון  דלכאורה, 
מימיו... ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע 
אחד כל ימיו"22, אם כן, כיצד שייך מצב כזה אצל יהודי 
שחטא ופגם ועבר את הדרך? ואפילו יהודי שלא חטא כו' 
– הרי ישנו פסק דין ברמב"ם (בנוגע לשחיטת עולה לשמו 
אפשר  ש"אי  בענייננו")  כלום  מחוייב  ש"אינו  אחד  של 
מישראל  אדם  לך  שאין  לשמיים,  כפרה  חייב  יהא  שלא 
שלא עבר מעולם על מצוות עשה", ואם כן, כיצד אפשר 
שעל   – והביאור  מימיו"?  עבירה  עבר  ש"לא  עליו  לומר 
העבר,  ענייני  כל  את  יהודי  מתקן  התשובה  עבודת  ידי 
לאחרי  וממילא,  ל"זכויות"23,  נעשים  העניינים  שכל  עד 
עבר  ש"לא  ומצב  במעמד  הוא  נמצא  התשובה  עבודת 

עבירה מימיו".
מאופן  הנלמדת  שההוראה   – לענייננו  בנוגע  כן  וכמו 
עבודתו של בעל יום ההולדת לפני בר מצווה, שייכת היא 
גם לאחרי שעברו עשרות שנים מאז שנעשה בר מצווה, 
התקופה  את  גם  ולתקן  לפעול  וביכולתו  שבכוחו  מכיון 

שלפני בר מצווה.

19) ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם סוף סימן שמג.
20) במאמר של התוועדות כ' מרחשוון שנה זו (תשמ"ה). 

21) ריש פרק י"ד.
22) שם ריש פרק י"ב.

23) יומא פו, ב.

כאשר יוצאים לרחוב ופוגשים יהודי שעדיין אינו שייך להבין ”לשון 
הקודש" – הן כפשוטה, והן בנוגע לתוכן הדברים, הנה גם בהיותו 
במעמד ומצב זה יכולים וצריכים להשפיע ולפעול עליו לכל ענייני 
יהדות, תורה ומצוותיה, עד כדי כך, שגופו הגשמי יתנהג מאליו 

וממילא על פי הוראת השולחן ערוך
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הסיפורים שגילו לנו אודות הנהגת רבותינו נשיאינו 
מהווים הוראה לכל אחד ואחת, שכן, רוב  הנהגותיהם 
ומעלותיהם של רבותינו לא פורסמו והם אינם ידועים 
לנו, ומובן אם כן, שהדברים שרבותינו בחרו כן לגלות 

ולפרסם – יש בהם הוראה עבורנו. 
הרבי הריי"צ סיפר, כי אביו – הרבי הרש"ב – פעל 
על עצמו בהיותו בן י"ב שנה שהנהגת גופו תהא על 
התנהג  גופו  שטבע  והיינו,  ערוך,  השולחן  הוראות  פי 

בדרך ממילא כפי הוראות השולחן ערוך.
שאם   – ואחת  אחד  לכל  הוראה  מהווה  זה  סיפור 
לא כן, לא היה הרבי הריי"צ מספרו לנו, וכמו עניינים 
סיפרו  שלא  נשיאינו  רבותינו  של  מהנהגותיהם  רבים 
לנו אודותם... – וההוראה היא: לפעול על טבע הגוף 
שיהיה בהתאם להוראות השולחן ערוך. על אף שזוהי 
לכל  שייך  זו  ממדרגה  משהו  מאוד,  גבוהה  מדרגה 

אחד ואחת, ”אפס קצהו ושמץ מנהו". 
הרש"ב  הרבי  הנהגת  על  סיפור  שזהו  פי  על  אף 
אף  לכל  הוראה  הוא  מהווה  מצווה,  בר  היותו  קודם 
ה'  לעבודת  שייכים  מבוגרים  אף  שכן  למבוגרים, 

שקודם הבר מצווה: 
במצב  מצויים  התורה  ברכת  קודם  בוקר  בכל  (א) 
הדומה למצב שלפני בר מצווה: קודם ברכות התורה 
אי אפשר לקיים את מצוות לימוד תורה, והרי זה כעין 

המצב שלפני בר מצווה – ”אינו מצווה (ועושה)". 
(ב) על ידי תשובה ניתן להשפיע ולתקן גם את הזמן 

שלפני הבר מצווה.   
בכ' מרחשוון, יום ההולדת של הרבי הרש"ב ”מזלו 
גובר", יש לנצל זאת בכדי לפעול התגברות בכל ענייני 
טבע  על  גם  וישפיע  שיחדור  ובאופן  ומצוות  תורה 

הגוף.

סיכום

ד
 המורם מכל האמור לעיל בנוגע למעשה בפועל:

העניין ד"מזלו גובר" שביום ההולדת דכ"ף מרחשוון 
(ששלימותו ביום השבת) – צריך לפעול עילוי והוספה, 
בכל  המזל  התגברות  של  באופן  והוספה  לעילוי  עד 
ענייני התורה ומצוותיה, ובאופן שהדבר פועל אפילו 
על אברי הגוף, כפי שלמדים מאופן עבודת בעל יום 

ההולדת.
בנוגע  והן  לעצמו,  בנוגע  הן   – זה  בכל  והכוונה 
של  העניין  שנפעל  לאחרי  שכן,  הזולת,  על  לפעולה 
”יפוצו מעיינותיך חוצה" בי"ט כסלו הראשון (כמבואר 
ובפרט  ההולדת24),  יום  בעל  של  הידועה  בשיחה 
דוד"25,  בית  למלחמת  היוצא  ”ד"כל  ההוראה  לאחרי 
שאף שבתחילה נאמרה לתמידי תומכי תמימים, הרי 

24) ספר השיחות תורת שלום סוף עמוד 112 ואילך.
25) שמחת תורה תרס"א – נדפסה בליקוטי דיבורים חלק ד תשפז, 

ב ואילך. ספר השיחות תש"ב סוף עמ' 141 ואילך.

