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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת נח · ה' במרחשון ה'תשפ"א

אש"ע

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת�השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

10mivtzoim.co.il

הגהה ובקרה כפולה
כל הפרשיות מוגהות

במכון ע"י צוות מגיהים 
מומחים ועוברים בקרות

כפולות

אחריות 
לכל מזוזה או תפילין 

מצורפת תעודת אחריות 
המבטיחה את כשרות הכתב 

ואחריות להחלפה באם 
ימצא פסול כלשהו

רמות הידור 
מוצרי הסת"ם קיימים בכמה 
רמות הידור תוך הבטחה על 

רמת כשרות לכתחילה 
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אור וחום ההתקשרות

אינני יודע בבבפפרטיות ממצב... אאבללל תמיהה ההייא בבעיַני, ששששאף אם ההתתנה מרראאש 
שפפטור הואאאא מזה, אאבלל בשבביל ממה וללמה עעעזב משמררתתתו, שכנרראאהה ַּכר נננרחחב 
הואא והצלייחחח בזה, וועתתה הללוך ילך ללחפששש וללגשש בבאארץ אחחררתת ובעבבבודדה 
אחרת, ועווזזב כלי ממחחחזיק וממשששיך בררכותת כ"קק מו"חחח אאדמו"ר ההככ"מ (הההרייני 
באאר  ָמן  להמשששיךך  בבידדדו  ההאללקים  ַמטֵטה  עתתה  גם  אששר  מששכככבו),  כפררת 
וענני הכבוודד, הן בגגשששמיות ווהן בברוחחניות, לככל אלו הההמחזקיםם ההתתקשרררותתם 

וההליככה בדרכייו אאאשר ההורה בביתתר שאאתתתת ויתר עז..
(אגרות קודש כרך ג' עמוד רנד)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > סוגיות בתורת רבנו • 16 > עת לדעת • 19 > 
ממעייני החסידות • 20 > לוח השבוע

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.515.385.596.579.3612.2512.555.59.36.24ו', ה' במרחשוון

4.525.396.006.589.3612.2512.555.58.36.23ש"ק, ו' במרחשוון

3.524.395.015.598.3611.2511.554.57.35.22א', ז' במרחשוון

3.534.405.016.008.3711.2511.554.56.35.21ב', ח' במרחשוון

3.544.415.026.018.3711.2411.544.55.35.20ג', ט' במרחשוון

3.554.415.036.018.3711.2411.544.54.35.19ד', י' במרחשוון

3.554.425.046.028.3811.2411.544.53.45.18ה', י"א במרחשוון

3.564.435.046.038.3811.2411.544.52.75.18ו', י"ב במרחשוון

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

17:1818:3417:3918:3617:2818:3517:4018:36נח

16:1117:2816:3217:3016:2117:2816:3417:30לך



כבוד התורה

להוסיף
בנ"י  על  שאין  הטעם  לשאלתה  במענה 
להשתדל לגייר את או"ה [= אומות העולם] 

 –
לו  יש  ואחת]  אחד  לכל   =] לכאו"א 
תפקידו בעולם וסדר הנהגתו ע"פ תורה ה': 
לבנ"י [=לבני ישראל] תרי"ג מצות, או"ה [= 
נח]  בני   =] ב"נ  מצות  ז'   – העולם]  אומות 

ופרטיהם
ביותר (במספר)  מעטות  נשמות  רק 

תפקידן גם ענין הגירות.

כל אחד ותפקידוהכתב והמכתב 

פרשת נח | לצאת ולכבוש

לאחר המבול ציווה ה' את נח ”צא מן התיבה אתה... כל החיה הוצא אתך".
לכאורה, היה לנח טוב וקל יותר להישאר בתיבה:

סגור ומסודר  שהיה  הלילה... מכיוון  וכל  כל היום  ה' בשלימות,  את  היה ביכולתו לעבוד  בתיבה 
בתיבה, שמור ומוגן מכל העניינים שיכולים להפריע לאדם בעבודתו לקונו, ועד שאפילו מזונו היה 

מוכן בתיבה – היה יכול להתמסר כל כולו לעבודת ה'.
...למרות זאת – תיכף כש"יבשה הארץ" ציווה עליו הקב"ה ”צא מן התיבה", לצאת ולפעול בעולם, 
והמטרה בזה – ”פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה"... ”וכבשוה", שיתעסקו בענייני העולם הזה הגשמי 

והתחתון שהעולם לא ישאר במצב של תהו, אלא יהיה מלא בברואי ה'.
(מעובד משיחת ב' דראש חודש חשוון – בעת ה'יחידות'. תורת מנחם תשמ"ט חלק א' עמוד 273)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ה' במרחשון ה'תשפ"א – י"ב במרחשון ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שבועות פרק ד-ו.ה' במרחשווןו'
נוסח ברכות התפלה וסידורן. 
א( ברוך אתה.. נוסח הקדיש.. 

אחת באמצע.
מל"ת סב.

פרק ז-ט.ו' במרחשווןש"ק
וזהו נוסח כל הברכות האמ�

צעיות. ברכה אמצעית.. שוב 
אינו צריך.

מל"ת רמח.רמט.

פרק י-יב.ז' במרחשווןא'
נוסח הוידוי. א-להינו וא-

להי..נוסח ברכת המזון. ברוך 
אתה.. אשיש ביי'.

מ"ע ז.

הלכות נדרים.. בפרקים אלו. ח' במרחשווןב'
פרק א-ג.

נחלתי עדותיך וגו'. ספר 
זמנים והוא ספר שלישי.. הל' 

שבת.. בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע צד.

מ"ע צד.פרק ב.פרק ד-ו.ט' במרחשווןג'

מל"ת קנז.פרק ג.פרק ז-ט.י' במרחשווןד'

מ"ע צה.פרק ד.פרק י-יב.י"א במרחשווןה'

פרק יג. הלכות נזירות.. בפ�י"ב במרחשווןו'
מ"ע צה. צב. מל"ת רט.פרק ה.רקים אלו. פרק א-ב.
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דברמלכות

4

מעלתם של שישה 
ושבעה בחשוון

שישה בחשוון הוא היום החותם את עבודת חודש תשרי, שבעה בחשוון 
הוא היום הפותח את עבודת ”ויעקב הלך לדרכו" • גם בשישה הימים 

הראשונים של חודש חשוון ישנו הגילוי ד"מלך בשדה" • בשביעי בחשוון 
”פותחים" וסוללים את הדרך לעבודת כל השנה • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו 

א
”אחרון  היה  שבו  היום  הוא  בחשוון  שבעה  יום   
המקדש  בבית  לרגל  מהעלייה  ושב  חוזר  שבישראל" 
ממתינים  ולכן  פרת",  ב"נהר  לביתו  שבירושלים 
בחשוון,  שבעה  עד  ישראל)  (בארץ  גשמים  בשאלת 
”כדי  החג",  אחר  מיד  בה  לשאול  ראוי  ש"היה  אף 
לנהר  לביתו  לרגל  שעלה  שבישראל  האחרון  שיגיע 
פרת, שהוא מקום יישוב היותר רחוק מירושלים, ולא 

יעכבנו הגשם"1.
ומזה מובן, שכל הימים עד שבעה בחשוון מהווים 
שכאשר  בש"ך2  וכמבואר  החג,  לענייני  המשך  עדיין 
ט"ו   – בזה  הכוונה  אזי  הרגל",  ”אחר  בשטר  כותבים 
יום ”אחר הרגל", כלומר, שבעה בחשוון, וטעם הדבר 
היו  לא  לרגל  שהיו ישראל עולים  פעם  ש"כל  מפני   –
יכולים להגיע לבתיהם אחר הרגל אלא בט"ו יום, והיה 
עסוקים  ישראל  בארץ  עדיין  הם  כאילו  להם  דומה 
הגדול  הנהר  עוברים  היו  שלא  זמן  כל  הרגל,  בענייני 
נהר פרת"; ובשבעה בחשוון מתחיל סדר עבודה חדש 
– ”ויעקב הלך לדרכו"3, לעבודת כל ימי השנה כולה.

יום  שייך  תקופה  לאיזו  לשאלה  הפתרון  ומכאן 
שבעה בחשוון עצמו – לתקופה שבה ”עסוקים בענייני 
בכל  השאלה  כידוע  זה,  שלאחרי  לתקופה  או  הרגל", 

1) תענית י, א. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים ריש סימן קיז.
2) חושן משפט סימן מג ס"ק מז.

3) לשון הכתוב – ויצא לב, ב. 

וכיוצא  ישראל,  ארץ  (גבול  במקום  ”גבול"  של  עניין 
בזה), האם שטח הגבול עצמו שייך לפנים מן הגבול 
הגבול  לעניין  בנוגע  זה  דרך  ועל  הימנו,  מחוץ  או 

בזמן, ובענייננו – הגבול דשבעה בחשוון:
מכיון שבהתחלת יום שבעה בחשוון שואלים גשמים 
– בהכרח לומר שעוד לפני זה, בשישה בחשוון, הגיע 
תמצי  אם  שהרי  פרת,  לנהר  שבישראל  אחרון  כבר 
כיצד  בדרכו,  עדיין  הוא  בחשוון  שבשבעה  לומר 
יעכבו  הגשמים  הרי  ביום,  בו  גשמים  לשאול  יכולים 
שכאשר  לומר  בהכרח  וודאי  אלא   – בדרכו?!  אותו 
ואילו  בביתו,  כבר  הוא  נמצא  בחשוון  שבעה  מגיע 

היום האחרון להליכה בדרך הוא – שישה בחשוון.
(שבה  ל"רגל"  השייכת  התקופה  שסיום  ונמצא, 
”עסוקים בענייני הרגל") הוא – בשישה בחשוון, ואילו 
החדשה  התקופה  להתחלת  כבר  שייך  בחשוון  שבעה 

– ”ויעקב הלך לדרכו", בעבודת כל ימי השנה כולה.

ב 
מתחילה  בחשוון  שבשבעה  לעיל  האמור  פי  על 
תקופה חדשה – יובן עניין נפלא שמצינו בזוהר בסוף 
ה"תוספות" של ספר שמות4 אודות התקופה שסיומה 

בשישה בחשוון:
”מאלול עד שית יומין בחשוון... יומין דאתוון אינון 

4) ערה, א.
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מיוחדת  סגולה  ישנה  ובהם  הם),  אותיות  (=ימי  כו'" 
(”אתוון"),  האותיות  עם  הקשורים  בעניינים  להצלחה 

אותיות התורה, וכיוצא בזה, כמבואר שם.
שית ש"עד  בתקופה  המיוחד  מהו  תמוה:  ולכאורה 

עניינו  מוזכר  מקומות  בכמה  הרי  בחשוון",  יומין 
המיוחד של שבעה בחשוון, ולא שישה בחשוון?

שבשבעה  לעיל,  האמור  פי  על   – בזה  הביאור  אלא 
התקופה  ואילו  החדשה,  התקופה  מתחילה  בחשוון 
בחשוון,  שישה  עד  נמשכת  תשרי  לחודש  השייכת 

יומין  שית  עד  ”מאלול  הימים  שכל  בזוהר  כמפורש 
בחשוון" הם עניין ונקודה אחת, ”יומין דאתוון", כלומר, 
(שהתחלתה  תשרי  חודש  של  המועדים  שתקופת 
ומסתיימת  נמשכת  אלול)  חודש  של  ההכנה  בעבודת 

בשישה בחשוון.

