
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 תולדות · א' כסלו ה'תשפ"ב

א'תכ"ב

מצורף גם 

לשבועון 

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

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

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 שא " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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אור וחום ההתקשרות

קבלת ההשפעות מנשיא הדור קשורה גם עם חיוב הפירעון, כמו לֹוֶוה שמתחייב לפרוע 
ההלוואה למלווה. וחיוב הפירעון אינו באופן שמשלם את החוב ונפטר ("ָאּפגעצָאלט און פטור־
געווָארן"), אלא, שעל־ידי פירעון החוב נותנים לו עוד בהקפה, ועל־דרך־זה בנמשל, שנותנים לו 

עוד כוחות, ומתחייב לפרוע אותם, וכן הלאה.
(כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה אל תלמידי התמימים, ואמר:)

כל־אחד־ואחד מכם צריך לידע שנתחייב לפרוע לכ"ק מו"ח אדמו"ר עם הכוחות העצמיים 
שלו, בחינת חיה יחידה.

אבל בנוגע  ...אמנם, הצד השוהו שכל ההשפעות הם מבחינת חיה יחידה הוא מצד המשפיע,
להשפעה עצמה, וגם בנוגע להמקבלים, ישנם חילוקי דרגות.

ובעניין זה יש מעלה מיוחדת אצל התלמידים – שהם מקבלים את החיה יחידה של הרבי, 
ולכן, נתחייבו גם לפרוע בהחיה יחידה שלהם.

(תורת מנחם תש"י ח"א עמ' 40)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • 9 > ניצוצי רבי • 13 > ממעייני החסידות • 
15 > סוגיות מתורת רבינו • 18  > יומן מבית חיינו • 20 > עת לדעת • 22 > לוח 

השבוע • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום • 23

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

4.004.475.086.088.4011.2411.544.47.75.13ו',  א' בכסלו

4.014.485.096.098.4111.2411.544.47.05.12ש"ק, ב' בכסלו

4.014.485.106.108.4111.2411.544.46.25.11א', ג' בכסלו

4.024.495.116.108.4211.2411.544.45.55.11ב', ד' בכסלו

4.034.505.126.118.4211.2411.544.44.75.10ג', ה' בכסלו

4.034.515.126.128.4311.2511.554.44.05.09ד', ו' בכסלו

4.044.515.136.138.4311.2511.554.43.45.09ה', ז' בכסלו

4.054.525.146.148.4411.2511.554.42.75.08ו', ח' בכסלו
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לפנינו מענה הרבי מיום כ"ה אדר�שני, תשכ"ז:

לשאלתה ַהתמשיך בהוראה כו' – תתייעץ בזה עם נשי אנ"ש שי' אשר 
בסביבתה עתה 

(כי מחד גיסא – חינוך ילדי בנ"י [= בני ישראל] ה"ז [= הרי זה] מילוי 
שליחות קדושה מהשי"ת [= מה' יתברך]. והרי בעבר גם הצליחה בזה; 
מאידך גיסא – אפשר שזקוקה לשחרור מעבודה זו עד שתסתגל לשינוי 

והעתקה למדינה חדשה ותנאים חדשים) 
וכבר נאמר ותשועה ברב יועץ. וה' יצליח.

האם להמשיך בהוראההכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' בכסלו ה'תשפ"ב – ח' בכסלו ה'תשפ"ב

תולדות | על מה מגיעה תוספת שכר?
בפרשתנו נאמר "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מאה 
שערים ויברכהו ה'", כלומר, אף שהייתה "הארץ קשה 
"וימצא...  מכל־מקום,  רש"י),  (כפירוש  קשה"  והשנה 

מאה שערים".
ובכתוב זה – תמיהה: מדוע נאמר "ויברכהו ה'" בסיום
גו'  ש"וימצא  לכך  הסיבה  היא  ה'  ברכת  הרי   – הפסוק 
ואם־כן,  ההיא"),  בשנה  ההיא  ("בארץ  שערים",  מאה 
היה צריך להיכתב "ויזרע יצחק בארץ ההיא ויברכהו ה'

(ועל־ידי־זה) וימצא בשנה ההיא מאה שערים"?
הוא  ה'"  ש"ויברכהו  בזה –  א' הביאורים  לומר –  ויש 
מאה  גו'  ש"וימצא  לכך  בהוספה  עצמו,  בפני  עניין 

שערים":
כאשר יהודי מקיים את ציווי הקב"ה "שש שנים תזרע 
ומה  שערים".  "מאה  שימצא  שכר  לו  מגיע   – שדך" 
שנמצא בארץ קשה ובשנה קשה – אין זה מעניין אותו 

כלל! 
השדה  את  לזרוע  עליו  ציווה  הקדוש־ברוך־הוא 
הוא  הולך  אזי   – השמיטה)  שנת  אינה  שהשנה  (מכיוון 
וזורע את שדהו, ומכיוון שקיים את ציווי הקדוש־ברוך־

