
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 לך-לך • ט' מרחשון ה'תשפ"ב

א'תי"ט

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

כל העניינים אותם תבע בעל ההילולא, ובכלל – לימוד התורה בהתמדה ושקידה וקיום המצוות 
בהידור, ובמיוחד – הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה – צריכים עתה להיפעל במימד 

חדש, ברמות חדשות – לא כפי ההשגות שהיו עד עתה (לפי דעת המקבל), אלא לפי ההשגות 
והמימדים ד"דעתי' דרבי'" – נשיא דורנו.

הן בנוגע ללימוד התורה (ובפרט לימוד תורתו של בעל ההילולא) – שצריך להיות (לא רק בתוספת 
הבנה והשגה, אלא בעיקר) ברמה חדשה ועם יסוד – מיוסד על דרך הלימוד ופנימיות הכוונה של 

"רבי"; וכן בההנהגות בהתאם להוראות בעל ההילולא – שעליהם להיעשות באופן כזה.
לא די בהוספה של פרט או כלל מסוים – אפילו כלל גדול – בעבודה, אלא צריך להיות "קאי איניש" 
– צריך לייסד את כל מציאותו מחדש על "דעתי' דרבי'". וביחד עם זה הרי זה צריך לרדת בפרטים 

ופרטי פרטים – ובהתבוננות אפילו קלה בוודאי ימצא כל אחד את הפרטים שביכלתו להתחיל 
לעשות כמציאות חדשה שעליה "קאי אדעתי' דרבי'".

(משיחת ש"פ בא, תש"נ. ספר השיחות ח"א עמ' 271)

4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי • 14 > ממעייני החסידות • 16 > יומן מבית חיינו • 18 > עת לדעת  
• 20 > גאולה ומשיח • 21 > לוח השבוע • 22 > 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 
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באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

17:2718:4417:4818:4517:3718:4417:4918:46לך

17:1918:3617:4118:3817:2918:3717:4118:38וירא



לפנינו מענה לנדיב שהרים תרומה ל'קרן מבצע כשרות' (בשעתו הכריז הרבי כי משפחה שתקבל על עצמה 
להכשיר את מטבחה תזכה להשתתפות במחצית מההוצאות), וביקש להעתיק את מקום מגוריו לאחר שלא ראה 

די הצלחה בעסקיו.

עשה שלא העתיק מעירו עתה – בטוב הנראה והנגלה. טוב
 – בריאות  "וגם"  בתקופתנו),  (ובפרט  היא  הצלחה   – היהדות  בדרך  שי'  חלציו]  יוצאי   =] יו"ח  הליכות  "גם" 
הצלחה היא (שלו ודב"ב [= ודבני ביתו] שי', "וגם" – זה שמכספו נלקח למבצע עולמי דכשרות – הצלחה היא, 

ובמיוחד שנוסף ע"ז [= על זה] יבואו גם רווחים בממון כפשוטו
 אזכיר עה"צ

מהו המדד להצלחה?הכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט' במרחשון ה'תשפ"ב – ט"ז במרחשון ה'תשפ"ב

לך לך | לחפש שכנים טובים
נפקא-מינה  כל  שאין  לעצמו  לחשוב  מישהו  יכול 
אמנם,  פוסק,  הרמב"ם  שלו.  ה'שכן'  הוא  מי  כך)  (כל 
ש"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו 
לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג  ונוהג  וחביריו  ריעיו  אחר 
צריך כל אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים 
לגור במדינה "שאנשיה  צריך ללכת  כן  וכמו  תמיד...", 
צדיקים ונוהגים בדרך טובים", וכמו כן אומר כל יהודי 
אף-על- אבל   – נסיון"  לידי  כו'  תביאנו  "ואל  בתפלתו 

מפי  ששמע  (או  עצמו  בכוחות  שמכיר  מכיוון  פי-כן, 
בפני  לעמוד  וביכולתו  שבכוחו  וכיוצא-בזה)  בית-דין 
כל הפיתויים וההסתות שיבואו מצדם של השכנים, אין 

כל נפקא-מינה, טוען הוא, מי יהיו השכנים שלו.

את  ההולך  ללוט  "וגם  ההוראה:  באה  זה  על  ...הנה 
עם  שהליכתו  היינו,  ואהלים",  ובקר  צאן  היה  אברם 
אברם (אפילו הליכה בדרך בלבד) היא שגרמה לו רכוש 
חשובה  עד כמה  מובן  שמזה  רב, "צאן ובקר ואהלים", 
ונוגעת מהותו של ה'שכן', וזאת – אפילו כאשר מדובר 

אודות הליכה בדרך בלבד!
...ובנוגע לפועל – צריך כל אדם, אפילו אינם-יהודים, 
ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  ועל-אחת-כמה-וכמה 
להיזהר ולהשתדל שיהיו לו שכנים טובים, וכל זה, לא 
רק בנוגע למקום שדר בו בקביעות, אלא אפילו בנוגע 

ל'שכן' שהולך עמו בדרך בלבד.

(ליל ז' מר-חשון תשמ"ו. תורת מנחם ח"א עמ' 520)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות מתנות עניים פרק ט' במרחשווןו'
מ"ע קכד. מל"ת ריג. מ"ע הל' ביאת המקדש פרק ה.ה-ז.

קכב. מל"ת ריד.

מ"ע קל. קצה. מל"ת רלב.פרק ו.פרק ח-י.י' במרחשווןש"ק

הלכות תרומות.. בפרקים י"א במרחשווןא'
מ"ע קכו. קכט.פרק ז.אלו. פרק א-ג.

מל"ת קנד.פרק ח.פרק ד-ו.י"ב במרחשווןב'

מל"ת קלג. קלד.פרק ט.פרק ז-ט.י"ג במרחשווןג'

הל' איסורי מזבח.. בפר־פרק י-יב.י"ד במרחשווןד'
מל"ת קלה. קלו.קים אלו. פרק א.

מל"ת קלז.פרק ב.פרק יג-טו.ט"ו במרחשווןה'

הלכות מעשר.. בפרקים אלו. ט"ז במרחשווןו'
מ"ע קכז.פרק ג.פרק א-ג.
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דברמלכות

4

בכוח היחיד לשנות 
קהילה שלמה

אברהם אבינו היה יחידי, "אחד היה אברהם", אך הדבר לא מנע ממנו 
להשפיע ולשנות את העולם כולו • השימוש בכוח ה"אטום" מוכיח כי 
ה'איכות' איננה מוגבלת לפי גודל ה'כמות' • יהודי שזכה לגדול בבית 
חסידי, והייתה לו הזכות לראות את הרבי ולשמוע ממנו דברי תורה – 

בוודאי ניתנו לו כוחות להשפיע על סביבתו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורנו

א
אחת הטענות נגד הנהגת בני ישראל על-פי התורה, 
ושני  העמים"1.  מכל  המעט  ש"אתם  העובדה  היא, 
פרטים בזה: (א) כיצד יכולים לדרוש מהמיעוט לעמוד 
על עמדו נגד הרוב? (ב) גם כאשר המיעוט יעמוד על 
עמדו נגד הרוב, דיים שיפקיעו את עצמם, וכיוון שכן, 
יישארו  סוף  כשסוף  הרוב  נגד  בעמידה  התועלת  מהי 

מיעוט בלבד?
ובפרטיות יותר:

לכל  ישראל הוא לכל לראש ביחס  המיעוט של בני 
על-פי  ובפרט  העמים".  מכל  המעט  "אתם   – העמים 
הידוע2 שהסדר אצל בני ישראל הוא שאינם מחפשים 
אחר גרים, ולא אכפת להם שלא יתוספו גרים, ויישארו 

"המעט מכל העמים"3.

1. ואתחנן ז, ז.
2. ראה יבמות מז, א-ב. רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה יד. ריש פרק 

יד. טור ושולחן-ערוך יורה-דעה סימן רסח סעיף ב.
3. מצינו אמנם בגמרא (פסחים פז, ב) "לא הגלה הקדוש-ברוך-הוא את ישראל 
בחסידות (ראה  מבואר  אבל,  עליהם גרים",  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין 
ספר הליקוטים ערך גר. וש"נ) שאין לפרש שהכוונה היא לגרים כפשוטו, שהרי 
מספר הגרים שניתוספו על בני ישראל אינו לפי ערך מספר בני ישראל שגלו 
הגשמיים  בדברים  והמצוות  התורה  לקיום  היא  הכוונה  אלא  האומות,  לבין 
גירות,  של  עניין  שזהו  רוחניות,  מהגשמיות  עושים  שעל-ידי-זה  שבעולם 
ממנו  ועושים  ויהדות,  ליהודים  שייך  אינו  עצמו  שמצד  דבר גשמי  שלוקחים 

ומלבד היותם "המעט מכל העמים", הרי, גם בנוגע 
התורה  בקיום  שנזהרים  אלה   – גופא  ישראל  לעם 
והמצוות בשלימות עד לדקדוק קל של דברי סופרים, 
הם מיעוט לגבי שאר בני ישראל שאינם נזהרים כל-כך.
ויתירה מזה: בנוגע לכל אחד מישראל גופא (גם אלה 
הזמן   – סופרים)  דברי  של  קל  דקדוק  על  שמדקדקים 
הזמן  לגבי  מיעוט  הוא  רוחניים  לעניינים  שמוקדש 

שהולך על העניינים הגשמיים.
– בנוגע לאבות אמרו חז"ל4 "האבות הן הן המרכבה", 
אשר  וכל  ("הם  כולם  אבריהם  ש"כל  בתניא5  ומבואר 
הזה  עולם  מענייני  ומובדלים  קדושים  היו  להם"6) 
רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם"  מרכבה  ולא נעשו 
אחת"7),  שעה  אפילו  הפסיקו  לא  לעולם  ימיהם  ("כל 
ובביכל חסידות שבכתב יד8 מוסיף: "אפילו בשינתם", 
כלומר, שיהודי יכול להעמיד את עצמו במעמד ומצב 
החיות  עיקר  שמסתלק  השינה,  בעת  שאפילו  כזה 
ונשאר רק "קיסטא דחיותא"9, יהיה מרכבה לאלוקות, 

עניין של יהדות.
4. בראשית-רבה פרשה מז, ו. פרשה פב, ו. זוהר חלק ג רנז, ב.