דורנו,  נשיא  ידי  על  הדבר  פרסום  אחרי  אלו,  בימינו 
שייכים הדברים לכל אחד ואחת מישראל26 - הרי מובן 
מישראל,  ואחת  אחד  לכל  שייכת  הנ"ל  הוראה  שגם 

אפילו ליהודי שנמצא ב"חוצה".
יהודי  ופוגשים  לרחוב  יוצאים  כאשר  ובפשטות: 
שעדיין אינו שייך להבין ”לשון הקודש" – הן כפשוטה, 
במעמד  בהיותו  גם  הנה  הדברים,  לתוכן  בנוגע  והן 
ומצב זה יכולים וצריכים להשפיע ולפעול עליו לכל 
שגופו  כך,  כדי  עד  ומצוותיה,  תורה  יהדות,  ענייני 
השולחן  הוראת  פי  על  וממילא  מאליו  יתנהג  הגשמי 

ערוך.

(משיחת שבת פרשת חיי שרה, כ"ב מרחשוון תשמ"ה. תורת 
מנחם התוועדויות תשמ"ה ח"א עמ' 647 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

26) נתבאר באריכות בהתוועדות כ' מרחשוון שנה זו (תשמ"ה).

26
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לפרסם אלוקות בכל 
מקום אפשרי

השליחות: להביא את הגילוי דלעתיד לבוא
”כשלקחני  אמר  שאברהם  רש"י  שמביא  כפי  אבינו,  אברהם  הראשון,  היהודי  של  בעבודתו  בפועל  שהיה  ..וכפי 
מבית אבי היה אלוקי השמים ולא אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ", ואחר 
כך ”הרגלתיו בפי הבריות", ונהיה ”אלוקי השמים ואלקי הארץ". עד שפעולתו של אברהם בעולם הייתה באופן של 
”ויקרא שם בשם הוי' א-ל עולם", כפי שחז"ל אומרים ”אל תקרי ויקרא אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו 
לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב כו'", ש"למד לבריות לקרות בשם ה' א-ל עולם", שהכוונה היא (כפי שחסידות 

מבארת בארוכה) שלא רק ”א-ל העולם", אלא ”א-ל עולם", שאלקות ועולם הם דבר אחד, כביכול.
ובזה מתבטאת השליחות של כל יהודי, שיפעל את ”ויקריא שם בשם ה' א-ל עולם", להפיץ אלקות בעולם, שכל 

באי עולם ידעו ש"מלא כל הארץ כבודו".
שבביאת  מכיוון  בפשטות,  המשיח  לביאת  הדבר  מביא  השליחות,  את  ומבצעים  בפועל  זה  עניין  מבצעים  כאשר 
המשיח יקוים ”אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי' לעבדו שכם אחד", ”והייתה להוי' המלוכה", 

זאת אומרת יהיה בגלוי העניין של ”מלא כל הארץ כבודו" בין ”כל באי עולם".
וכהוראת נשיא דורנו, שצריך להיות ”נרות להאיר", להאיר את העולם באור ואש של הניצוץ יחידה שבכל אחד 
ואחד, ולא באופן שנשאר במקומו ויש לו חלונות ”שקופים אטומים", שממנו אורה יוצא לכל העולם כולו, כפי שהיה 
בבית המקדש, אלא צריך הוא בפשטות להתרחק מד' אמותיו הפרטיות ולצאת לעולם, ושם לפרסם יהדות ואלקות.

ניצוץ של משיח יצית את חומות הגלות
תוכן עניין זה מפורש במדרש, ש"אחד מכם גולה לברבריא ואחד מכם גולה לסמטריא", וכמבואר בכמה מקומות 
שהכוונה היא בכדי לקיים שם את השליחות של הפצת היהדות ובירור הניצוצות וגילוי אלקות במקום ההוא, עד 

לאופן של ”ויקריא שם בשם ה' א-ל עולם", כנ"ל.
ובדורנו זה כולל הדבר במיוחד את עניין הפצת המעיינות חוצה, שזה (כללות העניין של גילוי פנימיות התורה) 
התחיל בכללות בזמן אשר נהיה ”מצווה לגלות זאת החכמה", ועוד יותר – בזמן הבעל שם טוב כאשר התחיל עניין 
שאמר  דורנו,  נשיא  לזמן  עד  פטרבורג,  לאחר  ובפרט  הזקן,  אדמו"ר  על-ידי  יותר  ועוד  חוצה",  מעיינותיך  ”יפוצו 
שהשליחות של כל יהודי בדור זה היא להפיץ את המעיינות חוצה כפשוטו, חוצה שאין חוצה ממנו, עד לשבעים 
לשון, ואמר שלשם כך יש לצאת ממקומו (כולל – ממדרגתו) וללכת בכל המדינות ובכל המקומות שבעולם שיכול 

להגיע אליהם, ושם לקיים את השליחות של הפצת היהדות והפצת המעיינות.
ועל-ידי ההתנהגות בדרך של ”נרות להאיר", ומגלים את הניצוץ בורא שביהודי, ובכל יהודי הוא ישנו – מביאים 
את ביטול הגלות, מכיוון שהניצוץ קטן של משיח שבכל אחד ואחד (בחי' יחידה שבנשמתו) יש בכוחו להצית את 
חומות הגלות . . עד שמכלה אותם לגמרי, ואז בדרך ממילא מתגלה משיח (בחינת יחידה הכללית) שכבר לפני זה 

”הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים"!

(משיחת שמחת-תורה התשמ"ו. לקוטי שיחות כרך כט, עמ' 364)

משיחוגאולה
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קבלת פנים לשלוחים
הרבי עודד עריכת ”צאתכם לשלום" עם צאתם של שלוחים וכן עריכת 
”קבלת פנים" בהגיעם למקומות השליחות • ”יהי בואכם לשלום" כתב 
הרבי במברק בשנת תשט"ז ובמכתב משנת תשכ"ב • הרבי הודה לשגריר 
ישראל בוינה ולראשי הקהילה בטולוז על קליטת השלוחים בסבר-פנים-

יפות • השליח שקורא כל יום את מכתבו של הרבי אליו

מנחם  (תורת  תשכ"א  השבועות  חג  של  שני  ביום 
שהיו  שיחה  הרבי  השמיע   (57-56 עמודים  לא  כרך 
במשפטים  והסתיימה  נדירים  די  ביטויים  כמה  בה 

הבאים:
סעו כולכם – כל הנמצאים כאן – בשליחות, ועשו זאת 
כל  את  ימלא  והקדוש-ברוך-הוא  לבב,  ובטוב  בשמחה 

עניניכם הגשמיים והחומריים!
”יישר  ברכת  והביע  נס  על  הרבי  העלה  לפני-כן 
כח" לכל אלו שנסעו בשליחות להפיץ את המעיינות 