ג
אלול לחודש  שייך  זה  שעניין   – בזה  להוסיף  ויש   

מודגש  שלכן  תשרי),  המשך  להיותו  רק  (ולא  דווקא 
מזכיר  (ואינו  בחשוון"  יומין  שית  עד  ”מאלול  בזוהר 

תשרי כלל).
והביאור בזה:

בנוגע לייחודו של חודש אלול – מבאר אדמו"ר הזקן 
בליקוטי תורה5 ”משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין 
היינו,  בשדה",  פניו  ומקבלין  לקראתו  העיר  אנשי 

שבחודש אלול נמצא המלך בשדה.
”יומין  בלשון  בזוהר  מרומז  זה  שעניין  לומר  ויש 
שית  עד  (”מאלול  אלו  ימים  שמעלת  היינו,  דאתוון", 

יומין בחשוון") קשורה עם מעלת האותיות:

5) ראה לב, ב.

בוקר"6,  ”אתא  מלשון   – עניינן  (”אתוון")  אותיות 
הבאה והמשכה למקום אחר שמחוץ למקומם האמיתי.
וזהו כללות העניין של ”מלך בשדה" – שהמלך יוצא 
מקומו  שהרי  האמיתי,  למקומו  שמחוץ  אחר  למקום 
האמיתי של המלך הוא – בעיר הבירה, בהיכל מלכותו, 
בטרקלין כו' עד לקיטון של המלך, ולכן, כאשר המלך 
נמצא בשדה – הנה אף שגם המלך עצמו זקוק לעניין 
השדה, ”ארץ ממנה יצא לחם"7 [על דרך כללות העניין 
מקומו  זה  אין  אף-על-פי-כן,  עם"8],  בלא  מלך  ד"אין 

האמיתי של המלך.
דרך  על  זה  הרי  לשדה  המלך  של  שבואו  ונמצא, 
ובדוגמת עניין האותיות, ”אתא בוקר", הבאת והמשכת 

הדבר למקום אחר שמחוץ למקומו האמיתי.

ד
שזהו  מכיון  אפשר,  בדרך   – לומר  יש  ועל-פי-זה   
דבר חידוש – שהעניין ד"מלך בשדה" ישנו גם בחודש 
חשוון, עד שישה בחשוון, היינו, שהנקודה המשותפת 

לכל ימים אלו היא – מלך בשדה (”יומין דאתוון").
ועיקר החידוש שבדבר הוא – בנוגע לימים שלאחרי 
דסוף  לימים  בנוגע  כן  שאין  מה  חשוון,  חודש  ראש 

חודש תשרי – אין זה חידוש גדול כל כך, כי:
 – עניינו  אלול  שבחודש  בשדה"  ”מלך  של  העילוי 
גילוי י"ג מדות הרחמים, ומכיון שהגילוי של י"ג מדות 
הרחמים ביום הכיפורים הוא באופן נעלה יותר מאשר 
חודש אלול, כמבואר בליקוטי תורה9 שאז נמצא המלך 

6) לשון הכתוב – ישעיה כא, יב. ראה תורה אור מקץ מב, ב. ליקוטי תורה 
במדבר יא, ג. שיר השירים לג, ג. ובכ"מ.

7) איוב כח, ה.
8) מדרש רבינו בחיי וישב לח, ל. ריש פרשת בלק. עמק המלך שער א ריש 

פרק א. תניא שער היחוד והאמונה ריש פרק ז. ובכ"מ.
9) שם.

העילוי של שישה בחשוון הוא – להיותו סיום התקופה של 
חודש תשרי, ובפרטיות יותר – המשך ונקודה אחת עם 

מעלת חודש אלול, והעילוי של שבעה בחשוון הוא – להיותו 
התחלת תקופה חדשה, ”ויעקב הלך לדרכו"

28
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יותר  נעלה  באופן  הוא  (שאז  מלכותו  ובהיכל  בעירו 
מהגילוי  שכתוצאה  לומר,  יש  בשדה),  שנמצא  מכפי 
אומרים  אין  תשרי  חודש  סוף  עד  הכיפורים  יום  של 
תחנון (כתוצאה מההשפעה של יום הכיפורים), כלומר, 
המלך)  (התגלות  אלול  חודש  של  המיוחד  שהעניין 
נמשך גם בימים האחרונים של חודש תשרי. אבל כאשר 
מדובר אודות הימים שלאחרי ראש חודש חשוון, שבהם 
של  ההשפעה  שנסתיימה  (מכיון  תחנון  אומרים  כבר 
יום הכיפורים הנמשכת עד סוף חודש תשרי) – הרי זה 
המיוחד  העילוי  נמשך  אלו  שבימים  לומר  גדול  חידוש 

של התגלות המלך בחודש אלול.
ועניין זה [שיש עילוי בכל הימים עד שישה בחשוון] 
שכל  דווקא,  התורה  בפנימיות  ובגילוי  בהדגשה  בא 
העניינים שבה הם באופן ד"תורה אור"10 – כי פנימיות 
לגבי  הנשמה  בדוגמת  היא  דתורה  נגלה  לגבי  התורה 
בדוגמת  הוא  דתורה  שגלייא  בזוהר11  [כמבואר  הגוף 
”גופי תורה" ופנימיות התורה היא ”נשמתא דאורייתא"], 
שמחיה  זה  על  (נוסף  הגוף  ענייני  את  מאירה  שהיא 

ומהווה את הגוף).
מיוחדת  מעלה  שישנה   – לעיל  האמור  מכל  המורם 
בחשוון:  בשבעה  מיוחדת  ומעלה  בחשוון,  בשישה 
העילוי של שישה בחשוון הוא – להיותו סיום התקופה 
של חודש תשרי, ובפרטיות יותר – המשך ונקודה אחת 
עם מעלת חודש אלול, והעילוי של שבעה בחשוון הוא 
– להיותו התחלת תקופה חדשה, ”ויעקב הלך לדרכו", 

כדלקמן.

ה 
העילוי המיוחד בתקופה שהתחלתה בשבעה בחשוון 
בכללות  תחתון)  (הכי  האחרון  השלב  להיותה   – הוא 

העבודה ד"יעקב הלך לדרכו", כדלקמן. ובהקדים:
 – הוא  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  העניין  בכללות12, 
אדמו"ר  בדרושי  כמבואר  הכיפורים, יום  במוצאי 
מהר"ש13 שאז מתחיל כללות עניין ההמשכה מלמעלה 
למעלה),  מלמטה  דהעלאה  העבודה  (לאחרי  למטה 
והמשכה  ירידה   – לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  העניין  שזהו 

מלמעלה למטה.
[ועניין זה מתבטא גם בתוכן עבודתם של בני ישראל 

10) משלי ו, כג.
11) זוהר חלק ג קנב, א.

12) בהבא לקמן – ראה גם ליקוטי שיחות חלק כ עמ' 266.
13) המשך וככה תרל"ז ריש פרק צו.

בימים אלו:
יום הכיפורים עניינו – תורה, שבו ניתנו לוחות שניים 
ואילו  תורה).  מתן  של  העניין  ועיקר  ושלימות  (סיום 
סוכה  בענייני  לעסוק  מתחילים  הכיפורים  יום  לאחרי 

וארבעת המינים, כללות העניין של קיום המצוות.
ומובן, שעניין ה"מצוות" ביחס ל"תורה" הוא על דרך 
ובדוגמת העניין ד"ויעקב הלך לדרכו" – ירידה מלמעלה 
הקדוש-ברוך- של  ”דברי"  היא  התורה  שהרי  למטה, 

השמיעך  השמיים  ”מן  כאש"14,  דברי  כה  ”הלא  הוא, 
גשמיים  בדברים  נתלבשו  המצוות  ואילו  קולו"15.  את 
שבין  החילוק  כללות  דרך  על  הוא  זה  וחילוק  דווקא. 
”לי  אותיות  ”ישראל",  ו"יעקב":  ”ישראל"  השמות  שני 
ראש"16 – בדוגמת עניין התורה, ו"יעקב" מלשון עקב17
המצוות  קיום  עבודת  ולכן,  המצוות.  עניין  בדוגמת   –
הלך  ד"ועיקב  לעבודה  נחשבת  התורה  ללימוד  ביחס 

לדרכו"].
למטה מזה – הדרגא ד"ויעקב הלך לדרכו" שבמוצאי 
שמחת תורה, סיום כל המועדים של חודש תשרי, חודש 
השביעי, המושבע ומשביע כו', שאז מתחילה העבודה 
של ”ויעקב הלך לדרכו" בענייני חול. כלומר: ההליכה 
לענייני  ביחס   – היא  הכיפורים  יום  במוצאי  ”לדרכו" 
במוצאי  ”לדרכו"  ההליכה  ואילו  תורה),  (לגבי  מצוות 
שמחת תורה היא – ביחס לענייני הרשות (לגבי ענייני 

קדושה).
לאחרי  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  הדרגא   – מזה  למטה 
סיום כל חודש תשרי, שהרי גם בימים שלאחרי שמחת 
תורה אין אומרים תחנון, מפני שייכותם לחודש תשרי 
שהוא ”מרובה במועדות"18, ולכן, כאשר יוצאים מחודש 
תשרי לחודש מרחשוון (שבו אומרים תחנון), אזי באים 

לשלב נמוך יותר בעבודה ד"ויעקב הלך לדרכו". 
בחשוון  שבעה  עד  הנה   – גופא  חשוון  ובחודש   [...]
עוסקים  ישראל  בארץ  עדיין  הם  כאילו  להם  ”דומה 
אזי   – בחשוון  שבעה  מגיע  וכאשר  הרגל",  בענייני 
מתחיל השלב ”האחרון" (והכי נמוך) בעבדוה ד"ויעקב 

הלך לדרכו".

14) ירמיה כג, כט.
15) דברים ד, לו.

להאריז"ל  הליקוטים  ספר  כט.  לב,  וישלח  להאריז"ל  הפסוקים  שער   (16
ויחי מז, כח. שם מח, ב. פע"ח שער הלולב פ"א. ערכי הכינויים (לבמח"ס 

סדה"ד) מערכת ראש. סהמ"צ להצ"צ טו, ב – בשם הזהר.
17) בראשית כה, כו ובפירוש רש"י.

גם  וראה  ס"ב.  שם  אדה"ז  שו"ע  ומ"ש).  (ד"ה  סתצ"ב  או"ח  לטור  ב"י   (18
השלמה לשו"ע אדה"ז או"ח סקל"א ס"ח.
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עשויים  היו  עוד  בחשוון  שישה  ביום  לבתיהם.  הרגל  עולי  אחרוני  שבים  בו  היום  הוא  בחשוון  שבעה 
להיות בדרכם, אך בשבעה בחשוון שבו הכול לחיי השגרה. 

נמצא כי התאריכים ו' ו-ז' בחשוון הם נקודת התפר בין התקופות: שישה בחשוון הוא היום האחרון של 
עבודת חגי תשרי, ואילו שבעה בחשוון משתייך לסדר העבודה של ימי החולין והשגרה.

יש להוסיף ולבאר את מעלת ימים אלה:

מעלת שישה בחשוון: בזוהר מבואר כי ימי חודש אלול עד שישה בחשוון הינם ”ימי אותיות" – ימים 
המסוגלים ללימוד אותיות התורה.

עניינן של אותיות הוא – גילוי לזולת. ימי חודש אלול ראויים להיקרא ”ימי אותיות" משום שה' נגלה 
בהם באופן מיוחד – ”מלך בשדה", והרי השדה אינו מקומו הטבעי של המלך, אלא הוא ירד לשם כדי 

להתגלות לבריות. נמצא, שעניין ”מלך בשדה" נמשך עד (כולל) ו' בחשוון.