5. פרק כג (כח, ב).
6. שם פרק לט (נג, א).

7. שם פרק לד.
8. נדפס במאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' תקמ. וש"נ.

9. ראה זוהר חלק א פג, א.

4



וקדושה.  רוחניות  הם  ענייניו  וכל  מציאותו  שכל  כך, 
ממש  בפועל  המציאות  כערכנו,  אנשים  אצל  אבל, 
עוד  כזה, ולא  נעלה  ומצב  במעמד  נמצאים  היא שלא 
העניינים  לגבי  "מעט"  הם  הרוחניים  שהעניינים  אלא 

הגשמיים.
ובפרט בימינו אלה, בזמן הגלות, חושך כפול ומכופל 
בגשמיות, שמורה על החושך כפול ומכופל ברוחניות 
(כידוע שכל העניינים הגשמיים משתלשלים מהעניינים 
הרוחניים) הרי בודאי שבזמן ומצב כזה – חושך כפול 
ומכופל של זמן הגלות – העניינים הרוחניים הם "מעט" 

לגבי העניינים הגשמיים.
מכל  המעט  ש"אתם  כיוון  השאלה:  נשאלת  ובמילא 
כללות  אצל  גם  אלא  העמים,  מכל  רק  ולא  העמים", 
העניינים  גופא  מישראל  אחד  כל  ואצל  ישראל  עם 
מהי   – הגשמיים  העניינים  לגבי  מעט  הם  הרוחניים 
התועלת בכללות ה"מלחמה" על קיום התורה והמצוות 
רק מיעוט  סוף נשארים  כל  בה בשעה שסוף  בהידור, 

לגבי הרוב?

ב
לאחרונה  שנתגלה  מחידוש   – זה  על  והתירוץ 

בחכמות חיצוניות בנוגע לעניין ה"אטום"10:
בעבר הייתה הדעה הרווחת ש"כמות" היא מוגבלת, 
ובמילא,  ה"כמות",  להגבלת  בהתאם  היא  וה"איכות" 
כדי לפעול דבר גדול ביותר, יש צורך בריבוי גדול של 

כמות.
חיצוניות  בחכמות  נתגלה  האחרונה  בתקופה  אבל 
כמות,  בריבוי  צורך  ואין  הקובעת,  היא  הכמות  שלא 
שנמצאת  האיכות  כל  את  לגלות  הוא  העיקר  אלא 
שבכמות  הנעלמים  הכוחות  את  לגלות  בכמות, 
מספיקה  ואז  הגילוי,  אל  וההסתר  ההעלם  מן  שיבואו 
גדולים  עניינים  לפעול  בשביל  ביותר  קטנה  כמות  גם 

("געווַאלדיקע עניינים").
התגלית שנתגלתה בחכמות חיצוניות, היא, שעל-ידי 
חלוקת ה"אטום" לחלקים קטנים ביותר, יכולים להפיק 
כוח ואנרגיה בשביל לפעול כמה וכמה עניינים, שבעבר 
היו סבורים שבשביל זה יש צורך בכמות גדולה ביותר 

תכב.  עמ'  יא  קסח. חלק  עמ'  ח  חלק  כ"ק אדמו"ר  קודש  אגרות  גם  ראה   .10
חלק יג עמ' שיב. ליקוטי-שיחות עמ' 47.

של חומר וגשם.
כל  ניצול  כי אם,  לא הכמות היא הקובעת,  כלומר, 
האיכות שיש אפילו בכמות קטנה ביותר, ולא עוד אלא 
על-ידי חלוקתו  היא  בכמות  הטמונה  שניצול האיכות 
זו  "חלוקה"  של  שמשמעותה  יותר,  קטנים  לחלקים 
היא הביטול מהישות שלו ("ער זָאל ווערן אויס יש"), 
דברים  לפעול  ביותר  קטנה  כמות  על-ידי  יכולים  ואז 

גדולים ביותר.
חיצוניות  בחכמות  נתגלה  זה  שעניין  שכיוון  אלא, 
בזה  שנעשה  הראשון  השימוש  לכן,  הקליפה,  שמצד 
ישתמשו  בודאי  הזמן  במשך  אבל  וחורבן,  להרס  היה 

בזה לבניין ותיקון.
מוסר- מזה  ללמוד  יכולים  עכשיו  כבר  אופן,  ובכל 
השכל – שאין להתפעל מהעובדה ש"אתם המעט מכל 
העמים", כי, כשמגלים את הכוחות הנעלמים שטמונים 
בדוגמת  הישות,  (ביטול  מסירת-הנפש  כוח  ב"מעט", 
כמות קטנה ביותר,  של  יש בכוחה  ה"אטום"),  חלוקת 

"אטום" אחד, להפוך עיר שלימה ולכבוש עולם שלם!

ג
עניין זה מודגש בעבודתו של אברהם אבינו – היהודי 

הראשון11:
וכנגדו  ויחידי,  אחד   – אברהם"  היה  "אחד  כתיב12 
התייצב כל העולם, כדרשת חז"ל13 על הפסוק14 "ויהי 
בדור  (שנאמר  אחדים"  ודברים  אחת  שפה  הארץ  כל 
על  אחדים,  שני  על  חדים15  דברים  ש"אמרו  הפלגה), 
ונקרא  אברהם",  היה  אחד  ועל  אחד16  ה'  אלוקינו  ה' 
מעבר  כולו  העולם  ש"כל  שם  על  העברי"17,  "אברם 

אחד והוא מעבר אחד"18.
היה  "אחד  לאחרי  הכתוב  כהמשך   – ואף-על-פי-כן 
אחד  שבהיותו  היינו,  הארץ",  את  "וירש   – אברהם" 
"וירש  נאמר  לא  [שהרי  כולו  העולם  את  כבש  ויחידי 

עמ'  ח"ב  תשי"א סעיף ג (תורת-מנחם  ויגש  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .11
.(154

12. יחזקאל לג, כד.
13. בראשית-רבה פרשה לח, ו. ילקוט שמעוני נח על הפסוק (רמז סב).

14. נח יא, א.
15. "חדים – לשון הרע, כחרב חדה" (פירוש מתנות כהונה).

16. ואתחנן ו, ד.
17. לך לך יד, יג.

18. בראשית-רבה סוף פרשה מב.
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(הוא  "וירש  אלא  הארץ",  את  רבים)  (כשנעשו  זרעו 
זה  ויחידי], על-ידי  אחד  בהיותו  הארץ",  בעצמו) את 
ויקרא  תקרי  עולם"19, "אל  א-ל  ה'  בשם  ש"ויקרא שם 
אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של 
שלא  היינו,  ושב"20,  עובר  כל  בפי  הקדוש-ברוך-הוא 
הסתפק בכך שהוא בעצמו ידע ש"ה' א-ל עולם", אלא 
"התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם"21, וכל 
מי שפגש, אפילו ערבי, פעל עליו שגם הוא יכריז "ה' 

א-ל עולם".

ד
ודוגמתו בעבודת כל אחד ואחד מישראל:

גם כשנמצא במעמד ומצב שהוא אחד ויחידי ("אחד 
ואינו  כולה,  הסביבה  או  העדה  הקהילה,  בכל  היה") 
לידע  צריך   – ומצוות  לתורה  לקרבם  אפשרות  רואה 
מוטלת  ועליו  לכך,  הדרושים  הכוחות  לו  שניתנו 
האחריות בנוגע לכל הקהילה והסביבה כולה, לקרבם 
ושלמים,  יראים  יהודים  ולעשותם  ומצוות,  לתורה 

ובמשך הזמן – גם חסידים.
יהודי שהקדוש-ברוך-הוא זיכהו שגדל והתחנך אצל 
כ"ק   – הרבי  את  לראות  הזכות  לו  והייתה  חסידי,  אב 
 – המשיח  ביאת  עד  הדור  נשיא  שהוא  אדמו"ר,  מו"ח 
ּפָאר ווערטער צי מער  תורה ("ַא  ממנו דברי  ולשמוע 
פון ַא ּפָאר ווערטער"), ודברים אלה חקוקים בזיכרונו 
[וגם אם הוא לא זוכר, חקוקים הדברים במוח הזיכרון 

19. וירא כא, לג.
20. סוטה י, סוף ע"א ואילך. וראה גם בראשית רבה סוף פרק לט.

21. רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ג.

הכוחות  לו  ניתנו  בוודאי   – האלוקית22]  הנפש  של 
והוטלה עליו האחריות לפעול על הסביבה כולה, 

ובזה גופא – אסור לו להסתפק בכך שיפעל עליהם 
לו  ואסור  חס-וחלילה,  יותר  גרוע  למצב  יגיעו  שלא 
אותם למעמד ומצב של שמירת  להסתפק בכך שיביא 
שיביא  בכך  לו להסתפק אפילו  ואסור  השולחן-ערוך, 
אותם למעמד ומצב שיתנהגו לפנים משורת הדין, אלא 
את הסביבה כולה  להביא  ממנו  צריך לידע שדורשים 

לאור החסידות ולמאור החסידות!
המאור  ואת  החסידות  אור  את  לו  שגילו  כיוון 
יתגלה  הסביבה  שבכל  לפעול  הוא  צריך  שבחסידות, 

אור החסידות והמאור שבחסידות.
וכיוון שדורשים ממנו זאת – בוודאי ניתנו לו הכוחות 

הדרושים לכך.

ה
בחושך  אנו  נמצאים  קושיא:  ששואלים  כאלה  ישנם 
יכולים  ואיננו  דמשיחא,  דעקבתא  ומכופל  כפול 
הראשונים,  לחסידים  החסידים,  לזקני  להידמות 
גדול  נעשה  החושך  הראשונים;  לדורות  לא  ובוודאי 
יותר, והדור נעשה קטן יותר; ואף-על-פי-כן, תובעים 
והדור  יותר  גדול  נעשה  שהחושך  שלמרות  מאתנו 
 – המשיח  ביאת  עכשיו  דווקא  נפעל  יותר,  קטן  נעשה 

הייתכן?!
שהימים  תאמר...  "אל  בקהלת23  נאמר  זה  על  הנה 
הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על 

סוף  תש"ג  ספר-השיחות  וראה  קדושים.  פרשת  סוף  ליקוטי-תורה  ראה   .22
עמ' 46.
23. ז, י.