במקומות הרחוקים, והם עושים זאת בשמחה.
התועלת בנסיעה מתוך שמחה וטוב לבב – הוסיף 
היא  עבודתם  ”עצם   – להצלחתם  מסייעת   – הרבי 
בהידור וביופי" – ועד כדי כך, שפועלת גם על ההורים 

שאף הם יהיו בשמחה (ולפחות שלא יתלוננו)!
גורמים  בשמחה  הנוסעים  שאלו  הרבי,  רמז  כאן 
אף לנוספים לצעוד בעקבותיהם ולנסוע לשליחות – 
אנשים  על  גם  הם  פועלים  שמחתם  שמצד  גם  ”ומה 
נוספים, על אחד ועל עוד אחד כו', עד שפועלים על 

קבוצה שלימה, שגם הם יהיו כמותם".
המקומיים   – ה"זבולון"  את  ושיבח  הרבי  הוסיף 
הקולטים את השלוחים ומסייעם להחזקתם, ובלשונו 
התנהגות   – בכבוד"  השלוחים  את  ”ומקבלים  הק': 
המדרבנת את נסיעת השלוחים בשמחה ובטוב לבב.

ועוד הוסיף הרבי:
ועל-דרך-זה בנוגע לכל אלו הגורמים תוספת שמחה 
[='צאתכם  ללוותם  שנוסעים  על-ידי  השלוחים  אצל 
פנים']  [='קבלת  פניהם  את  לקבל  באים  או  לשלום'] 

וכיוצא-בזה שלכל אלו מגיע ”יישר כח".

השליח שזכה ליחס נדיר
בניו- צא"ח  מטעם  נערכה  תשח"י,  אלול  ט'  ביום 

להת'  לשלום",  ”צאתכם  התוועדות  מסיבת  יורק 
(הרה"ת) זושא שי' פוזנר, שהתעתד לנסוע בשליחות 

לארץ-הקודש תבנה-ותכונן. 
כ"ק   .770 בביהכנ"ס  התקיימה  ההתוועדות 
ואמר  צפוי,  בלתי  באופן  להתוועדות  נכנס  אדמו"ר 
שיחה מיוחדת. השיחה הוגהה על-ידי הרבי ונדפסה 
נדיר  דבר   – שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מזכירות  על-ידי 
ביותר (לימים נדפסה השיחה ב'תורת מנחם' כרך כג 

עמ' 265 ואילך).

מברקים לשלוחים לארה"ק
שלוחי חב"ד-ליובאוויטש

בואכם לארץ הקדושה לשלום ובקורכם בה להצלחה 
הפצת  הפנימית  שנקודתה  שליחותכם  במילוי  מופלגה 
כל  שלום  בפרישת  לגאולה  לאלתר  חוצה.  המעיינות 

אנ"ש.
עמ'  יג  כרך  ב'אגרות-קודש'  (נדפס  זה  מברק 
שדמ; וב"מבוא" שם עמ' 17) שיגר הרבי לתלמידים 
השלוחים לקראת בואכם צלחה לארץ-הקודש בשנת 

תשט"ז.
בשנת  הרבי  שיגר  מיוחד  מברק  לכך,  ובדומה 
תשל"ו ”להשלוחים האנשים והנשים והטף שליט"א" 
עמ'  לא  כרך  (’אגרות-קודש'  לארץ-הקודש  שעלו 

קכב-ג), ונפתח כך:
תשואת-חן על גודל הנחת-רוח מהדו"ח שנתקבל זה 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

24
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השליחות  מילוי  התחלת  על-דבר  עתה 
בהצלחה, והעיקר – על ההתחלה עצמה,

דמוסיף  באופן  שתומשך  רצון  ויהי 
והולך..

וזכות ארץ הקודש מסייעתם
וברכות רבותינו נשיאינו תלוונה אותו...

הזכות מעודדת וגם 
תובעת

הרבי  כותב  ה'תשמ"א  טבת  בח"י 
לשגריר ישראל באוסטריה את המכתב 

הבא (’ניצוצי אור' מינדל עמ' 116):
לכבוד השגריר מר יששכר בן יעקב שי'

וינה
שלום וברכה:

טבת.  מט'  מכתבו  קבלת  אני  מאשר 
[=הסבר- הספ"י  על  בברכה,  ופותחין 

בידרמן,  שי'  יעקב  ר'  להרב  שנתן  והעידוד  פנים-יפות] 
בזה  ועזר  עידוד  גם  טוב  עניני  בכל  כמו  בודאי  אשר 
יהי[ה] באופן דמוסיף והולך, ובלשון חכמינו ז"ל ”מעלין 
הרבים,  לטובת  היא  פעילותו  אשר  ובפרט  בקודש". 
מתחיל ועיקר בשטח החינוך. וזכות הרבים מסייעת וגם 

מעודדת ותובעת...

תודות על קבלת 
הפנים החיובית

כמה שנים קודם לכן (י"ד מרחשון תשל"ו), שיגר 
ברוח  מענה  מכתב  בטולוז  הקהילה  לראשי  הרבי 
הדברים האמורים וכה כתב בפתיחתו (’אגרות-קודש' 

כרך לא עמ' לא):
מהפעולות  הטובה  הבשורה  על  ותשואת-חן 
המוצלחות של הרה"ח וו"ח אי"א [=הרב-החסיד וותיק-
וחסיד איש-ירא-אלוקים] בעל מדות ורב פעלים הרי"י 
[=הרב יוסף יצחק] מטוסוב וזוגתו, שיחיו, במחנם הט' 

[=הטהור].
הסבר-פנים-יפות  בעד  ובפרט  גם-כן  ותשואת-חן 
בהצלחה,  ולעשות  לפעול  עזרתם  ובעד  להם,  שהראו 
אשר בעזרת ה' כבר הביאו פירות טובים בשטח החינוך 

ובעניני יהדות בכלל.
גם כאן – אחרי המשך נרחב – מסיים הרבי באיחול:
בזה,  שעושים  קהלתם  חברי  כל  בתוך  זכותם,  וגדול 
ובודאי עוד יעשו יותר, שהרי תמיד יש מקום להוסיף.. 
הנפש  מנוחת  מתוך  האמור  בכל  שיעשו  רצון  ויהי 

ובשמחה ובטוב לבב.

