
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 וירא • ט"ז מרחשון ה'תשפ"ב

א'ת"כ

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

מעלתו של אדם הראשון הייתה גבוהה ביותר, עד ש"היה עקבו מכהה גלגל חמה". עם זאת, 
אמרו חז"ל "עד אברהם היה העולם מתנהג באפילה ומשבא אברהם התחיל להאיר", וכיוון 

שנוגע לנו העניין זה ש"התחיל להאיר", הרי שנוגע לנו עניינו של אברהם אבינו ולא של האדם 
הראשון, אף, שכאמור, מעלתו גבוהה ו"עקבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה". 

על-דרך-זה בנוגע לרבותינו נשיאינו: על ידם "התחיל להאיר" גילוי פנימיות התורה, ובמילא, 
לנו נוגע ההתקשרות אל הרביים, ולא נוגע לנו אם ישנו מישהו ש"עקבו מכהה גלגל חמה".
"רבי" – הוא זה שמקושר עם עצמות ומהות אין-סוף ברוך-הוא, ובמילא, לנו לא נוגע אלא 
ההתקשרות אל הרבי בלבד, על-ידו מתקשרים אנו עם עצמות ומהות אין-סוף ברוך-הוא.

(תורת-מנחם ח"א עמ' 94)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • 9 > ניצוצי רבי • 12 > ממעייני החסידות • 14 > יומן מבית 
חיינו • 16 > עת לדעת  • 18 > לוח השבוע • 19 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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להוסיף
צ״ל  שי'  בעלה  שאצל  בדעתה  שצודקת  מובן 
עסקנותו  [= צריכים להיות] השיעורים שלו וכן 
בהפצת המעינות והיהדות עיקר וקבע בנפש וגם 

בזמן. 
שהי׳  כמו  אינו  הפרנסה  כשמצב   - ואדרבא 
לבלבל  מנסה  הרע]  והיצר   =] והיצה״ר  בעבר 
 =] בתומ״צ  מזמנו  שימעט  ולהסיתו  האדם  את 
 =] להיצה״ר  להסביר  צריך   - ומצוות]  בתורה 
שהרי  הרע] שאכן בצדק נקרא "כסיל" -  להיצר 
להוסיף  צריך  מה'  ברכה  לתוספת  כשזקוקים 
ח"ו [=  להיפך,  ולגורמי׳ ולא  בהכלים לברכה זו 

חס ושלום]. וק"ל [=וקל למבין].

מה להסביר ליצר-הרעהכתב והמכתב 

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

וירא | אורחים חדשים בעולם
הקדוש- "הוציא  לאברהם,  השכינה  גילוי  בשעת 

באורחים,  להטריחו  שלא  מנרתיקה  חמה  ברוך-הוא 
הביא  באים,  אורחים  היו  שלא  מצטער  שראהו  ולפי 
המלאכים עליו בדמות אנשים", וכשראם אברהם "היה 
אומר להקדוש-ברוך-הוא (שבא לבקרו) להמתין לו עד 
שירוץ ויכניס האורחים", ומזה למדים ש"גדולה הכנסת 

אורחים מהקבלת פני השכינה".
אברהם  ידע  מניין   – הידועה  מהשאלה  ולהעיר 
שכינה",  פני  מהקבלת  אורחים  הכנסת  ש"גדולה 

ש"הניחו והלך לקבל אורחים"?
וההסברה בזה – מזה גופא שאף שהקדוש-ברוך-הוא 
להטריחו  שלא  חמה  "הוציא  ומכל-מקום,  לבקרו,  בא 

עליו  המלאכים  הביא  אחר-כך)  (אך  באורחים... 
בדמות אנשים", למד אברהם ש"גדולה הכנסת אורחים 

מהקבלת פני השכינה".
...ויש לומר שכללות עבודת חודש מרחשוון קשורה 
עיקר  תשרי,  בחודש  כי,   – אורחים  הכנסת  עניין  עם 
של  ב"ביתו  נמצא  והיהודי  קדושה,  בענייני  העבודה 
הקב"ה", אך בחודש מרחשוון מתחילה העבודה בענייני 
צריך  ובמילא  "אורח",  בבחינת  נעשה  והיהודי  העולם 
את  לסדר  אורחים",  ד"הכנסת  העניין  אצלו  להיות 

כניסתו לעבודה בענייני העולם באופן המתאים".

(תורת-מנחם תש"נ, ח"א עמ' 339-340)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

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

מ"ע קכז.פרק ד.פרק ד-ו.י"ז במרחשווןש"ק

מ"ע קכז.פרק ה.פרק ז-ט.י"ח במרחשווןא'

מ"ע קכז.פרק ו.פרק י-יב.י"ט במרחשווןב'

כ' במרחשווןג'
פרק יג-יד. הלכות מעשר 
שני ונטע רבעי.. בפרקים 

אלו. פרק א.
מ"ע קכז. קכח. מל"ת קנב.פרק ז.

הל' מעשה הקרבנות.. פרק ב-ד.כ"א במרחשווןד'
מל"ת קנ. קנא.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קמא. קמב. קמג.פרק ב.פרק ה-ז.כ"ב במרחשווןה'

מ"ע קיט.פרק ג.פרק ח-י.כ"ג במרחשווןו'
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דברמלכות

4

בני ישראל נשפטים 
על-פי פנימיותם

כאשר חבש בלעם את אתונו בעצמו אמר הקדוש-ברוך-הוא: "רשע, כבר 
קדמך אברהם אביהם!" – מה ההוראה הנלמדת מכך לימינו? • אברהם 

אבינו הוריש לכל אחד מישראל התמסרות לעבודת הבורא מתוך זריזות, 
חריצות ומרץ • כיוון שבפנימיותם מכילים כל ישראל את תכונותיו של 

אברהם אבינו – מכריע הדבר את הדין לטובתם של ישראל • משיחת כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו

א
"וישכם  נאמר1:  יצחק  לעקידת  אברהם  יציאת  על   

אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו".
נאמר2: "ויקם  אנשי בלק,  עם  כשיצא  גם על בלעם, 
במדרש3 ואיתא   – אתונו"  את  ויחבוש  בבוקר  בלעם 

(והובא גם בפירוש רש"י) "מכאן שהשנאה מקלקלת את 
הקדוש- "אמר  ומסיים:  בעצמו",  הוא  שחבש  השורה, 
שנאמר4 אביהם,  רשע, כבר קדמך אברהם  ברוך-הוא, 

זה  חמורו", שעניין  ויחבוש את  אברהם בבוקר  וישכם 
מצד  להיות  יכולה  שהייתה  הרעה  את  ותיקן  הקדים 

פעולתו של בלעם.
למאי נפקא מינה בימינו אלו?  ולכאורה אינו מובן: 
– ועל כורחך צריך לומר, שגם מעניין זה צריכה להיות 
התורה,  ענייני  שאר  ככל  האדם,  בעבודת  הוראה 

כדלקמן.

1. וירא כב, ג.
2. בלק כב, כא.

עמ'  כח  חלק  בליקוטי-שיחות  נתבאר  (בסופו).  יב  כ,  פרשה  במדבר-רבה   .3
157 ואילך.

4. וירא כב, ג.

