
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 בראשית • כ"ה מר-חשוון ה'תשפ"ב

א'תט"ז

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

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
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אור וחום ההתקשרות

בהנוגע ליחידות של יום הולדת שנכנסים ומקבלים פנים אל פנים. זה דבר חדש שמעולם לא היה 
וניסינו כמה שנים. החשבון היה שזה יפעול גדולות אבל כנראה לא פעל זה... ועל-כל-פנים מכאן 

והלאה לא יהיה עוד.
ובהיות שעתה הוא שבת בראשית לכן יתנו עתה כל הברכות פנים אל פנים ממקור הברכות, וייחשב 

כאילו נכנסו ושמעו הברכות מפה אל פה. ובהנוגע לתלמידים אף שניצלו את היחידות לפתור 
שאלותיהם, הנה לא זהו הסדר כיון שלפתור שאלות צריכים ללכת להמשפיע ולקבל ממנו סדר. 
ובהנוגע יום הולדת הנה יתנהג כל-אחד-ואחד לפי מנהגי יום הולדת בעניין דלימוד התורה ונתינת 

הצדקה וכו'.
(שבת פרשת בראשית, תשל"ה)

4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי •  12 > יומן מבית חיינו • 14 > עת לדעת
 • 16 > ממעייני החסידות • 17 > לוח השבוע • 21 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

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

4.355.235.446.419.3012.301.006.26.16.50ו', כ"ה בתשרי

4.365.235.456.429.3012.301.006.24.86.49ש"ק, כ"ו בתשרי

4.375.245.456.439.3012.301.006.23.56.48א', כ"ז בתשרי

4.375.255.466.439.3012.2912.596.22.26.46ב', כ"ח בתשרי

4.385.255.476.449.3012.2912.596.21.06.45ג', כ"ט בתשרי

4.395.265.476.459.3012.2912.596.19.76.44ד', ל' בתשרי

4.405.275.486.459.3012.2912.596.18.56.43ה', א' במרחשון

4.405.275.496.469.3012.2812.586.17.26.41ו', ב' במרחשון

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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טיסה  אודות  הודעה  על  הרבי  מענה  לפנינו 
ובקשת ברכה:

ומוצלחת]  טובה  בשעה   =] בשטומו"צ  "ויהא 
בכל.

בטח לומדים השיעורים בעת הטיסה וכו'
כנהוג מאז כמובן נוסף על תפלת הדרך."

'שיעורים' בזמן הטיסההכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ה בתשרי ה'תשפ"ב – ב' במרחשון ה'תשפ"ב

בראשית | התפקיד הוא לתקן
הבריאה,  סדר  אודות  מסופר  בראשית  בפרשת   
ומפרש  לעשות",  אלקים  ברא  "אשר  בכתוב  ומסיים 
שהקב"ה  אע"פ  כלומר,  "לתקן".  המדרש)  (בשם  רש"י 
דהיינו  תיקון,  צריך  שהעולם  באופן  העולם  את  ברא 
שיש בו חסרון, מכל-מקום, מיד בתחילת הבריאה היתה 
וישלים  יתקן  שהאדם  בכדי   – זה  בחסרון  הכוונה  כבר 

את החסרון.
וידיעת ענין זה היא יסוד בכללות העבודה: 

יכול  בעולם,  ענין  איזה  לפעול  הולך  יהודי  כאשר 
לבוא היצר הרע ולטעון: כיצד הנך הולך לשנות סדרי 

בראשית?!
נתינת  לענין  עקיבא  לרבי  שטענו  הטענה  דרך  ועל 
הצדקה – שכיון שהקב"ה עשאו עני, אין ליתן לו צדקה, 

כי, אין לו לבשר ודם להתערב בסדר הבריאה.
וטענה זו היא גם בנוגע לכל ענין של עבודה ופעולה 

חסרון, הרי  בעולם – דכיון שעל-ידי-זה ממלאים איזה 
מי  הוא  "עני"  שהרי  לעני,  צדקה  נתינת  בדוגמת  זה 
שחסר לו דבר, שבדבר זה הוא "עני". ובמילא מתעוררת 

בזה הטענה הנ"ל.
והמענה על זה – "אשר ברא אלקים לעשות", "לתקן", 
וכיון שכן, הרי אינו הולך נגד סדרי בראשית, ואדרבה: 
הכוונה של סדרי בראשית היא שיהודי יתקן וישלים את 

החסרון.
וזהו הטעם שפרשת בראשית היא הפרשה הראשונה 
בעבודה,  הוראות  ענינה  התורה  כללות  כי,   – שבתורה 
ובתור הקדמה ויסוד לכל הוראות התורה נאמר בפרשת 
בראשית "אשר ברא אלקים לעשות", שכל עניני עשיה 

ותיקון, כללות העבודה, הם כוונת הבריאה, כנ"ל.

(שבת פרשת בראשית, תשט"ז. תורת מנחם חט"ו 189)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות נדרים פרק ד-ו.כ"ה בתשריו'
הל' כלי המקדש והעו־

בדים בו.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע צד.

מל"ת קנז.פרק ב.פרק ז-ט.כ"ו בתשריש"ק

מ"ע צה.פרק ג.פרק י-יב.כ"ז בתשריא'

פרק יג. הלכות נזירות.. בפרקים כ"ח בתשריב'
מ"ע צה. צב. מל"ת פרק ד.אלו. פרק א-ב.

רט.

מל"ת רב. רג. רד.פרק ה.פרק ג-ה.כ"ט בתשריג'

מל"ת רה. רו. רח. רז.פרק ו.פרק ו-ח. ל' בתשריד'

פרק ט-י. הלכות ערכין וחרמין.. א' במרחשווןה'
מ"ע צג. קיד.פרק ז.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קטו. קטז. קיז.פרק ח.פרק ב-ד.ב' במרחשווןו'
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דברמלכות

4

לגלות את
המעלה שבעולם

מדוע מקדים הבעל-שם-טוב את "ראשית" העולם ל"ראשית" התורה?
• לנשמות ישראל, בירידתן לעולם-הזה, ניתן כוח עצום, בכוחן לפעול 

עניינים נעלים וגבוהים ביותר, וחלילה, גם להיפך • התורה היא זו 
שמגלה את המעלה המיוחדת שבנשמות ישראל ובבריאת העולם • 

משיחת כ"ק אדמו"ר

א
"תורה"  במכתב1  לאחד  כתב  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
המגיד,  מהרב  שמעה  הזקן  שאדמו"ר  מאדמו"ר הזקן, 
הרב המגיד שמעה מהבעל-שם-טוב2, והבעל-שם-טוב 
שמעה מה"בעל ח"י" (כפי שנהג לכנותו), דהיינו, בעל 
חיה יחידה, שהוא אחיה השילוני3. וכל אחד מהנשיאים 

בדורו ביאר והסביר "תורה" זו.
גו'", וזה  הפסוק4 "בראשית ברא  "תורה" זו היא על 

לשונו5:
"בראשית ברא אלוקים. בראשית עניינו ב' ראשית6, 
ראשית בריאת העולם, וראשית דהתורה. בראשית ברא 
אלוקים,  ברא7  שיהיה  כדי  הם  ראשית  הב'  אלוקים, 
שיגלו את אמיתית הכוונה דשם אלוקים8. ספירת הכתר 
ראשית  ראשית9.  היא  החכמה  וספירת  ראשית  היא 

שלו  באגרות-קודש  (ולאח"ז   79 עמ'  תש"ח  בסה"מ  הנדפס  מכ'  גם  ראה   .1
ח"ט עמ' שכט).

2. ראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות ס"ד ואילך. וש"נ.
3. ראה תורת מנחם – התוועדויות ח"א עמ' 20 הערה 6. וש"נ.

4. ריש פרשתנו.
5. בהשיחה שנזכרה לקמן בפנים (בתרגום מאידיש).

6. ראה פרש"י ורמב"ן עה"פ.
אדמו"ר  כ"ק  הערת   – מג,ב).  (חולין  לחוץ  ויצא  ניקב   – הבריא  שמא  מל'   .7

בסה"מ שבהערה 14 [במקור השיחה].
8. דהיינו – אמיתית כוונת הבריאה, שהתהוותה היא משם אלוקים.

9. ראה תורת חיים בתחלתו (הערת כ"ק אדמו"ר שם).

ספירת הכתר היא העלם, וראשית ספירת החכמה היא 
דחכמה  וחיות  האור  ה'10.  יראת  חכמה  ראשית  גילוי, 
השנה,  כללות  על  נמשכים  בראשית  בשבת  שמאירים 
שכל ימי השנה, הן ימי החול ושבת ומועדים הכלליים11, 
לחדר,  הכניסה  יום  יחיד,  דכל  הפרטיים  המועדים  הן 
ומאורעותיו,  האדם  חיי  ימי  ושאר  הבר-מצווה12  יום 

כולם מקבלים משבת בראשית".
ובהקדמה – שבכלל, לא נהגו רבותינו נשיאינו לגלות 
את ה"תורות", האמרות והפתגמים הקצרים של הבעל-
ה"תורות"  שהם.  כמו  ואדמו"ר הזקן,  המגיד  שם-טוב, 
מובאות אמנם בתורת החסידות, אבל יחד עם ביאורים, 
כך שאין ה"תורות" ניכרות בפני עצמן; אבל כ"ק מו"ח 
אדמו"ר – מלבד זאת שגילה את התורות בתוך מאמריו, 

שהן. גילה גם את ה"תורות" כמו
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מה שכתב  – על-פי  והטעם לזה 
הרי  המנגד  ניצוח  ש"בשביל  לגני"13,  "באתי  בהמשך 
מבזבז (המלך) כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף 
והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור... ועוד יותר 
הנצחון  גודל  ומצד  מנגדו,  המלך  משליך  חייו  שגם 

עומד בעצמו בקשרי המלחמה".

10. תהילים קיא,י.
11. דהיינו – פסח שבועות וסוכות.

12. וכן יום הברית.
13. פי"א (סה"מ תש"י ריש עמ' 132).
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גם  גילה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  שגילה  ה"תורות"  ובין 
את ה"תורה" הנ"ל14.

הנ"ל  בשיחה  זו  "תורה"  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כשחזר 
מען  ווי  "אזוי  הצמח-צדק15  פתגם  את  לזה  הוסיף   –
דער  איז  אזוי  בראשית,  שבת  אוועק  זיך  שטעלט 
גאנצער יאר", היינו, שההנהגה בשבת בראשית נוגעת 

לשבתות ולימי החול של כל השנה.

ב
ראשית,  ב'  עניינו  "בראשית  הנ"ל  ב"תורה"  והנה, 
ראשית בריאת העולם, וראשית דהתורה", מקדים את 

ראשית דהעולם לראשית דתורה.
"שני  בתנא-דבי-אליהו16  דאיתא  מה  על-פי  ויובן 
דב רים17 קדמו לעולם, תורה וישראל, ואיני יודע איזה 
אל  דבר  ישראל  בני  את  צו  אומר  כשהוא  קודם,  מהם 
אומר אני ישראל קדמו", ש"מחשבתן של  בני ישראל, 

ישראל קדמה לכל דבר"18.
מהתורה,  למעלה  אמנם  הן  ישראל  נשמות  כלומר: 
והיינו,  התורה,  על-ידי  מתגלה  גופא  זה  עניין  אבל, 

שהתורה מגלה שנשמות-ישראל הן למעלה ממנה.
יש  כך  מהתורה,  למעלה  הן  ישראל  שנשמות  וכשם 
מעלה גם בעולם לגבי התורה, שכיוון שמעלת הנשמה 
בעולם בגוף בירידתה  היא  מהתורה)  למעלה  (שהיא 

בהכרח שגם בעולם יש מעלה לגבי  דווקא (כדלקמן), 
הנ"ל  הבעל-שם-טוב  שבתורת  הביאור  וזהו  התורה. 

מקדים את העולם לתורה.

ג
ביאור העניין:

על-ידי ירידתה בגוף היא  בנשמה  העלייה שנעשית 
כמו  הנשמה  ממעלת  למעלה   – ביותר  גדולה  עלייה 

[ביודעו  זה  על  לי  סיפר  וגם  (כנ"ל),  במכתב  לאחד  כתבה  בתחילה   –  .14
("א  חורים  בו  שיש  כלי  כמו  הדבר,  יתפרסם  סוף-סוף  הנה  לי  שמספר  שמה 
לעכערדיקע זאק"), שכאשר מכניסים בו דבר, יוצא הוא מצדו השני...], ואחר-

בסה"ש תש"י  עמ' 59 (ולאח"ז  תשי"א  בשיחה (סה"מ  כבר אמרה בעצמו  כך 
עמ' 356. וש"נ).

15. ראה גם שיחת ש"פ בראשית דאשתקד ס"ב (תורת-מנחם – התוועדויות 
ח"ז עמ' 130). וש"נ.