הוא – מגיע לו (מצד עבודתו) "מאה שערים".
היינו,  ה'",  "ויברכהו   – נוסף  עניין  ישנו  זה  לאחרי 
שמלבד ה"מאה שערים" שמקבל מצד עבודתו ויגיעתו, 
מקבל הוא תוספת ברכה שבאין ערוך לגבי מה שמגיע 

לו מצד עבודתו ויגיעתו.
על פי זה מובן המשך הכתוב "ויגדל האיש וילך הלוך 
תוספת  לו  שנמשכה  מכיוון   – מאוד"  גדל  כי  עד  וגדול 
שזהו  כלל,  ויגיעתו  עבודתו  ערך  לפי  שאינה  ברכה 

העניין ד"ויברכהו ה'".

(תורת מנחם תשמ"ה ח"א עמ' 679)

ַא חסידישע פרשה

ספר�המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שמיטה ויובל פרק ו�ח.א' בכסלוו'
הל' מעשה 

הקרבנות 
פרק י.

מ"ע קמ. קלו. קלז. מל"ת רכד. 
רכה. רכו.

מ"ע קלח. מל"ת רכז. מ"ע קלט.פרק יא.פרק ט�יא.ב' בכסלוש"ק

ג' בכסלוא'
פרק יב�יג. שאלו שלום וגו'. ספר 

עבודה והוא ספר שמיני.. הל' בית 
הבחירה.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קסט. קע. מ"ע קפג. מל"ת פרק יב.
רכח. מ"ע כ.

מל"ת עט. פ.פרק יג.פרק ב�ד.ד' בכסלוב'

מ"ע כא.פרק יד.פרק ה�ז.ה' בכסלוג'

פרק ח. הל' כלי המקדש והעוב�ו' בכסלוד'
מ"ע כב. מל"ת סז. מ"ע לה. מל"ת פרק טו.דים בו.. בפרקים אלו. פרק א�ב.

פג. פד.

מל"ת פה. פב. מ"ע לד. מל"ת פו.פרק טז.פרק ג�ה.ז' בכסלוה'

מ"ע כג. מל"ת עב. מ"ע לב. לו.פרק יז.פרק ו�ח.ח' בכסלוו'
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דברמלכות

4

מעלתו המיוחדת של 
חודש כסלו

המספרים 'אחת' ו'שתיים' מסמלים עניינים שיש בהם הגבלה; המספר 
'שלוש' מסמל עניין נעלה שאין בו הגבלה • ימי החנוכה ויום התגלות 
תורת החסידות, חלים בחודש כסלו שהוא החודש ה'שלישי' מחודשי 

השנה • העבודה ב'שני' הקווים של 'סור מרע' ו'עשה טוב', צריכה להיות 
באופן של 'שלישי' – למעלה ממדידה והגבלה • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
 – תשרי  מחודש  השלישי  החודש  הוא  כסלו  חודש 
מחודש  השלישי  החודש  שהוא  סיוון  חודש  בדוגמת 

ניסן.
הם"1,  שנים  ראשי  ש"ארבעה  שכיוון   – ובהקדים 
שיש  מובן,  הרי  בניסן,  ואחד  בתשרי  אחד  וביניהם 
עניינים שבהם תשרי הוא ה"ראש", ויש עניינים שבהם 
החילוק  גם  ישנו  לכך  ובהתאם  ה"ראש";  הוא  "ניסן" 
השלישי  חודש  הוא  שכסלו   – השלישי  לחודש  בנוגע 

מתשרי, וסיוון הוא חודש השלישי מניסן.
והעניין בזה – כידוע ומבואר בכמה מקומות2 בנוגע 
לחילוק שבין ניסן לתשרי, שניסן הוא הקו דמלמעלה 
וכמרומז  למעלה,  דמלמטה  הקו  הוא  ותשרי  למטה 
האביב"3,  "חודש  נקרא  שניסן  החדשים,  בשמות  גם 
שהאותיות אב(יב) הם כסדרם, מלמעלה למטה, ואילו 
מלמטה  ר',  ש'  ת'  הפוך:  בסדר  הן  האותיות  ב"תשרי" 

למעלה.
בעניינים  השלישי  החודש  הוא  שסיוון  מובן,  ומזה 
שמלמעלה למטה, וכסלו הוא החודש השלישי בעניינים 

שמלמטה למעלה.
ונמצא, שיש נקודה משותפת בחודשים סיוון וכסלו 

1. ראש־השנה בתחלתה.
2. ראה שיחת שבת פרשת חיי־שרה, מברכים החודש כסלו תש"ל בתחלתה 

(תורת־מנחם חלק נ"ח ע' 277 ואילך). וראה גם שם חלק סט עמ' 281. וש"נ.
3. בא יג, ד. ועוד.