מעלת ז' חשוון: הירידה של ז' חשוון הינה גדולה ביותר – חזרה לחיי שגרה ועיסוק בענייני העולם. אך 
מביאה  שהיא  בהכרח  ביותר,  גדולה  הינה  חשוון  ז'  שביום  והירידה  והיות  עלייה,  לצורך  היא  זו  ירידה 

לעלייה גדולה ביותר.

בז' חשוון, היום הראשון של עבודת ”יעקב הלך לדרכו", סוללים את הדרך לעבודת כל השנה, וכל פרטיה 
כלולים בעבודת יום זה.

סיכום

ו
והנה, אף שלכאורה הרי זה תכלית הירידה, שהרי 
לא מודבר כאן אודות העבודה ד"ויעקב הלך לדרכו" 
אודות  אם  כי  וכו',  העולם  בענייני  המצוות,  בקיום 
הלך  ד"ויעקב  בעניין  נמוך  והכי  האחרון  השלב 
עליה,  צורך  שירידה  מכיון  אדרבה:  הרי   – לדרכו" 
נמצא, שככל שתגדל הירידה למטה יותר אזי העילוי 
העבודה  ידי  על  שדווקא  ונמצא,  ביותר.  גדול  הוא 
באים   – נמוך  הכי  בשלב  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב 
לתכלית העילוי. ומכיון שכן, הרי במקום שמחשבתו 

של אדם שם הוא נמצא.
למטה  מלמעלה  הנשמה  ירידת  כללות  דרך  [ועל 
גם  ד"אעלך  ובאופן  עליה,  צורך  היא  זו  שירידה   –
גם  אעלך  ש"אנוכי  ועד  עילוי,  לאחר  עילוי  עלה"19, 
כל  התהוות  מקור  שהוא  הוי',  משם  למעלה  עלה", 
סדר השתלשלות, הוי' מלשון מהווה, ואילו עליה זו 

19) בראשית מו, ד.

היא מבחינת ”אנוכי" דווקא].
ועל פי זה מובן גודל העילוי של שבעה בחשוון:

מכיון שבשבעה בחשוון מתחילה העבודה ד"ויעקב 
ביותר,  גדולה  (עליה  נמוך  הכי  בשלב  לדרכו"  הלך 
התחלת  (א)  בדבר:  מעלות  שתי  שיש  מובן,  כנ"ל), 
ופתיחת הדרך (”דורכברעכן די וועג") – באופן ד"כל 
השנה  דכל  העבודה  לכללות   – קשות"20  ההתחלות 
כולה בעניינים של מעשה בפועל, כמו שנתבאר לעיל 
שזוהי  מכיון  (ב)  זה21.  שלפני  בהתוועדות  בארוכה 
הפתיחה וההתחלה דכללות העבודה במשך כל השנה 
העניינים  פרטי  כל  כבר  כלולים  שבזה  נמצא,  כולה, 

דעבודת כל השנה, מכיון שנעוץ סופן בתחילתן.

(משיחת שבת פרשת לך לך, ח' מרחשוון ה'תשד"מ, תורת מנחם 
התוועדויות ה'תשד"מ חלק א עמ' 924 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה)

20) מכילתא ופרש"י יתרו יט, ה.
התוועדויות  מנחם  (תורת  ואילך  ד  סעיף  נח  פרשת  שבת  שיחת   (21

ה'תשד"מ חלק א עמ' 395 ואילך).

26
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משיחוגאולה

טהרת העולם תלויה 
ביחיד

מנוחת העולם מעין לעתיד
...כאשר מדברים אודות המצב שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו – ”וערבה לה' מנחת יהודה 
וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות" – מקשרים את העניין ד"ימי עולם" עם ”ימי נח", שנאמר ”כי מי נח זאת לי", 

כנזכר לעיל בארוכה.
ועניין זה מהוה הוראה לכל אחד ואחת מישראל – מכיוון ש"התורה היא נצחית":

עם  ולהלחם  לצאת  צריך  בעצמו  והוא  לאומים",  וערפל  ארץ  יכסה  ש"החושך  ורואה  סביבו  מתבונן  יהודי  כאשר 
העולם כולו, וביודעו שכאשר יוצאים למלחמה אי אפשר לדעת מי יהיה המנצח וכו', הרי יכול לבוא לידי נפילת הרוח 

וכיוצא בזה – הנה . . מסבירים לו את ההוראה הנלמדת מהתחלת פרשת נח:
...אף-על-פי שנח היה לפני מתן תורה, ועמד אחד ויחיד נגד העולם כולו שהיה במעמד ומצב דתכלית הירידה – 
הנה על-ידי עבודתו ופעולתו והנהגתו באופן ד"צדיק תמים" נחל ניצחון מוחלט בתכלית השלימות, עד כדי כך שפעל 
”עולם חדש" לגמרי, ופעל את העניין ד"וירח ה' את ריח הניחוח", ובאופן ד"נח נח" ב' פעמים, נייחא בעליונים ונייחא 

בתחתונים, כלומר, שנח לבדו פעל שכל העולם כולו יהיה במעמד ומצב דתכלית השלימות.
ועד כדי כך – בדוגמת שלימות העולם בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו . . שלכן מקשרים את העניין 

ד"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" . . עם מעמד ומצב העולם בימי נח – ”כימי עולם, כימי נח".

(משיחת ר"ח חשוון תשמ"ג, התוועדויות תשמ"ג כרך א, עמ' 366-370)

הכוח לבירור העולם – מהשלום בתיבה
...בכדי לפעול טהרת הארץ . . נדרשים שני עניינים: א) טהרת העולם שנפעלת על-ידי הביטול ד"ותשחת" ו"חמס" 

בארץ על-ידי המבול ש"בלה את הכל כו'". ב) הפעולה החיובית דבירור וזיכוך העולם (ולא שבירת העולם).
ויש לומר, שבכללות נפעל זה על-ידי (א) המבול שטיהר את העולם מ"מלאה הארץ חמס", על-ידי ”בלה את הכל" 
(כל מה שחוץ מן התיבה) שבגלוי הרי זה היפך מנוחת וקיום העולם. ו(ב) תיבת נח, שעליה ציווה הקב"ה ”עשה לך 
תיבת וגו'", שבזמן המבול (ש"בלה את הכל") יימצאו נח ובני ביתו בתיבה, ויינצלו ממי המבול ויישארו במציאותם, 
ואחר כך הרי זה נותן כוח לפעול העבודה בבירור וזיכוך העולם בדרך נייחא (לעליונים ולתחתונים), לא על-ידי ביטול 

העולם:
...בתיבה (וכל הנמצאים בה – כל סדר השתלשלות) שרר מצב של שלום ומנוחה מעין לעתיד לבוא – ”וגר זאב עם 
ה'" [היפך הגמור מהמצב בעולם אז – ”מלאה  את  דעה  הארץ  ש"כי מלאה  גו'", כיוון  כבש גו' לא ירעו ולא ישחיתו 

הארץ חמס"].
ומזה בא הכוח, שאחר כך כאשר יהיה ”צא מן התיבה" ובכל הזמנים לאחרי זה – יוכלו לפעול בירור וזיכוך העולם, 

באופן שהעולם עצמו יתעלה (באופן של נייחא).

(משיחת ש"פ נח תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך א, עמ' 236)
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”קץ הימין" לשיטות 
השונות של הרמב"ן 

וה'חתם סופר'
כשהדפיסו ספרים עם ’הסכמה' בלבד • ה'חתם סופר' חלק על הרמב"ן 
בנושא ה"קץ", ולימים חלקו על קיציו שלו – לאור דברי הרבי שניהם 
צדקו • ממנהיג ישראל נדרש ללמד זכות וסניגוריה על בני ישראל •

בשיחה עם ה'פני מנחם' אמר הרבי: אסור להשתמש בסגולות המופיעות 
בש"ס – המקורות לכך • מעלת שפת ה'אידיש' • ההרגל למידת מלכות 

– ביטול • נקמתו של תלמיד-חכם כנחש • חברת עונג שמחת שבת 
ויום-טוב • כשהרבי תבע מגבירים תומכי תורה להוסיף בעצמם בלימוד 

התורה

'הסכמה' בלבד הדפסה עם
בש"פ בראשית תשל"א (נדפס ב'תורת מנחם' כרך סב 

עמ' 217) אמר הרבי בין השאר: 
הסכמה,  ללא ספר להדפיס שאסור תקנה היתה פעם

דמוקרטיה... של בתקופה חיים עכשיו אבל
כרך  ב'אגרות-קודש'  נושא  באותו  הרבי  כתב  לפני-כן 

ט' עמ' לד (מכ' י"ג אייר תשי"ד):
תקנה היתה מלפנים שלא ידפיסו ספרים - יהי' מי שיהי' 
אדם  בן  כל  כי  פשוט,  והטעם  הסכמות,  מבלי   - המחבר 
עלול לטעות, ועל כל פשעים ושגיאות תכסה אהבת עצמו 
בדרא  וחד  ישראל  גדולי  ואפילו  עצמו.  בשכל  והאמונה 
ושואלים  מתייעצים  היו  ב')  עמוד  ז  (סנהדרין  אמיתיים 

חוות-דעת אחרים קודם שיפסקו פסק דין.
ובדורנו עלוב זה, אין צורך כבר בהסכמות וכל... משער 
דפוס  מעשה  אחר  שאין  מדפיס...  והמדפיס  השערות... 

ולא כלום.
למה כיוון הרבי בדבריו?

הדפוס מלאכת  התחדשה]   =] לאור  יצא  ״מאז  ובכן, 
נהגו הגבורים מעולם אנשי השם, רבני קשישאי להחזיק 

קדושים״,  ספרים  מדפיסי  הקודש,  מלאכת  עושי  ביד 
׳שאגת  לספר  בהסכמתו  בנעט  מרדכי  רבי  הגאון  כלשון 

אריה׳ (ברין תקנ״ז).
ליתר פירוט - כוונת הרבי הייתה לתקנות קדושות כמו 
כשראשון  שי״ד  בשנת  (איטלי')  בפיארדה  שנתקבלה  זו 
החותמים עליה הוא מהר״ם מפאדובה: ״שלא יוכלו בעלי 
אם  כי  מעולם,  נדפס  שלא  ספר,  שום  להדפיס  הדפוס 
ברשות ובהסכמת שלושה רבנים סמוכים משלשה רבנים, 
ועם הסכמת ראשי אחת הקהלות הקדושות הסמוכות אל 
מקום הדפוס, ויהיה רשום בהקדמת הספר שמות הרבנים 

וראשי הקהילה״.
 [עד כדי כך שקונה ספר שלא באו בו הסכמות כנ״ל 
סכום  סקוד״י,  וחמשה  עשרים  של  בסכום  נקנס  יהיה 

שיינתן לקופת הצדקה בעיר בה הומרה התקנה הנ״ל!]
׳ועד  ע״י  נקבע  שנ״ד  בשנת  יותר  מאוחרת  בתקופה 
ארבע ארצות׳: "ספרים לא ידפיס שום מדפיס בלי רשות 
רבנים ואלופים, כפי תקנות ארצות שנתקנו בשנת דש״ן 
אזי  המדפיס,  יעבור  ואם  דבר.  יקום  פיהם  ועל  לפ״ק, 
יבטלו הם את מלאכת הדפוס ויחרימו את המדפיס וכל 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