16. כ"ה בכ"מ בדא"ח (סה"מ ה'ש"ת עמ' 61. ועוד). וראה תדבא"ר פי"ד ופל"א. 
ב"ר פ"א, ד.

17. ובפסחים נד,א (ועוד): "שבעה דברים כו'".
18. ב"ר שם.

שהיא מצד עצמה, קודם ירידתה בגוף.
ובפרטיות יותר:

הנשמה כמו שהיא מצד עצמה גדלה מעלתה ביותר, 
כמאמר רז"ל19 שהנשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד. 
למעלה מזה – "נשמה שנתת בי טהורה היא"20, כידוע21
הכבוד  מכיסא  שלמעלה  אצילות,  על  קאי  ש "טהורה" 
שהוא בעולם הבריאה22, ועל-אחת-כמה-וכמה למעלה 
מ"תחת כיסא הכבוד" ששם חצובות הנשמות. ולמעלה 
בחינת  על  דקאי  בקרבי"20,  משמרה  "ואתה   – מזה 
עוד  ישנן  וכך  מאצילות23.  שלמעלה  דהנשמה  המקיף 
של  "מחשבתן  לדרגת  עד  מזו,  למעלה  זו  מדריגות 

דבר". ישראל קדמה לכל
עלייה,  לצורך  היא  בגוף  הנשמה  שירידת  וכיוון 
למעלה מהמצב  היא  שהעלייה  לומר  על-כורחך צריך 
בירידה.  צורך  היה  לא  כן  לא  דאם  הירידה,  שקודם 
שהיא למעלה יותר  מעלת העלייה –  ומזה מובן גודל 

מהדרגא של "מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר".
בגוף הנשמה  ירידת  על-ידי  זו נעשית  עלייה  והנה, 

עצמה. בפני דווקא, שאז נעשית מהות
אב"25,  ישמח  חכם  "בן  בעניין  אתמול24  וכמדובר 
"בנים"  שנקראים  ישראל,  נשמות  על  חכם" קאי  ש"בן 

כיוון שהם בבחינת מהות בפני עצמה,
שהלשון  אלוקה"26,  "חלק  היא  שהנשמה  גם  וזהו 
שעם  והיינו,  עצמה,  בפני  מהות  שהיא  מורה  "חלק" 
ממש,  המהות  אותו  שהוא  מורה  חלק  שהלשון  היות 
מכל-מקום, הרי זה חלק קטן שהוא מהות בפני עצמה,

ההסתר שלמעלה,  (לאחרי  שיהיה אצלם  ולכן שייך 
מעמד  שבראש-השנה27)  דז"א  דורמיטא  עניין  שהוא 
כך  כדי  ועד  פנים"28,  ולא  עורף  אלי  "פנו  של  ומצב 
מלך  של  בראשו  "אוחז  של  ומצב  מעמד  גם  ששייך 

ומורידו למטה וטומן פניו כו'"29.
אמנם, מצד גודל הירידה, שהיא ירידה שבאין ערוך
מדרגת  גם  למעלה  ערוך,  באין  העלייה  גם  נעשית   –

19. ראה זח"ג כט, רע"ב. וראה הנסמן בנצו"ז לזח"א קיג,א.
20. נוסח ברכות השחר.

21. ראה לקו"ת ראה כז,א. ובכ"מ.
22. ראה הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ה עמ' רלח הערה 39.

23. ראה לקו"ת שה"ש ל,ג. ובכ"מ.
24. בהמאמר ד"ה להבין עניין שמע"צ פ"ו (תורת-מנחם חלק כא עמ' 96).

25. משלי י,א. טו,כ.
26. איוב לא,ב. תניא רפ"ב.

27. ראה שער הכוונות עניין ר"ה. פע"ח שער ר"ה. ועוד.
28. ירמיהו ב,כז.

29. תניא ספכ"ד.
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"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר".
ישנה   – שעל-ידה  העלייה  גם  וממילא   – זו  וירידה 

בנשמות דווקא, ולא במלאכים.

ד
מה שמצינו עניין של ירידה גם אצל מלאכים, כמאמר 
"אתיוהו  זה  דרך  ועל  כו'"30,  למט"ט  "אפקוהו  רז"ל 

לאליהו כו'"31 – יש לתרץ32:
ירידה,  של  עניין  שייך  לא  אמנם   – סתם  במלאכים 
אבל כיוון שאליהו ומט"ט היו לפני זה בני אדם (שהרי 

"חנוך הוא מט"ט"33) – שייך בהם עניין של ירידה.
גירסא  ישנה  שהרי  מספיק,  אינו  זה  תירוץ  אמנם, 
בגמרא34 "הוציאו לגבריאל כו'", וגבריאל לא היה אדם 

לפני זה.
ולכן יש תירוץ נוסף – ובהקדם שעל-דרך זה מצינו 
כמו  "עומדים",  בשם  שנקראים  המלאכים  בעניין 
האלה",  העומדים  בין  מהלכים  לך  "ונתתי  שכתוב35 
דלכאורה אינו מובן, הרי מששת ימי בראשית אומרים 
עניין  היא  ששירה  וידוע36  יום,  בכל  שירה  המלאכים 
 – "עומדים"?  בשם  נקראים  למה  ואם-כן,  עלייה,  של 
והתירוץ על זה37, שהעלייה שעל-ידי אמירת שירה היא 
עלייה שבערך, והיינו, שכל העליות של המלאכים אינם 

שלהם, ולכן נקראים בשם "עומדים". אלא במדריגה
במה  שהכוונה   – לענייננו  בנוגע  זה  ועל-דרך 
שנתבאר שאצל מלאכים לא שייך עניין של ירידה, היא, 
ערוך, שכן,  שלא שייך אצלם ירידה בתכלית שהיא באין
הירידה ד"אפקוהו כו'" אינה אלא ירידה שבערך, שאין 
שלא אמיתית,  ירידה  אבל  הירידה,  עניין  אמיתית  זה 

בערך, כמו עניין המיתה, אינה שייכת במלאכים, וכמו 
כן לא שייך אצל מלאכים עניין הירידה למטה בעולם 
שכשירדו  "הנפילים"38,  מעניין   – לזה  (והראיה  הזה 

לעולם הזה נפלו לגמרי ממדריגתם ונשארו למטה39).

30. חגיגה טו,א.
31. ב"מ פה, סע"ב.

32. ראה סה"מ תרכ"ט (בהוצאת תשנ"ב) ריש עמ' קסה.
פרשתנו  זח"א  ה,כד.  פרשתנו  תיב"ע  וראה  טז,ב.  יבמות   – פסוק  תוד"ה   .33

כז, רע"א. ועוד.
34. יומא עז,א (ע"פ דפו"י וע"י).

35. זכריה ג,ז.
36. ראה לקו"ת ברכה צח,א. ובכ"מ.

37. ראה סה"מ תר"ס עמ' קז.
38. פרשתנו ו,ד ובפרש"י.

39. ראה פדר"א פכ"ב. יל"ש פרשתנו רמז מד.

בעולם-הזה,  למטה  יורדות   – נשמות  מה-שאין-כן 
בהן עניין של מיתה,  בירידה שבאין ערוך, ועד ששייך 
שזהו עניין הפכי לגמרי, וכמו כן יכולים להיות גרועים 
שכל,  בהם  שיש  כיוון  כי  מבעלי-חיים40,  אפילו  יותר 

יכול להתקיים בהם "חכמים המה להרע"41.
– פעם היה אחד שהצטיין ביותר בכישרונותיו, אלא 
אצלו,  המעלות שהיו  כל  ובמילא,  אדם",  "פרא  שהיה 
לא  לא היו לו כישרונות מיוחדים,  רק קלקלו!... אילו 
כישרונותיו  בגלל  ורק  אדם",  יודעים שהוא "פרא  היו 
ראו   – "מנגנים"  בין  בא  כשהיה  מקום...  בכל  התבלט 
מיד שהוא "שוטה"; כשהיה בא בין אנשי "מדע" – היה 
שהוא  שראו  באופן  "מדעים",  בענייני  לדבר  מתחיל 
 – לימוד  בענייני  לדבר  מתחיל  וכשהיה  אדם";  "פרא 

היה מחבר זה לזה עניינים שאין כל שייכות ביניהם...
ועל-דרך זה ישנו הפתגם של ר' יצחק מתמיד שאמר 
של  בהתוועדות  באטוואצק  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בפני 
מתמיד  שתה הר"י  הנ"ל  בהתוועדות  שמחת-תורה42 – 
והתחיל  הצמצום",  "קודם  של  באופן  משקה,  הרבה 
לומר לכ"ק מו"ח אדמו"ר מה שהונח אצלו – שהתואר 
על  רק  שייך  בו"43  למרוד  ומתכוון  ריבונו  את  "יודע 
חסיד, כי: גויים – אינם שייכים כלל לידיעה באלוקות; 
את  "לידע  להתמסר  שיוכלו  זמן  להם  אין   – מתנגדים 
בהם,  שעוסק  הגשמיים  העניינים  כל  שהרי  ריבונו", 
ובמילא  שמים"44,  "לשם הם  כו',  וטיול  ושתיה  אכילה 
ועל-אחת-כמה-וכמה  אליהם...  להתמסר  צריכים 
"לשם רק  לא  שזהו  התורה,  ללימוד  להתמסר  שצריך 
שמים", אלא "שמים" עצמם, ובמילא, אף פעם אין לו 

פנאי לחשוב אודות הקב"ה!...
לידע  החסידות,  ללימוד  שמתמסר  חסיד,  ודווקא 
את ריבונו – עליו שייך לומר "יודע את ריבונו ומתכוון 

למרוד בו"...
[כ"ק מו"ח אדמו"ר לא רצה 'לסבול' אמרה זו, אבל 
המשיך  משקה",  ביסל  "א  שתה  מתמיד  שר"י  כיוון 
המשיך  שנרדם, ואז  בדעתו, עד  שהתקבל  לטעון כפי 

כ"ק מו"ח אדמו"ר להתוועד...].
עניין  ישנו  נשמות  שדווקא אצל  לענייננו –  ובחזרה 

40. ראה תניא פכ"ד.
41. ירמיהו ד,כב.

התוועדויות  תורת-מנחם –  גם  וראה  ואילך.   200 עמ'  תרצ"ז  סה"ש  ראה   .42
ח"ד עמ' 224.

43. תו"כ ופרש"י בחוקותי כו,יד. ועוד.
44. אבות פ"ב מי"ב. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג.
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סיכום
ישנה 'תורה' מאת הבעל-שם-טוב בה מבואר 
ש"בראשית" היינו ב' ראשית – "ראשית" של 

בריאת העולם ו"ראשית" של התורה. 

בריאת  של  ה"ראשית"  קודמת  זו  ב'תורה' 
משום  זאת  התורה,  של  ל"ראשית"  העולם 

שיש מעלה בעולם על התורה.

ביאור העניין:

נשמות ישראל בהיותן למעלה הינן מאוחדות 
עם הקדוש-ברוך-הוא. בירידתן למטה, יורדות 
הנשמות ממדרגתן, הן נעשות למציאות בפני 

עצמן ונמצאות בעולם נחות וגס.

על- דווקא  עלייה,  לצורך  היא  זו  ירידה  אך 
מתעלה  היא  הרי  למטה  הנשמה  ירידת  ידי 
למקום גבוה ונעלה יותר מכמו שהייתה קודם 

ירידתה.

ישראל  בנשמות  מעלה  שיש  נאמר  במדרש 
ישראל  וישראל...  "תורה  התורה,  פני  על 
למעלתן  מגיעות  שהנשמות  מכיוון  קדמו". 
הרי  בעולם,  בהיותן  דווקא  ביותר  הגדולה 

שגם בעולם יש מעלה על התורה.

הבעל-שם-טוב  שבתורת  לכך  הסיבה  זו 
קודמת  העולם  בריאת  של  ה"ראשית" 

ל"ראשית" של התורה.

על  מעלה  ובעולם  ישראל  בנשמות  שיש  אף 
עניין התורה, גילוי מעלה זו נעשה דווקא על-

על-פי  מתנהגת  הנשמה  כאשר   – התורה  ידי 
התורה,  מנוצלים לענייני  וענייני העולם  תורה 

אז מתגלית מעלתם הגדולה והמיוחדת. 

לפי האמור, שבעולם ישנה מעלה גדולה, מובן 
שאין "לשבור" ולגרש את העולם, אדרבה, יש 

לעבוד עמו, לזככו ולהחדיר קדושה בתוכו. 

ומצד זה נעשית  הירידה בתכלית באופן שבאין-ערוך, 
גם העלייה באין-ערוך, למעלה ממדרגת "מחשבתן של 

ישראל קדמה לכל דבר".
מקדים  הנ"ל  הבעל-שם-טוב  שבתורת  הטעם  וזהו
מהתורה,  למעלה הם  שנשמות  מכיוון   – לתורה  עולם 
נמצא,  דווקא,  בעולם  בירידתם היא  מעלתם  ואמיתית 

שיש מעלה בעולם לגבי התורה.