יהודי שהקדוש-ברוך-הוא זיכהו שגדל והתחנך אצל אב חסידי, 
והייתה לו הזכות לראות את הרבי – כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהוא 
תורה,  דברי  ממנו  – ולשמוע  המשיח  ביאת  עד  הדור  נשיא 
ודברים אלה חקוקים בזיכרונו בוודאי ניתנו לו הכוחות והוטלה 

עליו האחריות לפעול על הסביבה כולה
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סיכום
עניין ה"אטום" שנתגלה בדורות האחרונים בחוכמות חיצוניות, מלמדנו הוראה בעבודת ה':

גדולים  דברים  לפעול  ובכדי  הכמות,  גודל  לפי  מוגבלת  שהאיכות  לחשוב  מקובל  היה  בעבר 
ובעלי איכות גבוהה יש צורך בכמות רבה. ברם, האטום מראה בבירור שהאיכות איננה מוגבלת 
דברים  ביותר,  זעירה  כמות  על-ידי  גם  לפעול  ניתן  איכותי,  כוח  ישנו  כאשר  הכמות.  גודל  לפי 

גדולים וכבירים.

כך אירע אצל אברהם אבינו: אף-על-פי שהיה יחיד ובודד באמנותו בה', "כל העולם כולו מעבר 
אחד והוא מעבר אחד", הצליח אברהם אבינו על-ידי פעולתו "להקריא שם שמיים בפי כל עובר 

ושב" - לפעול שינוי אדיר בעולם כולו.

כך גם בעבודת בני ישראל:

העובדה  אזי  הנפש,  מסירות  כוח  ישראל,  בני  שבנשמות  הנעלמים  הכוחות  מתגלים  כאשר 
על  ולהשפיע  לפעול  של יהודי יחיד ובודד  בכוחו  מכשול.  איננה  מכל העמים"  המעט  ש"אתם 

'כמות' גדולה של אנשים. 

בדורנו  לכך.  הדורשים  הכוחות  לנו  שניתנו  בוודאי   – העולם  את  להאיר  מאתנו  שנדרש  כיוון 
ועל-ידי  זה,  בדורנו  דווקא  מתגלה  הנפש  מסירות  כוח  אך  הגלויים,  הכוחות  נתמעטו  אמנם 
מסירות נפש ניתן להאיר את החושך, בכוחו של יהודי יחיד להשפיע על קהילה שלימה ולהפוך 

את אנשיה לחסידים יראי שמיים.

היא  השאלה  שאלה,  זו  שאין  בכתוב  נאמר  לא   – זה". 
שאלה, אבל, "לא מחכמה שאלת על זה".

סדר  בעולם,  הסדר  את  קבעה  העליונה  החכמה 
ש"הראה  שמצינו  וכפי  דור,  באיזה  יהיה  ומי  הדורות, 
הקדוש-ברוך-הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו"24, 
לנו  ניתנו  בוודאי  זה,  בדור  העמידו  שאותנו  וכיוון 

הכוחות הדרושים לעבודה בדור זה.
אברהם אבינו, לא ניתנו מצוות יתירות  – בדורו של 
שכן,  וכיוון  מילה25,  ומצות  נח  מצוות בני  שבע  מלבד 
הרי זה גופא מהווה סימן שבדור ההוא היה די במצוות 

אלה לבדם לפעול תיקון העולם.
והדור  כיוון שהחושך נעשה גדול יותר  ובדורנו זה, 
נעשה קטן יותר, וכשמסתכלים בנעשה בעולם שהחושך 
ומצבו,  מעמדו  בנפשיה  איניש  וידע  ומכופל,  כפול 
את  להפוך  כיצד  ומבוא  עצה  שום  לכאורה  רואים  לא 

24. סנהדרין לח, ב.וש"נ.
25. רמב"ם הלכות מלכים ריש פרק ט.

זה  הרי   – לנהורא  ומחשוכא  למיתקא  ממרירו  העולם 
הוכחה שנדרשת מאתנו עבודה קשה יותר, וכיוון שכן, 
בוודאי ניתן לנו הכוח המיוחד הדרוש לעבודה זו, כוח 

מסירת-הנפש.
דרא  זה,  בדור  אמנם  נתמעטו  הגלויים  כחות   –
(כחות  מסירת-הנפש  כח  אבל  דמשיחא;  דעקבתא 
(ואצל  העקביים  בבחינת  דווקא  מתגלה  הנעלמים) 

אנשים פשוטים), דורנו זה26.
מקום  אין   – מסירת-הנפש  בכח  לעולם  וכשיוצאים 
כיוון  העמים",  מכל  המעט  ש"אתם  מזה  להתפעל 
על  אחד לפעול  יהודי  של  וביכולתו  שיודעים שבכוחו 
ושלמים  יראים  קהילה ועדה שלימה, להפכם ליהודים 

וחסידים.

(משיחת פורים תשי"א. תורת-מנחם ח"ב עמ' 313 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

26. ראה תורת-מנחם ספר-המאמרים אדר סוף עמ' עז. וש"נ.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

מכתבי "אם המלכות" 
בפרסום ראשון

חליפת מכתבים מרתקת של אם המלכות הרבנית חנה ע"ה בנושאים: 
אתרוגים מארץ הקודש ותרומות ל"כולל חב"ד"

תרומות ל"כולל חב"ד"
בשנת  הוקם  חב"ד"  "כולל  המוסד 
נ"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  תקס"ה 
לנצרכים  ולחלקם  כספים  לאסוף  במטרה 

בארץ הקודש.
כל שבעת רבותינו נשיאינו עודדו רבות 
את התרומות ל"כולל חב"ד" ואף השתתפו 
(ברשימה  ל"כולל"  בתרומות  בעצמם 
על  מהרבי  מכתב  גם  פרסמנו  קודמת 

תרומות הרבי ל"כולל").
מחליפת המכתבים שלפנינו מתברר כי 
גם "אם המלכות", הרבנית הצדקנית מרת 
לתרום  נהגה  הרבי,  של  אימו  ע"ה,  חנה 

תמידים כסדרם למוסד הקדוש.
"אגרות  בסדרת  כי  לציין  מעניין 
קודש" אנו מוצאים אגרות מכ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ובנו  מוהרש"ב 
חנה,  הרבנית  של  אביה  אל  המופנות 
שלמה  מאיר  רבי  החסיד  הגאון  הלא הוא 
בקשר  הרבי,  של  סבו  זצ"ל,  ינובסקי 
החזקת  לטובת  והשתדלותו  לפעילותו 
ארץ- עניי  למען  חב"ד  "כולל  המוסד 

שם  אנשים"  ב"מפתח  (יעוין  הקודש" 
בערכו).

עוד יצוין כי המסמך הראשון שהגיע לידינו מתקופת 
נ"ע,  שניאורסאהן  יצחק  לוי  רבי  הגאון החסיד  כהונת 
בעלה של הרבנית חנה ואביו של הרבי, כרבה של העיר 
חב"ד מהתאריך  יקטרינוסלב הינו כתב המלצה לכולל 
משמחת  ב'תשורה  (נדפס  תרס"ט"  שבט  י"ט  ד'  "יום 
ומשם   ,21 עמ'  תשנ"ט,  אב  ט"ו  מונדשיין,  נישואין', 

ב'תולדות לוי יצחק' כרך ג' עמ' 860).
ל"כולל  חנה  הרבנית  של  תרומותיה  כי  אפוא  מובן 
תמיכה  של  עשיר  משפחתי  רקע  על  גם  באו  חב"ד" 

וסיוע למוסד הקדוש.
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אתרוגים מארץ הקודש
מאדמו"ר  החל  רבותינו נשיאינו,  כי  ומפורסם  ידוע 
הזקן ועד הרבי, נהגו להדר ולברך בחג הסוכות דווקא 

על אתרוג מקלבריה שבאיטליה.
עובדה פחות מפורסמת היא שרבותינו נשיאינו נהגו 
הקודש,  בארץ  שגדל  באתרוג  גם  "נענועים"  לערוך 
היו  מקלבריה  אתרוג  להשיג  ניתן  היה  שלא  ובשנים 
מארץ  ברכו על אתרוג  אף  שרבותינו נשיאינו  פעמים 

הקודש.
להלן מספר ציטוטים בנידון מן הספר "אוצר מנהגי 

חב"ד" תשרי שחיבר הרה"ח ר' יהושע מונדשיין ע"ה:
"ידוע שרבינו הזקן היה מחבב את ארץ ישראל, וגם 
אתרוגים יש חשיבות  לענין  ישראל. אפילו  פרי מארץ 
ר"ל,  המהפכה  בימי  אפילו  ישראל...  ארץ  לאתרוגי 
להשיג  השתדלו  וגם   .  . אתרוג  להשיג  קשה  כשהיה 

מאתרוגי ארץ ישראל" (אות לו).
"הרבי מוהרש"ב . . היה נוטל תמיד גם אתרוג מארץ 
ישראל... מספרים שפעם אחת לא יכלו להשיג אתרוג 
בירך  מוהרש"ב  הרבי  ישראל,  מארץ  אלא  מיאנובע 

עליו ובכה" (אות לח).
דובער  הר"ר מרדכי  מוהרש"ב: "ש"ב  הרבי  ממכתב 
פי  על  אה"ק  אתרוגי  בעסק  נכנס  מאה"ק  סלונים 
מוחזקים  בהם  יש  אה"ק  ואתרוגי   .  . שלי  התעוררות 

[שאינם מורכבים]..." (אות מב).
שה"צמח  כך  על  נז)  מה-נ.  (אותיות  שם  עוד  וראה 
צדק", הרבי הרש"ב, הרבי הריי"צ (בשנים תש"א-תש"ה 
ת"ו) והרבי נהגו להזמין ולקבל  – אתרוגים מירושלים 

אתרוגים מארץ הקודש.
שנה  בכל  כי  מתברר  שלפנינו  המכתבים  מחליפת 
מנהל  ע"ה,  סלונים  זעליג  עזריאל  ר'  הרה"ח  היה 
חנה  הרבנית  אל  שולח  הקודש,  בארץ  חב"ד"  "כולל 
כבלתי  המוחזקים  "מהפרדסים  הקודש  מארץ  אתרוג 
היתה  הרבנית  במכתב.  כך  על  לה  ומודיע  מורכבים" 
האתרוג  את  שקיבלה  אישרה  בו  מכתב  לו  מחזירה 
היה  סלונים  הרב  חב"ד".  ל"כולל  תרומה  ומצרפת 
משיב על המכתב ומאשר את קבלת התרומה תוך כדי 
סיפרה  חנה  הרבנית  כי  אגב,  (יצוין,  לבביים  איחולים 
במסחר  גם  לפרנסתו  עסק  שלמה,  מאיר  רבי  שאביה, 

אתרוגים – 'אם בישראל' עמודים 34-35, יעויין שם).
תשי"ח-תשכ"ב  השנים  מן  הם  שלפנינו  המכתבים 
למלך"  "צדי"ק  בקונטרס  פורסם  מבניהם  (הראשון 
חלק ד עמודים 124-125), אך יתכן שהיו עוד מכתבים 

שאינם לפנינו, וביניהם גם מן השנים שלפניהם (תש"ח-
תשי"ז) ולאחריהם (תשכ"ג-תשכ"ה).