ב
ובהקדמה:

ישראל,  בני  עבודת  על  מקטרגת  הדין  מדת  כאשר 
ההנהגה שמחסירים  ישראל, על  לא עלינו ולא על כל 
לפעמים בעניינים של קום ועשה או בעניינים של שב 
ואל תעשה, הרי ההצדקה על זה היא – שזהו מפני צוק 

העיתים, קוצר המשיג ועומק המושג.
ובמכל-שכן וקל-וחומר ממה שמצינו בגמרא במסכת 
קריב  אם  לי  אמרה  "אי  לאמוראים:  בנוגע  עירובין5 
הייתה  קלה  עבודה  ציווי  (אפילו  תנאי"  לא  כותחא, 
מבטלת אותי). ועל-אחת-כמה-וכמה בימינו אלו, שלא 
העדר  על  הסיבה  מובנת  ובמילא  כו',  טרדות  חסרים 

עבודת התפלה כו'.
צרכי  ש"מרובים  זה  שמצד  הכללית  ההצדקה  וזוהי 
עמך ודעתם קצרה"6, לכן יכול להיות עניין של העדר 
וחיסרון ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, 
דקדוק  מדרבנן,  שהם  בעניינים  ועל-אחת-כמה-וכמה 

קל של דברי סופרים, הידור מצוה ומנהג ישראל.

5. סה, א (ובפירוש רש"י).
6. פיוט בתפילת נעילה וסליחות לערב ראש השנה, על-פי ברכות כט, ב. וראה 

תורה-אור וישלח כו, ריש עמ' ג. המשך מים רבים תרל"ו בתחילתו.

4



מצב שהוא  הגלות נעשה  ועד כדי כך, שמפני קושי 
בשיעור   – שיכור  והרי  מיין"7,  ולא  "ּוְשֻׁכַרת  דרך  על 

ידוע – פטור מכל התורה ומכל המצוות8.
שעבד   – ביותר  תמוה  עניין  בזוהר9  מצינו  כן  וכמו 

פטור מן המצוות.
הנה מצד החושך  בפנימיות העניינים –  ובכל אופן, 
זכות"  ש"מלמד  זה  נעמד  הגלות,  של  ומכופל  כפול 
על בני ישראל, ואומר, שבהתחשב בכך ש"כל ישראל 
בני מלכים הם"10, הנה כאשר מוציאים בן מלך מהיכל 
ותכסיסי  המלכות  בגדי  ממנו  ונוטלים  המלכות, 
המלכות, שרי המלך ואפילו עבדי המלך, וזורקים אותו 
בין עמי-הארץ פשוטים ופחותים ביותר, בשביה ובבית-

האסורים, למטה מבן השפחה אשר אחר הריחים – מהו 
הפלא שנטרפה בינתו, רח"ל, ונעשה בבחינת אינו בר-

דעה, שפטור מן התורה והמצוות!...
והרי זוהי טענה צודקת ביותר, וטענה חזקה ביותר!

ועוד זאת:
בני  אנו  מלאכים  בני  ראשונים  "אם  בגמרא11  איתא 
ולא  כחמורים,  אנו  אנשים  בני  ראשונים  ואם  אנשים, 
חמורים",  כשאר  אלא  בן יאיר  פנחס  רבי  של  כחמורו 
("אם  הלשונות  שתי  בין  סתירה  שאין  בזה,  ומבואר 
היה דור  הדורות:  כו'"), כי אם חילוק בעניין  ואם  כו' 
היו  והשאר  מלאכים"  בני  ש"ראשונים  אומרים  שעליו 
"בני אנשים", ואילו דור האחרון הוא באופן ד"ראשונים 
של  (לא כחמורו  בני אנשים", ו"אנו... כשאר חמורים" 

רבי פינחס בן-יאיר שהיה לאחר הבירור).
"בני  בבחינת  שאינם  כאלו  אודות  שמדובר  וכיוון 
אנשים", אלא "כחמורים" – הרי לא שייך שידרשו מהם 

עניינים של לימוד התורה וקיום המצוות!
מהקדוש- לדרוש  שיכולים  לכך  סתירה  זה  ואין 

שבאדם  כשם  כי,   – רוויחא  ומזוני  חיי  בני  ברוך-הוא 
שייתן  עד  כלום  שיטעום  לאדם  לו  "אסור  התחתון 
מאכל לבהמתו"12, אף שזוהי בהמה, ולא בר-דעת, הנה 
לגבי  העליון  אדם  הנהגת  להיות  צריכה  על-דרך-זה 

7. ישעיה נא, כא.
8. ראה עירובין שם.

9. חלק ג קח, א. וראה ניצוצי זוהר שם. ליקוטי-שיחות חלק ז עמ' 179 ואילך.
10. שבת סז, א. וש"נ.

11. שם קיב, ב. וראה ליקוטי-שיחות חלק טו עמ' 281 הערה 14. וש"נ.
12. ברכות מ, א. וש"נ.

תחתונים שהם "כחמורים".

ג
אמנם, על זה טוען הצד שכנגד:

אם אמנם מדובר אודות "חמורים" – היה צריך להיות 
שייכים לתורה  גם בעניינים שאינם  אופן הנהגה  אותו 

ומצוותיה.
הגוף  ענייני  אודות  כשמדובר  הנה   – לפועל  ובנוגע 
את  ויחבוש  בבוקר  "וישכם...  אזי  הבהמית,  ונפש 
חמורו", דקאי על חומר הגוף13, והיינו, שהוא מושקע 
בצרכי הגוף ונפש הבהמית עד כדי כך ש"ביום אכלני 

חורב וקרח בלילה"14,
"שנאה"  אצלו  להיות  צריכה  שהייתה  זה  תמורת   –
לענייני העולם, מצד האהבה לענייני תורה ומצוותיה, 
כמאמר רז"ל15 בנוגע להר סיני, "שירדה שנאה לעכו"ם 

עליו" –
בלבד  זו  לא   – ומצוות  תורה  לענייני  בנוגע  ואילו 
בלילה",  וקרח  חורב  אכלני  ש"ביום  באופן  זה  שאין 
כפי שהיו יכולים וצריכים לדרוש ממנו, אלא עוד זאת, 
ההתעסקות  מעין  לא  אפילו  היא  בהם  שההתעסקות 

בעניין הקשור עם הגוף ונפש הבהמית!
לו  ואין  כוח,  לו  אין  אם  שכנגד:  הצד  טענת  וזוהי 
דעת, ואינו יכול להתמסר ("צוטרָאגן זיך") לעניין של 
תורה ומצוותיה – אם כן מדוע כשבא לעניין של מסחר 
אזי יש לו כח, ויש לו דעת, וחושב שהוא החכם העולה 

על כולנה...
– וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר באחת משיחותיו16, שאם 
מישהו יאמר עליו שאינו מבין במסחר, אזי יהיה שונא 

לו, רח"ל –
מודיע  אזי   – התורה  לימוד  אודות  כשמדובר  ורק 
ביכולתו  שאין  ָאן")  ַאליין  זיך  שלָאגט  ("ער  מעצמו 
עניין  וכמה  אחת כמה  ועל  קשה בנגלה,  עניין  ללמוד 

קשה בחסידות, כיוון שאינו שייך לכך...

שלמה  בתורה  ונסמנו  שהובאו  ספרים  הפסוק.  על  התורה  על  ש"ך  ראה   .13
וירא על הפסוק (אות נז), ובליקוטי-שיחות חלק לא עמ' 19.

14. ויצא לא, מ.
15. שבת פט, סוף ע"א.

עמ'  ללה"ק –  המתורגמת  [במהדורה   29 עמ'  תש"א  ספר-השיחות  ראה   .16
כא].
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ועל זה שואלים אותו: כיוון שישנה המציאות ד"ויקם 
ויחבוש את אתונו" – מדוע אין מציאות  בלעם בבוקר 

כזו בענייני תורה ומצוותיה17?!
שטוענים  דדקות,  בדקות  גם  ישנו  ועל-דרך-זה 
שעניין פלוני אי אפשר לתקן, ועניין פלוני אין לו תקנה 

מצד סיבות חיצוניות.
או  חתנו  לבנו,  שנוגע  עניין  אודות  מדובר  כאשר 
הכבוד,  על  ומוותרים  שכל,  ויש  זמן,  יש  אזי   – נכדיו 
ששמע  או  ישירות,  אותו  הזמינו  אם  להתחשב  מבלי 
עניין  שזהו  ביודעו  בטלפון;  הודעה  שקיבל  מפלוני 
חמורו",  את  ויחבוש  בבוקר  "וישכם  אזי  אליו,  שנוגע 

ואין מניעות ועיכובים כלל;
בעניינים  ההתעסקות  אודות  מדובר  כאשר  ואילו 
הקשורים עם "ושננתם לבניך אלו התלמידים"18 – אזי 
מתחיל לטעון שהוא "זקן ואינו לפי כבודו"; על זה אין 
כוח, אין שכל; עניין זה לא הטילו עליו; ובנוגע לעניין 
"ואהבת  מצד  חברו  של  בכבודו  לפגוע  יכול  אינו  זה 

לרעך כמוך"19, וכו' וכו'.