ה
על-ידי  היא  גופא  הנשמות  מעלת  שהתגלות  כשם 
התורה (כנ"ל), כך גם בנוגע למעלת העולם, שהתגלות 
שדווקא  והיינו,  התורה,  על-ידי  היא  העולם  מעלת 
כאשר העולם מתנהג על-פי התורה אזי מתגלית מעלת 

העולם.
וזהו הביאור בתורת הבעל-שם-טוב "בראשית עניינו 
וראשית דהתורה":  העולם,  בריאת  ראשית, ראשית  ב' 
שהראשית דעולם קודמת אמנם לראשית דתורה, אבל, 
דתורה,  הראשית  על-ידי  היא  דעולם  הראשית  מעלת 

שזהו הפירוש בעניין ראשית דעולם – כשיש לאחרי זה 
הראשית דתורה.

וכאשר ישנו עניין בראשית באופן האמור – אזי "ברא 
משם  שהתהוותה  הבריאה  כוונת  שמתגלית  אלוקים", 

אלוקים (כהמשך תורת הבעל-שם-טוב).
צריך  לכן   – דווקא  בעולם  היא  שהמעלה  וכיוון 
לא  דהיינו,  גופא,  העולם בזיכוך  העבודה  אופן  להיות 
לשבור את העולם, אלא לזכך את העולם ולעשותו כלי 
על הפסוק46 שם טוב45  הבעל  פירוש  כידוע  לאלוקות, 
(מלשון  "חמור"  היותו  שעם  גו'",  חמור  תראה  "כי 
את  לעשות   – עמו"  תעזוב  "עזוב  מכל-מקום,  חומר), 

גופא כלים לאלוקות. הגשמיות
(קטעים משיחת ש"פ בראשית, מברכים החודש מרחשוון (התוועדות 
א') ה'תשי"ד. תורת-מנחם כרך כד 112-106. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה)

סכ"א. וש"נ (נעתק ב"היום  בהוספות  טוב (הוצאת תשנ"ט)  ראה כתר שם   .45
יום" כח שבט).

46. משפטים כג,ה.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

"את המאור הגדול 
לממשלת היום"

ההוראות בעבודת ה' שאפשר ללמוד מההבדלים שבין השמש לירח • 
"כדי שהשמש תשתקף בטיפת המים שבכוס, צריכים לכוון את הכוסית 
עם טיפת המים כנגד השמש" • הרבי קורא לארה"ב לנצל את אנרגיית 
השמש ולבטל את התלות במדינות הנפט הערביות • "אין נסתר מחמתו"

בהתוועדות שבת-קודש פרשת נשא תשמ"ה ('תורת-
מנחם – התוועדויות' תשמ"ה, כרך ד, עמ' 2271) אמר 

הרבי:
בשמש  להביט  יכול  שאינו  שאף  בשמש,  המביט 
עלולה  שראייה כזו  מפני עוצם בהירותה, ועד  עצמה 
להזיק למאור עיניו, ולכן מביט דרך זכוכית כהה (על-
גם  הרי   – מאירה)  שאינה  אספקלריה  ובדוגמת  דרך 

אז יודע בדיוק את צורתה של השמש.
תוכן העניין והלקח ממנו: מהעניינים שבעולם-הזה 
יש  אך  דלמעלה.  העניינים  את  לדעת  יכולים  למטה, 

לזכור שאין זה אלא באופן של "דמות" בלבד.

"כי שמש ומגן הוי' אלוקים"
את  השמש  אור  מייצג  בחסידות  רבים  במקומות 
בתמוז  בי'  הרבי  כתב  וכך  בעולם.  האלוקי  הגילוי 

תשי"ג (איגרות-קודש, כרך ז, עמ' שיב-ג):
ועל-פי מאמר רז"ל בסוטה דף יו"ד ע"א שמשון על 
 – ה'  שמש ומגן  נקרא שנא[מר] כי  הקב"ה  של  שמו 
הקב"ה  לבוא  שלעתיד  הרמז  גם-כן  שזהו   – אלוקים 
בגשמיות  בגבורתה  והשמש  מנרתיקה,  חמה  מוציא 
הוא  שכן  הוראה  גם-כן  שזהו  הקיץ,  בימי  היא  הרי 
ולכן  מהם  משתלשלים  הגשמיים  שדברים  ברוחניות 
מבואר בחסידות אשר עבודת ה' בימי הקיץ קלה יותר 

מאשר בימות החורף.
זומער  פרייליכער  געזונטער  א  להם  יהיה  הנה 

[=קיץ בריא ושמח] בגשמיות וברוחניות גם יחד...

וכך ביאר הרבי במאמרו ד"ה "להבין עניין שמחת-
תורה" תשמ"ב ('תורת-מנחם – ספר המאמרים מלוקט, 

חלק א, עמ' שעו):
הוא  שכן  מפני  והוא  בתוקפו,  הוא  השמש  דבקיץ 
אז  מאיר  הוי'  שמש  שבחינת  ברוחניות העניינים,  גם 
בגילוי. דהגם שגם אז יש המגן ונרתק דשם אלוקים, 
מכל-מקום אינו מעלים ומסתיר כל-כך, ולכן ההליכה 

בדרך התורה ומצוות אז היא בנקל יותר...

"מה שפורסם פחות"... 
(ליקוטי- תשמ"ט  ניסן  מראש-חודש  במכתב-כללי 

על  הרבי  עומד  ואילך)   218 עמ'  לב,  כרך  שיחות, 
הוראות  מהם  ומפיק  לירח  השמש  בין  ההבדלים 

בעבודת האדם:
זה  שבעניין  העובדה,  הוא  פחות  שפורסם  מה 
החיבור   – פנימית  נקודה  ישנה  מעוברת  שנה  של 
מחבירו:  שונה  מהם  אחד  שכל  והירח,  השמש  של 
השמש – יום, והירח – לילה; לשמש אור עצמי ואילו 
בירח משתקף אור השמש; לשמש ולירח יש פעילות 
פועלים  והם  מהם,  אחד  כל  של  וייחודית  עצמית 

בזמנים נפרדים.
"משפיע"  הוא  השמש  וסמלית:  רוחנית  מבחינה 

(נותן) והירח "מקבל".
כך גם בחיי האדם: יש "משפיעים" ויש "מקבלים", 
עלול  שונים...  עולמות  מהווים  והמקבל  המשפיע 
"כשמש"  לזרוח  רוצה  הוא  כאשר  יהודי...  לחשוב 
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מוכשר  הזמן  אין   – אור"  ותורה  מצווה  "נר  של  באור 
באה   – וכו'  ביהדות  ב"עני"  או  כפשוטו,  בעני,  לטפל 
כך  שלא  ודורשת,  מזכירה  ומלמדת,  העיבור  שנת 

הדבר:
אינם שני עולמות נפרדים, אלא  ה"שמש" וה"ירח" 
בורא-עולם  על-ידי  נוצרו  ששניהם  העובדה  משום 
אחד ושניהם מהווים חלקים של עולם אחד וזהה – יש 
ביניהם שייכות גדולה וקשר של אחד לרעהו, והקשר 
שהשמש  בטבע  גם  שרואים  כפי  ופנימי,  תמידי  הוא 
במקום מסויים שורר  שכן כאשר  אינה חדלה לזרוח, 

לילה שורר במקום אחר היום באותה שעה.
יתר על כן: דווקא על-ידי חיבור ה"שמש" וה"ירח", 

המשפיע והמקבל, מתבצעת הכוונה האלוקית...

בין הירח לכוכבים
אור  בקבלת  לכוכבים  הלבנה  שבין  החילוק  על 
מסקוליא  האדמו"ר  ביקור  בעת  הרבי  עמד  השמש, 

בשנת תשמ"א ('בצל החכמה', עמ' 143):
השפעה  של  באופן  השמש  אור  את  מקבלת  הלבנה 
השמש  בין  מפסיק  הארץ  כדור  כאשר  ולכן  פנימית 
השפעת  אבל  מהשמש.  מקבלת  הלבנה  אין  ללבנה, 
השמש לכוכבים היא מלכתחילה השפעה חיצונית ולכן 

היא נמשכת ומתקיימת בכל מצב.
יש  לתלמיד:  הרב  השפעת  את  הרבי  הביא  כדוגמה 
השפעה  בדוגמת  שהיא  לתלמיד  מרב  השפעה  אופן 
פנימית – כאשר רואה את פני הרב; ויש אופן השפעה 
את  רואה  אינו  כאשר   – חיצונית  השפעה  בדוגמת 
הקב"ה  השפעת  לגבי  גם  מובן  לכך  בדומה  הרב.  פני 
כפרנסה  גשמיים  תחומים  התחומים:  בכל  שהינה   –
ביצי  ועד  ראמים  מקרני  וזן  יושב  ש"הקב"ה  (כידוע 
כינים") ורוחניים, כהשפעת תורה מרזין-דרזין שבתורה 
ועד ללימוד תורה של תינוק המתחיל לדבר שפותחים 
עמו ב"תורה ציווה גו" היורש את התורה "שמש ומגן 
ה' אלוקים" – שקיימים שני סוגי השפעה: (א) השפעה 
השמש,  מאור  הלבנה  אור  השפעת  בדוגמת  פנימית, 
הכוכבים  אור  השפעת  בדוגמת  חיצונית,  השפעה  (ב) 
מאור השמש, לפי זה מובנת מעלת ההשפעה שמקבלת 

הלבנה מהשמש על הכוכבים.

המהירות – השתחוואה
שמהלך  כך  על  תמיהה  מובאת  חסידות  בדרושי 
בהתוועדות  ביותר.  עצומה  במהירות  מתרחש  השמש 

('תורת- התשמ"ה  בתמוז  ג'  קורח,  פרשת  שבת-קודש 
 (2367 עמ'  ד,  כרך  תשמ"ה,  התוועדויות'   – מנחם 

מסביר זאת הרבי כך:
שזהו בחינת השתחוואה שלו (של השמש) בביטול 
גדול ונורא, כי הנה ידוע שיש לשמש חומר וצורה, גוף 
שנפשו  לפי  גשמית  בהשתחוואה  סובב  וגופו  ונפש, 
עניין  וזהו  רוחנית.  בהשתחוואה  משתחווה  הרוחנית 
השירה שאומר נפש גלגל השמש בצאתו, כמו שכתוב 
השתחוואה  ובשעת  משתחווים",  לך  השמים  "וצבא 
שכתוב  כמו  גדולה  הנה  בקול  שירה  אומרים  שלהם 

"ברן יחד כוכבי בוקר".
הנה   – השמש  את  המנהיגים  המלאכים  לגבי  וגם 
מתבונן  השמש  את  להנהיג  הממונה  כשהמלאך 
אשר  השמש,  בהנהגת  קונו  את  לשרת  זכותו  בגודל 
דווקא הוא לתפקיד ושלי־ המלאכים זכה  מכל ריבוי 
מובנת גודל  בעולם,  שתאיר  השמש  את  חות להנהיג 
שירה  באמירת  השאר גם  בין  המתבטאת  התפעלותו 
שלו – הרי  בקול רינה גדולה! ומצד גודל ההתפעלות 
שוב אין כל פלא שמנהיג את השמש במהירות גדולה 
שכזו. ואדרבה: הפלא הוא – מדוע אינו רץ במהירות 

גדולה יותר!...

החליטו שאין החלטה
בשנת תשי"ט נשאל הרבי על ידי פלוני ששמע "ממי 
אשר  המדע  החלטת  שזוהי  כאילו...  בהחלט,  שהוא 
כשיטה  ודלא  וכו',  השמש  את  סובבת  שהארץ  ברור 
ההפכית, שכאילו הופרכה על-ידי כמה הוכחות, ושואל 

בירור בזה".
עמ'  חי,  כרך  (איגרות-קודש,  הרבי  כך  על  ומשיב 

שצג) לשואל:
הנה בעשיריות השנים האחרונות, החליטו כל אנשי 
המדע העוסקים בשטח זה, שאין כל החלטה בדבר... 
זו  שירצה...  שיטה  [באיזו]  לאחוז  ביכולתו  איש  כל 
אנשי  כל  של  מוחלטה  והכי  אחרונה  הכי  החלטה 

המדע בדורנו זה.
אודות  המדברים  המקראות  שכל  מובן  זה  ועל-פי 
ללמדם  יש   – וכו'  לארץ  מסביב  השמש  הליכות 

כפשוטו, ואין על זה כל קושיה.
"במענה  באייר  בכ"ה  נכתב  המכתב  מעניין:  [פרט   

למכתב מז"ך תשרי!"...]