ריחוק מקום – כלי לברכת ה'
בחורף תשכ"ב יצאו הרב משה יחיאל פעלר וזוגתו 

בשליחות למיניאפוליס, מינסוטה.
מיוחדת  איגרת  הרבי  להם  שיגר  טבת  בי"ג 

הרבי מבשר לשז"ר על התכנית לשגר משלחת שלוחים לארה"ק, בעקבות הפיגוע ל"ע בבית-הספר למלאכה בכפר חב"ד

פניית ה'מזכירות' להרה"ת ר' לייב זלמנוב (ז"ל), שילווה את השלוחים שהגיעו לארה"ק בשנת 
תשט"ז
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פח-פט)  עמ'  כב  כרך  (אגרות-קודש 
הפותחת כך:

שלום וברכה!
הט[הור]  למחנם  לשלום  בואכם  יהי 
להפיץ  בקדש,  בפעולותיהם  ולהצלחה 
ובאופן  בפרט,  והמעינות  בכלל  היהדות 
כמה  וכמדובר  ואור,  והולך  דמוסיף 

פעמים.
ובשמחה  המתאים  במרץ  זה  ויעשו 

ובטוב.
הזקן  אדמו"ר  תורת  את  ציטט  הרבי 

במצרים,  שגם  מצרים",  בארץ  יעקב  ”ויחי  לפסוק 
מן  גשמי  מקום  ובריחוק  הגלות  ימי  ”בחוץ-לארץ 

הישיבה וכו'" – היה ”ויחי":
השם-יתברך  ברכת  לקבלת  וכלי  צינור  גם  זה  והרי 

בענינים הפרטים.
וחותם:

בברכה לבשורות-טובות בכל-הנזכר-לעיל.
מנחם  תשכ"ב (תורת  שבט  יו"ד  התוועדות  במהלך 
כרך לג עמ' 57) מציין הרבי את העובדה: ”שניתוספו 
לעניני  [='מרכז  ה"מרכז"  של  שלוחים  שני  לאחרונה 
כל  במיניאפאליס,  ואחד  בפילדלפיא  אחד  חינוך'] 
אחד עבור המדינה שמסביב לו – יאמרו, אפוא, לחיים 
ויקחו גם עבור המושפעים... ויומשך אחר-כך למטה 
יהיה  שהמועט  לבב,  ובטוב  בשמחה  טפחים,  מעשרה 

מרובה... וכך ילכו ”מחיל אל חיל"...".
השליחות',  (’יסודות  בהזדמנות  ציין  פלר  הרב 
תשורה בירנהאק, תשע"ט, עמ' 76), כי מדי יום ביומו 
תמונת  על  מביט  ואחר-כך  המכתב  את  קורא  הוא 

הרבי.
ועוד באותו חורף:

טרם נסיעתם של הרב בנימין קליין (ע"ה) ורעייתו 
לאוסטרליה בשנת תשכ"ב התקיימה מסיבת ’צאתכם 

לשלום'. 
היה זה בערב ראש חודש כסלו. הרב חודקוב, מנהל 
המזכירות, נשא דברים בהם עמד על מעלת השליחות 
בכלל ושליחות הרבי במיוחד. את המסיבה פתח הרב 
הרב  הישיבה  ראש  דברים  נשאו  כן  כמו  רסקין.  דוד 
מרדכי מענטליק והרב שמואל זלמנוב, מנהל ”ניח"ח" 

(ראה ’מקדש מלך' כרך א' עמ' 132 ואילך).
ממזכירות  מברק  וולף  אפרים  הרב  קיבל  טבת  בה' 
הרבי ”בקשר לסידור צאתכם לשלום להרב קליין שי'" 

(’ימי תמימים' כרך ג' עמ' 100).

ניסן  מחודש  ב'הפרדס'  שהתפרסמה  ידיעה  להלן 
תשל"ו (שנה נ' חוברת ז' עמודים 34-33) ויש לשער 

שהייתה למראה עיני הרבי טרם פרסומה:

עליית השלוחים בתשל"ו
”מאות עולי חב"ד בשכונת העולים נחלת הר חב"ד 
ערכו קבלת פנים מפוארת ומסיבת פרידה יחד להרב 
ר' מרדכי מענטליק ראש ישיבת חב"ד בארה"ב הנלווה 
להשתקע  מארה"ב  שהגיעו  חב"ד  עולי  לקבוצת 

בישראל.
מאות  האזינו  הלילה  של  המאוחרות  לשעות  ”עד 
לדברי  מלאכי  בקרית  המתגוררים  חב"ד  מחסידי 
השליח של הרבי אשר מסר על מטרת שליחותו בארץ, 
שלח  אשר  מארה"ב  חב"ד  עולי  שליחת  מטרת  ועל 

הרבי להשתקע בארץ.
”הרב מענטליק מסר בפרטות על השליחות, וקרא 
לחסידי חב"ד לעזור להשליחים להשתלב בחיי הארץ, 
הוא אמר כי תפקידי השליחים לחזק את ישוב הארץ 
לחזק  בארץ,  הדרים  על  לכן  וברוחניות,  בגשמיות 
הכריז  שעליהם  המבצעים  בפעולות  ולהתחזק  אותם 

הרבי.
”מסיבה זו היתה מסיבת פרידה להרב מנטליק, הרב 
מענטליק אמר, שהוא מקווה כי השליחות הזו תעלה 
בהצלחה, שכן הוא הוסיף אם תהיה עליה זו מוצלחת 
עוד  ישלח  הרבי  אזי  מאיתנו,  ייהנו  והם  מהם  וייהנו 

קבוצות עולים לארץ.
מקרוב  מענטליק  הרב  עמד  בארץ,  שהותו  ”במשך 
ולצפת,  לירושלים  הקבוצות  של  הקליטה  חבלי  על 
והוא  בארץ,  מקליטתם  רצון  שבע  שהוא  אמר  והוא 
מניח כי שליחותם תעלה יפה, והם ישתלבו יפה בחיי 

הארץ יחד עם שאר חסידי חב"ד בארץ".