ד
קדמך  "כבר   – הקדוש-ברוך-הוא  אומר  זה  ועל 

אברהם אביהם":
על-פי שכל – אין על זה הסברה; אבל כיוון שהקדוש-

ברוך-הוא הוא "עובר על פשע"20, ככל פרטי העניינים 
שנימנו בי"ג מדות הרחמים – אומר הקדוש-ברוך-הוא 
אברהם  קדמך  "כבר  היא:  זה  על  היחידה  שההסברה 
את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  וישכם  שנאמר  אביהם, 

חמורו".
והעניין בזה:

קודם  היה   – אברהם"21  היה  "אחד   – אבינו  אברהם 
מתן-תורה, לא דרשו ממנו מאומה, וכדאיתא במדרש22
שגם "רב לא היה לו", כביכול, אלא ש"זימן לו הקדוש-

נובעות  והיו  רבנים  כליותיו כמין שני  ברוך-הוא שתי 
ומלמדות אותו תורה וחכמה", ואף-על-פי-כן, ללא רבי 
וללא חסידות וללא כל העניינים, הייתה הנהגתו באופן 

17. ראה תנחומא וילך סימן ב.
18. ואתחנן ו, ז ובספרי ובפירוש רש"י על הפסוק.

19. קדושים יט, יח.
20. מיכה ז, יח.

21. יחזקאל לג, כד.
22. בראשית-רבה פרשה סא, א.

של "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו".
ועניין זה המשיך אברהם בירושה לכל הבאים אחריו, 
דחילו"  גם  בה  ש"נכלל  מסותרת"  ה"אהבה  על-ידי 
(כמבואר בתניא23), בבחינת "מה יפה ירושתנו"24, והרי 
לא  אם  גם  יורש,  שהוא  מי  לכל  שייך  הירושה  עניין 
עשה "כלי" לזה ולא עשה מאומה בשביל זה, אפילו לא 
בבחינת "עביד נייחא לנפשי'"25, ובלשון התניא26: "הון 
עתק שלא עמל בו"; ואף-על-פי-כן, כיוון שמצד רצון 
העליון הרי הוא ה"יורש" – אזי נותנים לו כל מה שיש 

אצל המוריש.
אברהם  ד"וישכם  העניין  היה  המוריש  אצל  ואם 
וללא  תורה  ללא  אפילו  חמורו",  את  ויחבוש  בבוקר 
שניתוסף  לאחרי  על-אחת-כמה-וכמה שכן הוא  רבי – 
(מלבד התחלת "שני אלפים תורה"27, גם) עניין התורה 
ד"אנא  ובאופן  החסידות,  תורת  גם  ואחר-כך  בגלוי, 
נפשי כתבית יהבית"28, שהרביים הכניסו את עצמיותם 

בכתבי החסידות.
ואף-על-פי שעניין זה נמצא אצלו בפנימיות בהעלם, 
ואילו מבחוץ אינו נראה בגלוי, ולעת עתה אין זה נוגע 
בפנימיות,  אצלו  ישנו  זה  שעניין  כיוון  הרי   – למעשה 
הרי  ולכן  בפנימיותו,  שהוא  כפי  עליו  מסתכלים  אזי 
הוא זוכה בדין, כיוון שהעניין ד"וישכם אברהם בבוקר 
ויחבוש את חמורו" שיש בו בפנימיות, קדם לפני העניין 

ד"ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו".

ה
שבברכת  העניינים  לכל  בנוגע  פועלים  ועל-ידי-זה 
בלעם – שלא יהיו כפי ש"היה בליבו" של בלעם, אלא 
כפי מחשבתו של הקדוש-ברוך-הוא (על דרך "משביעין 
טובו  "מה  כמו בעניין  על דעת בית-דין"29),  כו'  אותך 
בגמרא  כדאיתא  ישראל"30,  משכנותיך  יעקב  אהליך 
שהייתה  (כמו  כו'  חזרו  ש"כולם  סנהדרין31  במסכת 
מדרשות"  ובתי  כנסיות  מבתי  חוץ  מתחילה)  כוונתו 

23. ריש פרשה כה.
24. נוסח התפילה (לפני תפילת השחר).

25. ראה מגילה כו, ב. גיטין נ, ב. בבא-מציעא טז, א. בבא-בתרא קנו, א.
26. פרק לג (מב, ריש ע"ב).

27. עבודה-זרה ט, א.
28. שבת קה, א (לגירסת העין יעקב).

29. נדרים כה, ריש ע"א. וש"נ.
30. פרשתנו כד, ה.

31. קה, סוף ע"ב (ובפירוש רש"י).
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סיכום
בצאתו לעקוד את יצחק בנו, השכים אברהם וחבש בעצמו את החמור – "וישכם אברהם בבוקר 

ויחבוש את חמורו".

בבוקר  בלעם  "וישכם   – האתון  את  בעצמו  וחבש  השכים  בלק,  שליחי  עם  בצאתו  בלעם,  גם 
ויחבוש את אתונו".

קדמך  כבר  הקדוש-ברוך-הוא: "רשע,  לו  אתונו, אמר  את  בלעם  שכאשר חבש  במדרש נאמר, 
אברהם אבינו".

משמעות הדברים בנוגע אלינו:

כאשר מתעורר קטרוג על בני ישראל, על שאינם זהירים די הצורך בשמירה על התורה והמצוות, 
ניתן לדחותו על-ידי לימוד זכות: 

לקוצר  להם  גורמת  קשיים,  עליהם  מערימה  הגלות  בהתנהגותם.  אשמים  אינם  ישראל  בני 
ו'עבד'  'שיכור'  של  גדר  על-דרך  שהם  עד  כדבעי,  ה'  לעבודת  להתמסר  ביכולתם  ופוגעת  דעה 

הפטורים מן המצוות. 

ברם, המקטרג דוחה את לימוד הזכות וטוען: "וישכם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו" – בענייני 
התורה  על  השמירה  וחריצות.  זריזות  בקיאות,  ישראל  בני  מגלים  "בלעם",  ענייני  עולם-הזה, 
שיש  והזריזות  החריצות  וזריזות  חריצות  באותן  הפחות,  לכל  להיות,  הייתה  צריכה  והמצוות 

להם בענייני העולם-הזה.

אבינו  אברהם   – חמורו"  את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  "וישכם  הוא:  המקטרג  טענת  על  המענה 
אחד  לכל  אברהם  הוריש  אלו  תכונות  את  וחריצות.  בזריזות  ופעל  הבורא  לעבודת  התמסר 

מישראל, הנושא בפנימיותו נכונות להתמסר לעבודת הבורא בחריצות וזריזות. 

לעבודת  וזריזות  חריצות  קיימת  שבפנימיותם  וכיוון  פנימיותם,  לפי  ישראל  בני  את  לבחון  יש 
הבורא, יש להסיר מעליהם את הקטרוג ולזכותם בדין.