"אינני מכיר 'הוכחה מדעית' כזאת"...
תשכ"ד)  כך כותב הרבי במכתב ששיגר (בט' באייר 
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בתגובה  פרעס',  ג'ואיש  'דה  היהודי  העיתון  למערכת 
לפרסום מאמר הקובע כי על-פי המדע כדור הארץ סב 
סביב השמש. זוהי הקביעה ששיגר הרבי ('מורה לדור 

נבוך' עמ' 128):
כבוד העורך:

בגליון  שהופיע  ותשובות"  "שאלות  לטור  בתייחס 
את  לקרוא  מאוד  הופתעתי  באפריל,  ה-10  של 
נתן לשאלה: "האם  הטור  בעל  שהעיתונאי  התשובה 
הולכת  השמש  או  השמש,  סביב  מסתובבת  הארץ 
סביב הארץ?". בתשובתו, הרב שלום קלאס קובע את 
שהארץ  הוכיח  המודרני  "המדע  הנחרצת:  הקביעה 

מסתובבת סביב השמש", וכו'.
ואינני  שנים,  מספר  במשך  אסטרו-פיזיקה  למדתי 
מכיר "הוכחה מדעית" כזאת, כפי שמציע בעל הטור 

שלכם.
במאה  הנפוצה  המדעית  ההשקפה  בזאת:  ויובהר 
השמש.  סביב  סובבת  שהארץ  היתה  האחרונה 
אפילו אז, לא החשיבו זאת לעובדה מוכחת, אלא רק 
לתיאוריה יותר מתקבלת. עם זאת, מכיוון שתיאורית 
ליסוד  והפכה  אוניברסלי,  באופן  התקבלה  היחסיות 
היא,  בהווה  המדע  השקפת  המודרני,  המדע  של 
נמצאים  גופים  שני  שכאשר  זאת,  לתיאוריה  בהתאם 
בתנועה בחלל זה ביחס לזה (כמו השמש והארץ), לא 
מהם  ומי  נייח  מהם  מי  להוכיח  מדעית  מבחינה  ניתן 
כמה  עד  אחרות,  במילים  נעים.  שניהם  האם  או  נע, 
שאפשר לדבר על הוכחה מדעית במצב זה, המסקנות 
בעל הטור  של  שצוין בקביעה  ההיפך ממה  בדיוק  הן 
שההוכחה  היינו,  למעלה,  שצוטטה  שלכם  המכובד 
המדעית היחידה היא שלא ניתן לברר מבחינה מדעית 

האם השמש סובבת סביב הארץ או להיפך.

מנוקדת המבט של המדע
באותו נושא כתב הרב בכ"ח באלול תשכ"ג ("כמובן 
ערך  שגודל  אלא   – למכתבים  גרמא  הזמן  עתה  אין 
 – מכריע"  הקודש)  טהרת  (על  ולימוד  חינוך  ענייני 

איגרות-קודש, כרך כב, עמ' תקט):
היחסיות  בשיטת  מהיסודות  אחד  אשר  ...ידוע 
השנים  בעשיריות  המדענים  כל  דעת  על  שנתקבל 

האחרונות הוא:
הנמצאים  גורמים  שני  של  ל"סיסטמה"  שבנוגע 
מי  לקבוע  אי-אפשר  לשני,  אחד  יחסית  בתנועה 
מפני  ולא  המתנענע,  ומי  מנוחה,  של  במצב  הנמצא 
החיסרון בידיעתנו עתה, כי אם מפני "טבע" העניינים, 
זאת אומרת שבנוגע לשאלה האמורה וכיוצא בזה, אין 

ברור  מענה  הוא  שולל   – ואדרבה  עמדה,  כל  למדע 
בהאמור. ועוד יותר – באם תמצאנה קושיות על סברא 
אחת, יש דוגמתן גם בנוגע לסברא השנייה, וכמבואר 

בשיטת היחסיות בארוכה.
ויאמר  שהוא  מי  יבוא  שבאם   – מובן  מהאמור 
פלוני  שגורם  לקבוע  בוחר  שיהיה  טעם  שמאיזה 
המדע מנקודת  אי-אפשר  סביבו,  סובב  והשני  עומד 

– שתימצא על זה איזה סתירה.
היתה  אגב – גם לפני קום שיטה האמורה לא  דרך 
שלילה מוחלטת של שיטת פטולמיס (שהארץ לעולם 
עומדת והשמש סובב סביבה), כי אם הצהרה ומסקנא 
על  מאשר  יותר  גדול  זו  שיטה  על  הקושיות  שמספר 
השיטה שעל שם קופרניק אבל גם על שיטת קופרניק 
מקומו  כאן  ואין  הבנות,  ואי  "קושיות"  כמה  הקשו 

להאריך.

בנוי על עזר ה' והאמונה בה'
בספר 'מה רבו מעשיך ה' (עמ' 324 ואילך) פורסמו 
שנאמרה  תשמ"א)  בניסן  (בי"א  הרבי  משיחת  קטעים 
כוח  את  לנצל  הרבי  קרא  ובה  החמה'  ל'ברכת  בקשר 

אנרגיית השמש. וכה אמר:
האנרגיה שבמדינה זו,  עד שיפתחו את כל מקורות 
של  כוחם  את  הדרך לבטל  את  ולכל לראש – ימצאו 
המתנגדים לכך במדינה זו, שמסיבות שונות ומשונות 
מונעים את פיתוח אוצרות האנרגיה שבאדמת הארץ, 
ומפורסמות  ידועות  סיבות  מצד  וכדומה,  פחם  נפט, 
[=רשמית: בעיות איכות הסביבה]. וגם לאחר שיבטלו 
זמן  לעבור  יצטרך  בהם, הרי  להתחשב  ויפסיקו  זאת, 
ארוך עד שיוכלו לפתח בפועל את מקורות האנרגיה, 
אחרות  ממדינות  והבקשות  ההכנעה  שתתבטל  עד 

שיואילו לספק נפט לארה"ב.
שישנה  בהדגשה,  שוב  החמה'  'ברכת  מזכירה  לכן 

דרך ברורה וסלולה לפתור זאת:
שכבר החלו בפיתוחו לפני שנים, אנרגיה  יש נושא 
שאין  סכנות  בכמה  כרוך  זה  שנושא  אלא  גרעינית, 
כאן המקום להאריך בהן, וכן בכמה עיכובים נוספים, 
שיש להם רווח  החל מהעיכוב הנובע מאותם גורמים 
פרטי מכך שהם מונעים את המדינה מלהיות עצמאית 
של  וההכרחי  העיקרי  מהעניין  החל  העניינים,  בכל 
ובתי- המפעלים  הפעלת  תלויה  שבו  האנרגיה, 

המלאכה שבמדינה זו עצמה.
אולם ישנו הפתרון של "חמה בתקופתה":

כבר החלו בכמה מדינות, גם במדינה זו, להשקיע – 
באופן קטן שבקטנים וב"זעיר אנפין" לגמרי – בפיתוח 
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להפוך  ש"אין נסתר מחמתו",  אנרגיית השמש  וניצול 
בתי  להפעיל  שיוכל  מניע  לכוח  השמש  חום  את 

חרושת וכיוצא בזה.
חום השמש נמצא בשפע רב ביותר בדרום המדינה, 
ובסך-הכול זהו הדבר הקל ביותר להוביל את אנרגיית 
קצר  זמן  דורש  זה  נושא  המדינה.  קצווי  לכל  השמש 
אנרגיה  מקורות  לפיתוח  הדרוש  לזמן  יחסית  ביותר, 

אחרים הדרושים לחימום וכו'.
כדי שיכלו להצליח בזה, הרי זה כאשר יהיה הדבר 
בנוי על עזר ה' והאמונה בה', ואז לא יתחשבו בעלילות 
אישים  רווחים  להם  יש  שאולי  מבני-אדם  שבאים 
ישחרר  יחסית  קצר  זמן  ובמשך  הפיתוח,  ממניעת 
לאותן  משועבדת  מלהיות  המדינה  כל  את  הדבר 
סיבה  מאיזו  אשר  באדמתן,  נפט  שיש  מדינות-זוטא 
שתהיה הפיקו זאת אנשי ארה"ב עצמם, והוציאו זאת 
שם "מן הכוח אל הפועל" כדי לספק נפט לכל העולם 

כולו.

לנצל את הכוחות שה נותן
השמש  אנרגיית  ניצול  על  בדברו  הרבי  אמר  ועוד 

(שם, עמ' 328):
אין  עצמה.  ארה"ב   – המדינה  טובת  זאת  כאמור, 
'חולה'  עבור  או  אחרים,  עבור  וחסד  טובה  בקשת  זו 
כלשהו, אלא זו טובת המדינה שתשתחרר מהשיעבוד 
מוצדק,  בלתי  לגמרי  שהוא  שיעבוד  הנפט,  למדינות 
מדינות],  אותן  [מצד  תודה  הכרת  מהעדר  רק  הנובע 
למדינה  שהעניק  לה',  רוצים להודות  ולא  מבינים  לא 
נקרא  שהדבר  הלשונות  ואנרגיה (ככל  מרץ  מקורות 
החל מכוח השמש, וכפי שאמרנו כעת בברכת  בהן), 
אחת  פינה  אפילו  שאין  מחמתו",  נסתר  "ואין  החמה 

ויחידה בעולם הנסתרת מחומה של השמש.
אלא שבזה יש דרגות שונות, וישנם מקומות שבהם, 
ניתן  מקומי,  לשימוש  די  במקום  שיש  כך  על  נוסף 
שניתן  ועד  שבסביבה,  לשטח  אנרגיה  מהם  להפיק 
להוציא  שניתן  ועד  כולה,  המדינה  לכל  זאת  להוביל 
והותר,  די  שיהיה  באופן  הפועל"  אל  הכוח  "מן  זאת 

כדי להשפיע גם למדינות אחרות.
בתוקף  יפעלו  זה,  משיעבוד  החירות  תגיע  וכאשר 
עצם  אלא  ב'תוקף',  צורך  אין  וכלל  ביותר,  גדול 
המציאות שהדבר ייוודע ברבים יבטל את הלחץ, כיון 
ששוב אין במה לאיים, ויראו שאין מתחשבים באותם 

גורמים שרצו למנוע זאת.
ועושים זאת מצד ציווי ה' – לנצל במילואם את כל 
את  ועל-אחת-כמה-וכמה  בכלל  נותן  שה'  הכוחות 

הכוחות שה' נותן למדינה, למלכות-של-חסד.

משתקפת בטיפת מים
השמש  אודות  מוסר  בספרי  הידוע  ב"משל 
בים  שמשתקפת  כשם  מים  בטיפת  כולה  שמשתקפת 
בשנת  מסויימת  בהזדמנות  הרבי  השתמש  הגדול", 
תשמ"ה ('תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ה, כרך ד, 

עמ' 2058):
"חלק  היא  מישראל  ואחת  אחד  כל  של  נשמתו 

אלוקה ממעל" שקדמה לעולם.
מישוש,  מלשון  "ממש",  של  באופן  הוא  זה  ועניין 
כלומר, עניין זה הוא בגילוי כל-כך עד שניתן להרגיש 
שגם בהם  בשאר איברי בגוף  זאת בחוש המימוש גם 
(למרות שאין זה בתוקף כל-כך  המישוש  נרגש חוש 
כבאצבעות היד). וכל זה בתנאי שהוא מפנה כוחותיו 
אל הנשמה! והטוענים שאינם מרגישים את הנשמה, 
ומכל-שכן שאינם יכולים לממשה – הרי זה מפני שהם 
הזהב"  ל"עגל  פונה  כאשר  אחרים!  לדברים  פונים 
(כאשר מכניס ידו ל"כיס" וממשש את ה"כסף"...) אין 

כל פלא בכך שאינו מרגיש וממשש את הנשמה!
תשתקף  שהשמש  כדי  בשמש:  נראה  זה  עניין  וגם 
עם  הכוסית  את  לכוון  צריכים  שבכוס,  המים  בטיפת 

טיפת המים כנגד השמש!

בלשון בני-אדם
באחת ה'יחידויות' שזכה להן הרה"ת ר' ראובן (ז"ל) 
דונין (הדבר היה עוד בימי בחרותו – 'מקדש מלך', כרך 
ב, עמ' 419-418) שאל את הרבי בדבר האמור בחז"ל 
"נקדימון בן גוריון שנקצרה חמה בעבורו", ואילו בכמה 
מקומות מוסבר שעניין יום ולילה נמצאים בו-בזמן על 
אותו כדור, ולפי זה טעון ביאור מה שאומרים "ובוקע 

חלוני רקיע"?
הרבי השיב בהרחבה, ורק חלק מהמענה נרשם על-

ידי השואל:
בני  בלשון  תורה  דיברה  אך  אור,  תמיד  יש  בשמש 
חלוני  "בוקע  אכן  הארץ,  על  עומד  שאדם  וכפי  אדם, 

רקיע".
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
21

"על כל אחד להשפיע 
על מניין יהודים לכל 

הפחות"
התוועדות ראשונה בה הרבי מקדש על היין • ברכה לילד שסבל ממצב 
בריאותי חמור, ומופת הבראתו • עדותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ על 

הרבי • יומן מיוחד משנת תשי"א

יום שישי, ערב שבת-קודש פרשת 
בראשית, כ"ה תשרי

בימים אלו כתב הרבי מכתב כללי־פרטי הנושא את 
לתלמידי  שנשלח  ה'תשי"א"  תשרי  "שלהי  התאריך 
הישיבות שבכל אתר ואתר כמענה על מכתביהם, ובו 
נאמר "הפ"נ שלו נתקבל, וקראתיו בערב יום הקדוש 
על הציון, ואחר-כך בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, 
שלשם נכנסים לנתינת פדיונות ויחידות". את המכתב 
ירא-שמים  להיות  שיגדל  רצון  "ויהי  הרבי  מסיים 
חסיד ולמדן ונשיא המוסד שלומד בו, הוא כ"ק מו"ח 
ראו  רצון:  בשביעת  עליו  לומר  יוכל  הכ"מ,  אדמו"ר 

גידולים שגידלתי".