"בבקשה 
להודיע לאגו"ח 

וצאגו"ח ולכל 
השייכים, 

ולסֵדר קבלת 
פנים". מברק 

המזכירות 
בדבר בואם של 
השלוחים בקיץ 

תשט"ז
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קבלת פנים 
ומסיבת פרידה 

בנחלת הר 
חב"ד

ומדריך  כמלווה-צמוד 
בשנת  שנשלחו  לשלוחים 
 – הרבי  ע"י  נבחר  תשט"ז 
יהודא  מיכל  יחיאל  הרב 
אליו   – (ז"ל)  זלמנוב  לייב 
כותב הרב ניסן מינדל בי"ט 

תמוז (ראה צילום):
כ"ק  הוראת  פי  על 
באשר  שליט"א,  אדמו"ר 
כ[בודו] מכיר את השלוחים 
אותו,  מכירים  והשלוחים 

נבחר כ' להיות לשלוחים לעינים משך ביקורם באה"ק 
כל  סידור  ע"ד  שי'  חבריו  עם  יתייעץ  ומצדו  ת"ו, 
הענינים שימצאו לנכון על אתר כדי לעזור לשלוחים 

למלא שליחותם ותפקידיהם על הצד היותר טוב.
המזכירות צירפה העתק ”הודעה לעיתונות" (”פאר 
והשליחות,  הנסיעה  עם  בקשר  ”כאן  פרעסע")  דער 
לפירסום  בהנוגע  בזה  להשתמש  יוכלו  בטח  אשר 

המתאים בעתונות באה"ק ת"ו".
והנה מברק נוסף הנמצא בארכיון ליובאוויטש:

ב"ה. ב' מנ[חם] א[ב] תשט"ז.
מברק ממזכירות כ"ק אד"ש

שנתקבל היום:
השלוחים יגיעו [ל] לוד ביום הששי ה' מנ[חם] 
א[ב] בשעה 7 [ב]בקר אל-על [טיסה מספר] 404

מרומא. בבקשה להודיע לאגו[דת] ח[ב"ד] ולצעירי 
אגו[דת] ח[ב"ד] ולכל השייכים ולסדר קבלת פנים.

מזכירות
בשולי הרשימה אפיזודה:

באור ליום י' אלול תשט"ז התקיימה אסיפת אגודת 
חב"ד בראש האסיפה היה היושב-ראש [הרב] ר' נחום 

גולדשמידט והמזכיר [הרב] ר' ישראל לייבוב 
ההשתתפות  שאלת  היום  סדר  על  עלה  השאר  בין 

של חברי אגו"ח בקבלת פני האורחים.
אליעזר  הרבנים  היו:  בקבלת-הפנים  הנוכחים 
אברהם  אלטהויז,  פנחס  סלונים,  זעליג  קרסיק, 

דרייזין, ישראל לייבוב, זלמן סודקביץ
בשנת הראשונה לשבתם של השלוחים בכפר חב"ד 

באו לכפר כמעט כל חברי אגודת חב"ד.

מכתב הרבי 
להרה"ת ר'  
לייב זלמנוב 

(ז"ל) משלהי 
תשט"ז, 

בעקבות ביקור 
השלוחים 

בארה"ק

היכן יתוועדו התמימים 
השלוחים ששבו מ'קבוצה'? 
מודעה מטעם ישיבות חב"ד
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת וירא

ח"י במרחשוון
ותצא"  בנה  את  ותשא  אחת...  ”ואשה  הפטרה: 

(מלכים-ב ד,א-לז)1.

יום שני
כ' במרחשוון

בשנת  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  את  יום-הולדת 
תרכ"א2.

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

ועל-ידם – בכל העולם כולו3.

מהוראות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
החלטות  לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  זה4,  ביום 
טובות להוסיף בהפצת המעיינות חוצה, לכל לראש – 
בנוגע לעצמו... ועוד ועיקר – הפצת התורה והמצוות 
התורה  בפנימיות  חדורים  בכללותה,  היהדות  והפצת 

1) ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
2) ראה בדבר הולדתו וברית-המילה שלו, ברשימות מדברי ימי חייו 
אדמו"ר   – התולדות  וב'ספר  לנער',  'חנוך  קונטרס  בראש  שנדפסו 

מוהרש"ב', הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תשל"ו, פרק א.
שבו  יום  באותו  לעולם  היא  מרחשוון  דכ"ף  שהקביעות  "להעיר, 
"יום  והוא   .(89 הערה   118 עמ'  ח"א  תש"נ  (סה"ש  ראש-השנה  חל 
הכתר  בחינת  הנו"ן,  שער  על  שמורה  מראש-השנה,  החמישים" 

(השייך לכ"ף מרחשוון)" – שולי-הגיליון שם.
3) ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 70.

בספר- אחר  ובסגנון  עמ' 496 (מוגה),  ח"א  תשמ"ז  'התוועדויות'   (4
השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 69.

אור  להפצת  ועד  חב"ד,  חסידות  בתורת  שנתבארה 
הקדושה בכל העולם כולו, גם בנוגע למצוות שנצטוו 

בני-נח.
טוב –  זה (ומה  שביום  הרבי5,  הציע  הבניין'  ב'שנת 
ואחד  אחד  כל  ישתדל  ושלאחריו)  שלפניו  בימים  גם 
תומכי- ישיבת  קיימת  שבה  ועיר  עיר  בכל  הנמצא 

בארצנו  ועל-אחת-כמה-וכמה  וסניפיה,  תמימים 
שם  ולעשות  הישיבה,  לבניין  להיכנס  ת"ו,  הקדושה 
עבודה  דתורה,  הקווים  שלושת  בכל  טובות  פעולות 
תהילים,  מזמור  לומר  (או  להתפלל  וגמילות-חסדים: 
שנותיו  למספר  המתאים  המזמור   – ובמיוחד  כולל 
וללמוד  ג]),  מזמור   – [השנה  מהורש"ב  אדמו"ר  של 

מתורתו.
בניין  בתוך  זאת  יעשו   – זו  ישיבה  בה  שאין  בעיר 
תורה,  בית  בית-חב"ד,  כגון  הישיבה,  מעין  שתפקידו 
תפילה וגמילות-חסדים. ומובן שעל-פי הציווי ”ואהבת 
לרעך כמוך", יש להשתדל להשפיע על יהודים נוספים 
שגם הם יעשו כן, ועוד ועיקר – שפעולות אלה תיעשנה 
ברבים6. וכדאי ונכון שבין העניינים שלומדים מתורתו 
’החלצו',  קונטרס  גם  ילמדו  יום-ההולדת,  בעל  של 
באהבת-ישראל ואחדות-ישראל,  זה יתווסף  שעל-ידי 

כמבואר בארוכה בקונטרס זה.