(שלא יפסקו מישראל לעולם).
והיינו, שיהיה העניין ד"יגדיל תורה ויאדיר"32, נגלה 
גם  שיומשך  עד  מעינותיך"  ד"יפוצו  באופן  וחסידות, 

ב"חוצה".
זיך")  ("כַאּפן  הכרה  לידי  יבואו  וברחמים  ובחסד 
באופן  להתנהג  שיכולים   – היפה"  ה"חלק  שישנו 
אצל  שהיה  כפי  חמורו"  את  ויחבוש  בבוקר  ד"וישכם 

אברהם אבינו,
ועל-ידי זה יקויים מה שכתוב "הרבה ארבה את זרעך 

32. ישעיה מב, כא.

ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים"33, ולאחרי כן 
גם "כעפר הארץ"34,

וצפונה  וקדמה  ימה  ד"ופרצת  העניין  שיפעלו  ועד 
ונגבה", גם כפשוטו – בעניינים הגשמיים, שיהיו בני חיי 
ועל-ידי  בעולם,  ולחלקו  לו  השייך  בכל  רוויחי  ומזוני 

זה – בכל העולם כולו.

(משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ח. תורת-מנחם חלק כג עמ' 155 ואילך. 

הנחת השומעים, בלתי מוגה)

33. וירא כב, יז.
34. ויצא כח, יד. במדבר-רבה פרשה יב.

7 26



25

במלחמת בית דוד 
הניצחון ברור

לנצל הכוחות שישנם עד ביאת משיח
ישיבת תומכי תמימים נוסדה על-ידי רבותינו נשיאינו, ו"בתר רישא גופא אזיל", היינו, שהקשר הוא למעליותא, 

ולא להיפך ח"ו.
וממשיכים להשפיע גם עתה,  ובמילא, מעצמו מובן שישנם בתוקפם כל הכוחות שרבותינו נשיאינו השפיעו, 
ישיבת תומכי  בהתייסדות  שנים  ח"י  בחידוש שהיתוסף לפני  ובפרט  שהם,  מקום  בכל  תומכי תמימים  בישיבות 

תמימים בחצי כדור התחתון.
אלא שצריכים אנו לשאוב – כפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות דברי הצמח-צדק על המאמר של אדמו"ר 
הזקן שהיה זה על דרך דברי הגמרא "שמשם היו שואבין כו'" – שיכולים לילך ולשאוב, "שעּפן און שעּפן"... עד 

ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.

התנתקות מענייני הגוף והתמסרות למילוי הרצון
ידועה השיחה שאמר כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, מייסד ישיבת תומכי תמימים הראשונה, וכ"ק מו"ח אדמו"ר 

חזר עליה ופרסמה, על יסוד מאמר רז"ל "כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו".
ונקודת הדברים – שכיוון שנמצאים עתה בדור דעקבתא דמשיחא, שאז ישנם אלו "אשר חרפו אויבך ה' אשר 

חרפו עקבות משיחך", אזי נוגע העניין של "מלחמת בית דוד".
– שהרי במלחמה צריכים לא רק את  תומכי תמימים  תלמידי  דוד" הם  בית  שצריכים לצאת "למלחמת  ואלו 
בהמשך  וכמבואר  בישראל",  צבא  יוצא  "כל  שהם  צריכים גם את אלו  אלא  העם",  "בראש  העומדים  המפקדים 
לשרים  ניתן  הניצחון  ותפארת  שהשכר  שאף-על-פי  הצבא,  לסדר  בנוגע  לגני,  באתי  ההילולא,  דיום  המאמרים 
העומדים בראש החיל, מכל מקום, אלו שפועלים את הניצחון בפועל – הם אנשי החיל, אנשי הצבא שעומדים על 

משמרתם במלחמת תנופה, ופשיטא – במלחמת מגן.
ולכן צריך להיות אצלם עניין "כותב גט כריתות לאשתו" – שקאי בכללות על עניני העולם, ובפרטיות יותר על 
עניני הגוף, שהרי הנשמה והגוף נמשלו לאיש ואשה, והיינו, שמלבד הרצון הפנימי והנקודה הפנימית של מילוי 

הרצון העליון, מנותק הוא ("ער איז ָאּפגעשניטן") מכל שאר העניינים.
שישלימו את  הם אלו  עד סוף הימים –  ...המורם מכל האמור: תלמידי תומכי תמימים מראשית ההתייסדות 

מלחמת בית דוד מתוך ניצחון גמור.
בפשיטות שיהיה הניצחון  לדעת שמלחמה זו אינה אלא כמו "קניגא" שעושים המלכים, שהרי יודעים  עליהם 
במלחמה, אלא שעלה ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך שיהיה נראה למראית עין כאילו יש ספק בדבר, 

אבל האמת היא שדבר ברור הוא שיהיה הניצחון, ובשמחה ובטוב לבב.
ועד שפועלים קיום היעוד "כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" – "אותי" דייקא, כמבואר בחסידות ש"אותי" 
הוא למעלה משם הוי', "אני הוי' הוא שמי", שאינו אלא שם בלבד, ואילו "אותי" קאי על עצמותו יתברך, "אנכי", 

"דלא אתרמיז לא בשום אות ולא בשום קוץ", וממשיכים זאת למטה – להיות לו יתברך דירה בתחתונים.
משיחך", עד לניצחון  וכאמור, שכל זה פועלים היוצאים למלחמת בית דוד, ובפרט בדור "אשר חרפו עקבות 

הגמור, ו"עבדי דוד מלך עליהם".

(מהתוועדות פורים תשח"י. תורת מנחם כרך כב, עמ' 145-158, בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

הפצת ספרי חב"ד
הוראות להפצת ספרי חב"ד • לא די במכתבים • הגאון החסיד שהרבי 

הקפיד לשגר לו כל ספר חסידות שיצא לאור

לא די במכתבים
הפצת   – מאד  לרבי  חשובים  שהיו  הנושאים  אחד 
מאוד  וחיזק  עודד  דרבן,  תבע,  הרבי  חב"ד.  ספרי 

פעולות להפצת ספרי חב"ד.
ויו"ר  המל"ח  מנהל  ששיגר  המכתבים  באחד 
המזכירות (הרב ח. מ. א. חדקוב) להנהלת צא"ח בכ"ו 

אייר תשכ"ג נאמר:
"בדבר מה שכותבים... אודות ההפצה ע"י המוסדות 
השונים, האומנם אין ידוע להם עד-עתה – שבכגון דא 
אלא  אינה   – מכתב  וכתיבת  וכו',  בהיכרות  תלוי  הכל 

טפלה וענין פורמלי ובטח יתקנו הדבר בהקדם".

הוראות להפצת ספרי חב"ד
להרה"ח  חדקוב  הרב  ששיגר  מכתבים  שני  להלן 
וולף, הממונה על הפצת  הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' 
ספרי קה"ת-מל"ח בארץ-הקודש משנת תש"ל (השווה: 

'ימי תמימים' כרך ח עמ' 557. ועוד).

איך שולחים חומר חבד"י לרומניה?
בתוך דו"ח על יריד הספרים משנת תשל"א שקטעים 
א'קמג,  (גיליון  זה  במדור  כבר  פורסמו  ממנו  אחדים 
קוראים  אנו  י"א סיון תשע"ו עמודים 9-11),  בתאריך 

בין השאר קטעים מעניינים:
שישלחו  ביקש  מרומניה,  רוזן  משה  דוד  הרב   (8"
ובצרפתית וחומר  לנוער באנגלית  לו לרומניה שיחות 
אחד בשפות אלה (ואמר שהסדר צריך להיות:  חינוכי 
לו  לכתוב  חבילה  כל  ואחרי  קטנות  בחבילות  לשלוח 
מכתב בנפרד על כך, ולא לשלוח לו חבילה שניה עד 
אם  שאל  הוא  הראשונה...  החבילה  קבלת  את  שיאשר 

יש גם חומר ברומנית...". 
ועוד אנו קוראים שם: "המשתדל בתעמולה הראויה?"