24
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המתעסקים במלאכה״.
(שו״ת  סופר׳  ה׳חתם  מתבטא  אלו  תקנות  חשיבות  על 
בנעט:  ר״מ  עם  בויכוחו  מא)  סימן  משפט  חושן  חת״ס 
נטילת  מנהג  יתבטל  שמרצונו  בראותי,  מאד  ״ותמהתי 
ספרי  רבו  ההסכמה  בנטילת  שזלזלו  מיום  כי  ההסכמה... 
מירוס (הומרוס – כינוי לספרים חיצוניים) בישראל... אבל 
ברוך ה׳ כי עדיין יש ויש יראי ה׳, שאינם לוקחים ספר חדש 
היא  הגזירה  ה׳...  ביראת  בדוק  מרב  הסכמה  יראו  לא  אם 

קדמונית מכל הגאונים על כל באי העולם...״.
ועוד הוסיף החתם-סופר (שו״ת חת״ס חו״מ סימן עט): 
״הסכמה קרוב למאתיים שנים... ואף ע״פ שלא נמנו עליה 
חכמי ישראל בצירוף ובמנין א׳ [אחד], מ״מ [מכל מקום] 
ובאו  שס״ב  שנת  שנים...  מאות  מכמה  הכל  שנהגו  המנהג 
פה  פוצה  אין  ובתוכם...  גאונים  כמה  החתום]  [על  עה״ח 
הסכימו  כאילו  [=נחשב  כולם  כהסכימו  הוה  ומצפצף, 

כולם], ומדפיסים כ[ו]לם ניחא לנו בהאי תקנתא״.
הסדר  לטובת  היא  שהתקנה  סבור  סופר  החתם  כלומר: 
הטוב וטובת המדפיסים כולם הן הכלכלית, אבל גם מצד 

הפיקוח על התוכן (ראה לעיל ע״ד ספרי מירוס!).
סימן  ח״ו  חת״ס׳  שו״ת  (׳ליקוטי  נוסף  במקום  אמנם 
ס״א) מתבטא החת״ס ממש ברוח דברי הרבי, שאי חקיקת 
התקנות בצורה הכי חזקה גרמה להתרופפות בשמירה על-

כך:
וחרם  קבועה  ותקנה  גדור  וגדר  מונח  כלל  היה  ״ואי 
הזמן,  מגאוני  הסכמה  עליו  שאין  ספר  שום  קנות  לבלתי 
תחילה  היה  והסגנים  השרים  שיד  מכיון  אבל  ראוי...  וכן 
כח  אין  על-כן  הסכמה,  בלי  הקדושים  ספרים  להדפיס 
יעזור  ה׳  בעוונותינו-הרבים...  השורה  ונתקלקלה  למחות 
יראה  ואז  הסכלות  מסך  עמו  מעל  לגול  במהרה  ויושיע 

עינינו וישמח לבנו״.
במקורות  היוצרים  זכויות  בספר  הנ״ל  בכל  [וראה 
שני- פרקים  תנש״א)  ת״ו  ירושלים  רקובר,  (ר״נ  היהודיים 

שלישי וש"נ]

הנהגת הרמב״ן והחתם-סופר
באותה תשובה (לקוטי שו״ת ח״ו סימן סא) האריך החתם 
סופר לחלוק על דברי הרמב״ן: ״ואסיים בדבר טוב בעקבות 
משיחא אעורר על דברי רמב״ן בפרשת בראשית על פסוק 
קץ  לגלות  האריך  שם  לעשות,  אלוקים  ברא  אשר  ג׳]  [ב׳ 
חשבונו  קירב  משיח  לביאת  ותאותו  חשקו  ומרוב  הכמוס 
להיות קרוב לזמנו ז״ל וטעה טעות גדול במח״כ [במחילת-

כבודו] הרמה״...
לימים באו עוד וחלקו על החת״ס וקיציו באותו מטבע 

להיות  חשבונו  ״קירב  הרמב״ן  על  הוא  שהשתמש  לשון 
קרוב לזמנו״ ( כמבואר בכמה ספרים).

שיחות׳  (׳לקוטי  הרבי  של  הביאור-קביעה  לאור  אבל 
כרך כט עמ׳ 15 ואילך) אלו (הרמב״ן) ואלו (החת״ס) דברי 
אלוקים חיים, שהרי ביאר הרבי כך: ״צדיקים וגדולי ישראל 
הגאולה  ענין  גופא..  בגלות  רואים  מאירות  עינים  שלהם 
שעבודת  כדי  הקץ...  זמן   – השלימות  זמן  גילו  שבזה.. 
[התורה ומצוות] של בני-ישראל תהיה בהתאם לזה ויתווסף 
זו  "חישוב קיצין״ אלא  בכלל  זה  ואין  בפועל,  בעבודתם 
תוספת  ישראל  בני  אצל  לפעול  כדי  זאת  לגלות  חובתם 

בעבודתם", עיין שם.
פעל  אחד  כל  בזמנו  בזמנו והחת״ס  שהרמב״ן  ונמצא 
פעולתו, בהתאם לצורך אז, וכתב את ה״קץ״ שאכן התאים 

לזמנו, כדי לזרז את היהודים לעשות המוטל עליהם.

ממנהיג נדרש ללמד 
זכות על ישראל

(בעיקר  אלול  חודש  לקראת  נוספות  רבות  בשיחות 
(ראה  נוספות  רבות  ובשיחות  ואילך)  תשמ״ב  משנת 
סכ״ג  תשמ״ג  השבועות  דחג  ב'  יום  התוועדות  גם 
ואילך - ׳התוועדויות תשמ״ג' כרך ג עמ׳ 1564 ואילך) 
הרבי  הִרבה  תנש״א -  ובחורף  תש״נ  בניסן  ובהרחבה   -
להאריך אודות שלילת דיבור שלא בשבחם של ישראל, 

לא להשמיע ״מוסר״ ולדבר סרה בבניו של מקום.
ו״נאים הדברים כשהן יוצאים מפי עושיהן״ - דברים 
שני  (שו״ת  הרדב״ז  שכתב  מה  עפ״י  לרבי  המתאימים 
שילמדו  חפץ  הקב״ה  שאין  ידעת  "כבר  רצד):  אלפים 
וזכות,  סנגוריא  אלא  דלטוריא  ולא  קטיגוריא  בניו  על 
אברהם  עשה  כאשר  הדור  על  יתפלל  שהצדיק  ורוצה 
אבינו ע״ה... וכי לא למד זה ממשה רבו שהתפלל לפני 
כמה פעמים על עם ישראל ומסר נפשו עליהם... וילמד 

עליהם זכות כאשר עשה משה".

האיסור להשתמש
 בסגולות שבש״ס

(לימים  אלתר  מנחם  פינחס  רבי  הגאון  ביקור  בעת 
התבטא  תשמ״ג בשנת  (זצ״ל)  מגור  מנחם״)  ״פני  בעל 

הרבי בין השאר (׳בצל החכמה׳ עמ׳ 187): 
המובאות  בסגולות  להשתמש  אסור  כי  בספרים  נאמר 
והמקור לדברים אלו הוא (נוסף על המצויין שם):  בש״ס -
ליקוטים שבסוף ספר מהרי״ל הובא בהגהות רעק״א ליו״ד 
שלו, א. ובים-של-שלמה חולין ח, יב. שהוא חרם הקדמונים. 
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– וראה גם שו״ת ’חוות יאיר' סימן רלדד.

 ההרגל למידת
מלכות - ביטול

התבטא  תשכ״ז  בהעלותך  פרשת  בשבת-קודש 
הרבי (’תורת מנחם' כרך נ׳ עמ׳ 80): 

דוד המלך - אף שהי׳ מלך, והקפיד על כבוד מלכותו.. מכל-
״כי  ודוממתי״...  שויתי  לא  ענין הביטול ״אם  אצלו  הי׳  מקום, 

עני ואביון אני״...
שהי׳ פ״ב מלך מינוי מצות מצוותיך׳ ב׳דרך וראה
ויש ואילך).  ב  (קח,  המלכות  לספירת מרכבה דוד
תשיעי: ”היאך דבורה׳ - להרמ״ק - פרק ל׳תומר לציין
יתגאה...  שלא המלכות...  במדת עצמו האדם ירגיל
ועני  יחיד ״כי שאמר הרבה זו במדה התנהג ודוד

אני"...".

מעלת שפת ה״אידיש״
(׳לקוטי  תשמ״א  יתרו  פרשת  שבת-קודש  בשיחת 
שיחות׳ כרך כא עמ׳ 446 ואילך) באות ג׳ ביאר הרבי 
בנוגע לשפת אידיש, שמזה גופא שבמשך כמה-וכמה 
האשכנזים  ישראל  וגדולי  ישראל  רוב  דיברו  דורות 
מעלה  שיש  מוכח   - ״אידיש״  שנקראת  עד  זו  בשפה 

בשפה זו על שאר שפות, עיין שם.
ובשעתו ציינתי להעיר שמצינו על-דרך-זה בשו״ת 
״אם  שכותב:  נ״ד  סימן  יורה-דעה  חלק  יעקב  ויאמר 
הורגלנו מאז נתפזרנו בארצות, בלשוננו זה המדובר 

הוא ה״זארגאן״ עם היותו בלול מלשונות שונות...
בכל זאת חביבה היא אצלנו כלה״ק שנשתמשו בה 
אבותינו עליהם-השלום לעניין שלא לשנותו ולהמירו 

בלשון אחר״, עכ״ל.
וראה גם כן בלקוטי דיבורים ח״ג (תו, א) שמבאר 
פ״א),  (שמו״ר כו׳  שמם ולשונם  שינו  שלא  המדרש 
אידישער דער אויף רעדט ש״מען היא שהכוונה
היהודית- בשפה [=מדברים גלות-שפראך...״ 

גלותית] עכל״ק.
כט [י״א גליון חב״ד כפר ואנ״ש התמימים  (הערות

ה) תשמ״א] עמ׳ ניסן

כ״נחש״ חכם תלמיד של נקמתו
המיוחד של הרבי במחז״ל (יומא כב, ע״ב  לביאורו
עושה  שהוא  כנחש -  ונוטר  נוקם שאינו  ת״ח  ואילך) 

זאת מפני ציווי ה׳ ללא כל הנאה (וראה ׳התקשרות׳ 
גליון א׳ מג עמ׳ 9 ג׳ מקורות לפירוש זה), יש להוסיף 

ולציין כמקור:
לב,  תקנ״ו,  (מינקוויץ  בנימין  אמתחת  גם  ראה  א) 
(מונדשיין)  חב״ד׳  ב׳כרם  (נעתק  הריב״ש  בשם  א) 

גליון 4 עמ׳ 146).
הנוקם  הת״ח  "כך  תצא:  פ׳  משה׳  ׳ישמח  ספר  ב) 
שיהיה  רק  וכלל...  כלל  מזה  יהנה  שלא  יראה  ונוטר, 

כולו כליל לה׳ להרבות כבודו וכבוד תורה הק׳".

עונג שמחת חברת
ויום-טוב שבת

זה  במדור  בחסד")  ”גאון  (בסידרת  בעבר  עסקנו 
בעריכת מגבית מיוחדת לצורכי החגים - עפ"י הוראת 
(’לקוטי  תשל"ח  השנה  ראש  של  שני  ביום  הרבי 
גליונות  גם  וראה  ואילך)   369 עמ'  יד  כרך  שיחות' 

א'קצ עמ' 10-11. א'רפב עמ' סו.
וראוי להוסיף עוד כמה פרטים בנושא:

נאמר:  פ"ז  ר"ה  תפילת  שער  חיים'  עץ  ב'פרי  א) 
”וגם נכון.. להאכיל עניים על שלחנו".