"אאשר בתודה קבלת מכתבם... כי שלחו 
אלי אתרוג מהודר בלתי מורכב"

למעשה כבר בשנת תש"י, עוד טרם קבלת הנשיאות 
אתרוגים  הרבי  אל  שוגרו  רשמי,  באופן  הרבי  ידי  על 
מירושלים עיר הקודש גם באמצעות הרב סלונים ע"ה, 

כדלהלן.
האיגרת  את  הרבי  שיגר  ה'תש"י  מנחם-אב  בי"ח 
קודש'  ('אגרות  אמת  תורת  ישיבת  הנהלת  אל  הבאה 

כרך ג' ע' שעו, אגרת תרעח):
ב"ה, י"ח מנחם אב, השי"ת

כבוד הנהלת ישיבת תורת אמת בירושלים ת"ו
שלום וברכה!

אאשר בתודה קבלת מכתבם מיום י"א מנחם אב, כי 
שלחו אלי אתרוג מהודר בלתי מורכב.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ "בשעת מ'זאגט 
מכוון געווען  האט מען  כל מיני תבואתה לטובה  ואת 
אומרים  לפסח וד' מינים לסוכות" [= "כאשר  שמורה 
"ואת כל מיני תבואתה לטובה" כיוונו על מצה שמורה 
זה  אין  כי  ומובן  עכ"ל.  לסוכות"]  מינים  וד'  לפסח 
לכל  המתייחסת  כפשוטה,  הברכה  לפירוש  סתירה 
לכל  והצינור  המקור  היא  התורה  שהרי  התבואות, 
אסתכל  וכמאמר  שבעולם,  וההשפעות  הבריאה 
וכמ"ש  יום  בכל  הוא  וכך  עלמא,  וברא  באורייתא 
מעשה בראשית, ולכן  תמיד  יום  בכל  המחדש בטובו 
כל  גם  אז  כדבעי  הם  ומצוות  התורה  עניני  כל  אם 
הקדמת  ויעויין  כדבעי.  בבריאה  הגשמיים  הענינים 
השל"ה בית אחרון דמסיק דשכר המצוות הוא טבעי.

בשנה  ד' מינים  מצות  לקיים  רצון שנזכה כלנו  ויהי 
לקיום  נזכה  ממש  בימינו  ובמהרה  בהידור  הבע"ל 
בלבב  רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כלם  ויעשו  היעוד 

שלם.
בכבוד ובברכה

מנחם שניאורסאהן 

"זה עתה נתקבל האתרוג – מהודר 
ותשואות חן... לכבוד תורתו"

"כבוד  אל  דומה  בנוסח  הרבי איגרת  ביום שיגר  בו 
הנהלת כולל חב"ד בנשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ" 
מלך'  ב'עבד  נדפס  המכתב  (תצלום  דלהלן  בשינויים 

עמוד 224).
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למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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"בלתי  המלים  לאחר  הראשון  הקטע  בסיום  א. 
מורכב" מופיע פסיק, ולאחר מכן מופיע המשפט הבא: 

"ומעצמו מובן כי כאשר יגיע לידי אאשר קבלתו".
המקור  היא  התורה  "שהרי  המשפט  במקום  ב. 
נכתב:  שבעולם"  וההשפעות  הבריאה  לכל  והצינור 

"שהרי התורה היא הצינור לכל ההשפעות שבעולם".
ג. במקום הנכתב: "ולכן אם כל עניני התורה ומצוות 
הם כדבעי אז גם כל הענינים הגשמיים בבריאה כדבעי. 
דשכר  דמסיק  אחרון  בית  השל"ה  הקדמת  ויעויין 
עניני  כל  שאם  "נמצא  נכתב:  טבעי"  הוא  המצוות 
התורה ומצוות הם כדבעי אז גם כל הענינים הגשמיים 

בבריאה כדבעי, לטובה".
מלך'  ('עבד  תש"י  אלול  י"ג  מיום  מכתב  ובשולי 
האתרוג  קבלת  את  קדשו  יד  בכתב  הרבי  מאשר  שם) 

המהודר:
"זה עתה נתקבל האתרוג – מהודר ות"ת ת"ח לכת"ר 
ולכל  תורתו]  לכבוד  חן  תשואות  חן  ותשואות   =]

שהשתדלו בזה". 

"קבלתי את האתרוג ותודה, ונזכה לחגים 
שמחים"

ב"ה יום ג' ו' תשרי תשי"ח ברוקלין נ. י.
כבוד שאר בשרי הרב החסיד וכו' מורנו הרב עזריאל 

זעליג סלאנים נרו יאיר
שלום וברכה!

שמחים.  לחגים  ונזכה  ותודה,  האתרוג  את  קבלתי 
עתה הנני לברכו בחתימה וגמר חתימה טובה שתהי'ה 
שנת חיים ושלום שנת כל טוב בכל הפרטים בתוך כלל 

ישראל.
שארת בשרו דורשת שלומו

חנה שניאורסאהן

"נשמח מאד לשמוע משלומה הטוב 
ומשלום בנה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

והרבנית תחי'ה"
ב"ה

בית ועד הכללי לצדקת רבי מאיר בעל הנס

כולל חב"ד בארץ הקודש.
י"ז  ת"ו.  ירושלם  הקודש  עיר  פה 

באלול, תשי"ח
לכבוד

מנשים  הצדקנית  הרבנית  בשרי  שרת 
באהל תבורךמאשת חבר

מרת חנה שתליט"א שניאורזאהן,
ברוקלין, נ. י.
שלום וברכה!

הננו מתכבדים להודיעה, כי בימים האלה שלחנו לה 
מורכבים,  כבלתי  המוחזקים  מהפרדסים  כשר,  אתרוג 
ואנו מקוים שזה יגיע במועד הנכון לימי החגים הבאים 

עלינו לטובה.
נשמח מאד לשמוע משלומה הטוב ומשלום בנה כ"ק 
שליט"א והרבנית תחיה, והרינו מאחלים  מרן אדמו"ר 

לה ולכל אשר לה שנה טובה ומתוקה וכל טוב סלה.
בכל הכבוד

ובברכת כתיבה וחתימה טובה
הנהלת כולל חב"ד בעיר הקודש ירושלם ת"ו.

"שנת חיים ושלום שנת שלוה ומנוחה 
בתוך כלל ישראל"

ב"ה יום ב' ח' תשרי תשי"ט ברוקלין נ. י.
כבוד שאר בשרי הרב החסיד מורנו הרב סלאנים נרו 

יאיר
שלום וברכה!

עשרה  סך  פה טשעק על  האתרוג קבלתי. מונח  את 
דולר שולחת אני לכבודו לקראת השנה החדשה הבאה 
עלינו לטובה ברכת גמר חתימה טובה שנת חיים ושלום 

שנת שלוה ומנוחה בתוך כלל ישראל.
רב טוב בגשמיות ורוחניות

דורשת שלומו
חנה שניאורסאהן

התאריך  (אולי  המכתב  על  נרשם  אחר  יד  [בכתב 
(נתקבל  תשי"ט  תשרי  כ"ד  הקבלה):  על  שנרשם 

בחוה"מ) 10$].

"לוטה בזה הקבלה, בצרוף הבעת תודתנו 
העמוקה"

י"ב לח' חשון, תשי"ט.
לכבוד

שרת בשרי הרבנית הצדקנית מנב"ת [= מנשים באהל 
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תבורך] אשת חבר
מרת חנה שתליט"א שניאורזאהן,

ברוקלין, נ. י.
שלום וברכה!

מתכבדים אנו לאשר בזה את קבלת מכתבה הנעלה 
בצירוף שטר ההמחאה בסך:  דנא,  ח' בתשרי  מיום ב' 

עשרה שקלים (10.00 $)
החזקת  למען  החג  ומתנת  הנעלה  כבודה  תרומת 

כוללנו הקדוש כולל חב"ד בעיר הקודש ירושלם ת"ו.
העמוקה  תודתנו  הבעת  בצרוף  הקבלה,  בזה  לוטה 
הקדוש, בשם  לכבודה על עזרתה הנעלה למען הדבר 

כל נצרכי אנ"ש בארץ הקודש.
ימים  באורך  ממרום,  לה  אשר  וכל  כבודה  ותבורך 
טוב  וכל  והצלחה  ברכות  ושפע  אושר  שבעי  ושנים, 

סלה אמן.
הננו בכל רגשי הכבוד ויקר,

גבאי ומנהלי כולל חב"ד,
בעיר הקודש ירושלם תובב"א. 

"ובודאי קיבלה על ידו גם את האתרוג 
ששלחתי"

בע"ה
בית ועד הכללי לצדקת רבי מאיר בעל הנס

כולל חב"ד בארה"ק.
פעה"ק ירושלם ת"ו. כ"ז לח' הרחמים, תשי"ט.

מנשים  הצדקנית  הרבנית  בשרי  למעלת כבוד שרת 
באהל תבורך, אשת חבר

מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,
אם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין, נ. י.
ברכה ושלום מציון!