"בנוגע להפצת הספרים שלנו... זוהי הדרך להצלתם ולהחיות נפשם"
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"11) ח"כ ד"ר י. גולדשמידט התעניין ב'ספר הערכים' 
וכן בספרות החינוכית שלנו וכן בספרות ההלכה שלנו.
ע"י  חמד  שדי  הוצאה-לאור  לסיבת  שאל  (הנ"ל 

חב"ד)".
[= המביא לבית הדפוס: את סיבת ההוצאה לאור של 
ה'שדי חמד' פירט הרבי בהקדמתו לספר (ראה בארוכה 

התקשרות גיליונות תקי, תקיב)].

"...ודבר בעתו..."
החב"דית  הפעילות  על  הרבי  מענה  תצלום  להלן 
וחתימת  בהעתקת  תשל"ז,  בשנת  הספר"  ב"שבוע 

המזכיר הרה"ח ר' בנימין קליין ע"ה.

"מר יצחק רפאל העיר שכל הספרים 
מוכרים לו כיון שהוא מקבלם מהרבי"

הרבי עצמו שיגר ספרים לאנשים שונים – ביניהם: 
אגרות- (השווה:  באמריקה  ישראל  גדולי  זוין;  הרב 
מאיר  יצחק  הרב  לנדא;  הרב  ועוד);  לב;  כרך  קודש 
ד"ר  בורג;  יוסף  הד"ר  שרגאי;  זלמן  שלמה  מר  לוין; 
הספרים  שכל  העיר  רפאל  יצחק  ("מר  רפאל  יצחק 
מקבלם  שהוא  כיון  לו  מוכרים  הספרים']  [שב'יריד 

מהרבי" – דו"ח סעיף 12).

הגאון החסיד שהרבי הקפיד לשגר לו כל 
ספר חסידות שיצא לאור

בארוכה  (ראה  זצ"ל  לנדא  יעקב  לגאון החסיד הרב 
היה  תקעה-ח)  בגיליונות  זה  במדור  הרבי  עם  קשריו 

הרבי משגר כל ספר חסידות שיצא לאור.
וכך כותב לו הרבי בי"ג טבת תשל"ה ('מקדש מלך' 

כרך ב' עמ' 274 ומשם ל'אגרות-קודש' כרך ל עמ' עט):
על פי בקשתי שלחו לכת"ר [=לכבוד-תורתו] טופס 
במילואו  זה עתה  מ"ספר המאמרים – עת"ר" שנדפס 

בפעם הראשונה.
נוסף על המשך "תקעו – עת"ר" הוגה עפ"י השוואה 
שאר  גם  זה  בספר  נדפסו  כתב-יד-קודש,  גוף  עם 
כ"ק  של  קדשו  יד  כתב  שבגוף  זו  דשנה  המאמרים 
כמה  עוד  הוספה  ובתור  נ"ע.  (מהורש"ב)  אדמו"ר 

"הנחות" (אלה שהיו תח"י [= תחת ידינו]).

"מצו"ב סיום ההמשך "תקעו – עת"ר" 
שהופיע זה עתה"

באותה שנה בימי הספירה (נדפס ב'מקדש מלך' כרך 
שיגר  ל')  כרך  באגרות-קודש  נשמט  אך   274 עמ'  ב' 
בכתב-יד- ציין  ובתחילתו  כללי-פרטי  מכתב  הרבי  לו 

קדשו: "הפ"נ נתקבל".
ולבריאות  החג  ובברכת  "בכבוד  החתימה  לאחרי 

וטוב לבב" הוסיף הרבי:
נ. ב. מצו"ב סיום ההמשך "תקעו – עת"ר" שהופיע 

זה עתה.

"ספר המאמים תרע"ח – בטח נתקבל 
מכבר"

שם  מלך'  'מקדש  (ראה  תשכ"ח  בשנים  לפני-כן  גם 
עמ' 272: "על של עתה באתי – שהוצא לאור לאחרונה 
"מצורף-בזה   :273 עמ'  (שם  תש"ל  ומצורף-בזה") 
('מקדש  תשל"א  עתה...")  זה  שהוצא-לאור  קונטרס 
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מלך' שם: "מצורף בזה מההוצא-לאור ימים אלו").
ואין צורך לפרט לגבי ספרים של ממש "הספר המשך 
כרכי   .(274 עמ'  (שם  בפני-עצמו"  לו  נשלח   – תרס"ו 
המשך תער"ב – שוגרו לרב לנדא בידי שליחים נאמנים, 

כל כרך עם שליח אחר.
('אגרות  מכבר"  נתקבל  בטח   – תרע"ח  ו"סה"מ 

קודש' כרך לג עמ' קכא). 

וכך כותב לו הרבי בד' שבט תשמ"א (שם עמ' 276):
אליהו,  פתח  לד"ה  "הגהות  לו  נשלח  בפני-עצמו 
על  הראשונה  בפעם  עתה יצא לאור  שזה   – תרנ"ח" 
של כ"ק אדמו"ר  פי השוואה עם גוף כתב-יד-קודש 

(מהורש"ב) נ"ע.
הספר יישלח

בכתב-יד-קדשו  הרבי  לו  כתב  תשל"ט  שבט  בכ"ד 
(פרסום ראשון):

כשיו"ל ס' עטר"ת – יושלח, בל"נ, לכת"ר כמובן [= 
ספר עטר"ת – יושלח, בלי נדר, לכבוד  כשיצא לאור 

תורתו כמובן].

"...וביקשתי לשלוח מיד לכת"ר"
בקיץ של אותה שנה לקראת נישואי נכדתו שיגר לו 

הרבי מכתב-ברכה ובסופו:
משנת  המאמרים  ספר  יוצא-לאור  עתה  זה  ב.  "נ. 
פר"ת, וביקשתי לשלוח מיד לכת"ר [= לכבוד תורתו".

ברכה  מכתב  בשולי  תשד"מ  מנחם-אב  בי"ט  ושוב 
לנישואי נכדו:

לכ"ק  אשר  המאמרים-תרנ"ז  ספר  מצו"ב  ב.  נ. 
אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע – שיצא לאור זה עתה.
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פרשת וירא
וירא אליו ה' (יח,א)

פעם לזקנו,  קטן, נכנס  כשהיה אדמו"ר הרש"ב ילד 
והתחיל  וירא,  פרשת  בשבת  הצמח-צדק,  אדמו"ר 
לבכות, באמרו: מדוע נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו 
בן  צדיק,  כשיהודי,  הצמח-צדק:  ענה  נראה?  אינו 
תשעים ותשע שנה , מחליט, שעליו למול את עצמו – 

ראוי וכדאי הוא שיתגלה אליו ה'.

(היום יום ט' במרחשוון)

***
יש לשאול, הרי גם בפרשה הקודמת נאמר "וירא ה' 
אל אברם" (יב, ז. יא), ומדוע לא שאל הילד על אותו 

'וירא'.
קשור  היה  לך-לך  שבפרשת  שה'וירא'  לומר,  יש 
במעלתו של אברהם אבינו, וברור שלא עלה על דעתו 
של הילד להשוות את עצמו לאברהם ולהקשות מדוע 
לא זכה למה שזכה אברהם. ואילו ה'וירא' שבפרשתנו 
מפני  אלא  אברהם,  של  הנעלית  דרגתו  מפני  היה  לא 
את  "לבקר  רש"י  כפירוש  הקב"ה,  של  חסדו  מידת 
החולה", היינו עניין של גמילות חסדים. ומכאן שאלתו 

של הילד: מדוע אין הקב"ה גומל חסד גם עמו?
על כך ענה הצמח-צדק, שאמנם, ה'וירא' היה מפני 
'כלי',  להיות  צריכים  בכל-זאת  אך  חסדו של הקב"ה, 

ואברהם זכה לכך בגלל החלטתו למול את עצמו.

(לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 61)

***
אפשר  קטן  ילד  אצל  שאפילו  מלמדנו,  זה  סיפור 
לתשוקה  ועד  ולאלוקות,  לרוחניות  תשוקה  לעורר 
החינוך  על-ידי   – וזאת  בכי.  לידי  המביאה  נפלאה 

הראוי.
דרך  על  היודעים  הרמב"ם  מדברי  סתירה  ואין 
שהם  "בדברים  לעוררו  שיש  קטן,  ילד  עם  הלימוד 
אהובים אצלו", כגון אגוזים. שכן אירוע זה גילה דרך 
חדשה ופתח 'צינור חדש', שיוכלו לחנך ילד שרוחניות 

ואלוקות הם "דברים שהם אהובים אצלו".

(לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 66)

ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן 
לפניהם (יח,ח)

אלא  חלב?  עם  בשר  לאורחיו  אברהם  נתן  כיצד 
והן  חלב  מאכלי  הן  לאורחים  הגיש  אבינו  אברהם 
מאכלי בשר, לבחירתם. מובן שמי שאכל חלב לא אכל 

בשר, ולהפך.
ומה שנתן להם שלושה לשונות, אף-על-פי שנתן גם 
אחד  כל  ביד  הבחירה  שתהיה  כדי  הוא  וחלב,  חמאה 
זוהי  מהבשר.  או  מהחלב  לאכול  אם  מאורחיו,  ואחד 

הכנסת-אורחים בהידור.

(ליקוטי שיחות כרך ו, עמ' 150)

ארדה נא ואראה (יח,כא)
ארדה נא:... לסוף מעשיהם (רש"י)

הקב"ה  אבל  הרעים,  במעשיהם  חטאו  סדום  אנשי 
אלא  לעצמם,  כשהם  המעשים  בראיית  הסתפק  לא 
ויחזרו  יתחרטו  האם   – מעשיהם"  ל"סוף  הסתכל  גם 
עתידים  שהם  או  הרעים,  מעשיהם  על  בתשובה 

להישאר ברישעם.

(ספר המאמרים תש"ג, עמ' 88)

ויגש אברהם (יח,כג)
ויגש אברהם... לדבר קשות, ולפיוס ולתפילה (רש"י)

ייתכן  כיצד  וחסד.  אהבה  היא  אברהם  של  מידתו 
אפוא שאברהם ידבר קשות, ובפרט כלפי הקב"ה, ובכך 

אף פתח תחילה?!
אהבה  היא  אברהם  של  שמידתו  כשאומרים  אלא 
אלא  בטבעו,  החסד  שהיה  (רק)  הכוונה  אין  וחסד, 
(בעיקר) שעבד את ה' במידת החסד, לקיים את רצון 
ה'. ואולם כשבא לידו עניין של הצלת נפשות (כי כבר 
נגזרה הגֵזרה ונשלחו המלאכים להפוך את סדום), ולא 
ולדבר  מהקב"ה  לתבוע  אלא  אחרת  דרך  היתה לפניו 
אברהם  עשה  לא   – את הגֵזרה  כדי לבטל  עמו קשות, 
שום חשבונות, ונכנס תיכף בכל התוקף הדרוש באותה 

שעה, אף אם הדבר היה בניגוד לטבעו.

ממעייני החסידות
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נמצאנו למדים, שכשבא לאדם עניין הנוגע להצלת 
להתעסק  עליו  ברוחניות,  או  בגשמיות  מישראל,  נפש 
זה  בכל כוחו, ובכל האמצעים האפשריים, גם אם  בזה 

מנוגד לטבעו.

(ליקוטי שיחות כרך י, עמ' 58-59)

כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה 
(כא,יב)

לשרה  טפל  אברהם  שהיה  למדנו  בקולה:  שמע 
בנביאות (רש"י)

יותר  נעלית  בדרגה  אברהם  היה  כלל  שבדרך  אף 
משרה (שהרי איש ואשה הם בדוגמת משפיע ומקבל), 

בכל-זאת בנבואה היה טפל אליה.
של  שייכותו  במידת  תלויים  ורוח-הקודש  נבואה 
ומנותק  היה מרומם  שאברהם  לעולם. ומכיוון  הצדיק 
לעולם,  שייכת  היתה  שרה  ולעומתו,  מהעולם,  לגמרי 

לפיכך בנבואה היה אברהם טפל לשרה.
זה גם ההסבר שהיו צדיקים גדולים שלא היתה להם 
ואילו צדיקים פחותי דרגה מהם, הייתה  רוח-הקודש, 

להם רוח-הקודש.
גם  לביטוי  בא  לעולם,  שייכותם  במידת  זה,  הבדל 
יחיה  ישמעאל  "לו  אמר  אברהם  ישמעאל:  אל  ביחסם 
לפניך" (כי הוא ראה את ישמעאל מצד דרגתו ובחינתו 
שלו, של אברהם); אך שרה אמרה, "גרש האמה הזאת 

ואת בנה" (כי היא הכירה אותו כפי שהוא בעולם).

(ביאורי הזוהר לאדמו"ר האמצעי, חיי-שרה, דף יג)

והאלוקים נסה את אברהם (כב,א)
אמר הבעל-שם-טוב:

"והאלוקים" – הדינין, מידת הדין והגבורה,
בשרשן  למעלה  ומסתלקים  מתעלים   – "ניסה" 

ונמתקין (נסה מלשון "הרימו נס"),
"את אברהם" – מכוח האהבה והחסד של אברהם.

וכעס.  בקפידה  שהוא  למלך  דומה?  הדבר  למה 
לפניו  לבוא  המלך  ושרי  יראים כל עבדי  באותה שעה 
עליו,  והחביב  האהוב  המלך,  בן  אך  ולקלסו;  לשבחו 
מיד  כי  המלך,  אביו  של  וקפידתו  לכעסו  חושש  אינו 
ומתחלף  ונמתק  כעסו  מסתלק  המלך  לפני  בהופעתו 

בשמחה וחסד.

(צוואת הריב"ש, סימן קלב עמ' סג')

וישכם אברהם בבקר (כב,ג)
וישכם: נזדרז למצוה (רש"י)

אדמו"ר הזקן אמר:
שאברהם  בזה  היה  העקדה  בנסיון  והחידוש  הפלא 
שמחתו  להראות  נפלאה,  בזריזות  זאת  עשה  אבינו 

וחפצו למלא רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו.
ואילו עצם ענין העקדה אינו נחשב לניסיון גדול כל-
כך לערך מעלת אברהם אבינו. ומה גם שדבר ה' דיבר 
בו, והרי קדושים רבים מסרו נפשם על קידוש ה' גם כי 

לא דיבר ה' בם...

(תניא, איגרת הקודש סי' כא)
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שניים מקרא
ואחד תרגום

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

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.

19

"יעצום עיניו ויצייר את 
מראה כ"ק מו"ח אדמו"ר"
מופת גלוי: ילד ששתה נוזל רעיל מחלים ב מהירות, כדברי הרבי בניגוד 
להערכות הרופאים • הרבי מורה דרך לבחור ש"עדיין אינו יודע ללמוד" 
אך רוצה להיות מקושר אל הרבי • מה השיב הרבי כאשר נשאל על כך 

שחסידי חב"ד אינם עורכים תיקון חצות?