שבת פרשת בראשית, מברכים החודש 
מרחשוון, כ"ו תשרי

אחרי התפלה התקיימה התוועדות של הרבי.
וטעם  היין,  על  הרבי  קידש  ההתוועדות  בתחילת 
הראשונה,  הפעם  (זו  לפניו  מונחים  שהיו  מהמזונות 
בעת  מקדש  שהרבי  שבט,  בי'  ההסתלקות  מאז 
בשיחות  שנאמרו  נקודות  כמה  להלן  ההתוועדות). 

הק', עם תיאור ממהלך ההתוועדות:
כ"ק  במכתב  הנאמר  את  ביאר  הראשונה  בשיחה 
תרפ"ט  יום-הכיפורים  (ממחרת  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח 
שבשבת  זו)  שנה  של  הסוכות  חג  בקונטרס  נדפס   —
אור  ותוספת  השלמה  "כעין  להיות  צריך  בראשית 
התורה  בפנימיות  הלימוד  שעל-ידי  וביאר  טוב",  כי 

מגיעים לגילוי האור דלעתיד.
בהמשך ההתוועדות המשיל הרבי את עבודת האדם 
לרכבת, ואמר שבכללות ישנם שני סוגי רכבות: רכבת 
שנוסעת ישיר, ורכבת שעוצרת בכל תחנה. ובעבודת 

ה': העניין ד"אחישנה" והעניין ד"בעתה".
בתחנות גופא ישנם שני סוגים של תחנות — קטנות 
הקטנות  בתחנות  שביניהם:  ומהחילוקים  וגדולות, 
הגדולות  בתחנות  ואילו  רגילים,  נוסעים  רק  מעלים 
בזה, מפני  מעלים גם חבילות כבדות, בהמות וכיוצא 
החודשים  וברוחניות:  רב.  לזמן  אז  עוצרת  שהרכבת 
אלול ותשרי, וכן ימים-טובים בכלל, נחשבים לתחנות 
ולכך  קטנות,  תחנות  הם  השנה  ימות  ושאר  גדולות, 
ומצב  במעמד  שנמצא  מי  גם  ותשרי,  אלול  בחדשי 
שהנפש הבהמית שולטת עליו יכול לעלות לרכבת — 

תש"י-תשי"א / יומן מתוך 'ימי בראשית'
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על-ידי עבודת התשובה.
צפירה,  משמיעים  לדרך  יוצאת  שהרכבת  לפני 
כדי לעורר את אלו הטרודים בענייניהם שלא ישכחו 
אלול  בחדשי   — ברוחניות  גם  וכך  לרכבת.  לעלות 
ותשרי תוקעים בשופר, כדי לעורר את אלו הטרודים 

בהבלי העולם שלא ישכחו לעשות תשובה.
וכמו שברכבת ישנן מחלוקות שונות עבור נוסעים 
ברמות שונות (עשירים, בינונים וכו') – כך גם בעבודת 
ה': יש אנשים המתקשים להשתלב בעבודה של ראש-
נוטים  הם  המרירות,  בקו  שהיא  ויום-כיפור  השנה 
לשורר ולרקוד וכו', נותנים קרון מיוחד הנקרא בשם 
בשמחת- השמחה  בקו  עבודתם  ועל-ידי  "שמחה" 
על-ידי  פועלים  שאחרים  מה  את  פועלים  הם  תורה 
קו המרירות בראש-השנה, ועל-ידי זה יכולים גם הם 

לעלות על ה"רכבת" הנוסעת לקראת משיח צדקנו.
לומר  הקהל  לכל  הרבי  הורה  ההתוועדות  באמצע 

לחיים.
בהתוועדות נכח אביו של ילד שחלה באופן קשה, 
הרופאים כבר התייאשו ממנו, רחמנא ליצלן, והכריז 
שמו)  את  (ואמר  הילד  מברך את  הקהל  ש"כל  הרבי 

ברפואה שלימה", כל הקהל ענה אמן!
בקריאה  הרבי  יצא  ההתוועדות  סיום  לקראת 

מיוחדת לכל אנ"ש והתמימים שי' ברחבי תבל:
על  לפחות  ואחד  אחד  כל  ישפיע  כסלו  י"ט  עד 
במחשבה,  ומצוות  תורה  בענייני  יהודים  "מניין" 
בדיבור ובמעשה, כלומר, להשפיע על כל אחד מתוך 
ה"מניין" בשלושת הדברים, בשניהם או לפחות באחד 
בדיבור  התלויות  מצות  מעשיות,  מצוות  קיום  מהם: 
– בעיקר בתורה, ובמחשבה – בעיקר בעבודה שבלב 

זו תפלה.
כשיגיע י"ט כסלו, ראש השנה ("אתם נצבים היום") 
הרבי  ואחד לעצמו את פני  אחד  כל  יתאר  לחסידות, 
ויאמר: הנה המניין שקרבתי ליהדות ("כולכם", כאיש 

אחד).
אחרי אמירת ברכה אחרונה, הוסיף הרבי ואמר שגם 

קטנים שהגיעו לחינוך מצטרפים ל"מניין" זה.
ישלח  אחד ואחד  שכל  כדאי ונכון במאוד  כן,  כמו 
שמם  שלו,  ה"מניין"  רשימת  את  כסלו,  לי"ט  לכאן 
כ"ק  של  הציון  על  זאת  שיקראו  כדי  אמם,  ושם 
בתוככי  המתעסקים,  כל  על  שיעורר  אדמו"ר,  מו"ח 
טובה  לשנה  ויחתמו  שיכתבו  ישראל,  בני  אחינו  כל 

בלימוד החסידות ודרכי החסידות.
אל  הנ"ל  החולה  הילד  את  הביאו  הבדלה  אחרי 
ושפתיו  במאוד,  נפוח  היה  הילד  של  (ראשו  הרבי 
הנך  הרבי: "עכשיו  לו  ואמר  ישמור)  ה'  כחולות,  היו 
שתתחיל  יתברך  ה'  ויעזור  חדש,  רפואה  לבית  נכנס 
ללכת בדרך הישר. תהי' יהודי טוב וייתן לך ה' יתברך 

רפואה שלימה". 
בשארית כוחותיו ענה הילד "אמן"! ומיד לקחו אותו 
לבית הרפואה. הרבי עמד בפתח "770" (חגור באבנט) 
בתוכה  ישב  את המכונית שהילד  הק'  במבטו  וליווה 
עד שנעלמה מעיניו הק' (הערת המערכת: ראה ביומן 

זה, בתאריך ג' כסליו, שמצבו של הילד הוטב).

יום רביעי, ל' תשרי, א' דראש-חודש 
מרחשוון

על-פי הוראת הרבי אתמול לרב ישראל ג'ייקובסון 
הערב  ארגן  ראש-חודש,  של  הלילות  בשני  להתוועד 

הת' דוד רסקין התוועדות בבית-המדרש.
הרה"ת ר' דובער בוימגארטן סיפר סיפורים שונים 

בשם אחד מהחסידים:
א) פעם דיבר אליו כ"ק אדמו"ר הכ"מ אודות הרבי 
מחתני  לקבל  איך  יודעים  "אינכם  לו:  ואמר  שליט"א 
שני  צם  הוא  באבנט,  חגור  תמיד  הולך  הוא  (הרבי), 
וחמישי, הוא תמיד ער בשעה ארבע לפנות בוקר – או 
בקי,  הוא  ער,  כבר  שהוא  או  לישון,  אז  הולך  שהוא 
מלבד ש"ס בבלי וירושלמי, בתורה-אור עם ההגהות 

בכל ספרי החסידות". 
ר' דובער בוימגארטן סיים בשם אותו חסיד: "חבל 

שהיינו שוטים ולא ידענו לנצל זאת כדבעי".
כ"ק  קרא  בואו של הרבי לארצות-הברית,  ערב  ב) 
אדמו"ר הכ"מ לאחד מזקני החסידים ואמר לו שייסע 
טובים'  'ידידים  עמו כמה  וייקח  הרבי  פני  את  לקבל 
הנ"ל שאל: "את מי למשל?", וענה  ("גוטע פריינד"). 

כ"ק אדמו"ר הכ"מ: "את ר' יוחנן" (גורדון).
לארצות-הברית  לבואו  הראשונה  בתקופה  ג) 
עם  דבריו  מתוך  ב"770",  הק'  בחדרו  הרבי  התגורר 
הרבי  בתורה.  העצומה  גדולתו  על  עמדו  התלמידים 
היה נוהג לשאול שאלות "לחידודי", כמו: כמה פעמים 

מופיעה התיבה "פר" בתורה, וכיוצא בזה.
ד) בשמחת תורה הראשון של הרבי בארצות-הברית 
בהתוועדות  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  ציווה  תש"ב),  (שנת 
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בראש-חודש36.
ציפורניים  ליטול  שלא  החסיד,  יהודה  ר'  צוואת   *

בראש-חודש37.
* נוהגים שלא להסתפר (ושלא ליטול הציפורניים) 
בראש-חודש38. גם תספורת-מצווה לילד בהגיעו לגיל 

שלוש, תידחה ליום אחר39.
* גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד 
שהיא  היחידה,  בחינת  שבו,  משיח  ניצוץ  מישראל 
המשיח,  של  נשמתו  הכללית,  יחידה  מבחינת  ניצוץ 
ענייניו,  ובכל  מציאותו  בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי 
שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי 
כפשוטו  ועד  צדקנו  משיח  וביאת  התגלות  נעשה  זה 

ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד"40.

36. שו"ע ורמ"א סי' תיז ס"א, שהפרטים תלויים במנהג המקום. יש מקומות 
זו,  מלאכה  מודגשת   948 עמ'  ח"ב  תשד"מ  [בתורת-מנחם  תפירה  שאסרו 
היום  שלא לצורך  וגיהוץ  ח"ג סי' רמד], סריגה, כיבוס (ידני),  וצויין לתשב"ץ 
(ראה שם: שערי-תשובה ס"ק ג. כף-החיים ס"ק ל,לב. אשל-אברהם להרה"צ 
העוסקות  נשים  ש"אצלנו"  כתב  ס"י  שם  ובערוך-השולחן  מבוטשאטש). 
באומנות – עושות מלאכה, שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן (ואצ"ל ביחס 
למלאכות הקשורות בחינוך, ראה ס' חול-המועד כהלכתו, פרק ו, סעיף עה).
מח.  אות  ריה"ח  צוואת  ד,  ס"ק  בבדי-השולחן  עג  סי'  קצות-השולחן   .37
וראה בס' מנהגי ר"ח-חב"ד פי"א הע' 2, ובס' קיצור הלכות משו"ע אדמוה"ז 

ב'מילואים לסי' רס-רסב (עמ' נד).
ומה  יהודה החסיד (שם). שו"ע אדה"ז סי' רס ס"א.  מצוואת רבי  זה  גם   .38
במילואים (א)  נטילת הציפורניים, ביאר  את  שם  ואדה"ז  שלא הביאו המ"א 

לסי' זה בסו"ס 'קיצור הלכות משו"ע אדה"ז', מפני שבעש"ק יש להקל בזה.
הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' שב שדן בזה, ומסיים: "ולדעתי  39. ראה 'שערי 
יש לעשותה (תיכף) לאחר ראש-חודש". וכן במענה שלאח"ז. סיבת הזריזות 

בזה, ראה שם עמ' שא.
40. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.

יום חמישי
א' במרחשוון, ב' דראש-חודש

* תקופת תשרי – היום בשעה 9:00. יש להיזהר אז 
לא  (אף  מגולים  אז מים  ואין להשאיר  משתיית מים, 

במקרר).
יעלה ויבוא: התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, 
ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – 
מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא 

התפלל ערבית.41
בערבית  ונזכר  במנחה,  ויבוא  יעלה  ששכח  מי 
מוצאי-ראש-חודש – לאחר 'שמונה עשרה' של ערבית 
'שמונה  שוב  יתפלל  ואחר-כך  מזמור,  איזה  יאמר 
דווקא  נדבה  בתורת  וזאת  מנחה,  לתשלומי  עשרה' 
(ואין צריך לחדש בה דבר, כיוון שמתפלל אותה מפני 

ספק)42.