לבטח קיבלה כבודה את הדרישת שלום ממני ע"י בני 
לברוקלין  האלה  בימים  הגיע  שיחי', אשר  משה  היקר 
להסתופף בצלו של כ"ק אדמו"ר שליט"א וללמוד שם 

בישיבת תומכי תמימים בע"ה.
ששלחתי  האתרוג  את  גם  ידו  על  קיבלה  ובודאי 

לכבודה על ידו.
כ"ק  ומשלום  הטוב,  משלומה  לשמוע  מאד  אשמח 
שליט"א, ואביע בזה את אחולי ברכותינו לשנה טובה 

ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה.
שאר בשרה המחכה לבשורות טובות,

"קבלתי הפרישת שלום על-ידי בנם 
שיחי'ה תקבלו ממנו רב נחת"

ב"ה תשרי תש"ך ברוקלין נ. י.
כבוד שאר בשרי הרב החסיד מ' ז. סלאנים נ"י

שלום וברכה!
קבלתי הפרישת שלום ע"י בנם שיחיה תקבלו ממנו 

רב נחת. כן האתרוג. תודה.
מונח פה טשעק על סך חמשה.

וגמר חתימה טובה  אני מאחלת לכ' חתימה  [ע]תה 
שתהיה שנת חיים ושלום שנה שתביא [מנ]וחה וישועה 

עלינו בתוך כלל ישראל
שנת כל טוב בכל הפרטים

ושלומינו תודה לא-ל
בברכת חתימה טובה אסיים

שארת בשרו חנה שניאורסאהן

"שמחנו מאד לשמוע מקבלת האתרוג 
וכן משלומה הטוב, וברכותי'ה הלבביות 

לשנה החדשה"
כ"ב בחשון, תש"כ.

מנשים  הצדקנית  הרבנית  בשרי  למעלת כבוד שרת 
באהל תבורך, אשת חבר

מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,
אם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין, נ. י.
ברכה ושלום מציון!

לנכון קבלנו את מכתבה הנעלה מתשרי דנא, בצרוף 
הטשעק בסך: חמשה שקלים (5.00 $)

תרומתה הנעלה למען החזקת כוללנו הקדוש כולל 
הנלבבות  ותודותינו  הקודש,  עיר  בירושלם  חב"ד 

מובעות בזה.
משלומה  וכן  האתרוג  מקבלת  לשמוע  מאד  שמחנו 
והרינו  החדשה,  לשנה  הלבביות  וברכותיה  הטוב, 
מוסיפים ברכה לכבודה, לחורף טוב ובריאות השלימה 
וכל טוב סלה, ונזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה 

בימינו אמן.
בכל הכבוד וברכה מציון,

הנהלת כולל חב"ד,
בעיר הקודש ירושלם תובב"א.
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שניים מקרא
ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה
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שבת-קודש פרשת לך-לך1
י' במרחשוון

תתהלל"  ישראל  יעקב...  תאמר  "למה  הפטרה: 
(ישעיה מ, כז-לא מא,א-טז).

בקריאת ההפטרה, קרא הרבי "וקֵֹווי ה' יחליפו כוח" 
(ישעיה מ,לא) הצירי תחת הוא"ו2.

ולקוטי- היום-יום  עד  וכו',  תורת-חיים  בתורה-אור,  הפרשה  שם  הוא  כן   .1
כמו  אחת,  פעם  'לך'  שכותבים  לקצר,  כשבאים  (מלבד  בכלל  ועד  שיחות 
ד"ה  קטע   ,197 עמ'  יצחק'  יוסף  'אהל  התהילים  שבסו"ס  מכתבים  בקובץ 

כל התינוקות).
שיחי'  טוביה  ר'  והרה"ח  אופן  שיחי'  יוסף-יצחק  ר'  הרה"ח   (vekovey)  .2
זילברשטרום (האחרון כתב הביתה כששמע זאת לראשונה מפי הרבי, כיוון 
שלמד לקרוא אחרת), כדעת האבן-עזרא שהביא המנחת-שי בתהילים לז,ט 
'תורה  בחומש  נדפס  וכן  ושלנו,  שלו  גדולות  שבמקראות  במסורה  הוא  וכן 
והמנחת-שי  הרד"ק  כדעת  ולא  ההפטרות.  את  הרבי  קרא  שממנו  תמימה' 
עצמו, וכנדפס בחומש היידנהיים, בתנ"ך קורן, בתנ"ך ברויאר (שממנו נעתק 
מצליח',  'איש  ובתיקון  תשנ"ה)  קה"ת  הוצאת  חב"ד',   – ההפטרות  'ספר 
שלדעת  למרות  זאת   .(vekoyey) "וקֹוֵיי"  וקוראים  היו"ד  תחת  שהצירי 

יום שני
י"ב במרחשוון

תענית 'שני' בתרא3.

יום חמישי
ט"ו במרחשוון

סוף זמן קידוש לבנה (לכתחילה) – כל הלילה, אור 
ליום חמישי.

הראב"ע והמסורה הנ"ל הרי בתהילים שם צריך לומר "וקֵויי", ולמעשה בכל 
ספרי התהלים, גם ב'אוהל יוסף יצחק', נדפס שם "וקֵויי", אם-כי לא ידוע איך 

קרא הרבי שם.
ויש  רצון  ימי  של  המעלה  אלה  בימים  יש  מתענים,  שאינם  מי  אצל  גם   .3
בימי  ישראל  כמנהג  והמצוות,  התורה  ענייני  בכל  להוספה  אלה  לנצל ימים 
שמחה  של  קו  מתוך  ההוספה  נעשית  מתענים  שאין  שכיוון  אלא  תענית, 
גלויה (תורת-מנחם תשמ"ח ח"ג עמ' 258, בלתי מוגה. וראה הערות שבגיליון 

הקודם).

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד

21

"הנני לבשר לכבוד הרבנית תחי'ה, כי 
אנו מתכוננים בימים האלה להניח את 

אבן הפינה לשיכון חב"ד"
ד' באדר, תש"כ.

מנשים  הצדקנית  הרבנית  בשרי  למעלת כבוד שרת 
באהל תבורך, אשת חבר

מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,
אם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין, נ. י.
ברכה ושלום מציון!

מתכוננים  אנו  כי  תחיה,  לכבוד הרבנית  הנני לבשר 
בימים האלה להניח את אבן הפינה לשיכון חב"ד, אשר 
יכיל אי"ה מאה דירות בערך, ביחד עם מרכז רוחני, בית 
בהצלחה,  שיהא  לד'  ונקוה  וכו',  ספריה  כנסת, מקוה, 

לתהלה, לשם ולתפארת לחב"ד.
מניעות  הרבה  היו  כי  בנקל,  כ"כ  עלה  לא  הדבר 

ועיכובים, שאין לתארם, וב"ה שעברנו על הכל.
בכל רגשי הכבוד ויקר,

ובברכת פורים שמח וכל טוב סלה
גבאי ומנהלי כולל חב"ד,

בעיר הקודש ירושלם ת"ו.

"רב תודות לכבודה על עזרתה הנעלה, 
בשם כל נצרכי אנ"ש בארה"ק הנהנים 

מתמיכת הכולל"
י"ג בסיון, תש"כ.

למעלת כבוד
שרת בשרי הרבנית הצדקנית מנשים באהל תבורך, 

אשת חבר
מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,

אם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום מציון!
הנעלה,  כתיבתה  קבלת  את  בזה  מאשרים  הננו 

בצירוף שטר ההמחאה בסך: תשעה שקלים (9.00 $)
תרומתה הנעלה למען החזקת כוללנו הקדוש כולל 

חב"ד בירושלים עה"ק, ולוטה בזה הקבלה.
רב תודות לכבודה על עזרתה הנעלה, בשם כל נצרכי 
אנ"ש בארה"ק הנהנים מתמיכת הכולל, ותבורך כבודה 
שבעי  ושנים,  ימים  באורך  ממקום,  אליה  הנלוים  וכל 
אושר ושפע ברכה והצלחה וכטו"ס וכל טוב סלה אמן.

בכל רגשי הכבוד ורב ברכה מציון,
גבאי ומנהלי כולל חב"ד,

בעיר הקודש ירושלם תובב"א.

"בימים האלה שלחנו לה אתרוג כשר יפה 
ומהודר, לחג הסוכות הבעל"ט, ונשמח 
לשמוע כי זה הגיע בעתו ובמצב טוב"

בע"ה.
בית ועד הכללי לצדקת רבי מאיר בעל הנס,

כולל חב"ד בארה"ק.
פעה"ק ירושלם ת"ו. ג' לח' תשרי, תשכ"א.

למעלת כבוד
שרת בשרי הרבנית הצדקנית מנשים באהל תבורך, 

אשת חבר
מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,

אם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
ברוקלין, נ. י.

רב שלום וברכה מציון!
האלה  בימים  כי  תחיה,  לכבודה  בזה  להודיע  הנני 
הסוכות  לחג  ומהודר,  יפה  כשר  אתרוג  לה  שלחנו 
הבעל"ט, ונשמח לשמוע כי זה הגיע בעתו ובמצב טוב, 
כ"ק  ומשלום  הטוב  משלומה  לשמוע  מאד  נשמח  וכן 
שנה  בברכת  אותה  מברכים  והננו  שליט"א,  אדמו"ר 

טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה וכל טוב.
בכבוד ורב ברכה מציון,

הנהלת כולל חב"ד בירושת"ו
נ. ב. 

האתרוג נשלח ע"י מיודענו הנכבד
הרב ששונקין שיחי'.

"והמברך יתברך בכל טוב בגו"ר בתוך 
כלל ישראל"

ב"ה יום ה' ו' חשון תשכ"א ברוקלין נ. י.
כבוד שאר בשרי הרב החסיד וכו' מו"ה ז. סלאנים נ"י

שלום וברכה!
האתרוג נתקבל במועדו. תודה!

השנה קבלתי והמברך יתברך  גם המכתב עם ברכת 
בכל טוב בגשמיות ורוחניות בתוך כלל ישראל. שולחת 

אני פה טשעק על סך חמשה. ובברכת כל טוב אסיים
שארת בשרו דורשת שלומו

חנה שניאורסאהן
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התאריך  (אולי  המכתב  על  נרשם  אחר  יד  [בכתב 
שנרשם על הקבלה): כ"ג מר"ח תשכ"א 5$].