יום שישי, ט"ז מרחשון
הבוקר, כשירד הרבי מתפילת שחרית פגש את הת' 
ב.ס.  הבחור  של  שלומו  מה  אותו  ושאל  גרוס  אליהו 
שגויס לצבא. הנ"ל השיב שלא קיבל ממנו שום ידיעה, 
לו  ושיכתוב  נמצא  הוא  היכן  שיברר  הרבי  לו  ואמר 

מכתבים.
הרבי,  של  לאמו  הרבה  מסייע  גרוס  אליהו  הת' 
שהרבנית  סיפר  הוא  [נ"ע].  חנה  הצדקנית  הרבנית 
ביקשה ממנו לקבל ממנה שכר ותמורה כלשהם עבור 
טרחתו, ואמרה שאם יסרב לקבל, אף היא לא תסכים 

לקבל את עזרתו. 
תבקש  שהרבנית  טרחתו,  עבור  ביקש  הנ"ל  הת' 
הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  המאמרים  את  מהרבי 
אחר-הצהריים  בנמצא.  אינם  כי  בפולין,  בהיותו 
שיקנה  ממנו  וביקשה  חנה  הרבנית  אליו  התקשרה 
עבורה כמה דברים. בדרך לבית הרבנית ראה שהרבי 
יוצא מבית אמו. כשנכנס אל הבית, אמרה לו הרבנית 
אותו  ושאלה   – הרבי   – בנה  אצלה  ביקר  עתה  שזה 
אותם,  לו  שאין  לה  ענה  מפולין,  המאמרים  אודות 

ואולי הוא ימצא משהו אחר עבורו.

שבת פרשת וירא, י"ז מרחשון
וסיפר  לרבי  מ.  ש.  מר  ניגש  מנחה  תפלת  אחרי 
כפי  בדיוק  התרחשו  שהדברים  גדולה  בהתפעלות 
שהרבי אמר לו מראש, באופן ניסי וכו', וסיפר את כל 
הרבי  פני  על  ניכר  היה  לא  שסיפר  בעת  אירע.  אשר 
מאומה. כשסיים לספר את כל הפרטים, אמר לו הרבי: 
"עתה שהנך כבר רגוע, עליך להיכנס ללמוד בישיבה, 

ובעזרת ה' תמצא שידוך טוב בקרוב".

יום ראשון, ח"י מרחשון
הבחור מר מ.ג. סיפר שנכנס הלילה ל'יחידות' אצל 
הרבי, וביקש להורות לו את הדרך להתקשרות לרבי, 
והוסיף שאכן ללמוד אינו יודע אך הוא רוצה להיות 

מקושר באמת.
פירוש  עם  חומש  יום  בכל  ללמוד  לו  הורה  הרבי 
רש"י, ועין יעקב. ואמר לו שיבקש מהת' אליהו גרוס  
ספר השיחות, ועל- הרבי – שילמוד עמו את  – בשם 

ולדרכי  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  ויתוודע  יכיר  ידי-זה 
החסידות. כאשר יסיימו ללמוד, ייכנס שוב ואז יורה 
שאין  ואמר,  הוסיף  הרבי  להמשיך.  עניין  באיזה  לו 
למהר, יש ללכת לאט-לאט, מדרגה לדרגה, ועל-ידי-

זה יתמלא רצונו.

תשי"א / יומן מתוך 'ימי בראשית'
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הנ"ל סיפר לרבי שקיבל צו התייצבות לקראת גיוס 
בפני  להיבדק  הבא  שני  ביום  ללכת  עליו  וכי  לצבא, 
הורה  הרבי  הרבי.  ברכת  את  ומבקש  רפואית  וועדה 
לו שבשעת הבדיקה יעצום את עיניו ויצייר במחשבתו 
כשהוא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  קדשו  פני  צורת  את 

יושב בהתוועדות.
הנ"ל  דיבר  היחידות  כל  במשך  כי  לציין  מעניין 

באנגלית והרבי השיב לו באידיש.

יום שני, ליל כ' מרחשון – יום הולדת כ"ק 
אדמו"ר מהורש"ב נ"ע

שמואל  הרה"ח  המשפיע  הרבי,  הוראת  על-פי 
ד"ה  המאמר  את  ב"770"  הלילה  לימד  לוויטין 
נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  לעד"  "סמוכים 
ביום הולדתו האחרון בחיים חיותו בעלמא דין – כ"ף 

מרחשוון תר"ף.
ההגהה)  (עלי  ה"פרופס"  מתוך  למדו  המאמר  את 
עם  בקשר  בקרוב  לאור  לצאת  העומד  הקונטרס  של 

כ"ף מרחשוון.

יום שלישי, כ' מרחשוון
פעם  לימד  לוויטין  שמואל  הרב  המשפיע  הבוקר 
כ"ק  של  לעד"  "סמוכים  ד"ה  המאמר  את  נוספת 

אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.
של  שנתיים  בן  שילד  סיפר  רוזנבלט  ישראל  הת' 
חשו  הוריו  רעיל,  נוזל  בטעות  שתה  ממכריו  אחד 
הת'  אנוש.  שמצבו  קבעו  והרופאים  לבית-הרפואה 

הוראות  והרבי נתן כמה  לרבי,  פ"נ  הנ"ל כתב עבורו 
בקשר לילד. ההוראות יושמו ומצבו של הילד הוטב, 
לשהות  ועליו  חלש  עדיין  הרופאים טענו שהילד  אך 
בבית-הרפואה עוד עשרה ימים לפחות. כאשר אמרו 
הכסף",  על  ו"חבל  בזה  צורך  שאין  הגיב  לרבי,  זאת 
ואכן לאחר שלושה ימים בלבד שוחרר הילד כשהוא 

בריא ושלם!

יום חמישי, כ"ב מרחשון
ונכנס  מחדרו  הרבי  יצא   00:30 בשעה  הלילה 
גוראריה  נתן  התמימים  את  כשראה  לבית-המדרש. 
ואליהו גרוס לומדים את המאמר שיצא לאור לקראת 
שבת-תשובה תשי"א, פנה הרבי אל הרב שלמה אהרן 
היא  מה  לראות  רוצים  "באם  לו:  ואמר  קזרנובסקי 
הלומדים  אלו  תמימים  על  שיביטו  תתאה'  'תשובה 

עתה חסידות".
הרב  אצלו  ביקר  שלאחרונה  וסיפר,  המשיך  הרבי 
ושאלו  ברלין')  חיים  'רבי  ישיבת  (ראש  הוטנר  יצחק 
בתורת  העוסקים  חב"ד  חסידי  נוהגים  לא  מדוע 
של  ידוע שעניינו  והרי  לערוך תיקון חצות  החסידות 
לו  השיב  והרבי  תתאה'?  'תשובה  הוא  חצות  תיקון 
שמובא בתניא שעריכת תיקון-חצות אינו דבר השייך 
איך  כן,  "אם  לשאול:  הוסיף  הוטנר  הר"י  לכולם. 
מגיעים ל'תשובה תתאה' ללא עריכת תיקון חצות?!". 
לאחר  חסידות  שלומדים  על-ידי  שזהו  השיב  הרבי 

חצות. כל זה סיפר הרבי.

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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שבת-קודש פרשת וירא
י"ז במרחשוון

ותצא"  בנה  את  ותשא  אחת...  "ואשה  הפטרה: 
(מלכים-ב ד,א-לז)1.

יום שלישי
כ' במרחשוון

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

פועל  והדבר  גובר  הנשיא  של  מזלו  סגולה,  יום 
כלל-ישראל,  ושל  חסידים  של  בעבודתם  התגברות 

ועל-ידם – בכל העולם כולו3.