יום שישי
ב' במרחשוון

סכום   – 'משנה'  לצדקה  נותנים  בערב-שבת-קודש 
כפול, גם בשביל יום השבת43.

41. שו"ע אדה"ז סי' קפח סעיף יז.
42. לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' קט סעיף יז, ועיי"ש בסעיף ה.

43. ראה הנלקט ב'שערי צדקה' סי' סא.
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בפרשת  עולים  לארבעה  קוראים  התורה:  קריאת 
עולה  "וידבר...   – כהן  כח,א-טו):  (במדבר  פינחס 
עד)...  (וממשיך  להם"  "ואמרת  חוזר   – לוי  תמיד". 
ונסכה".  תמיד...  "עולת   – שלישי  ההין".  "רביעית 
קדיש.  חצי  ונסכו".  חדשיכם...  "ובראשי   – רביעי 

הגבהה וגלילה. אשרי, ובא לציון.
רם25.  בקול  ולא  לעצמו,  לציון  ובא  מסיים  הש"ץ 
'יהללו' ומכניסים ספר-תורה לארון-הקודש.  אומרים 
דרבנו-תם.  תפילין  ומניחים  דרש"י  תפילין  חולצים 
זכירות.  שש  והיה-כי-יביאך.  קדש,  קריאת-שמע, 

חולצים תפילין דרבנו-תם26.
ה"שץ אומר (ולפחות מסיים בקול27) איזה מזמור28, 

חצי קדיש, תפילת מוסף.
את  אבל  מוסף,  קודם  מניחים  התפילין  כל  את 

השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה.
בהלל  מברך  ביחידות  המתפלל  גם  אשר  נוהגים 
תחילה וסוף אף בימים שאין גומרים בהם את ההלל29.

שכח לומר יעלה ויבוא30:
בתפילת ערבית – אינו חוזר. 

לאחר  הסתפק)  (או  נזכר  אם   – ובמנחה  בשחרית 
את  יסיים  לציון",  שכינתו  "המחזיר  של  "ה'"  אמירת 
הברכות  בין  ויבוא"  "יעלה  יאמר  הברכה,  חתימת 

וימשיך "מודים".

לתפילת  ולא כנהוג להסמיכו (גם)  הקדיש,  את  כי אז יצטרך לומר מייד   .25
מוסף (וכפי שהורה פעם הרבי, וראה נימוקי או"ח סי' נה).

ללב, שאלה שצריכים לחלוץ  26. בכף-החיים סי' צא ס"ק כו הביא מס' יפה 
מלבושם העליון מפני הנחת תפילין על הזרוע, צריכים לחזור וללבשם אחר-

כך כי אין כבוד לעמוד כך לפני המלך ולהתפלל, יד חולצת ויד לובשת, עיי"ש. 
אין נזהרין בזה. וי"ל  הביא ש"רבים  אבל בס' מנהג ישראל תורה שם ס"ק ד 
עיי"ש.  בכך",  כמצוותו  הוי  התפילין  על  העליון  הבגד  ללבוש  דקשה  דכיוון 
ע"ה  חן  דובער  ר'  (והרה"ח  השרוול  ללא  הזרוע  את  להשאיר  מנהגנו  ואכן 
מסר בשם הבעש"ט שאין להכניס את השרוול מתחת האבנט), ואף לתפילת 

מוסף אין מחזירים את השרוול, וכן נהג הרבי.
27. ע"פ ספר-המנהגים עמ' 6. 

כ"ק  שטז.  עמ'  ח"ב  ליקוט'   - המאמרים  'ספר  מהורש"ב,  אדמו"ר  כ"ק   .28
אדמו"ר נשיא דורנו, אג"ק ח"כ עמ' רפג.

טז עמ' פד. כ"ק אדמו"ר מהורש"ב  29. ספר-המנהגים שם, וראה אג"ק חלק 
נ"ע נהג לברך בעצמו על הלל דר"ח גם כשהתפלל בציבור. ואמנם הוא ציין 
זאת כמנהג בית הרב בלבד, וציווה שלא לספר עד"ז – 'רשימות' כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו, חוברת ח, ס"ע 20; 'רשימות היומן' עמ' רי, וש"נ. אך בהתוועדות 
תשמ"א (שיחות-קודש תשמ"א ח"ד ס"ע 322,  מנ"א  החודש  מברכים  שבת 
'אריינכאפן' ולומר  ברבים, כ'מנהג חסידים' -  הרבי  זאת  סיפר  מוגה),  בלתי 
כמוהו  הרבי  ע"י  לרבים  המנהגים  גילוי  (והרי  בחשאי.  בעצמו  הברכה  את 

כהוראה בזה, כמ"ש בשיחה הנדפסת בראש ס' המנהגים).
המסקנא  ראה  וחוהמ"פ,  בר"ח  בהלל  אמן  לעניית  הפסקה  לעניין 
מאשר  יותר  לענות  אין  כנראה  אדמוה"ז  שלפי  תמא,  גיליון  ב'התקשרות' 

בברכות ק"ש (דלא כמ"ש כמה מלקטים ובגיליון שלח), וש"נ.
 – ז"ל  נאה  הגרא"ח  פסקי  ובפרט  בנושא,  הפוסקים  בדברי  נרחב  לדיון   .30

ראה 'התקשרות' גיליון ת"ת.

אם כבר התחיל "מודים" ועד סיום יהיו לרצון השני, 
ה' של  חוזר ל"רצה" (ורק אם נזכר לאחר שאמר שם 
"למדני  יאמר  שלום',  'שים  או  'מודים'  ברכת  סיום 

חוקיך" ויחזור ל'רצה'). 
חוזר   – השני  לרצון'  'יהיו  סיום  לאחר  נזכר  אם 
תפתח"31.  שפתי  "אדנ-י  אומר  ואינו  התפילה  לראש 
זה.  במקום  הש"ץ  לחזרת  התיבה  לפני  לרדת  ורשאי 

אבל אם נזכר אחרי תפילת מוסף, אינו חוזר32. 
"הטוב  ברכת  לפני  נזכר  אם   – המזון  בברכת 
והמטיב", אפילו בלילה, יאמר כנוסח שבסידור, ואם 

נזכר אחר-כך – אינו חוזר33.

ענייני ראש-חודש
אחד  פסוק  ראש-חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג   *
פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י,  פירוש  עם 
מפרק התהלים המתאים למספר שנות חייו (לדוגמה, 
אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד), ואם הפרק מכיל פחות 
מי"ב פסוקים, וכן בשנת העיבור, חוזרים ללמוד את 
ואם  השנה;  חודשי  כמספר  שיעלה  עד  שוב  הפרק 
יותר  או  שניים  לומדים  בפסוקים,  מרובה  הפרק 
מקובל  חסידים  (אצל  ראש-חודש34  בכל  פסוקים 

ללמוד גם בפרקו של הרבי).
חודש  ראש-חודש (מדי  שבכל  ביותר,  נכון  דבר   *
בחדשו) יתאספו יהודים יחד בכל מקום ומקום, בכל 
קהילה ובית-הכנסת, לעשות התוועדות, לדבר דברי 
איש  לברך  ולברכה',  'לחיים  'לחיים',  לאמור  תורה, 
את רעהו בכל הברכות הטובות, ולקבל יחד החלטות 
וטוב  שמחה  ומתוך  ומצוות,  תורה  בענייני  טובות 
לבב, התוועדות של שמחה, וכפסק-דין הרמ"א "וטוב 

לב משתה תמיד".
והשיעורי-תורה  ההתוועדות  את  לקשר  "וכדאי 
שיש  הצדקה,  נתינת  עם  גם  החול)  (בימי  ברבים 
את  שמקרבת  צדקה  שגדולה  מיוחדת  סגולה  לה 

הגאולה35.
מסוימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג   *

31. שערי-תשובה וכו' שם בשם הריטב"א הנ"ל. (וע"ע קצות-השולחן בבדי-
השולחן סו"ס עח).

32. שו"ע אדמוה"ז סי' קכו ס"ג.
33. שו"ע אדמוה"ז סי' קפח ס"י.

34. ספר-המנהגים עמ' 36.
עמ'  ח"ב  תש"נ  סה"ש   – סי"ג  תש"נ  תמוז  אדר"ח  קורח,  ש"פ  משיחת   .35
539, ובלה"ק תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ' 383. לע"ע לא מצאתי במקום נוסף 

בדברי הרבי על הוספה בצדקה בר"ח עצמו.
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משקה,  'לקחת'  שמחת-תורה  ליל  של 
משקה,  לשתות  אסור  השנה  "בכל  ואמר: 
היום צריכים לקחת משקה". וכן אמר  אך 
"אם  קזרנובסקי:  אהרון  שלמה  להרה"ח 
מלקחת  יחסוך  הדבר  היום.  משקה  יקחו 

תרופות במהלך השנה".
והיה  משקה,  על  קידוש  אז  עשה  הרבי 

בשמחה גדולה. 
אדמו"ר  כ"ק  הכריז  ההתוועדות  בסיום 
לקבלת  ספר-תורה  כתיבת  אודות  הכ"מ 
זאת  יידחו  שלא  ואמר  צדקנו,  משיח  פני 

כדי שלא יהיה מאוחר מדי.
הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  שיצא  טרם 
את  הרבי  מילא  שוב  הנ"ל,  מההתוועדות 
הבחין  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  במשקה,  כוסו 
של  הק'  ידו  על  הק'  ידו  את  והניח  בכך 
וחייך   – לשתות  יוכל  שלא  כדי   – הרבי 

מאוד...

יום חמישי, ב' דראש חודש 
מרחשוון

(בערך)  אחר-הצהריים   17:30 בשעה 
מר  הבחור  את  ופגש  מחדרו  הרבי  יצא 
ש.מ. שעמד בפרוזדור. הרבי הושיט לו את 
ושאל:  עליכם",  "שלום  באמירת  הק'  ידו 
האחרונה?",  בפעם  אותך  ראיתי  "מתי 
לרבי  אמר  הנ"ל  "בשמחת-תורה".  הנ"ל: 
להיכנס  ורוצה  מאוד  קשה  בעיה  לו  שיש 
אל הרבי לשאול בעצתו. הרבי נענה בחיוב 

והכניסו לחדרו.
הנ"ל  לשבת,  הרבי  ביקשו  כשנכנסו 
מהיכן  יודע  לא  שהוא  ואמר  התיישב 
להתחיל. הרבי אמר: "התחל מההתחלה...". 
הרבי  מצוקתו,  הרבי את  לפני  הנ"ל שטח 
ענה לו בפרטיות על כל שאלותיו. באמצע 
הרבי  לעשן,  מהרבי  רשות  הנ"ל  ביקש 
הרבי  לרבי,  סיגריה  הציע  הנ"ל  הסכים. 
סירב. בסיום הדברים שאל הנ"ל את הרבי 
חסידות ולהיות  ללמוד  סיכוי  לו  יש  האם 
לחסיד, הרבי ענה כי הדבר בוודאי שהדבר 

אפשרי ובעתיד הקרוב. 

תק"ע

הסתלקות רבי לוי יצחק מברדיטשב 

מברדיטשוב,  יצחק  לוי  ר'  הרה"ק  הסתלקות  יום 
ומנוחתו כבוד בברדיטשב. 

וקודם  באוקראינה,  הזקן  רבינו  ביקר  תק"ע  בשנת 
של  ביתו  בני  את  לנחם  לברדיטשב  בא  הפסח  חג 

הרה"ק, והיה על מקום מנוחת קדשו. 
נשמה  לעולם  "באה  עליו:  אמר  הבעל-שם-טוב 

שתמליץ טוב עבור אחינו בני ישראל".
(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ד עמ' 1205)

חמש שיחות רצופות 
הנחשבת  בראשית,  שבת  של  השנייה  בהתוועדות 
שיחות  חמש  היו  תורה,  לשמחת  להתוועדות-המשך 

רצופות בלי הפסק של ניגון בינתיים. 
הוכיח  בה  ונוקבת,  חריפה  שיחה  גם  הייתה  השיחות  בין 

הרבי על כך שהחלו לשיר "חיילי אדונינו...". 
גרמו  שנעשו  שונות  שפעולות  כך  על  בכאב  דיבר  הרבי 
אמר:  הרבי  חסידות.  מלימוד  להתרחק  רבים  ליהודים 
"רצונך לנגן ניגון חסידי - ישנם ניגונים רבים! רצונך לדבר 
עצום  ריבוי  ישנו   - חסידות  ענייני  להפיץ  חסידות,  דברי 
של דברי חסידות! ֵלך בדרך שסללו לנו רבותינו נשיאינו! 
שכל  ידוע,  להווי  שלך...  ל"חידושים"  זקוק  אינו  אחד  אף 
נגד  ולוחם  מנגד  הוא  הרי   - אלו  בפעולות  הממשיך 
חסידות חב"ד, נגד נשיא דורנו, הבעל-שם-טוב, עד מלכא 
משיחא... שרוצה וחפץ לבוא, אלא שממתין עד שיוסיפו 

בהפצת המעיינות חוצה..."
(תורת-מנחם תשמ"ה ח"א עמ' 465)

עתלדעת
מתוך הספר בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה

תשמ"ה

כ"ה
תשרי 
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תרפ"חתקפ"ז

תקס"א 

מאסר האדמו"ר האמצעי 
ביום ראשון משבוע פרשת נח נאסר כ"ק אדמו"ר האמצעי בעקבות 
הלשנה, שכביכול הוא שולח כספים לסולטן הטורקי בארץ-הקודש. 