[בדומה  המתביישים  כאלה  ישנם  בוודאי  אבל   - 
עמ'  חג-הפסח  שיחת  ז'  כרך  בלקו"ש  שנאמר  למה 
48] להתארח על שולחנם של אחרים, ולהם יש לדאוג 
המרובה  תשרי  (ושל  החגים  לצרכי  מועד)  (מבעוד 
ב"קימחא  שזה  כפי  בדיוק  במיוחד).  במועדות 

דפיסחא".
 :(22 (הערה  שם  הרבי  בדברי  מתורץ  זה  ודבר 
קבוע  מנהג  שאין  על  הוא  והפליאה  כאן  ”המדובר 
לראש- וגם  לחג-הסוכות  בנוגע  ובפרסום  ומגבית 

השנה, ומשך זמן לפניהם וכו'".
ב) לכללות המדובר בשיחה - ראה בהקדמתו של 
הגאון רבי חיים פלאג'י לספרו ’מועד כל חי' המעיד: 
עם  מעשירי  בתים  כמה  עיני  ראתה  הגבר  ”...ואנכי 
הבלים  בדברי  מתקוטטים...  והם  טוב...  כל  מלאים 
מועדים  עליהם  בבוא  ובפרט  ממשות,  בהם  שאין 
וימים טובים וכו', ודקדקתי אחריהם, וראיתי שהסיבה 
בחגים  לחלק לעניים  ידיהם  את  שאינם פותחים  היא 
וכדברי  להם...  באה  כן  ועל  עושרם,  כפי  ובמועדים 
אני  שלי,  ארבעה  משמח  אתה  אם  ורש"י,  רבותינו 

משמח ארבעה שלך...".
מדגיש  והרבי  להנותנים,  מתייחס שהוא  אלא   -

בעיקר את צורך המקבלים הזקוקים להעזר! 

2222
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום

12

עזרא (ונחמי')
ג) בהערה 13 בשיחה כתב הרבי: 

ובשולחן-ערוך  יוסף  בבית  בנחמי"...  הוא  פסוק 
אדמו"ר-הזקן... פרש"י ביצה... כותב ”וכן כתוב (בספר) 
עזרא" - על-פי מאמר חז"ל (סנהדרין צג, סוף עמוד ב) 
לא נקרא ספרו (של נחמיה) על שמו. ולהעיר גם מבבא 

בתרא יד, ב...
 וראה מ"ש בגליון א'רד עמ' 12-11 .

הלכות  הרמב"ם  בדברי  גם  שמקורו  לומר  ויש 
איסורי ביאה פרק יב הלכה א:

”וכן מפורש ע"י עזרא: ”ואשר לא נתן בנותינו לעמי 
הארץ, ואת בנותיהם לא נקח לבנינו"" [הרמב"ם נקט 
הוא  ה')"וכן  משנה  א  פרק  (שקלים  המשנה  בלשון 
גויים]   ע"י  ביהמ"ק  בנין  לענין  עזרא"  ע"י  מפורש 

בעוד שהוא פסוק בנחמי' י, לא.
ואכן כבר ציינו האחרונים שהרמב"ם (הל' ס"ת פרק 

שביעי הלכה טו) לא הזכיר ספר נחמי'!

להוסיף מגבירים תביעה
התורה בלימוד בעצמם

מוסדות ותומכי מגבירים לתבוע הרבי היה רגיל
התורה. בלימוד יוסיפו שבעצמם תורה

הי"ו: גוטניק לרי"י כתב הפעמים באחת למשל כך
ובחסידות. קב[יעות] ע[תים] בנגלה לו יש בודאי

וכיוצא-בזה לר' ישכר דוב (בערל) וייס ז"ל - ראה 
’התקשרות' בעבר.

.79  .11 עמ'  תנחני'  הרבי  ’עצת  בספר  גם  וראה 
שיהיה  כדי  בפשטות  זאת  לבאר  היה  ניתן  לכאורה 
ברכות  במסכת  כמבואר   - בעצמם  ת"ח  מעלת  להם 

לד, ב: אבל תלמידי חכמים עצמם כו'.
וראה גם רש"י עה"פ ברכה לג, ט. יששכר וזבולון, 

ויהא להם פנאי לעסוק בתורה.
וכן איתא גם ברש"י עה"פ במדבר ג, לח שיששכר 
וזבולון היו שכניו של משה וטוב לצדיק טוב לשכנו 

ונעשו גדולים בתורה.
אמנם באמת אין לדחוק בקביעה זו, כי הרבי דיבר 
 (118 עמ'  יד  כרך  מנחם'  ’תורת  (ראה  פעמים  כמה 
בין  הכללית  החלוקה  שישנה  התועות  נשמות  בעניין 
מארי  שגם  וציין  טבין,  עובדין  ומארי  תורה  מארי 
עובדין טבין נדרשים לעסוק גם בתורה באופן ’רציני'.

מפראג המהר"ל בעמדת הרבי
מסכת  על בהדרן נתבאר עוונות מקצת בכפרת
שם  ואילך),   177 ע'  יז  כרך  שיחות'  (’לקוטי  יומא 
המסכת  בסיום  עקיבא  רבי  דברי  פי  על  הרבי  קובע 
”מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את 
את  גם  מטהר  שמקוה  כשם  כאן,  יש  שרמז  ישראל" 
אלו שלאחרי הטבילה במקוה נשארים הם בטומאה, 
ישראל  של  טהרתן  היא  כך  טומאה,  ממקצת  טהרה 

ע"י הקב"ה:
יכול יהודי לעשות (בינתיים) תשובה רק על חלק 
מעוונותיו והקב"ה מקבל את התשובה במקצת שעשה 

ומיד מכפר עליו ”הקב"ה מטהר את ישראל".
לקביעתו זו של הרבי יש להצביע על מקור מפורש 
בדברי המהר"ל מפראג (נתיבות עולם נתיב התשובה 

פרק וא"ו) הכותב:
”ממדת טובו שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו 
כי  ראוי  והי'  חטאיו..  כל  על  תשובה  עשה  שלא  אף 
מאחר שלא שב על הכל לא ינקה לו לכך אמר ונקה".

על-כך  בהערה  מעיר  בשיחה  בעצמו  שהרבי  אלא 
מדברי רבינו הזקן באגרת התשובה פרק א': ”שיגמור 
הן  עשה  במצות  הן  כו'  עוד  יעבור  ולא  כו'  בלבו 

במצות לא תעשה".
ואכן מצינו ב'ערוך לנר' (ראש השנה ט, א) שפירש 
את הדמיון למקוה בצורה הפוכה מרבינו (וממסקנת 
למקוה  תשובה  ע"י  הקב"ה  טהרת  שדימה  המהר"ל) 
כמו שבמקוה צריך לטבול את כל חלקי הגוף כמו-כן 
בל יאמר אדם היום אעשה תשובה על חטא זה ומחר 
כל  על  התשובה  להיות  צריכה  אלא  אחר  חטא  על 
העבירות יחד [והיינו בדומה למ"ש באגרת-התשובה 

שם].
[וברוח הדברים איתא גם ב'חובת הלבבות' המובא 
בלקו"ש חכ"ח עמ' 146 הערה 59. ואין כאן מקומו.]

אלא שמסקנת הרבי מבוססת ומבוארת היטב בהשיחה: 
מטהר את ישראל: מכיון שגם הטהרה  מפני שהקב"ה
אלא  ישראל,  של  עבודתו  בכוח  באה  אינה  במקוה 
ההתקשרות העצמית של  מצד  היינו  - מצד הקב"ה 
שזה  הגבלות,  שום  בזה  אין  לכן  הקב"ה,  עם  ישראל 
למי  גם  עד  המצבים,  סוגי  ובכל  הזמנים  בכל  נמשך 
שגם לאחרי הטהרה יש עליו עדיין טומאות אחרות, 

הנה גם לגביו הנה הקב"ה מטהר את ישראל.
כן  גם  ”וזה  שכתב  המהר"ל  כוונת  גם  שזו  [ויתכן 

ממדת טובו"].
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אהבת אחרון שבישראל
על אף הנוהג בעולם לבטל את צורך היחיד מפני הרבים, בשלוש סוגיות 
שונות ומרתקות מחדש הרבי ביאור נפלא במצוות אהבת ישראל • גשם 
אמיתית  הנפש  מנוחת   • ממנו  חזקים  רגשות  יש  אך  חיוני  צורך  הוא 
אפשרית רק כשכולם זוכים בנחלה • ומדוע חסרו מספר טעמים מהָמן 
מערכת  בידי  מעובדת  רבינו,  מתורת  מרתקת  סוגייה   • במדבר?  שירד 

'התקשרות'

שאילת הגשמים
ישראל)  (בארץ  מתחילים  מר-חשון  ז'  מיום  החל 
לשאול גשמים. מן הראוי היה להתחיל לבקש גשמים 
איסוף  מסתיים  אז  שכן  הסוכות,  חג  בסיום  מיד 
כדי  שיבוא  למטר  להמתין  ונותר  מהשדות  התבואה 

לרכך את האדמה לצורך החריש הראשוני.
שעלו  ביהודים  להתחשב  החליטו  שחכמים  אלא 
פרת'  ב'נהר  לביתם  החזרה  שזמן  ממרחקים,  לרגל 
מלצער  להימנע  כדי  יום.   15 אורך  הגבול  שבקצה 
אותם בדרכם חזרה ממתינים עם שאלת הגשמים עד 

שיגיע לבתיהם.
ששאלת  למרות  נפלא:  דבר  כאן  מוצאים  אנו 
שכן  לאדם,  ביותר  וקיומי  חיוני  צורך  היא  גשמים 
הגשמים הם משאב חיוני בהיותם מצמיחים את המזון 
הנחוץ לחיי האדם, בכל זאת טובתו של אותו ’אחרון 
שבישראל' שלא יירטב בגשם בדרך הילוכו דוחָה את 
שאלת הגשמים של כלל ישראל, למרות שזו שמדובר 

בענייני נוחיות בלבד!
ישראל  ואחדות  אהבת  של  העניין  גודל  מצד 
ששוררת בין כל עם ישראל, הרי שטובתו של ’אחרון 
מאחרים  שכולם  עד  ישראל  לכלל  נוגעת  שבישראל' 
כדי  ביותר  חיוני  צורך  שהיא  הגשמים,  בקשת  את 

שיבוא לביתו בקלות ובנחת.
ויש להקשות: מצוות אהבת ישראל היא דבר נעלה 
מאוד, אך לפי פסק ההלכה שמביא הרמב"ם (הלכות 

תפילה ב, ב) עולה שכאשר יהודי נזקק לדבר מה חלה 
לו:  כשנזקק  מיד  מה'  אותו  לבקש  עשה  מצוות  עליו 
שהוא  צרכיו  שואל  אדם...  שיהא  זו...  מצוה  ”חיוב 
היא  הגשמים  ירידת  ובתחנה".  בבקשה  להם  צריך 
אפוא צורך חיוני מהמעלה הראשונה, ועל פי הלכה 
חלה על האדם חובה לבקש מה' את צרכיו, ובענייננו, 
שיוריד גשמים מיד כשצריך להם! כיצד ניתן לדחות 
התחשבות  בגלל  רק  בגשמים  ההלכתי  הצורך  את 

בחוסר נוחיות של אדם אחר?
שכן  הגוף,  את  לצער  הלכתי  איסור  קיים  בנוסף, 
”אין לאדם רשות על גופו כלל... לצערו בשום צער, 
ערוך  (שולחן  ומשקה"  מאכל  איזה  במניעת  אפילו 
אדמו"ר הזקן הלכות נזקי גוף ונפש ס"ד), וכיצד ניתן 
לעכב את ירידת הגשמים במשך 15 יום כשבזמן הזה 

נגרם צער לגוף?!
[ולחיזוק הקושיות הנ"ל - הצורך בירידת הגשמים 
הוא דבר ודאי שכן ארץ ישראל זקוקה לגשמים מיד 
לצער  ודאי  באופן  גורם  הגשמים  ועיכוב  החג,  אחרי 
יכולה  שבישראל'  ל'אחרון  הדאגה  ומאידך,  הגוף, 
התחייב  לא  אדם  שאותו  ייתכן  שכן  בספק  לעמוד 
ח,  (פסחים  קרקע  לו  שאין  מפני  אם  לרגל  בעלייה 
ב. ירושלמי פאה ג, ז.), או לפי שאר האופנים שבהם 
הלכות  (רמב"ם  לרגל  מעלייה  תורה  פי  על  פטור 
חגיגה פרק ב). אך לא זו בלבד שאנו דוחים את בקשת 
ז'  ליום  עד  גשמים  לשאול  נאסר  גם  אלא  הגשמים, 

חשון!]