דורנו: נשיא אדמו"ר כ"ק מהוראות
החלטות  לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  זה4,  ביום 
טובות להוסיף בהפצת המעיינות חוצה, לכל לראש – 
בנוגע לעצמו... ועוד ועיקר – הפצת התורה והמצוות 
בכללותה, חדורים בפנימיות התורה  והפצת היהדות 
אור  להפצת  ועד  חב"ד,  חסידות  בתורת  שנתבארה 
הקדושה בכל העולם כולו, גם בנוגע למצוות שנצטוו 

1. ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
2. ראה בדבר הולדתו וברית-המילה שלו, ברשימות מדברי ימי חייו שנדפסו 

בראש קונטרס 'חנוך לנער' ובספר התולדות –אדמו"ר מוהרש"ב.
ראש- חל  שבו  יום  באותו  לעולם  היא  מרחשוון  דכ"ף  שהקביעות  "להעיר, 
השנה" (סה"ש תש"נ ח"א עמ' 118 הערה 89). "והוא "יום החמישים" מראש-
השנה, שמורה על שער הנו"ן, בחינת הכתר (השייך לכ"ף מרחשוון)". – שם, 

בשולי הגיליון.
3. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 70.

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

בני-נח.
זה  שביום  הרבי5,  הציע  (תשמ"ט)  הבניין'  ב'שנת 
ישתדל  ושלאחריו)  שלפניו  בימים  גם   – טוב  (ומה 
קיימת  שבה  ועיר  עיר  בכל  הנמצא  ואחד  אחד  כל 
ועל-אחת-כמה- וסניפיה,  תומכי-תמימים  ישיבת 
להיכנס לבניין הישיבה,  ת"ו,  וכמה בארצנו הקדושה 
הקווים  שלושת  בכל  טובות  פעולות  שם  ולעשות 
לומר  (או  להתפלל  וגמילות-חסדים:  עבודה  דתורה, 
המתאים  המזמור   – ובמיוחד  כולל  תהילים,  מזמור 
למספר שנותיו של אדמו"ר מהורש"ב [השנה – מזמור 

יב6]), וללמוד מתורתו.
בניין  בתוך  זאת  יעשו   – זו  ישיבה  בה  שאין  בעיר 
בית תורה,  בית-חב"ד,  כגון  הישיבה,  מעין  שתפקידו 
הציווי  שעל-פי  ומובן  וגמילות-חסדים.  תפילה 
"ואהבת לרעך כמוך", יש להשתדל להשפיע על יהודים 
שפעולות   – ועיקר  ועוד  כן,  יעשו  הם  שגם  נוספים 
העניינים  שבין  ונכון  וכדאי  ברבים7.  תיעשנה  אלה 
גם  ילמדו  יום-ההולדת,  בעל  של  מתורתו  שלומדים 
קונטרס 'החלצו', שעל-ידי זה יתווסף באהבת-ישראל 

ואחדות-ישראל, כמבואר בארוכה בקונטרס זה.

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

אייר  ב'  בשיחת  התהלים,  פרקי  ק"נ  את  סיימו  שכבר  לרבותינו  בנוגע   .6
תשמ"ח (תורת-מנחם תשמ"ח ח"ג עמ' 220) איתא ש"לאחרי... שמסיימים... 
נעלה יותר  מהתחלת ספר תהילים (באופן  הפעם  עוד  חוזרים ומתחילים   –

– 'כפליים לתושייה')".
תרנ"ט,  'החלצו'  בקונטרס  יום-ההולדת  בעל  שכתב  מה  על-פי  "ובפרט   .7
ש'ההסכם אשר עושים שניים או רבים, יש לזה חיזוק הרבה יותר מההסכם 

שעושה בפני עצמו'" (ספר השיחות שם).

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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תנש"א

תשנ"ב תשל"חתרל"ו

הדפסת וחלוקת 'קונטרס עץ החיים'
לקראת כ"ף חשון, יום הולדת הק"ל של כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב, הורה הרבי להדפיס הוצאה מיוחדת של 
"קונטרס עץ החיים" של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, על 
הרבי לכאו"א  חשון חילק  כ"ף  מנת לחלקו. במוצאי 

את הקונטרס בצירוף שטר של דולר לצדקה.
הכוונה  (מלבד  החלוקה היא  סיבת  כי  הסביר  הרבי 
לידי  מביא  דלימוד  "ובאופן  בקונטרס  שילמדו 
האלה  הדברים  שכל  להדגיש  "כדי   – מעשה") 

נמשכים בתקפם ובשלימותם (וביתר שאת)". 
(סה"ש תנש"א ח"א ע' 137)

קונטרס 'בית רבנו 
שבבבל'

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

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

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

הוציאו!

חזיון בגיל
חמש-עשרה 

 – מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
עשרה  חמש  לו  כשמלאו 
לילה  בחזיון  ראה   – שנה 
הרב  טוב,  שם  הבעל  את 
ממעזריטש,  המגיד 
כ"ק  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  האמצעי,  אדמו"ר 
אדמו"ר הצמח צדק ועוד, 
תורות  מהם  שמע  וגם 
וסיפור שסיפר הבעל שם 

טוב.
(חנוך לנער ע' 54)

ספריית הרבי 
הריי"צ שבה 

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

אדמו"ר.

תשמ"ח

תשמ"ט

חלוקת קונטרס 'החלצו'

-רנ"ט"  "החלצו  הקונטרס  את  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
ההולדת.  יום  בעל  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  של 
והחלוקה  הקונטרסים,  נגמרו  החלוקה  במהלך 
אלפי  במיוחד  הודפסו  לילה  באותו  עוד  נעצרה. 
המשיך  חשון  כ"א  ולמחרת  נוספים,  קונטרסים 
החלוקה  היא  זו,  חלוקה  החלוקה,  את  הרבי 
באותם  שהחלו  ה"חלוקות"  במתכונת  הראשונה 

השנים.

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

הוראות מיוחדות

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

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

כ"א
חשוון 
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תרכ"אתשל"ח

תרל"דתרע"ו

הרבי יוצא מחדרו 
בפעם הראשונה

יצא  אדמו"ר  כ"ק 
מחדרו  לראשונה 
האירוע  מאז  הקדוש 
לזאל  עצרת,  בשמיני 
קריאת  לשמיעת  הקטן 

התורה..

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

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

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

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

(סה"ש תרצ"ו ע' 113)

עתלדעת

הרבי הרש"ב עוזב את העיר ליובאוויטש 

ומלווים  ביתו  בני  עם  יחד  ליובאוויטש  העיר  את  עוזב  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
אחדים (בשל מלחמת עולם הראשונה והתקרבות הגרמנים לאזור ליובאוויטש) 
בדרכו לעיר רוסטוב על נהר דאן. כשבועיים התעכב בדרכו עד בואו לרוסטוב.

כמקום  ליובאוויטש  העיר  שימשה  תקע"ד)  חשוון  (מחודש  בדיוק  שנים   102
מושבם של נשיאי חב"ד .

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
כמה ימים לאחר שיצאו מליובאוויטש אמר כ"ק אדמו"ר הרש"ב:

"מאה ושתים שנים היתה משפחתנו בליובאוויטש, מאה ושתים שנים מחודש 
לחודש. סבי אדמו"ר האמצעי התיישב בליובאוויטש (בישיבה של קבע) במר-

חשון תקע"ד ובמר-חשון תרע"ו אנו עוזבים את ליובאוויטש".
מאה פעמים  הרבי הרש"ב המשיך וביאר את המאמר "אינו דומה שונה פרקו 
מרובה  מספר  הוא  ק"ב  שהמספר  ואמר  ואחת",  פעמים  מאה  פרקו  לשונה 
ממאה ואחד - שלא לפי ערך ההוספה במספר א', כי ק"ב הוא בגימטריא יסוד 
עם  מוסד  יסוד  עשתה  שלה  השנים  ושתים  במאה  ליובאוויטש  אותיות.  וכ"ב 

כ"ב אותיות.
(ליקוטי דיבורים ח"א ע' 36)

חגיגת הבר-מצווה של 
הרבי הרש"ב 

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

כ"ק אדמו"ר מהר"ש.
(נדפס בספר המאמרים תרל"ד 
ע' נג).

ט"ו
חשוון

ט"ז
חשוון
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