הוא  האמור  כל  אם  וצ"ב   .56 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות   (5
הוראה גם לכל שנה ושנה.

'החלצו'  בקונטרס  יום-ההולדת  בעל  שכתב  מה  על-פי  "ובפרט   (6
(ספר המאמרים תרנ"ט עמ' סא), ש'ההסכם אשר עושים שניים או 
רבים, יש לזה חיזוק הרבה יותר מההסכם שעושה בפני עצמו'" (ס' 

השיחות שם).

לוח השבוע
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יום הולדת
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
כתר"א,   בשנת  דובער  שלום  רבי   -
תשע  בשעה  שרה,  חיי  לפ'  ב'  ביום 

בבוקר, בעיר ליובאוויטש.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נקרא על שם 
אדמו"ר האמצעי – רבי דובער, וחצי 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  שם 

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

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

לכתר עילאה. 
(סה"ש תרצ"ו ע' 113)

הזהירות בהדפסת תמונת
בעלי-חיים

שאינם טהורים לילדים

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)

יצא לאור קונטרס
'בית רבינו שבבבל'

רבנו  "בית  הקונטרס  לאור  יצא 
בית  מעלת  על  ביאור  שבבבל", 
הכנסת ובית המדרש – "770" שהוא, 

בין היתר, מקומו של נשיא הדור. 
(נדפס בספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע' 465)

החזיקו  לאור,  יצא  שהקונטרס  מאז 
לא  ושוב  שלו  הסידור  בתוך  הרבי 

הוציאו!

אמירת מאמר
'איתא במדרש תילים'
על-ידי כ"ק אדמו"ר 

הרש"ב נ"ע

כ"ק  של  בר-המצווה  חגיגת 
חתן  נ"ע.  מוהרש"ב  אדמו"ר 
המאמר  את  אמר  הבר-מצוה 
שהוא  תילים",  במדרש  "איתא 
אדמו"ר  כ"ק  אביו,  מאת  מאמר 

מהר"ש. 
(נדפס בספר המאמרים תרל"ד ע' נג)

חלוקת קונטרס 'החלצו'

הקונטרס  את  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר  כ"ק  של  "החלצו-רנ"ט" 

מוהרש"ב בעל יום ההולדת.

נגמרו  החלוקה  במהלך 
הקונטרסים, והחלוקה נעצרה.

במיוחד  הודפסו  לילה  באותו  עוד 
ולמחרת  נוספים,  קונטרסים  אלפי 
את  הרבי  המשיך  חשון  כ"א 
החלוקה  היא  זו,  חלוקה  החלוקה, 
ה"חלוקות"  במתכונת  הראשונה 

שהחלו באותם השנים.

ספריית כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ 
שנותרה בפולין, 
מוחזרת לרבי

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

לידי כ"ק אדמו"ר.

תשל"חתשמ"חתרל"ד

תשנ"בתשד"מתרכ"א

כ'
חשון

כ"א
חשון

קונטרס
'בית רבינו 
שבבבל' תשנ"ב

עתלדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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השלוחים מגיעים
האווירה מיוחדת, לחיצות ידיים חמות נראים בכל פינה, גם חיבוקים ונשיקות בפגישות לבביות 

בין שלוחים לשלוחים, ובינם לבין ידידים או מכירים מתושבי השכונה

 יום שישי, טו"ב מר-חשון
ברכת  את  תורה'  'אהלי  מתלמידי  קבוצה  קיבלו  היום 
״ליובאוויטש- בתו״ת  לשליחות  לצאתם  הרבי  והסכמת 

ישיבה״ באושען פארקווי.
אחרי תפילת מנחה עמד יהודי עם בנו הקטן שזאת לו הפעם 
ונתרפא  ל״ע  חולה  שהיה  אחרי  לביהכ״נ  שבא  הראשונה 

ת״ל, והרבי בירכו 'לגדלו לתורה, חופה ומעש״ט'.
על גרם המדרגות שמחוץ לבניין 788 הצמוד ל-770 נתלה 
היום שלט ארוך הנושא את ההכרזה ״ברוכים הבאים, שלוחי 
חשון  כ״ג  העולמי.  השלוחים  כינוס  שליט״א.  אדמו״ר  כ״ק 
שנת  תהא  הי'  חשון  כ״ז  כסלו  מבה״ח  שרה  חיי  פ'  עש״ק 

נפלאות בה״.
 שב"ק פ' וירא, ח"י מר-חשון

לקבלת שבת נכנס הרבי ב-6:45. ב'לכה דודי' עודד כרגיל, 
די  זיין  שוין  'זאל  הניגון  שניגנו  ולאח״ז  בשלום'  וב'בואי 
על  הק'  ידו  הנפת  כדי  תוך  רב,  בחוזק  הרבי  עודד  גאולה' 

הסטענדער.
די  זיין  שוין  'זאל  הקהל  ניגן  להתוועדות  הרבי  כשנכנס 
גאולה'. גם לאחרי שבירך הרבי על היין המשיכו לנגן הניגון 

הנ״ל, כשהרבי מעודד את השירה בידו הק'.
את השיחה הראשונה פתח הרבי בייחודיות זמן זה, מתחיל 
מר- כ'   - ימים  ג'  בתוך  וההמשך  מר-חשון  ח״י   - זה  מיום 
ההילולא  יום   - ושבט  טבת  כסלו,  החודשים  ואח״כ  חשון, 
ברכת  עם  הגאולה  את  שמקשרים  וסיים  דורנו,  דנשיא 

״שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״.
אחר השיחה ניגנו ״שובה ה' עד מתי״ כהמשך ישיר למדובר 
בשיחה אודות פרק תהלים זה, ושירת הקהל זכתה לעידוד 

ידו הק' של כ״ק אד״ש.
באמצע השירה נתן חתיכת עוגה לילד הקטן ממשפ' שארף.
של  הידוע  מהסיפור  הוראה  הרבי  לימד  הבאה  בשיחה 
כ״ק אדמו״ר נ״ע שבכה מדוע לא התגלה אליו הקב״ה כפי 
שהתגלה לאברהם - שאכן אפשר אצל כל יהודי שיהיה ניכר 

בפעולה שלו שנעשית ע״י ״אדמה לעליון״.
בתום השיחה ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה'. באמצע 
כוס  על  לחיים  לומר  קוטלארסקי  משה  לר'  סימן  השיחה 