"ובמיוחד נתונה תודתנו על ברכותי'ה 
הטובות בעצם כתב ידה הטוב"

יוד בכסלו, תשכ"א
למעלת כבוד

 שרת בשרי הרבנית הצדקנית מנשים באהל תבורך, 
אשת חבר

מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,
אם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין, נ. י.
רב שלום וברכה מציון!

מתכבדים אנו לאשר את קבלת מכתבה הנעלה מיום 
ה' ו' חשון דנא, בצרוף ההמחאה בסך: חמשה דאלאר 

($ 5.00)
הק'[דוש]  כוללנו  החזקת  למען  הנעלה  תרומתה 
כולל חב"ד בירושלם עיר הקודש, ולוטה בזה הקבלה.

ובמיוחד  הלב,  מעומק  כך  על  לכבודה  מודים  הננו 
ידה  כתב  בעצם  הטובות  ברכותיה  על  תודתנו  נתונה 
הטוב, והרינו מחזירים ברכה לאורך ימים ושנים ושיבה 

טובה ורב אושר והצלחה וכל טוב סלה אמן.
בכל הכבוד הראוי ורב ברכה,

הנהלת כולל חב"ד בעיר הקודש ירושלם ת"ו.

"שלחנו לה ע"י אחד מאנ"ש שנסע בימים 
האלה לכ"ק שליט"א, אתרוג כשר יפה 

ומהודר לחג הסוכות הבעל"ט"
ב"ה.

בית ועד הכללי לצדקת רמבע"נ רבי מאיר בעל הנס,
כולל חב"ד בארה"ק.

פעה"ק ירושלם ת"ו. כ"ז באלול, תשכ"א.
מנשים  הצדקנית  הרבנית  בשרי  למעלת כבוד שרת 

באהל תבורך, אשת חבר
מרת חנה שניאורזאהן שתליט"א,

אם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
ברוקלין, נ. י.

רב שלום וברכה מציון!
הנני להודיע בזה לכבודה, תחיה, כי שלחנו לה ע"י 
אחד מאנ"ש שנסע בימים האלה לכ"ק שליט"א, אתרוג 
כשר יפה ומהודר לחג הסוכות הבעל"ט, ונשמח לשמוע 

במצב טוב, וכן נשמח מאד לשמוע  כי זה הגיע לידיה 
והננו  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  ומשלום  הטוב  משלומה 
וכתיבה  ומתוקה  טובה  שנה  בברכת  אותה  מברכים 

וחתימה טובה וכל טוב סלה.
בכבוד ורב ברכה מציון

הנהלת כולל חב"ד בירושת"ו

"ונזכה לשנת גאולה שלמה"
ב"ה ב' דחוה"מ סוכות תשכ"ב ברוקלין נ. י.

כבוד שאר בשרי הרב החסיד מו"ה זעליג נרו יאיר
שלום וברכה!

מאחלת אני לכבודו ולכל משפחתו יחיו גמר חתימה 
טובה שנת חיים ושלום בכל המובנים בתוך כלל ישראל.

מונח פה טשעק של [?] חמשה בעד האתרוג
ונזכה לשנת גאולה שלמה

שארת בשרו דורשת שלומו
חנה שניאורסאהן

[בכתב יד אחר נרשם על המכתב: כ"ד תשרי תשכ"ב 
.[5$

"אחולי ברכה לבביים מאת כל אנ"ש"
ר"ח חשון, תשכ"ב.

מנשים  הצדקנית  הרבנית  בשרי  למעלת כבוד שרת 
באהל תבורך, אשת חבר

מרת חנה שניאורסאהן שתליט"א,
אם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין, נ. י.
רב שלום וברכה מציון!

קבלת  את  וברכה  תודה  ברב  לאשר  אנו  מתכבדים 
מכתבה הנעלה מיום ב' דחוהמ"ס דנא, בצרוף הטשעק 

בסך: חמשה שקלים (5.00 $)
כולל  הקדוש  כוללנו  החזקת  למען  היפה  תרומתה 

חב"ד בירושלם עה"ק.
אחולי ברכה לבביים מאת כל אנ"ש, ותבורך היא וכל 
אושר  שבעי  ושנים,  ימים  באורך  ממרומים,  לה  אשר 

ושפע ברכות והצלחה וכל טוב סלה, אמן.
בכל רגשי הכבוד ורב ברכה,

גבאי ומנהלי כולל חב"ד, 
בעיר הקודש ירושלם תובב"א.
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ירושת ארצות ג' אומות
בסמיכות לגאולה – עבודת המוחין כשלעצמה

החידוש בכריתת ברית בין הבתרים – ש"עשר אומות יש כאן", אף-על-פי שבינתיים (עד היום הזה) "לא 
נתן אלא שבעה גוים, והשלשה . . קיני קניזי וקדמוני עתידים להיות ירושה לעתיד"...

ונמצא, שבחלק זה דהפרשה מודגשת הברכה הכי גדולה הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 
ומיד ממש – "לזרעך נתתי את הארץ הזאת", "עשר אומות".

...ובפרטיות יותר – בקשר ובשייכות ל"השלשה . . קיני קניזי וקדמוני (ש)עתידים להיות ירושה לעתיד", 
בהוספה על ה"שבעה גוים" שניתנו כבר:

מבואר בדרושי חסידות תוכן העניין דירושת שבעה אומות וירושת השלשה אומות קיני קניזי וקדמוני 
עבודת  אומות קאי על  והשלשה  מידות),  עבודת המידות (ז'  על  ששבעה אומות קאי   – בעבודת האדם 
עיקרה  המוחין  הזה, ועבודת  בזמן  המידות עיקרה  שעבודת  שביניהם,  ומהחילוקים  מוחין).  המוחין (ג' 

לעתיד לבוא.
כלומר, בזמן הזה עיקר העבודה היא עבודת המידות, כמו שכתוב "ואהבת את ה' אלקיך ("לית פולחנא 
שגם  אלא  עוד  ולא  שבלב,  מידות  לבבך",  בכל  האהבה])  כעבודת  עבודה  [-אין  דרחימותא"  כפולחנא 
עבודת  תהיה  לבוא  ולעתיד  המידות;  דעבודת  השלימות  לצורך  הדרוש  כפי  אלא  אינה  המוחין  עבודת 

המוחין בפני עצמם.
וכיוון שנמצאים בסמיכות ממש להגאולה האמיתית והשלימה צריך להיות כבר מעין ודוגמא והתחלה 
דעבודת המוחין בפני עצמם – על-ידי הלימוד וההשתדלות לקיים בפועל העניינים הקשורים עם עבודת 
המוחין, אפילו כשאין זה נוגע לעבודתו או לעבודת שאר בני-ישראל בעניין המידות, כי אם להמוחין בפני 

עצמם.
ובנוגע לפועל:

ישנם כמה דרושים בתורת החסידות שבהם נתבארו דווקא עניינים עמוקים בפנימיות התורה הקשורים 
דתורת  הנהר"  "רחובות  שענינו   .  . האמצעי  אדמו"ר  בדרושי  ובפרט  עצמם,  בפני  המוחין  עבודת  עם 
רחבות  תהיה  שאז  והשלימה,  האמיתית  בהגאולה  הנהר"  ד"רחובות  השלימות  עם  וקשור  החסידות, 

אמיתית וגבהות ועומק אמיתיים בכל העניינים בתכלית השלימות.
ובהתאם לכך יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בלימוד העניינים העמוקים דתורת החסידות באופן של 
"רחובות הנהר", בהרחבת הביאור וההבנה וההשגה, והקדוש ברוך הוא עוזר ומצליח (על-ידי השתדלותו 
אחת  טירחא קלה באצבע  שעל-ידי  בגשמיות,  רחבות  מתוך  יהיה  שהלימוד  בו)  תלוי  שהדבר  עד כמה 
נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו הגשמית בהרחבה, ועל-ידי זה גם רחבות המוחין (ועל אחת כמה וכמה 

רחבות המידות).
הזה  דזמן  שלימות ההליכה מהמעמד ומצב  . מודגשת   . ...מזה מובן שכשקורין בתורה פרשת לך לך 
(ארץ שבע אומות, עבודת המידות) למעמד ומצב דלעתיד לבוא (שיתוספו גם השלשה אומות קיני קניזי 
וקדמוני, עבודת המוחין), שהליכה זו מתחילה ונעשית כבר עתה בהווה, תיכף ומיד ממש, על-ידי ההוספה 

ביתר שאת וביתר עוז בלימוד פנימיות התורה באופן ד"רחובות הנהר", כנ"ל.

(שיחת ח' במחשוון תשנ"ב, התוועדויות תשנ"ב כרך א, עמ' 248)

משיחוגאולה
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תשנ"דתרל"ד 

תקצ"ז

ברכה לקראת הבר-מצווה

כ"ק אדמו"ר מהר"ש קרא לבנו 
ואמר  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
לעונת  תגיע  הבא  בשבוע  לו: 
תסע  טוב.  למזל  מצוה  הבר 
היום אל כ"ק אחי דודך בליאדי 
(הרה"ק רבי חיים שניאור זלמן, 
צדק),  הצמח  של  השלישי  בנו 
יאמר  ובודאי  ברכתו,  לקבל 

איזה מאמר חסידות.
(סה"ש תורת שמואל ע' 21)

המנחה האחרונה
עם הרבי

ביום  מנחה  תפילת 
הפעם  היתה  זה,  ששי 
את  שראינו  האחרונה 
מתפלל  אדמו"ר  כ"ק 

עם הציבור.

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
 שנערך ע"י הרב אברהם שמואל בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל,
 ומוקדש לעילוי נשמתו

יום פטירת ר' לייב 'בעל הייסורים' 

יום פטירתו של הרה"ק ר' לייב "בעל הייסורים" 
כבוד  ומנוחתו  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  מתלמידי 

בעיר צפת.
שמים,  וביראת  בתורה  מאד  גדול  היה  הוא 
והראשון - בין חסידי חב"ד - שהתיישב בעיר 
שם  ונפטר  צפת  לעיר  עבר  בסוף ימיו  חברון. 