המאסר התבצע בשעה אחת-עשרה בבוקר. 
הגיע  היום  ובצהרי  מליובאוויטש  יצא  האמצעי  האדמו"ר 

לדאבראמיסל, ואמר שם מאמר חסידות. 
למחרת, יום שני, נסעו עד ליאזנא, וגם שם אמר מאמר חסידות. 

ביום שלישי הגיעו לעיר ויטבסק, שם ישב במעצר עד י' כסלו.

 יחד עם האדמו"ר האמצעי נאסרו גם כמה מהחסידים המפורסמים: 
הרה"ח רבי אהרן מסטראשעלע, הרה"ח רבי זלמן פריידעס והרה"ח 

רבי זלמן רייזעס. שני האחרונים ישבו במעצר עד חודש טבת. 
(ספר-השיחות תש"א עמ' 50)

פטירת רבי יעקב מרדכי מפולטבה 
היה  בעזפאלוב.  מרדכי  יעקב  ר'  הרה"ח  הרה"ג  פטירת  יום 
מוהרש"ב,  אדמו"ר  וכ"ק  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  מחסידי 
במשך  מהר"ש.  אדמו"ר  מכ"ק  "סמיכה"  שקבלו  ומהשלשה 
פולטבה  העיר  של  כרבה  שימש  שנה  משלשים  יותר 

שבאוקראינה.
היה  הוא  הנשיאות,  את  קיבל  מוהרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  לפני 

חברו ורעו, והיו לומדים בחברותא. 
(ימי חב"ד עמ' 30)

עם פטירתו כתב עליו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב:
"אהבתי אהבת איתן את כבוד ידידי עוז הרה"ח מוה"ר יעקב 
הלקח  על  מים  יורדה  עיני  אוכל,  לא  אתאפק  ז"ל..  מרדכי 
מאתנו נפש יקרה זכה ותמימה, מאנה להנחם נפשי על אוהב 
דבק ידיד נפש אשר ניטל מאתי והמות הפריד בינינו, צדיק ה' 

בכל דרכיו תנצב"ה". 
(אגרות-קודש אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב עמ' תתיב)

המאסר השני של רבינו הזקן 

הזקן  אדמו"ר  כ"ק  בא  זה  ביום 
לפעטערבורג בעת המאסר השני.

תרע"ו

הרבי עוזב את רוסיה 
את  הרבי  עזב  בתשרי,  כ"ט  שלישי,  ביום 

רוסיה בדרכו לעיר ריגה שבלטביה.
את  ליוותה  חנה,  הרבנית  הרבי,  של  אימו 
מדנייפרופטרובסק  עמו  ונסעה  הרבי 
ויצא  לאוסטרוב  המשיך  משם  ללנינגרד, 

את גבולות המדינה.
חסידים  "הרבה  סיפרה:  חנה  הרבנית 
של  חתנו  להיות  מהמיועד  להיפרד  באו 
שהתעסקו  אלו  בראש  הריי"צ.  אדמו"ר 
יענקל  ר'  הידוע  החסיד  היה  ללוותו 

ז'ורביצער (מסקליק)" 
('שנים ראשונות' עמ' 254. קובץ 'דרך המלך' (הר"י 
מונדשיין) עמ' 7. 'ימי מלך' ח"א עמ' 220 ובהערה 19)

כ"ט
תשרי 

ל'
תשרי 

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הרה"ח אברהם שמואל בן הרה"ח חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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יום רביעי בשעה 12:11 ו-12 חלקים. 
וביום  הרביעי  ביום  מרחשוון11:  החודש  מברכים 

החמישי.
אין אומרים "אב הרחמים"12.

 – ההתוועדות  התוועדות.  יום  היא  מברכים  שבת 
בבית-הכנסת13. זמנה – בהתאם לתנאי המקום. בדרך 
כלל, יש לסדרה באופן שיוכלו להמשיכה בביתם עם 
לעצמן  התוועדות  יסדרו  והבנות  הנשים  בני-הבית. 

בשבת, או במוצאי שבת14.
להתוועד  נוהגים  החסידים  היו  בראשית  בשבת 

'בחילא יתיר'15.
כ"ק  ציווה  תשי"ז  בראשית  שבת  בהתוועדות 
אדמו"ר נשיא דורנו לגבאי בית-הכנסת, למכור, כבכל 
וגלילה.  הגבהה  השנה,  כל  של  ה'עליות'  את  שנה, 
בשנים מאוחרות יותר נהגו למכור מצוות נוספות, עד 
שבשנים האחרונות נמכרו, בין השאר: הוצאת הספר-

תורה והכנסתו; עליות 'חזק'; 'נר למאור'; 'יין לקידוש' 
(=הוצאות ההתוועדויות של הרבי)16.

בתפילת מנחה אין אומרים "צדקתך".
במוצאי שבת בראשית מכריזים שוב17: "ויעקב הלך 

לדרכו"18. 

בידו, ראה משנה-ברורה סי' קמו בשער-הציון ס"ק יח).
11. כן הוא האיות, כנפסק בשו"ע אה"ע סי' קכו ס"ז בהג"ה ונו"כ ("מרחשון" 
כמופיע  זה, ולא  מחודש  מכתבי רבותינו נשיאינו  הוא ברוב  וכן  אחת,  תיבה 
בלוח כולל-חב"ד "מר-חשון". ו'חשון' המופיע בסידורי תורה-אור ותהלת ה' 
אלא קיצור).  החודש - אינו  במשך  וכדומה  היום יום  בברכת החודש, ובלוח 
בפנים – היא כמובן רק מפני הכתיב המלא, להקלה על  הוא"ו הנוספת כאן 

הקורא ותו לא.
12. סידור אדמוה"ז.

13. היום-יום, ל' בניסן.
14. לקוטי-שיחות, כרך טז, עמ' 523.

בראשית  ש"פ  בשיחת  ונתבאר  הובא   .64 עמ'  תש"ה,  ספר-השיחות   .15
תשכ"ז (תורת-מנחם חלק מח עמ' 165).

עמ' שצו. (אף שנפסק בשו"ע אדמוה"ז סי' שו סט"ז  16. 'אוצר מנהגי חב"ד' 
רק ש"אפשר ליישב המנהג בדוחק" לעשות 'מכירה פומבית' בשבת, עיי"ש. 
וראה המובא בכף החיים שם ס"ק מב). ובסה"ש תש"נ ח"א עמ' 83 נתבארה 

שייכות העניין לשבת בראשית דווקא.
17. לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 269.

18. לעניין המראה במטוסי אל-על מכל מקום, או בכל מטוס משדה תעופה 
בארה"ק, במוצאי ש"ק - ראה 'כפר חב"ד' גיליון 398 עמ' 31, ובאריכות לפני ג' 
תמוז ה'תשס"ו, שהרבי עורר את הרה"ח ר' אברהם שי' סלמון מראשון-לציון 
שיש 'שאלה' בזה, ומתברר שלמרות שהרבי דיבר, כדרכו, על 'שאלה' ולא על 
הילדסהיימר  שי'  יצחק  מר  לעיתונאי  זאת  הסביר  בפועל  הרי  ממש,  איסור 
באריכות עד שעיכבו והפסיד את הטיסה במוצש"ק, בשעתו. ואם בניו-יורק 
רבות  פעמים  מכינים  שבפועל  ומתברר  וכמה.  כמה  אחת  על  בארה"ק  כך, 
נמשכת  מטוס  הכנה רגילה של  בכך.  את המטוסים בש"ק כשיש להם צורך 
כשלוש שעות, וניתן היה לחשוב שלא לאסור ביהודי יותר מאשר בגוי "בכדי 
כתב  בשם שו"ת  ה  קכד בבדי-השלחן ס"ק  שיעשו" (ראה קצות השלחן סי' 

יום שלישי, כ"ט בתשרי
ערב ראש-חודש

היום יש להוסיף בנתינת צדקה יותר מהרגיל19.

יום רביעי
ל' בתשרי, א' דראש-חודש 

מרחשוון
בכל יום שיש בו מוסף, אין האֵבל יורד לפני התיבה, 

גם לא בתפילות ערבית ומנחה20.
אם  גם  ויבוא"  "יעלה  ערבית  בתפילת  אומרים 

מתפללים ערבית מבעוד יום21.
"יעלה  להכריז  מפסיקין  אין  ראש-חודש  בליל 
ויבוא" לפני שמונה-עשרה22 בדיבור, אבל טופחים על 

השולחן וכדומה כדי להזכיר זאת23.
קדיש  זבדיה24,  זקן,  ואברהם  הלל,  חצי  שחרית: 
קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו,  יום,  של  שיר  תתקבל. 

יתום. 

סופר או"ח סי' נ), אבל הרבי דיבר גם על טיסות שהיו בשעות מאוחרות יותר, 
וכנראה יש לאסור כל הלילה, אולי מפני שבפועל מחללים שבת בשבילנו ויש 

למנוע זאת, גם אם אין בטיסה זו איסור מצידנו משורת הדין. ועצ"ע.
(התוועדויות  צדקה"  בנתינת  מוסיפים  ש"בערב-ראש-חודש  משום   .19
גרונר  הרב  ע"י  ער"ח  מדי  נותן  היה  שהרבי  מספרים   .(593 ח"ג ס"ע  תשמ"ו 
(הרב  ביהכ"נ  לגבאי  לצדקה,  פעם)  בכל   100$ (כנראה:  שטרות-כסף  שי' 

פינסון ז"ל). 
אגב, בס' 'דיני ומנהגי ר"ח - חב"ד' ס"ע עז, הביא מהאחרונים מנהג ישראל 
זה  מנהג  מצאתי  לא  לע"ע  אך  עצמו,  בראש-חודש  צדקה  בנתינת  להרבות 

מובא בשיחות וכתבי הרבי, גם לא ב'שערי צדקה'.
20. ספר-המנהגים עמ' 36.

ראש-חודש  ומנהגי  'דיני  בארוכה  וראה  סי"ג.  קח  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .21
חב"ד' פ"ז הערה 2, וש"נ.

22. סידור אדמוה"ז.
23. 'דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' פ"ז הערה 4, שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו המתין 

לזה כדי לפסוע לאחוריו לפני תפילת שמונה-עשרה.
בליל ב' לא טפחו על השולחן, והרבי לא המתין לזה (עד שנת תשכ"ה עכ"פ 
היו  בבית חיינו  האחרונות  עיי"ש שבשנים  עמ' 20,  - 'התקשרות' גיליון קיח 
ועכ"פ  לזה)  המתין  הרבי  אם  ידוע  לא  אבל  ב',  בליל  גם  בקביעות  טופחים 
השכחה, לכאורה יש מקום לטפוח גם ביום  מפני ירידת הדורות והתגברות 
השני, ואף בשחרית ובמנחה רצוי שיאמר אחד הגבאים וכדומה את התיבות 
האי ואולי. וראה הגהות מהרש"ל לטור סי' רלז  'יעלה ויבוא' בקול רם, וכולי 
ומטה משה סי' תקיט שאצלם לא נהגו להכריז יעו"י, אלא הש"ץ או השמש 
היה מתחיל להתפלל בלחש מוקדם לפני הציבור, וכשהיה מגיע ליעו"י היה 
אומר זאת בקול רם. וראה מנהגי מהרי"ל הל' ר"ח (עמ' ה), שבליל שני דר"ח 
יוזפא  לר'  וורמיישא  דק"ק  למנהגים  ומציינים  חודש".  "ראש  מכריזים  היו 

שמש סי' סב, ולספר 'דברי קהלת' עמ' 63, 78.
הזקן  רבינו  ב'סדור  ראה  ומשמעותו,  'זבדיה'  השם  לאמירת  בקשר   .24
'לוח  ובקונטרס  תפא,  עמ'  ראסקין)  שי'  לוי"צ  (להרב  והערות'  ציונים  עם 

השמטות ותיקונים' שלו לעמ' זה.
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שבת-קודש פרשת בראשית
כ"ו בתשרי,

מברכים-החודש מרחשוון
מען  ווי  "ַאזוי  נשיאינו1:  רבותינו  פתגם  ידוע   *
יָאר"  גַאנץ  ַא  גייט  ַאזוי  בראשית,  שבת  זיך  שטעלט 
נמשכת השנה  כך  בראשית,  [=כפי שמתייצבים בשבת 