גדולה.
שהרי  יהודי,  כל  של  שליחותו  על  דובר  השלישית  בשיחה 

בכ״א ישנו הניצוץ מן ה'כוכב' הכללי, משיח צדקנו. בדברו 
על הפיכת ענייני חולין לקודש, אמר הרבי, שכפי שרואים, 
שאפילו לפני ששייך התינוק לומר ״מודה אני״, נמשך הוא 
לנשק את המזוזה לפני השינה, ואם אין מגיע הוא בעצמו, 

מבקש מהוריו שיעזרו לו...
והרבי  שמח״ת),  (מניגוני  שמחה  ניגון  ניגנו  השיחה  אחרי 
ראשי-הקהילות  לעבר  וביחוד  עבר,  לכל  רב  בחוזק  עודד 
בשכונת  להתארח  האחרון,  בשבוע  לכאן  שהגיעו  מרוסיה 
מכ״ק  עידוד  ולשאוב  ולראות  הברכה',  את  ה'  ציוה  'כאן 
אד״ש. במשך הניגון אף עודד כמה פעמים לילדים וילדות 

קטנים.
מאדמו״ר  הנ״ל  הסיפור  את  שוב  הזכיר  הרביעית  בשיחה 
שייכת  ושבעת״  ד״אכלת  שהשלימות  התבטא  בהמשך  נ״ע. 
רק בגאולה, שהרי איך שייך לומר ״ושבעת״ בשעה שיהודי 

רעב לסעודת הלוויתן ויין המשומר... 
והרבי  אלקים״  ביהודה  ״נודע  הניגון  ניגנו  השיחה  בסיום 
הר״מ  לחזן  סימן  באמצע  הק'.  ידו  בתנועת  בחוזק  עודד 

טלישבסקי וניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״.
בשיחה הבאה - החמישית בהתוועדות זו, לימד הרבי הוראה 
ה'ארץ-ישראל'  את  למצוא  יש  בעולם  ענין  שבכל  נוספת, 
שנתפשט בו, את ה׳מאך דא ארץ ישראל' והקדושה שבכל 
שהרבי  כדי  תוך  אלקינו״  ״הוא  ניגנו  לאחריה  חולין.  דבר 

מעודד את השירה.
מהגולה  לעליה  הכנה  שבתור  הרבי  אמר  השישית,  בשיחה 

לגאולה, יעלו אלו שהכינו משקה המשמח וכו'.
על השולחן הועלו 14 בקבוקים, והסדר היה כרגיל. בקבוק 
ראשון ניתן עבור המלווה מלכה של 'עזרת אחים' המתקיים 
הקהילות  לראשי  פנים  קבלת  בתור  מוצש״ק,   - הלילה 

מרוסיה. גם לראשי הקהילות מזג לתוך כוסם.
בין מקבלי המשקה הייתה גם קבוצה מהתלמידים-השלוחים 
פארקווי.  אושען  ב'ליובאוויטש-ישיבה'  ללמוד  העוברים 

הורה ע״י המזכיר הריל״ג שיכריזו.
עבור  משקה  לקחה  המרכזית-770  תות״ל  ישיבת  הנהלת 
לרוב  תו״ת.  מייסד  הולדת  יום  מר-חשון  כ״ף  התוועדות 

לוקחי המשקה בירך 'בהצלחה'.
כמידי  ההקפות  לניגון  מצפה  הקהל  הסתיימה,  החלוקה 

שבוע, ולמרבה ההפתעה ממשיך הרבי בשיחה השביעית 

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב

«
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/ יומן תשנ"ב
יעקבסאהן שאמר לרבי שנוסע למדריד, נתן הרבי קונטרס 

נוסף עבור העיתון, ועוד קונטרס להשאיר במדריד.
לגב' שטרנברג נתן קונטרס נוסף למסור לבעלה.

בסיום החלוקה, לקח בידו 2 קונטרסים ונכנס פנימה להיכל 
קודשו. השעה 9:40.
יום שני, כ' מר-חשון

היום זכינו ויצאו לאור שתי קונטרסים מוגהים מכ״ק אד״ש, 
והם: 'קונטרס בעניין בית מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל', 
 ,770 וביהכנ״ס  ביהמד״ר  והרחבת  להגדלת  בקשר  שיו״ל 
בזמן זה. הקונטרס השני הוא 'ר״ד ושקו״ט בביקור-יחידות 

הרב מרדכי אליהו אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א'.
אחרי שחרית הכריזו על מנחה ״כשיהיו מוכנים״. למקווה 
הק'  בידו  החזיק  לאוהל  הרבי  כשיצא  ב-1:55.  הרבי  נסע 
את גליון בית-חיינו האחרון [מס' 111], את הקונטרס ״בית 

רבינו שבבבל״ ומעטפה.
נסע בשעה 3:25. חזר מהאוהל ב-6:50 ואחר דקות אחדות 
עמד  התפילה  אחר  בצאתו  ומעריב.  מנחה  לתפילת  ירד 

שמו״ע  בתפילת  בחור 
פנה  הרבי  השביל,  באמצע 
לצדו והמשיך כשהוא מביט 

בו לרגע קט.
 יום רביעי, כ"ב מר-חשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי 
ב-10:20!

השלוחים  הגיעו  כבר  היום 
פני  כשאת  בהמוניהם, 
״ברוכים  שלט  מקבל  כולם 
הבאים שלוחי כ״ק אדמו״ר 
השלוחים  כינוס  שליט״א. 
העולמי, תהא שנת נפלאות 
הקיר  על  התולה  בה״, 
למטה  ה'זאל'  של  המערבי 

(מעל הפירמידה).
לתפילת  הרבי  כשיצא 
מטבעות  חילק  מנחה, 
שעמדו  צ״ה  לילדי  לצדקה 

המשיך  למטה  וכן  למעלה, 
עד  הדרך  כל  לאורך  לחלק 
לתפילת  למקומו.  הגיעו 

מעריב נכנס ב-6:55.
 יום חמישי, כ"ג מר-חשון

רובם  את  לראות  ניתן  היום, 
שי',  השלוחים  של  ככולם 
מיוחדת,  האווירה  כן-ירבו. 
נראים  חמות  ידיים  לחיצות 