זקן ושבע ימים.
בעת  שיהיה  מי  שכל  אמר  פטירתו  לפני 
ימינו  עד  ויוושע.  קברו  על  ישתטח  ר"ל,  צרה 

פוקדים רבים את קברו. 
(תולדות חב"ד בארץ הקודש ע' עג-עד. ימי חב"ד ע' 41)

ט"ו
חשון 
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פרשת לך-לך
לך לך (יב,א)

להנאתך ולטובתך (רש"י)
להבטיח  היה  צריך  מה  לשם   – המפרשים  מקשים 
והרי  ולהנאתו,  לטובתו  תהיה  זו  שנסיעה  לאברהם 

לדידו די היה בציווי הקב"ה בלבד?
ויש לומר, שאמנם מצד נשמתו אכן קיים אברהם את 
הבורא;  רצון  את  למלא  כדי  רק  עול,  בקבלת  הציווי 
אך מצד גופו – הגוף העלים. אמנם מדובר בגופו של 
הידוע  גשמי. וכפירוש  אברהם, אבל בכל זאת זה גוף 
בעניין "וייפול אברהם על פניו ויצחק", שזה היה מצד 
שהנסיעה היא  בהבטחה  היה צורך  ומצד הגוף  הגוף. 

"להנאתך ולטובתך".

(ליקוטי-שיחות כרך ה, עמ' 299)

ואברכה מברכיך ומקללך אאור (יב,ג)
כל כהן שמברך מתברך... שנאמר "ואברכה מברכיך" 
(סוטה ל"ח); גוי אחד פגע את רבי ישמעאל ובירכו. אמר 
(ירושלמי  ברוך"  "ומברכיך  אמורה...  מילתך  כבר  ליה 

ברכות ספ"ח)
בנוגע לבני-ישראל אומר הכתוב "ואברכה מברכיך", 
שהיא ברכתו של הקב"ה, עליו נאמר "תוספתו מרובה 
על העיקר" (ב"ר פס"א). ואילו בנוגע לגוי אומר הכתוב 

"ומברכיך ברוך" שמשמעו ברכה על-ידי בני אדם.

(לקוטי-שיחות כרך ה עמ' 426)

ואת הנפש אשר עשו בחרן (יב,ה)
אשר עשו בחרן: שהכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם 
מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם 

הכתוב כאלו עשאום (רש"י)
ורש"י  שגיירו".  הגרים  "אלו  נאמר  רבה  במדרש 
כנפי  תחת  "שהכניסן  וכותב  המדרש  מלשון  משנה 

השכינה", ולא "שגיירן".
טעם הדבר: לפני מתן-תורה לא היה לאברהם ובניו 
מעמד שונה משל בן-נח. ומה שקיימו האבות את כל 
על  שקיבלו  הידור  של  בגדר  זה  היה   – כולה  התורה 

עצמם. הרי שאז לא היה קיים עדיין כל עניין הגירות.
השכינה"  כנפי  תחת  "שהכניסן  רש"י  כותב  ולכן 
רק  ממש.  גירות  שמשמעו  "שגיירן",  ולא  בלבד, 
כוונתו  אין  כי  הדגיש  שכבר  לאחר  דבריו,  בהמשך 
לגיור כפשוטו, בבואו לפרש את פרטי הדבר (שאברהם 
רש"י  נוקט  הנשים),  עם  ושרה  האנשים  עם  התעסק 

לשון "גיור".

(לקוטי-שיחות כרך ה עמ' 143)

ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה (יב,ט)
"רצוא  של  בדרך  היא  הגוף  עם  הנפש  התחברות 
ושוב", דהיינו, "דפיקא דליבא" הדופק בשתי דפיקות 
הדבר  טעם  והתפשטות.  (התכווצות)  הסתלקות   –
הוא, כי הגוף גשמי והנפש רוחנית; ואי-אפשר שתהיה 
אלה אלא בדרך של "רצוא  התחברות של שני הפכים 

ושוב".
חיות   – העולם  את  המחיה  האלוקית  בחיות  גם  כך 
זו נמשכת בדרך של "רצוא ושוב", ככתוב (יחזקאל א) 
התחברות  שתהא  אי-אפשר  כי  ושוב".  רצוא  "והחיות 
האלוקית אלא בדרך של "רצוא  העולם גשמי והחיות 

ושוב" דווקא.
משום כך גם עבודת האדם בתורה ומצוות, שעניינה 
"רצוא  של  בדרך  היא  בעולם,  אלוקי  אור  להמשיך 
ושוב". זהו "הלוך ונסוע" – עבודתו של אברהם היתה 

באופן של "רצוא ושוב".

(ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 86)

אנוכי מגן לך (טו,א)
בעיניו  ולכן  מוגבל,  הוא בחינת חסד בלתי  אברהם 

היו כולם טובים.
והתכלית  הכוונה  שהרי  הדרך.  זו  אין  באמת  אולם 
הן לבער את הרע מן הארץ, ואם יתנהג העולם במידת 
חסד גדולה כזו, לא יתבטל הרע לעולם ולא יבוער מן 

הארץ!
זהו "אנוכי מגן לך": הקב"ה מלביש "מגן" על בחינת 
ומדוד,  מוגבל  יהיה  שהחסד  כדי  אברהם,  של  החסד 

ממעייני החסידות
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וכך יוכלו, בבוא העת, לבער את הרע מן העולם.

(תורה-אור, דף יב, עמ' א)

והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו (טו,יב)
והנה אימה וגו': רמז לצרות וחושך של גלויות (רש"י)

כאן  והרי  רבים,  בלשון  "גלויות"  רש"י  כותב  מדוע 
מדובר בגלות מצרים בלבד?

שאר  לכל  השורש  היא  מצרים  גלות  הוא:  הביאור 
הגליות. לכן אנו מוצאים (שבת פט,ב, ושם ברש"י בד"ה 
הקב"ה  הבטיח  למצרים  הירידה  שלפני  עמך")  "ארד 
לכל ארבע  ליעקב "ואנוכי אעלך גם עלה" – שהכוונה 

הגלויות.

(לקוטי-שיחות, כרך ה, עמ' 183)

ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהימולו בשר 
ערלתו (יז,כד)

מדוע לא מל אברהם את עצמו קודם שנצטווה, והרי 
קיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה?

הביאור בדרך הפשט:
אברהם לא היה רשאי למול את עצמו קודם שנצטווה 
אסור  על כך מאת ה', מחמת איסור שפיכות דמים כי 
לאדם להוציא מעצמו דם, כפי שפירש רש"י על הפסוק 

אדרוש:  לנפשותיכם  דמכם  את  ואך  ט,ה)  (בראשית 
"השופך דם עצמו". התורה אסרה על האדם לשפוך דם 

עצמו.
מצוות מילה דחתה את האיסור של "שופך דם עצמו" 

רק לאחר שנצטווה.

(לקוטי-שיחות כרך ה, ע' 146)

* * *
אדמו"ר הזקן מבאר (בדרך החסידות):

מילה ברוחניות היא כריתת ערלת הלב, ויש בה שתי 
לבבכם"  ערלת  את  "ומלתם  למעלה,  מלמטה  בחינות: 
(דברים י) שעל האדם לבצע זאת (אתערותא דלתתא); 
אלוקיך את לבבך" (דברים  ה'  ומלמעלה למטה, "ומל 

ל), שהקב"ה מל את בני-ישראל (אתערותא דלעילא).
לכן לא קיים אברהם את מצוות מילה בגשמיות קודם 
רצה לזכות ולהגיע למילה השנייה,  שנצטווה, כי הוא 
שמלמעלה למטה, הבאה רק על-ידי ציווי מוקדם של 

הבורא.
משום כך נאמר אצל אברהם "בעצם היום הזה נימול 
אברהם", מלמעלה למטה, כי אברהם זכה לבחינת "ומל 

ה' אלוקיך את לבבך".

(תורה-אור, דף יג עמ' א' וב')

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
(תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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תקפ"התקצ"ה

תרכ"אתרס"ט

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

האמצעי.

יום חתונת המהרי"ל מקאפוסט

יום חתונת כ"ק אדמו"ר יהודה ליב שניאורסאהן - מהרי"ל מקאפוסט 
- בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עם בתו של ר' שלמה פריידס משקלוב 

– מגדולי חסידי אדמו"ר הזקן וכ"ק אדמו"ר האמצעי.
כ"ק  את  כשאסרו  הזקן.  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  ה"כותב"  היה  הוא 

אדמו"ר האמצעי בשנת תקפ"ז, אסרו גם אותו. 
 אדמו"ר האמצעי השתתף בחתונה ואמר כמה מאמרי חסידות.

(מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תקעח הערה 26)

עתלדעת

יום פטירת הרז"א 

 - שניאורסאהן  אהרן  זלמן  שניאור  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
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:
הרב  המפורסם  המשפיע  ובראשם  החסידים  זקני  כשנכנסו 
החסיד ר' שמואל גרונם נ"ע לנחם את הוד כ"ק אדמו"ר הרש"ב 
נבג"מ לנחמו על פטירת אחיו הנ"ל, כ"ק אדמו"ר נ"ע אמר להם 
איז!  ברודער  אפשליישיקער  וואס  ניט  גאר  וייסט  איהר  בזה"ל: 

[אינכם יודעים כלל  מהו אח גשמי!...] 
(הלקח והלבוב ח"ב ע' ק)

יום סיום כתיבת ספר תורה 
בהוראת הרבי הצמח צדק 

תורה  ספר  כתיבת  סיום  יום 
אדמו"ר  כ"ק  בהוראת  שנכתב 
של  לידתו  לקראת  צדק  הצמח 
הסיום  מוהרש"ב.  אדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  של  בחדרו  בחשאי  נערך 

אדמו"ר הצמח צדק.
(חנוך לנער ע' 5)

י'
חשון

י"א
חשון 

י"ד
חשון 
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בהתוועדות דשבת בראשית שכל אחד יפעל על "מניין 
יהודים" במחשבה, דיבור ומעשה, ואמר שישנם כאלו 
אוחזים  הם  כי  אליהם,  מתכוונים  שלא  שחושבים 
אנשים  עם  להתעסק  עבורם  לא  וזה  גבוהה  במדרגה 
פשוטים, ויש כאלו החושבים שעבודה זו נעלית מדי 
עבורם ואין הם שייכים לפעול על יהודי אחר והלוואי 
שהם  לדעת  אלו  כל  על  הנה   - על-עצמם  שיפעלו 