כולה].
השכם בבוקר2 יתקבצו אנ"ש לבית-הכנסת לאמירת 
כל התהלים בציבור3. אחרי אמירת כל התהלים יאמר 
מי שאין לו הורים קדיש יתום. ואם יש חיוב – יארצייט 
ויאמרו תחילה  ספר,  כל  אחר  קדיש  יאמרו   – אבל  או 
רצון'  ה'יהי  את  קדיש4)  האומר  יאמרנו   – (לפחות 

מוכיח  ת'  ר"ע  חב"ד'  מנהגי  וב'אוצר  וש"נ.   ,556 עמ'  כ,  כרך  לקוטי-שיחות,   .1
מלקוטי-שיחות, כרך י, עמ' 190, שגם מוצאי-שבת בכלל זה (עוד בקשר לשבת 

בראשית: סה"ש תש"ד עמ' 44. 'התוועדויות' תשנ"ב ח"א עמ' 188).
והמאחר   ,(30 עמ'  רז"ש  בציבור (קובץ  דוחה תפילה  אינה  2. אמירת תהילים 
ואם לאו  בהקדם (בקובץ 'היכל מנחם' ח"ג עמ' רסו: אחר מנחה,  – ישלימנה 
מאידך,  תקעח.  עמ'  איגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ, כרך ג  וראה  – ביום א'. 
התהילים  כל  את  לסיים  מספיקים  שאינם  לאלה  ביחידות,  שונים  מענות  היו 
בשבת מברכים: בס' 'דעם רבינ'ס קינדער' עמ' תלד, וכן בס' 'דיני ומנהגי ראש-
חודש – חב"ד' עמ' ז הערה 26 בד"ה ושמעתי. ואולי כל אלו הן הוראות פרטית 

במצב מיוחד).
עוסקים  שהם  שמכיוון  שחושבים  חב"ד'  כ'שפיץ  ולא  התקנה,  היתה  "כך   .3
בחסידות – אינם צריכים לבוא לאמירת תהילים, כי בזמן שהוא עוסק בלימוד 
החסידות או שהוא "מייחד ייחודים" או שהוא בעצמו אינו יודע מה הוא עושה, 
התקנה,  היתה  כך  לא  מעם";  "מורם  בפני-עצמו  תהילים  הוא  אומר  ממילא 
אלא צריך לומר תהילים בציבור דווקא, יחד עם כל ישראל. שבהמשך לזה היא 
הרי  ההתוועדות  שעניין  התפילה,  שלאחר  התוועדות   – השנייה  התקנה  גם 
ההתוועדות אומרים 'לחיים' ומברכים  הוא מיוסד על אהבת ישראל... שבזמן 
איש את רעהו..." (משיחת שבת בראשית, התוועדות א, תשכ"א). נדפס גם בס' 

"דעם רבי'נס קינדער" עמ' תלב).
אחר אמירת כל ספר שבתהלים (י"א שאמרו  נהג לומר 'יהי רצון'  4. הרבי לא 
כל  כולל  כי  רבים,  בלשון  כמובן  זאת  לומר  צריך  ואז  התהילים.  בסוף כל  פ"א 
הספרים), וגם כאן הציע אמירתו רק כדי ליישב יותר אמירת קדיש על כל ספר, 

ומשמע שללא זאת אינו נאמר.
אמירת  ואחרי  התהלים לאומרם לפני  בספר  הנדפסים  הפסוקים  את אמירת 
חב"ד' גיליון 789 'כפר  בשבועון  צילום כי"ק  הרבי כלל (ראה  תהילים לא גרס 
ח"ה סי'  הל' ומנהג  ובשערי  תמה, תפד  עמ' 11, ומשם ב'התקשרות' גיליונות 

יג).

של  מאמר  כשעה5  ילמדו  אחרי-כן  זה.  ספר  שאחרי 
חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך התפילה6.

לאיזה  שייך  אינו  האמור,  תהילים  אמירת  "דבר 
בכל  להשתדל  עלינו  אהבת-ישראל...  ומצד  נוסח... 
מיני השתדלות7, אשר יוקבע בכל הבתי-כנסיות באיזה 

נוסח שיהיה"8.
חיינו,  בבית  הבעל-קורא  העולים:  בין  ההפסקות 
הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה, קרא כנדפס בחומש 
תובל-קין  "ואחות  מסיים:  החמישי   – תמימה'  'תורה 
נעמה" (ד,כב); והשישי: "לקח אותו אלוקים" (ה,כה). 

(ישעיהו  ויאדיר"  תורה  יגדיל  אמר...  "כה  הפטרה: 
מב,ה-כא)9.

נכון לדעת זמן המולד לפני ברכת החודש10. המולד: 

מהוריי"צ  5. "בכנופיא בבית-הכנסת דווקא" (בכל שבת) – אג"ק כ"ק אדמו"ר 
ח"א עמ' רפא.

6. כל העניין – ספר המנהגים עמ' 30.
7. באספת צא"ח שהתקיימה כנראה בראשית חודש כסלו תשי"ח העלו סברא 
החודש, אך  שנחלק לימי  אמירת תהלים כפי  מורחבת אודות  תעמולה  לנהל 
הקבועה  לפעילות  שעה יפריע  באותה  בזה  שעיסוק גדול  חשש  העלה  הרבי 
והעיקרית, ולכן ענה: "לעת-עתה לא לחשוב על-דבר פעולות חדשות בממדים 
רחבים". אבל יחד עם זה הורה: "מובן ופשוט שכל הנ"ל הוא בהנוגע לעבודה 
ולעורר להזכיר  יש  הזדמנות  שבכל  פשיטא  אבל  זו,  תקנה  בהחדרת  מיוחדה 
אג"ק   - שלי  (ההדגשה  ותניא"  דחומש  השיעור  אודות  וכן  זו  תקנה  על-דבר 
המזכירות  באמצעות  אחרת  בהזדמנות  הרבי  עורר  כן  קכט).  עמ'  טז  כרך 
ע"ה "לעורר על כך [שתקנת  ר' ישראל לייבוב  הרה"ח  בשעתו  צא"ח  את יו"ר 
אמירת תהילים בכל יום שייכת לכל יהודי], ולהשתדל שבבתי-כנסת רבים ככל 

האפשר תונהג תקנה זו" ('צעירי-אגודת-חב"ד' עמ' 193).
8. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - אג"ק ח"ב עמ' תקכד. קובץ מכתבים שבסו"ס 
תהלים 'אהל יוסף יצחק' עמ' 192. וכן באג"ק של הרבי כרך ה עמ' לג. ובשיחת 
ש"פ פקודי תשכ"ז (הובא גם בס' 'דעם רבינ'ס קינדער' שם, תרגום מאידיש): 
המשכן"...  פקודי  "אלה  ידרוש  אלא  'קונצים'  שום  יידע  לא  משיח,  "כשיבוא 
כל  את  לומר  שיגיעו  פעלת  יהודים  כמה  על  בפתק:  בחולם)  (וא"ו  כתוב   -

התהלים בשבת מברכים?".
9. ספר-המנהגים עמ' 32.

ליקוטי  ברבים, ראה  זאת באותה שעה  נהגו להכריז  10. סידור אדמוה"ז. ולכן 
השערי- על  ושערי-רחמים  פח,ב),  לח"ב  בהשמטות  ח"ג,  (בראש  מהרי"ח 

אפרים שער י ס"ק מז.
וכל  ואומר 'מקודש'  עומד  בי"ד  ראש  שבו  החודש,  לקידוש  זכר  עומד,  הש"ץ 
חביבותא  אגב  עומדים  והציבור  א),  ס"ק  תיז  סי'  (מג"א  אחריו  עונין  העם 
בקצות  [כמ"ש  שהמנהג  אף  הדין,  מן  לא  אבל  מג,  ס"ק  שם  (שערי-רחמים 
השלחן סי' פג בבדה"ש ס"ק י, משערי אפרים שם סל"ו] שהש"ץ אוחז אז ס"ת 

לוח השבוע
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פרשת בראשית
ויכל אלקים ביום השביעי (ב,ב)

בלבד,  אלוקים  שם  נזכר  בראשית  ימי  ששת  בכל 
שהוא מדת הדין    והצמצום. אך ביום השבת, שאז ישנה 
נאמר  הוי',  שם  של  והחסדים  הרחמים  התגלות מידת 
"ויכל אלוקים", כלומר: כלתה בחינת ומדרגת הצמצום 

דשם אלוקים ונתגלה החסד דשם הוי'.

(ליקוטי-תורה, שיר-השירים ד"ה "באתי לגני", דף לב עמ' א)

אשר ברא אלוקים לעשות (ב,ג)
"אשר ברא אלוקים ועשה" אין כתיב כאן, אלא "אשר 
תיקון (רש"י  שהכול צריך  לומר  לעשות",  ברא אלוקים 

לב"ר פי"א)
לתקן  ממנו  דורשים  כיצד  לחשוב:  עלול  אדם 
והרי  עבודתו,  על-ידי  העולם  ענייני  את  ולהעלות 
הוא  יבוא  וכיצד  שהוא,  כפי  העולם  את  ברא  הקב"ה 

וישנה את מה שהקב"ה קבע בעולמו?!
התשובה על כך היא – "אשר ברא אלוקים לעשות, 
– היא  העולמות  בריאת  של  הכוונה  תכלית  לתקן". 
מישראל  אחד  לכל  ויכולת  כוח  נותן  הקב"ה  לתקן: 
שעל-ידי עבודתו יתקן את החסר בעולם ויביאו לידי 

שלימות!
זוהי אפוא הכוונה והתכלית של בריאת העולם כולו.

(משיחת כ"ק אדמו"ר, פרשת בראשית תשט"ז. תורת מנחם תשט"ז 
חלק ראשון (טו) עמ' 189)

ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר 
עשה (ב,ב)

כזה שהוא מכה בקורנס על גבי הסדן – הגביהה מבעוד 
יום והורידה משתחשך (ב"ר פ"י,ט)

מלאכת  את  הקב"ה  סיים  מה  לשם  לשאול,  יש 
יום  לתוך  תיכנס  שהמלאכה  כזה,  באופן  הבריאה 
השערה  כחוט  בו  "נכנס   – כאן  רש"י  ובלשון  השבת, 

ונראה כאילו כילה בו ביום".
ויש לומר, שבזה הורה לנו הקב"ה עד כמה צריכים 
פעולה זו של הורדת  שכן  פעולה,  לייקר כל רגע וכל 
הקורנס השלימה את כל מלאכת הבריאה, ומיד באה 

בפעולה  כשמדובר  שגם  ללמדנו,  השבת.  יום  מנוחת 
"כחוט  קטנה,  פעולה  תהיה  ולו  ויחידה,  אחת  טובה 
בפטיש",  ה"מכה  היא  זו  פעולה  הרי  בלבד,  השערה" 
שעל-ידה נשלמת כל עבודת זמן הגלות ונכנסים מיד 

ליום שכולו שבת ומנוחה.
תשובה  (הלכות  ברמב"ם  הוא  מפורש  ופסק-דין 
פרק ג, הלכה ד): "עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו 
ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה 

והצלה".

(ספר-השיחות תשמ"ח, כרך א, עמ' 147)

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם (ב,ד)
אל תקרי בהבראם, אלא באברהם (זח"א פו)

הרב המגיד ממעזריטש מפרש:
אברהם מסמל חסד ואהבה, ככתוב "חסד לאברהם", 
שיש  כשם  מא).  (ישעיה  אוהבי"  "אברהם  ז),  (מיכה 
אברהם  יש  כך  הזה,  בעולם  שחי  התחתון,  אברהם 
שנקראת  שלמעלה,  והאהבה  החסד  מידת   – העליון 

"אברהם" (היינו צירוף אותיות אברהם).
היתה  העולם  בריאת  באברהם":   – "בהבראם  זהו 
ככתוב  החסד,  מידת  היינו  העליון,  "אברהם"  על-ידי 

(תהילים פט) "עולם חסד יבנה".

(אור-תורה, פ'רשת חיי-שרה דף י, עמ' ב)

מכל עץ הגן אכל תאכל: ומעץ הדעת טוב 
ורע לא תאכל ממנו (ב,טז-יז)

עץ – רומז לעצות והדרכות בעבודת ה'.
גן – רומז לתורה, כמובא בתיקוני זהר שגן רומז לנ"ג 

פרשיות התורה.
דברי  משמיע  כשאתה   – תאכל"  אכל  הגן  עץ  "מכל 
תהא  הללו  עליך לראות שבדברי תורה  ברבים,  תורה 

הוראה בעבודת ה'.
"ומעץ הדעת טוב ורע" – אם מישהו אומר דבר-תורה 
שיש בו רק שכל ודעת ללא הוראה ממנה בעבודת ה' –

לא תאכל ממנו...

(כתר-שם-טוב, סימן שיט, דף מב)

ממעייני החסידות
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