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת נח

ו' במרחשוון
הפטרה: "רני עקרה... אמר מרחמך ה'" (ישעיה נד,א-י)1. 
בימי  וכן  שבת,  במנחת  'לך-לך',  בפרשת  התורה  בקריאת 
שני וחמישי, קוראים לעליית 'לוי' עד "והכנעני אז בארץ"; 

ול'ישראל': "וירא ה' אל אברם... וחיתה נפשי בגללך"2.
קידוש לבנה.

יום ראשון
ז' במרחשוון

במוצאי-שבת- ערבית  בתפילת  מוצאי-שבת-קודש. 
ומטר'  'טל  לשאול  בארץ-ישראל  מתחילים  זו,  קודש 
ובן  בחוץ-לארץ  הנמצא  ארץ-ישראל  בן  השנים3.  בברכת 
כבני  ישאל  מהם  אחד  כל   – בארץ-ישראל  הנמצא  חו"ל 
בז'  בארץ-ישראל  לשאול  התחיל  אם  בה4.  שנמצא  הארץ 
במרחשוון ואחר-כך יצא לחו"ל, ממשיך לשאול כבני ארץ-
ישראל; אך אם נעשה שליח ציבור – ישאל בחזרת-הש"ץ 

כבני חו"ל5.
שמונה- תפילת  לפני  ומטר'  'טל  להכריז  מפסיקים  אין 

עשרה6.
של  "ה'"  קודם  הברכה,  בתוך  ונזכר  ומטר'7  'טל  שכח 
כסדר.  וממשיך  ומטר"  טל  ל"ותן  חוזר  הברכה,  סיום 
נזכר אחר שאמר "ה'" שם, מסיים הברכה ואומר "ותן טל 
ומטר לברכה" קודם "תקע בשופר"8. נזכר לאחר שהתחיל 
אתה  "כי  לפני  קולנו",  "שמע  בברכת  זאת  יאמר  "תקע", 

1) ספר-המנהגים עמ'  23. לוח כולל-חב"ד.
2) ספר-המנהגים עמ'  41. לוח כולל-חב"ד. הטעם הוא, כנראה, כדי להתחיל ולסיים בדבר 

טוב (רמ"א סו"ס קלח. ועיין שערי-אפרים שער ז ס"ז ונו"כ).
3) שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"א.

תרמ"ד  גיליון  ’התקשרות'  ע.  סי'  ח"א  או"ח  ומנהג  הלכה  (שערי  הרבי  כך  על  והעיר   (4
עמ' 81): ”צע"ג מפני מה לא פסקו שבדעתו לחזור – במשך ימי הגשמים – ישאל מטר 
ב'שומע תפילה' כיחיד. ויש לעיין בברכי-יוסף, ואינו תחת-ידי" (ב'התקשרות' שם צויין גם 

לס' אשי ישראל על הל' תפילה, פכ"ג סל"ז, וש"נ).
5) קצות-השולחן סי' כא ס"י.

6) לוח כולל-חב"ד. וע"פ ההנהגה בראש-חודש (ראה בגיליון ’התקשרות' הקודם; ובקל-
רי"ל  הרה"ח  מסר  ואכן  לציבור.  זאת  להזכיר  כדי  השולחן  על  לטפוח  יש  ממנה)  וחומר 
גרונר ע"ה, שלמיטב זכרונו, פעם שאל אותו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למה לא טפחו על 

השולחן להזכיר אמירת טל ומטר.
7) מכאן ואילך על-פי שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"ד-ה, ולוח כולל-חב"ד.

8) קצות-השולחן סי' כא ס"ט, דלא כערוך-השולחן סי' קיז ס"ו.

שומע". שכח גם שם, ונזכר אחר ה' של סיום הברכה, יסיים 
וימשיך  לברכה",  ומטר  טל  "ותן  יאמר  חוקיך"9,  "למדני 
"כי אתה שומע". סיים הברכה, יאמר זאת שם. נזכר לאחר 
שהחל "רצה", חוזר ל"ברך עלינו". נזכר לאחר שסיים "יהיו 

לרצון" האחרון, חוזר לראש התפילה.
הבאה,  התפילה  זמן  כשהגיע  ונזכר  ומטר'  'טל  שכח 
הראשונה  שמונה-עשרה:  פעמיים  הבאה  בתפילה  מתפלל 
לתפילה  כתשלומין  והשנייה  הנוכחית  התפילה  לחובת 
הקודמת. אולם אם נזכר אחר מנחת ערב-שבת, לא יתפלל 
בערבית של שבת שתיים. המסופק אם שאל 'טל ומטר', עד 
מלאות שלושים יום מהיום10 [השנה – עד ערבית אור לז' 

כסלו ולא עד בכלל], דינו כמי ששכח לאומרו11.

יום שני
ח' במרחשוון

בתעניות  נוהגים  אין  אלה,  בימינו  קמא.  'שני'  תענית 
כמובן,  החסידים.  בחוגי  בעיקר)   – (ואדרבה  גם  בה"ב12, 
להתיר  ואין  הטוב,  במנהגם  ימשיכו   – להתענות  הנוהגים 
חובת  אך  הגוף;  בריאות  חולשת  כמו  לצורך,  אלא  להם 
בגלוי,  השמחה  בקו  אלו  רצון'  ב'ימי  להוסיף  היא  הכול 

ב"פיקודי ה' ישרים, משמחי לב"13.

יום חמישי
י"א במרחשוון

תענית 'חמישי'.

בשם  ג  ס"ק  קיד  סי'  משערי-תשובה  סוכות,  דחול-המועד  א'  כולל-חב"ד,  לוח  ע"פ   (9
הריטב"א.

10) אף הש"ץ אינו מוחזק עד ל' יום, ראה לקט ציונים והערות לשו"ע אמודה"ז סי' קיד 
סו"ס י.

11) על-פי שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י, שערי-תשובה הנ"ל בשם הריטב"א, וקצות-השולחן 
סי' כא ס"ו.

12) במדינות אשכנז נהגו להתענות בימי שני וחמישי ושני שאחרי המועדים פסח וסוכות, 
לפי שחוששים שמא מתוך משתה ושמחת המועד באו לידי עבירה. והיו ממתינים עד 
שייצאו חודשי ניסן ותשרי (טושו"ע ושו"ע אדמוה"ז סי' תצב). היו מברכים את המתענים 
בשבת שלפני-כן, ואין מברכים אותם בשבת-מברכים-החודש, וגם לא בשבת ר"ח אייר 

או מרחשוון (שו"ע רבינו שם ס"ד).
13) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 852 ואילך, וראה שם ביאור טעמו של דבר – אם כי 
הרבי נשיא דורנו בעצמו הקפיד להתענות בתעניות אלו, ובחודש אייר תשמ"ח אף אמר 

באחד הצומות ’דברי כיבושין', שמהם נעתק האמור בפנים.

לוח השבוע
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פרשת נח
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו 

(ו,ט)
באופן  היתה  יתברך  ה'  רצון  בקיום  צדקתו   – צדיק 
רק  לא  היום,  כל  במשך  ובשלמות,  בתמימות   – דתמים 

בשעה שלמד והתפלל, אלא גם בשעה שאכל ושתה וכו'.

(משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו)

בוא אתה וכל ביתך אל התיבה (ז,א)
 – הוא  והתפילה  התורה  תיבות  אל  ב'לבוא'  הפירוש 
ידיעה ברורה ומוחלטת שהעיקר הוא תורה ותפילה, ואילו 
כל שאר ענייני האדם הגשמיים (כדוגמת פרנסה) טפלים 

ומשניים.
העיסוק  גם   – האדם  בנפש  קבועה  זו  שהכרה  בשעה 
לפחות  (או  הבורא  מעבודת  חלק  להיות  נהפך  עצמו 
עסקי  של  רבים'  שה'מים  חשש  ואין  למענה),  אמצעי 

הפרנסה ישטפו אותו.

(לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 7-8)

ויבא נח ובניו ואשתו... אל התיבה 
(ז,ז)

’תיבה' רומזת לתיבות התורה והתפילה. אין אדם יכול 
להסתפק בכך שהוא עצמו נכנס לתיבות התורה והתפילה, 
כלומר, שנמצא במצב של קדושה ועילוי. מחובתו ’להכניס' 

גם את בני ביתו – ”בניו ואשתו" – אל התיבה.
אלו   – ”בניך  ו)  דברים  (רש"י  אמרו  חז"ל  מזו:  יתרה 
כוללים  ו'אשה'  ’בן'  למקבל.  רומזת  ו'אשה'  התלמידים", 
קומה  שהם  בני-ישראל,  כל  כי  בני-ישראל,  כל  את  אפוא 

אחת שלמה, מקבלים זה מזה.
לעזר  זוכה  הוא  יהודי,  עוד  ל'תיבה'  מכניס  כשאדם 
טז),  (פסוק  ככתוב  הפרטית,  בעבודתו  מלמעלה  ולסיוע 
”ויסגור ה' בעדו". וכפי שאמרו חז"ל (תמורה טז) שכאשר 
והן  הנותן  הן  שניהם,  מתברכים  לעני,  משפיע  העשיר 

המקבל.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 10-8)

נבקעו כל מעיינות תהום רבה 
וארובות השמים נפתחו (ז,יא)

שני סוגי טרדות מונעות את האדם מעבודת ה':
”מעיינות תהום רבה" – טרדות הבאות מדברים פחותים 

וגשמיים, טרדות ודאגות הפרנסה וכיוצא בזה.
נעלים  מעניינים  הנובעות  טרדות   – השמים"  ”ארובות 
ורוחניים, כמו הטרדות של עסקנות ציבורית וכיוצא בזה.

העצה לשני סוגי הטרדה היא (כנ"ל) – ”בוא אל התיבה", 
להיכנס אל תוך תיבות ואותיות התורה והתפילה.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 5)

ויהי הגשם על הארץ (ז,יב)
עונש  כגון  שלילי,  תוכן  בעל  שהוא  בתורה  עניין  גם 
נלמדת  שהתורה  כפי   – הרוחני  הפירוש  לפי  הנה  המבול, 
במדרש  שנאמר  זהו  קודש.  כולו   – העליונים  בעולמות 
לא  עולם  של  ברייתו  ”מתחילת  פ"ה,א):  (בראשית-רבה 
דור  עמד  המים...  מן  אלא  עולה  הקב"ה  של  קילוסו  היה 
ויבואו  ויעמדו  אלו  יפנו  הקב"ה  אמר  בו...  ומרד  המבול 
הגשם  ויהי  דכתיב  הוא  הדא  מקודם.  בהן  שישבו  אותן 
מששת  שהיה  הגשם  אותו  כלומר,  (”הגשם,  הארץ"  על 
ימי בראשית", רש"י). היינו, שמצב העולם במשך המבול 
דומה למצבו הנעלה בתחילת בריאתו – עולם המקלס את 

הקב"ה.

(לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 16)

כשהורידן, הורידן ברחמים, שאם יחזרו 
יהיו גשמי ברכה (רש"י)

שנה  ועשרים  מאה  התשובה.  מעלת  גודל  וראה  בוא 
האריך הקב"ה את אפו, אולי יחזרו אנשי הדור בתשובה, 
אך הם לא חזרו, דבר המעיד על עוצם ירידתם ושפלותם. 
ואף-על-פי-כן, גם לאחרי שכבר התחיל המבול, היה הדבר 
תלוי באנשי דור המבול, ואילו חזרו אז בתשובה (ואפילו 
הרהור של תשובה), הרי בשעתא חדא וברגעא חדא, היו 

מי המבול נהפכים לגשמי ברכה.

(ספר השיחות תשמ"ח כרך א, עמ' 26)

ממעייני החסידות
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הביאור בזה:
היא  מה'  צרכיו  את  לבקש  ההלכתית  החובה 

כאשר האדם מרגיש את הצורך בדבר. 
אך כאשר יהודי חדור ברגש של אהבת ואחדות 
אפשרות  שקיימת  ביודעו  הרי  כדרוש,  ישראל 
’אחרון  אחר,  שיהודי  בלבד)  הספק  על  (אפילו 
שבישראל' שנמצא בדרכו לביתו בנהר פרת יצטער 

אותו  שירטיב  הגשם  על 
מאבד  שהוא  הרי  בצעידתו, 
את הצורך בירידת הגשמים, 
שייהנה  ייתכן  לא  ובוודאי 
את  שיצמיחו  מגשמים 
מקום  שיש  בשעה  שדותיו, 
צער  יגרום  שהדבר  לחשש 

ליהודי אחר.
שהיהודי  כזה,  במצב 
הגשם,  בצורך  מרגיש  לא 
את  לבקש  הלכתי  חיוב  אין 

צרכיו מה'. 
הגוף  צער  של  איסור  גם 
שירד  הגשם  שכן,  נעדר, 
את  יצמיח  לא  חשון  ב-ו' 
שהרי  יום,  באותו  הלחם 
הלחם  והפקת  גידול  תהליך 
מספר,  שבועות  אורך 
והצער הכרוך בהמתנה הינו 
מההבנה   – בלבד  תודעתי 
התבואה  צמיחת  שבעתיד 

בירידת  העיכוב  בגלל  תתעכב 
הגשמים.

צער  יחווה  אחר  שיהודי  שייתכן  ביודעו  אבל 
רצון  כל  אצלו  מתבטל   – הללו  מהגשמים  גופני 
ברגש  צער  שום  לו  אין  וממילא,  גשמים,  בירידת 
ואדרבה,  גשמים,  שואל  שאינו  מזה  במוח  או  הלב 
צערו  על  יצטער  הוא  בחשון  ז'  לפני  גשם  ירד  אם 

של ’אחרון שבישראל' שמתעכב בדרך!
העניין  הדגשת  גדולה  כמה  עד  למדים  נמצאנו 
שבגלל  בלבד  זו  שלא  ישראל,  ואחדות  אהבת  של 
טובתו של ’אחרון שבישראל' מוכן יהודי לוותר על 
צרכיו, למרות שהוויתור גורם לו צער, אלא בהיותו 
לא  הוא  ישראל  אהבת  של  ברגש  כל-כך  חדור 
תצער  אף  הגשמים  וירידת  בגשמים,  צורך  מרגיש 

הללו  שהגשמים  אפשרות  שקיימת  ביודעו  אותו 
יגרמו אי נעימות ’לאחרון שבישראל'.

עניין זה נפסק כדין בשולחן ערוך והוא מציג את 
של  ברגש  שחדורים  כמי  בוודאות  בני-ישראל  כל 
אהבת ישראל כדרוש, וכל יהודי, גם האדם הפשוט 
בגלל  גשם  בירידת  וצורך  רצון  כל  מאבד  ביותר, 

חשש שיבוא על ידי כך צער ליהודי אחר.

(משיחת ליל ז' מר-חשון. תורת 
מנחם תשמ"ו ח"א עמוד 506)

הבאת ביכורים
חז"ל לומדים (קידושין לז, 
ב) שמצוות ביכורים חלה רק 
לאחר כיבוש וחלוקת הארץ, 
שנה.  כ-14  בפועל  שנמשכו 
והחילוק  הכיבוש  לסיום  עד 

לא הביאו ביכורים.
הביכורים  הבאת  מצוות 
מביעה  לבית-המקדש 
הכניסה  על  לקב"ה  הודיה 
ההנאה  ועל  ישראל  לארץ 
רש"י  וכדברי  מפירותיה, 
ההיפך  את  מבטאת  היא 
מכפיות טובה – ”שאיני כפוי 

טובה".
יש להבין:

כבר  ישראל  מבני  יחידים 
בירושת  חלקם  את  לקבל  זכו 
וכך,  הואיל  גידולים.  הצמיחו  ושדותיהם  הארץ 
מדוע עליהם להמתין 14 שנה עד שכל כלל ישראל 
ביכורי  את  להביא  ולא  בארץ,  חלקם  את  יקבלו 
תבואתם תכף ומיד לקב"ה ולהוקיר תודה על כך?

הפנימית  האחדות  עומק  ביטוי  לידי  באה  כאן 
של עם-ישראל. מצוות הבאת הביכורים באה לתת 
תודה על שלימות הטוב. לכן מביאים ביכורים רק 
ובמיוחד  ישראל,  ארץ  בהם  שנשתבחה  מפירות 
”מקרא ביכורים", הנאמר רק ”בזמן שמחה" (רש"י 

דברים כו, יא) מתוך הנאה ושמחת הלב. 
נחלתו,  את  קיבל  לא  שעדיין  יהודי  יש  עוד  כל 
פוגע  הארץ,  ירושת  של  השמחה  לו  חסרה  ועדיין 
הדבר גם בשמחתם של כל האחרים, גם מי שכבר 

כל עוד יהודי אחד 
ויחיד לא קיבל את 
נחלתו, פוגע הדבר 
גם בשמחתם של כל 
האחרים, גם מי שכבר 
קיבל את נחלתו, מצד 

האחדות הפנימית 
שבין כל בני ישראל. 
לכן עדיין אי-אפשר 

להביא ביכורים
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כל  שבין  הפנימית  האחדות  מצד  נחלתו,  את  קיבל 
ביכורים,  להביא  אי-אפשר  עדיין  לכן  ישראל.  בני 

מכיוון שאין כאן עדיין שלמות של שמחה.
חלקם  את  קיבלו  ישראל  בני  שכל  לאחר  רק 
בארץ, ניתן להביא ביכורים ולהוקיר תודה בשמחה 

מושלמת.

(ליקוטי שיחות כרך ט, עמוד 152)

שומרים על 
התינוקות

התורה מספרת על הטענות 
בפני  השמיעו  שבני-ישראל 
במדבר:  במסעם  רבינו  משה 
נאכל  אשר  הדגה  את  ”זכרנו 
הקישואים  את  חנם  במצרים 
החציר  ואת  האבטחים  ואת 
השומים"  ואת  הבצלים  ואת 

(יא, ה).
על המילים ”את הקשואים" 
(על  מהספרי  רש"י  מביא 
שמעון:  רבי  ”אמר  הפסוק): 
לכל  משתנה  המן  מה  מפני 
שהן  מפני  מאלו?  חוץ  דבר 
אומרים  למניקות.  קשים 
ובצל  שום  תאכלי  אל  לאשה 

מפני התינוק...".
ה'  מנע  מדוע  לשאול,  יש 

מכל בני ישראל את טעמם של מינים אלו בָמן רק 
בגלל שהם טעמים שמזיקים למניקות - מיעוט קטן 

בייחס לכול עם-ישראל?
הביאור:

הוא  בפירושו  רש"י  מביא  אותו  המאמר  בעל 
ייתכן  שפעמים  היא,  שיטתו  בר-יוחאי.  שמעון  רבי 

שמיעוט מכריע את הרוב.
רבי שמעון אמר (סוכה מה, ב): ”יכול אני לפטור 
את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, 

ואילמלי אלעזר בני עמי, מיום שנברא העולם ועד 
עכשיו, ואלמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא 

העולם ועד סופו".
כלומר, רבי שמעון בר יוחאי אחז שלמרות היותם 
העולם  כל  את  להכריע  ביכולתם  ממש,  יחידים 
כולו. מפני שרבי שמעון ’רואה' את כל ישראל בכל 
הדורות כולם כמציאות אחת ממש, ולכן מעשה של 
פרט בישראל נוגע לכלל כולו.
וכן להפך: כאשר ישנו דבר 
המיעוט  את  להזיק  שיכול 
העניין  את  למנוע  כדאי 
המזיק מהרוב, כדי שלא יהיה 
שום חשש, אפילו חשש רחוק 
ביותר שתגיע רעה זו למיעוט 

בישראל.
לכן נמנעו מכל עם ישראל 
כדי  בָמן,  טעמים  מספר 
לב  ישימו  לא  שהמניקות 
שכל ישראל נהנים ממאכלים 
הן  ואז  להם,  ויתאוו  טובים 
תינזקנה מהם. בשביל טובתן 
למנוע  כדאי  המינקות  של 
מכל עם ישראל להנות מטעם 

המאכלים האלו.
היכן  עד  למדים  אנו  מכאן 
והדאגה  ההשתדלות  נדרשת 
פרטי,  איש  של  טובתו  למען 
כפי  תינוק,  הוא  אם  אפילו 
מנע  שהקב"ה  רואים  שאנו 
יהיה  שלא  כדי  בני-ישראל  מכל  טובים  מאכלים 

חשש היזק לתינוקות היונקים.
להשתדל  שצריך  שכן  כל  בגשמיות,  כך  אם 
של  הרוחנית  לטובתם  לדאוג  הנפש  את  ולמסור 
קטנים וקטנות מישראל, ולדאוג שיקבלו חינוך על 
טהרת הקודש, באופן ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה" 

(משלי כב, ו).

(ליקוטי שיחות חלק ל"ג עמוד 76)

רשב"י אחז שיחידים 
יכולים להכריע את כל 
העולם כולו. זה משום 
שרבי שמעון ’רואה' 
את כל ישראל בכל 

הדורות כולם כמציאות 
אחת ממש, ולכן 

מעשה של יחיד ופרט 
בישראל נוגע לכלל 

כולו
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(שלא  הרבי  החל  להכריז,  סיימו  שכולם  לאחרי 
הורה  ואח"כ  זצ"ל,  לאביו  הקפות  ניגון  לנגן  כרגיל) 
הכריז  כשסיימו  המקדש'.  בית  'שיבנה  שינגן  לחזן 
אודות אמירת ברכה אחרונה, ונתן את המזונות והיין 

לרב משה ירוסלבסקי עבור הכנסת אורחים.
והסתיימה  מהרגיל  קצרה  הייתה  ההתוועדות 

ב-15:00.