בין  לבביות  בפגישות  ונשיקות  חיבוקים  גם  פינה,  בכל 
שלוחים לשלוחים, ובינם לבין ידידים או מכירים מתושבי 
השכונה. שלוחים, וביניהם אברכים שעד לפני שנים אחדות 
באפשרותם  היה  ולא  ב-770,  הישיבה  ספסלי  את  חבשו 
להגיע זמן רב, מסתובבים לאורך כל הזאל, ובוחנים אותו 
שוב על כל טפחיו עם מה שהתחדש בו... אוירה של בנים 

שחזרו לביתם, ומתרפקים על כל רגע נוסף של שהות בו.
חילק  לרכב  שנכנס  לפני  ב-1:40.  למקווה  נסע  הרבי 

מטבעות לצדקה לעומדים שם.
לאוהל נסע ב-3:20. טרם צאתו לרכב נתן את סידור לחתן, 
לצדקה  חילק  שוב  עד״.  עדי  ״בנין  והוסיף  כרגיל  בירכו 
בחוץ לפני הנסיעה. ב-6:40 חזר, וכעבור מספר דקות נכנס 

לתפילת מנחה ומעריב.
ב'קדישים' שאחר התפילה, עמד הרבי כשפניו לעבר ילדי 
ובהדגשה  הק',  פיו  בתנועת  ״א-מ-ן״  איתם  וענה  שארף, 

מיוחדת יותר מהרגיל.

JEM\885305

ר' נחמן אלבוים מירושלים אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א: "דרישת שלום ממוסקבה, זה ממש קידוש ה' 
מה שעושים שם שלוחי חב"ד".

 – טובות  בשורות  אליו  שתגיעו  מקום  בכל  שתפיצו  לכם  יעזור  "שה'  השיב:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שהיהדות מתבססת שם, במילא (מובן) מכל שכן וקל וחומר – כיצד צריכים לחזקּה כאן. מותר לך לומר 
זאת גם לכל אלה (הראה בידו הק' לעבר האנשים שעמדו שם) שנמצאים פה, הם הרי כאן ואין להם 
את כל הקשיים. וכשישמעו זאת מ'פנים חדשות'... – ממני (הראה בידו הק' על עצמו) הם התרגלו כבר, 

מכיוון שאני מוכיחם באופן מתמיד"...
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: "איז במילא הצלחה אין אייער מוסר" (= שתצליח, אפוא, בדברי המוסר 

שתאמר).

רגע נצחי
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כ"ב
חשון

יום הולדת הרב"ש נ"ע

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 
אביו  שכנא,  שלום  ורבי  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק 

של הצמח צדק. נולד בעיירה ליאדי.
אדמו"ר  כ"ק  סיפר  משיחותיו  באחת 

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

רבנו הזקן.
"בהיותו בן שש לימדו אדמו"ר הזקן דקדוק. 
בן שבע לימדו רבנו נגינת הטעמים של תנ"ך 
. . מיום שנסע רבנו – במלחמת נפוליון – עם 
אב  (כ"ט  מליאדי  מחסידיו  וחלק  משפחתו 
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)

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

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

תקס"ו

רצון  ב״יהי  ההתוועדות  את  הרבי  מסיים  בה  זו!  בהתוועדות 
האמתית  בגאולה  בהתיישבות,  בתורה,  ועוסק  יושב  אחד  שיהיה 
תשובה,  עשו  כבר  ישראל  שכל  דורנו  נשיא  וכדברי  והשלימה, 
ולא עיכבן אפילו כהרף עין בגאולה האמתית והשלימה...״, וכאן 
החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו ז״ל, כשכל הקהל מצטרף 
לשירה בחוזקה כהד לעידוד ידו הקדושה. ההתוועדות הסתיימה 
ב-3:45, כשלפני-כן הזכיר הרבי אודות 'ברכה אחרונה' ולאחריה 

נעמד לתפילת מנחה.
הלילה יצא ״קונטרס כ״ף חשון״ מוגה ע״י כ״ק אד״ש.

יום ראשון, י"ט מר-חשון
לפני חלוקת הדולרים הודיע הרבי שהלילה יחלק את 'קונטרס כ״ף 
הצהרים  אחר  עד  מהודרת.  בכריכה  מחדש  היום  שיודפס  חשון' 

נשאר הדבר בלי פרסום, אך אז כבר נודע.
אט אט נודע בבירור מה יחלק הרבי - את קונטרס כ״ף חשון, שבו 

מאמר כ״ק אדמו״ר שליט״א!
כעבור  ב-5:35.  והסתיימה   1:30 בשעה  החלה  הדולרים  חלוקת 
דקות אחדות ירד הרבי לתפילת מנחה ומעריב. קודם התפילה לא 

הסתובב לעודד, רק ניגש מיד למקומו.
הייתה מחשבה שהרבי יחלק מיד אחרי התפילה, אך לאחר שהכריז 
על  לעמוד  הרבי  נשאר  מחר,  ושחרית  הרמב״ם  סיום  על  הגבאי 
מקומו, ומיד ניגש המזכיר הריל״ג. לאחר שהרבי אמר לו משהו, 
אמר הריל״ג לגבאי, והגבאי הכריז בשם המזכירות שהחלוקה תחל 

ב-6:45.
ארוך  בתור  הסתדר  הקונטרס,  לקבלת  בדריכות  שחיכה  הקהל 
החלוקה  את  הרבי  התחיל  וב-6:55  השני,  לקצהו  ביהמ״ד  מקצה 
והתור  הסטענדער  ע״ג  נשען  קודשו!  היכל  פתח  על  כשעומד 
עובר מפתח האחד של ג״ע התחתון לפתחו השני (שבו יוצא הרבי 

לאוהל), כשבפני כאו״א מביט הרבי תוך כדי מסירת הקונטרס.
הקונטרס, מכורך בנייר עבה לבן, שעליו באותיות כחולות בולטות 

- ״קונטרס כ״ף מרחשון - תשנ״ב״.
בתוך הקונטרס מצורף דולר לשליחות מצוה לצדקה.

לכמה מהעוברים אמר 'ברכה והצלחה' ולכמה 'בשורות טובות'.
בער  גרשון  ר'  הרה״ח  זשורנאל״  ״אלגמיינער  העיתון  לעורך 

«

מאמר 'ויהיו חיי שרה'

עתה  לעת  האחרון  'כעין-שיחה'  המאמר 
ששמענו מהרבי:  ד"ה "ויהיו חיי שרה".

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