טועים, והכוונה היא לכל-אחד-ואחד.
והרבי חזר ואמר: "וויל איך נאכאמאל זאגן אז דאס 
מיינט מען יעדן איינעם, און אויך דער בעל שמחה" [= 
אני רוצה לומר עוד הפעם שהכוונה בדברים היא לכל 

אחד, כולל בעל השמחה].
הזקן  רבינו  פתגם  את  הזכיר  ההתוועדות  בסיום   ⋅
לחוג  רק  המיועדת  "מפלגה"  אינה  ש״חסידות" 
כלל  עבור  מיועדת  היא  אלא  יהודים,  של  מצומצם 
ישראל. והוסיף, שמכיוון שצדיק גוזר והקב״ה מקיים, 
כל  את  לעשות  מלמעלה  הכוחות  ניתנו  בוודאי  הנה 
יקוים  דבר  של  שבסופו  ובוודאי  לחסידים,  היהודים 
שצריך  יהודי  ואותו  חוצה,  מעינותיך  דיפוצו  היעוד 
בוודאי  זה)  מסוים  איש  ידי  (על  לחסידות  להתקרב 
יתקרב גם בלעדיו, אלא שעל כל-אחד-ואחד להשתדל 
ושלא  ידו,  על  יתקיים  שהעניין  שיזכה  הוא  לטובתו 

יקדמנו אחר.
וסיים, ש״חב״ד׳סקע חסידים" צריכים לדעת שלהם 
מעיינותיך  דיפוצו  העניין  את  לקיים  הארץ,  ניתנה 
לי״ט  עד  הנ״ל  ההוראה  את  יקיימו  וכאשר  חוצה, 
היה  הראשון  כסלו  שבי״ט  כשם  הנה  הבעל״ט,  כסלו 
הניצחון דתורת החסידות ש״דידן נצח", הנה כך יהיה 
בקרוב ובעגלא דידו ש״יפוצו מעיינותיך חוצה" והרבי 

יוליכנו לקראת משיח צדקנו בקרוב ממש.
בהשתתפות  "חזרה"  התקיימה  ההתוועדות  אחרי 

אנ״ש והת׳ שיחיו.
ובעת  הנ״ל  ש.מ.  מר  גם  נכח  בהתוועדות   ⋅
ההתוועדות הורה לו הרבי לומר לחיים. כשיצא הרבי 
ניגש  והרבי  בפרוזדור,  ש.מ.  מר  עמד  מההתוועדות 
אליו ושאל אותו אם כבר אכל סעודת שבת, והוסיף, 
הרי אתה גר רחוק ועכשיו כבר מאוחר, והזמינו לביתו 
כל-כך  גר  לא  שהוא  ואמר  השתמט  הנ״ל  אך  הק', 
אולי  שאלו:  הרבי  הרבי.  עם  לשוחח  וביקש  רחוק, 
נתראה מחר? ואמר הנ״ל: שזה נושא דחוף מאוד ולא 

ייקח הרבה זמן. הרבי נענה בחיוב ודיבר עמו למשך 
זמן. בסיום דבריו שאל הנ״ל את הרבי מה עליו לעשות 
"רב"  הנך  הרי  הרבי:  וענה  ל״ברכה״?  לזכות  בשביל 
בבית-כנסת, ועליך לפעול על הנוער שעומדים תחת 
ה״כלי"  יהיה  וזה  ומצוות,  תורה  שישמרו  השפעתך 

לברכה, שיהיה אצלך הכל בהצלחה.

יום שלישי, י"ג מר-חשון
ל-770 אמו  עם  ש.מ.  מר  בא   18:30 בשעה  הערב 

שהתעוררה  מכיוון  לרבי  שיכניסם  חדקוב  לרב  ופנו 
הרבי.  בעצת  לשאול  ומוכרחים  חדשה  בעיה  אצלם 
חדקוב הסביר להם שבשעה זו אין הרבי מקבל  הרב 
ל״יחידות", וה״יחידות" תתחיל היום רק בשעה 20:00

חמש  שישנם  מכיוון  להתקבל  להם סיכוי  אין  אז  וגם 
תור  שבועות  כמה  לפני  עוד  שהזמינו  אנשים  עשרה 

להיכנס הלילה ל״יחידות" וכו׳.
הנ״ל  של  ואמו  חדקוב  מהרב  מאוכזבים  יצאו  הם 
יעץ  במקום  שעמד  התמימים  אחד  בבכי.  פרצה 
לחדרו  ניגשו  הם  ישירות.  לרבי  להיכנס  שינסו  להם 
הדלת  את  מיד  פתח  הרבי  בדלת.  והקישו  הרבי  של 
והכניסם לחדרו. בסיום ה״יחידות" רצו לתת תרומה 
לרבי, אך הרבי סירב לקבל. וכשיצאו נכנסו אל הרב 

חדקוב ונתנו לו את התרומה.

יום רביעי, י"ד מר-חשון
היום התקיימה אסיפה במעמד הרבי, בחדרו הק׳ - 

בקשר למרכז לענייני חינוך.
סייקינס  אברהם  הת׳  את  מצאו  העבר  רביעי  ביום 
הכרה,  בלי  פצועה  בגולגולת  ברחוב  מוטל  מבוסטון 
כולם  הרופאים  הכרה.  בלי  ימים  שלשה  שכב  הוא 

התייאשו ממנו וקבעו שמצבו אנוש. 
הת׳ יהודה שי׳ קרינסקי, שטיפל בו, טלפן למזכירות 
שיספרו לרבי אודות מצבו של הנ״ל ושיבקש עוד את 
להת׳  הרבי  הורה  האחרון  שישי  ביום  הק'.  ברכתו 
יהודה קרינסקי שילחוש לחולה באזנו שסיפרו לכ״ק 
אדמו״ר שליט״א אודות מצבו, ושילחש עוד באזנו את 
השם המלא של הרבי ואת שם אביו הרלוי״צ נ״ע. הת׳ 
והכיר  עיניו  את  החולה  פתח  ולפתע  כך,  עשה  הנ״ל 
את העומדים סביבו. כל הרופאים היו המומים ואמרו 

שזה נס על טבעי.
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ההוראה והלחש שהעירו 
את החולה

התוועדות מיוחדת  לרגל מלאות ט' חודשים מההסתלקות • 'בעל-
שם'סקער עניין בשיעורי התניא • המופת שהדהים את הרופאים 

ליל שבת קודש
פרשת לך-לך, ט' מר-חשון

על  זמן-מה  במשך  הרבי  הביט  למעריב  מנחה  בין 
מר ש.מ. שעמד בצד ואמר תהלים. אחרי מעריב ביקש 
הנ״ל  את  שיזמין  גרוס  אליהו  מהתמים  חדקוב  הרב 

להתוועדות שתתקיים מחר לאחרי התפלה.

יום שבת קודש, י' מר-חשון
 אחרי התפלה התוועד הרבי (לרגל מלאות תשעה 
כמה  להלן  הכ״מ).  אדמו״ר  כ״ק  מהסתלקות  חדשים 
ממהלך  מפורט  תיאור  עם  הק׳,  משיחות  נקודות 

ההתוועדות.
הוראת  את  הרבי  הזכיר  ההתוועדות  בתחילת   ⋅
 - הכ״מ  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  שסיפר   - הזקן  אדמו"ר 
ודיבר  עם פרשת השבוע.  הזמן,  לחיות עם  שצריכים 
פריילעכע  "א  שהיא  לך-לך  פרשת  אודות  בארוכה 
השבוע  מימות  יום  שבכל  שמח],  שבוע   =] וואך" 
הצינור  את  שפתח  הראשון  אבינו, אברהם  עם  חיים 
למסירות נפש והנחיל זאת לדורותיו לכל בני-ישראל.

הוא  נפש  המסירות  עניין  שעיקר  בארוכה  והסביר 
אנושי,  שכל  שכאשר  דקדושה,  מההגבלות  לצאת 
ואפילו שכל דקדושה, שואל מדוע צריך ללמוד תורה 
כסף  הרבה  לבזבז  בהתבוננות,  להתפלל  ביגיעה, 
שולחן  על-פי  שמוכרחים  מה  מספיק  הרי  לצדקה, 

נפש  דמסירות  העניין  שזהו  היא  התשובה  ערוך! 
שום  בלי  ודעת.  מטעם  שלמעלה  עבודה  דקדושה, 

חשבונות. מתוך קבלת-עול באמת.
⋅ דיבר אודות עניין לידת בת שמרמז על קבלת-עול 
לרגל  קידוש  בנימין זילברשטיין  ערך ר׳  וכו׳ (השבת 

הולדת בתו למזל-טוב).
באמצע ההתוועדות אמר להת׳ משה שי׳ לברטוב: 
 =] בשמחה"  זיין  ס׳זאל  אז  אפגערעדט  דאך  "מ׳האט 

הרי 'סוכם' שצריך להיות בשמחה]. 
ט׳  מלאו  שהיום  אמר  ההתוועדות  בהמשך   ⋅
ההסתלקות  שעניין  וביאר  מההסתלקות,  חדשים 
בשם  שנקראים  ביותר,  נעלים  אורות  שמתגלים  הוא 
"לידה". וביאר שבירחי לידה ישנם ג' זמנים, ז׳ חדשים, 
ט׳ חדשים, וי״ב חדשים. ובט' חדשים גופא ישנה דעה 
שמונים בדיוק את מספר ימי העיבור - רעא, ערב או 
רעג ימים. וביאר זאת ברוחניות העניינים, שט' חדשים 

הוא עבודת הבינונים שאחריה כל אדם ימשוך.
ואמר שמוצאים "א בעל שם׳סקער עניין" בחלוקת 
אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  על-ידי  שנחלקו  תניא  השיעורי 
שנחלקו  תניא  שהשיעורי  שנים,  שבע  לפני  הכ״מ 
בשלושת הימים הנ״ל (רעא, ערב, רעג) מההסתלקות, 
עניין  מבואר  שבה  ז״ך  סימן  הקודש  אגרת  הוא 

ההסתלקות של נשיא בישראל.
שהציע  ההצעה  אודות  נוספת  פעם  עורר  הרבי   ⋅

תשי"א / יומן מתוך 'ימי בראשית'
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