דברים שאירעו לאחרונה
לר' איצ'קה גנצבורג, שהכין על פי הוראת הרבי את 
עד  תרנ"ז  אלול  מט"ו  ראשון  (חלק  התמימים'  'ספר 
תחילת תש"י) והכניסו לרבי לפני שמחת תורה, אמר: 
"יישר כוח. דָאס איז ַארויס געקומען שענער ווי הָאב 

זיך געריכט" (זה יצא יותר יפה ממה ששיערתי).
בנוגע למוסד לבנות שהוקם בזמן האחרון ברוסיה, 
נשאל הרבי האם לקרוא לו בשם 'בית רבקה', והשיב: 

"הסכמה וברכה, אזכיר על הציון".
הרבי  לחצר  לחזור  להצליח  ברכה  שביקש  ליהודי 
בלי כל מניעות ועיכובים ענה: "כמובן כ"ז צ"ל עפ"י 
[=כמובן כל זה צריך להיות על-פי] חוק, אזכיר עה"צ".

יום ראשון, ז חשון
משי.  בסירטוק  לבוש  כשהוא  לתפילה  נכנס  הרבי 
שלם  סיבוב  הקהל  לעבר  הסתובב  למקומו  כשהגיע 
כשמניף בידו הק' מספר פעמים. אחר התפילה נכנס 
שנמשכה  דולרים  בחלוקת  החל  מכן  ולאחר  לחדרו 

לערך עד השעה 14:30.
להלן כמה דברים שאירעו בשעת החלוקה.

לבחור שאמר לרבי שנוסע ללמוד בכפר חב"ד נתן 
צדקה אין  ל)  דולר נוסף ואמר: "ָאפגעבן אויף (לתת 

(ב) כפר חב"ד".
הפרנסה",  "דאגות  לו  יהיו  שלא  שביקש  לאחד 
אמר הרבי: "דאגות? דאס שטערט נָאר! ס' דַארף זיין 
להיות  צריך  מפריע!  רק  זה  (=דאגות?  בה'"  ביטחון 

ביטחון בה').
לשליחות  שיוצא  לנדא  ישראל  התמים  לרב 
די  איז  "דָאס  ואמר:  נוסף  דולר  הרבי  נתן  בטורונטו 

התחלה, זָאל זיין התחלה טובה".

לאחר שביקש עבור אחד שסגור בביתו אמר: "כדאי 
שהוא יעסוק בעסקנות ציבורית".

אמר  מחר  שמתחתן  בנו  עם  שעבר  שיסגל  להרב 
הרבי: "זה זמן רב שלא התראנו זוהי שמחה. מסתמא 

בינתיים הספקת להפוך עולם שלם.
הנ"ל: "חצי עולם אולי"?

הרבי: הלואי והיית מספיק להפוך חצי עולם. הנ"ל 
עדי  ב"בנין  ברכו  הרבי  מחר.  שמתחתן  בנו  את  הציג 
לפרוטה  נוסף  שזה  ואמר  נוסף  דולר  לו  נתן  עד", 
ברדיו,  תוכנית  שמוסר  אמר  הנ"ל  הקידושין.  של 
והרבי הגיב: "שהיהי באופן של מי שיש לו מנה רוצה 

מאתים".
(כנראה  בר-מצווה  שעושה  בנו  עם  שעבר  לאחד 
האבא שופט) אמר הרבי: "שגם הוא יהיה שופט, כמו 

האבא. כוונתי שופט בשולחן ערוך".
הכניסו  כן  (שלפני  ביתו  עם  שעבר  מאנ"ש  אחד 
'פתק' בנוגע ל'שידוך' ולא הספיקו לקבל מענה) אמר 
הרבי: מזל-טוב, ובירך שיהיה בנין עדי עד. שאל איפה 
נוסף  דולר  לבת  נתן  פה  נמצא  שלא  וכשענו  החתן, 
זה לחתן, והוסיף "עכשיו את נותנת  את  ואמר שתתן 

לו, אבל אחרי החתונה הוא יתן לך כסף".
לאחד שרצה לבקש ברכה עבור חולה, אלא שבגלל 
ולכן  לבקש  יספיק  שלא  וחשב  שמות  מספר  לו  שיש 
החליט שלא לבקש, וכשעבר נתן לו דולר נוסף והוסיף 

שיהיה לרפואה שלימה (מבלי שהלה אמר משהו).
בשעה 15:30 לערך נסע הרבי לאוהל, וחזר בשעה 

19:30 לערך.
אחר תפילות מנחה וערבית בירך קבוצה גדולה של 
הייט.  געזונטער  "פאר  בחורים  היו  שרובים  נוסעים 
שנת  א  זיין  זָאל  און  רבה.  והצלחה  טובות  בשורות 

ניסים".
במשך כל השבוע הזה בירך נוסעים בנוסח הרגיל.

יום רביעי י' חשוון
לפני  בה"ב).  תענית  (מחר  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
שנכנס למכונית בדרכו למקווה נתן מטבע ניקל לאחד 
לפני  וחזר  לערך  ב-13:30  לאוהל  נסע  היום.  שנוסע 

השעה 19:00.

«
/ יומן מבית חיינו תש"נ
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'הקהלת קהילות'
גם ביחיד

יום שישי, ה' חשון
השבוע יצא 'ליקוט' מוגה מהשיחה שנאמרה באסרו 
חג כ"ד תשרי לאחר תפילת ערבית שזהו יום היארצייט 

של אמו זקנתו הרבנית הצדקנית מרת רחל ע"ה.
כ"ד  התאריך  על  מעיר  הרבי  הראשונה  בהערה 
רחל  זקנתי  דאמי  היָארצייט  "יום  לשונו:  וזה  תשרי, 
הי"ד אשת הרה"ג וכו' וכו' ר' מאיר שלמה יַאנובסקי 
ז"ל (ניקוליעב) – כמה שבועות בסיום חדשי הקיץ – 
[עד   – וכו'"  בי  וטפלה  בניקוליעב  הייתה  שנים  כמה 
עתה לא היה ידוע בבירור אחר מי אומר הרבי קדיש 

ביום זה].

שבת פרשת נח, ו' חשון
התיישב  הקהל  התפילה  אחת  קודש  שבת  בליל 
לסדר ניגונים וחזרת דא"ח. הסדר הזה התחיל בשבת 
ניגונים  הסדר  ובמקום  קצרות,  והשבתות  היות  זו 
וכו' בזמן של 'רעוא דעוין' העבירו את זה לליל שבת 

קודש. מענה הרבי על זה היה "אזכיר על הציון".
בידו  והניף  מקומו  על  הסתובב  לתפילות,  כשנכנס 

להגברת השירה. 
בשעה 13:30 נכנס הרבי להתוועדות.

תוכן השיחות:

שיחה א'
מכיוון שנמצאים אנו כעת בשבת הפרטית הראשונה 
של השנה (שהרי שבת בראשית היא שבת כללית), הרי 
שצריכה  הפרטית  לעבודה  בקשר  להתעכב  הזמן  זהו 
להיות בשבת והיא – כפי שמצינו "מעשה רב" בזמנו 
של משה רבנו וכן היה נהוג בכל הדורות, שבכל שבת 
לפניהם  דורשים  והיו  ישראל  בני  את  מקהילים  היו 
הפסוק  על  דורשים  שחז"ל  (כפי  דיומא  בעניינים 

"ויקהל משה").

יש  ומקום  מקום  שבכל  העיקר",  הוא  ו"המעשה 
להקהיל יהודים ביום השבת ולדרוש לפניהם מענינא 

דיומא ודברי תורה, בצירוף החלטות טובות.
שרוב  לציין  יש  שמחים.  ניגונים  ניגנו  השיחות  בין 

נושא ההתוועדות היה סביב הוראה מיוחדת זו.

שיחות ב' וג'
כאמור, עומדים אנו בשבת הפרטית הראשונה ולכן 
שיעורי  לימוד  על  שוב  ולעורר  להזכיר  המקום  כאן 
החת"ת, נתינת צדקה ל'קרן השנה' ולהקהיל קהילות 

בכל שבת.
יהודים  שישנם  מבלי  לבדו,  נמצא  כשאחד  וגם 
יכול  הרי   – אותם  להקהיל  שיכול  מסביבו  נוספים 
להקהיל את עשרת כוחות נפשו (כידוע הסיפור בזה).

נמצא  כשאדם  מיוחדת  מעלה  ישנה  ואדרבה, 
צריכה  לא  ולכן  רבים,  עם  כשנמצא  מאשר  ביחידות 

להיות לו עוגמת נפש מזה שנמצא ביחידות.
הגשמים  עניין  על  הרבי  התעכב  השלישית  בשיחה 
כפי שהוא בעבודת האדם – עבודה מלמטה למעלה, 
שבו  מרחשון  ז'  בערב  כעת  שנמצאים  לכך  בהתאם 

שואלים על הגשמים בארץ ישראל.
ואף שכעת איננו נמצאים בארץ ישראל – אך מכיון 
ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", נזכה בקרוב ממש להיות 

בארץ ישראל ולשאול על הגשמים.
בשיחה הרביעית הורה הרבי לאלו שהכניסו בקבוקי 
משקה שיבואו ויכריזו על פרטי האירוע שהם עושים 
החלטות  לקבל  שיש  והוסיף,  יעשו,  וכן  יראו  ומהם 
עבודה  תורה  של  הקוין  ג'  בכל  סוף"  אין  "עד  טובות 

וגמילות חסדים.
כשסיים אתה שיחה החל בחלוקת בקבוקי משקה.

/ יומן מ'בית חיינו' תש"נ
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יום פטירת הרה"ק הרב זלמן אהרון,
אחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

יום פטירתו של הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרן שניאורסאהן - הרז"א – בנו הגדול של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, 
בגיל חמישים וחצי. מנוחתו כבוד בעיר וויטבסק.

ימים אחדים קודם פטירתו שרף את כל הכתבים שרשם במשך יותר משלושים שנה. הוא צבר את האפר 
וצררו בבד לבן, וביקש שיעשו אתו חסד של אמת להניחו בקברו, וכן עשו - - - 

(שמועות וסיפורים ח"ג ע' 234)

מסופר:
כאשר נכנסו זקני החסידים ובראשם המשפיע המפורסם הרב החסיד ר' שמואל גרונם נ"ע לנחם את הוד 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ על פטירת אחיו הנ"ל, כ"ק אדמו"ר נ"ע אמר להם בזה"ל: "איהר וייסט גָאר 

ניט ווָאס ַא פליישיקער ברודער איז! [אינכם יודעים כלל מהו אח גשמי!...] 
(הלקח והלבוב ח"ב ע' ק)

תרס"ט

עתלדעת

ז'
חשון

י' 
חשון

י"א 
חשון

מאת על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

הרבי מבקש לפרסם על-דבר חובת 
הציפיה לביאת משיח צדקנו

הדברים  את  לפרסם  מעורר  אדמו"ר  כ"ק 
והדרישה  הקיווי  אודות  בספרים  האמורים 
אחד  שכל  זה  ידי  על  צדקנו,  משיח  לביאת 
 - אלו  מספרים  יצטט  שבו  מכתב  ישלח 
לעשרה מישראל ולהציע לכל אחד ממקבלי 
המכתב לשלוח מכתב עם תוכן דומה לעוד 

עשרה מישראל, וכן הלאה. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו 
ח"א ע' 538)

יום הולדת הרבנית רבקה,
אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע

מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  של  הולדתה  יום 
הרבנית רבקה בת הרבנית חי' שרה (אשת הרה"ג 
אדמו"ר  כ"ק  בת  משקלאוו),  אהרן  ר'  הרה"ח 

האמצעי. 

תקצ"גתשמ"ו