שהם החודש השלישי, אבל בכל אחד מהם יש גם עניין 
וחידוש מיוחד שאין בזולתו; החילוק והעניין המיוחד 
אבל  ז"ל4,  אאמו"ר  בכתבי  נתבאר   – מהם  אחד  שבכל 
כיוון  שביניהם,  המשותפת  הנקודה  נתבארה  לא  שם 

שזהו עניין המובן מעצמו, כדלקמן.

ב
ובהקדים ביאור מעלת עניין ה'שלישי': 

בכלל יש מצד הטבע שני קווין – חסד וגבורה, וכמו 
באדם, אם הוא במצב רוח טוב, שאז עומד בתנועה של 
חסד והתפשטות, או שאינו במצב רוח טוב, שאז עומד 

בתנועה של גבורה וצמצום; 
ויש קו שלישי שלמעלה משניהם ואינו מוגדר בהם, 
לצרפם   – ועד  מהם,  אחד  כל  להגביל  בכוחו  ולכן 
תכלית  שזוהי  אחד,  עניין  מהם  ולעשות  ולחברם 
במרומיו"5,  שלום  "עושה  בעניין  וכידוע  השלימות, 
מים  של  שר  מיכאל  בין  החילוק  שישנו  שאף־על־פי 
שהוא  הקדוש־ברוך־הוא  הנה  אש,  של  שר  וגבריאל 
עושה  והגבלה,  מדידה  מכל  למעלה  משניהם,  למעלה 

שלום ביניהם לחברם יחד כו'.
ובלשון הקבלה – הרי זה החילוק בין תוהו לתיקון6, 

4. לקוטי לוי יצחק אגרות־קודש עמ' רה. עמ' ריז.
5. איוב כה, ב. וראה ליקוטי־שיחות חלק כה עמ' 260. וש"נ.

6. ראה תורת־חיים וישלח נא, ג ואילך. תורת־מנחם ספר־המאמרים כסלו סוף 
עמ' קעד. וש"נ.
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"וימלוך...  הכתוב7:  ובלשון  קווין,  ב'  רק  יש  שבתוהו 
וימת": תוקף ההתפשטות או תכלית הצמצום, והמעלה 
ידם  על  שדווקא  קווין,  שלושה  בו  שיש   – תיקון  של 
"העולם עומד" ו"העולם קיים"8, שזהו מצד מעלת הקו 
למעלה  להיותו  הקווין,  שני  ומחבר  שמצרף  השלישי 
הטבע  גדרי  של  והגבלה  ממדידה  למעלה  ועד  מהם, 

וכללות סדר ההשתלשלות9.

ג
ועניינו בעבודת האדם:

וכפי  טוב"10,  ו"עשה  מרע"  ד"סור  הקווין  שני  ישנם 
ימין  יד  ידים,  שני  יש  האדם  שבגוף  בכך  שמתבטאים 
וכן  דוחה"11,  "שמאל   – שמאל  ויד  מקרבת",  "ימין   –
רץ  ד"הוי  העניין  על  שמורה  ימין,  רגל  רגלים,  שני 
למצוה"12, ורגל שמאל, שמורה על הבריחה מעניינים 

בלתי־רצויים כו'.
אך לא דיי בכך שיחליט בעצמו באיזה קו לילך, אלא 
צריך להסתכל ולראות מה היא הוראת התורה ("בקש 
"תפארת  (שליש י),  האמצעי  בקו  שהיא   – שלום"13) 
דרועא  ל"גבורה  ימינא"  דרועא  "חסד  (בין  גופא" 
שמאלא")14, שאז נעשית עבודתו בשלימות – "תפארת 
לעושיה ותפארת לו מן האדם"15, ועל־ידי־זה פועל גם 

שלימות בעולם.
בשני  שעבודתו  פועל  השלישי  שקו   – בזה  והעניין 
כו',  מידותיו  טבע  הגבלת  ולפי  מצד  לא  תהיה  הקווין 

אלא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה.

ד
וכן הוא גם בסדר החדשים – החל מהחודשים שהם 

בקו דמלמעלה למטה:
חודש ניסן הוא בתנועה של גילוי והתפשטות (חסד) 
– שבו הייתה הגאולה דיציאת מצרים, באופן של דילוג 

7. וישלח לו, לב ואילך.
8. אבות פרק א משנה ב – משנה יח.

9. נזכר גם עניין השתלשלות הכתרים זה מזה (ראה ליקוטי־תורה ריש פרשת 
קרח. ובכ"מ), שגם הכתר שבעולם התחתון שהוא למטה מעשר הספירות של 
העולם שלמעלה ממנו, הרי הוא קשור עם הכתר שבעולם היותר עליון, ועד 

לבחינת הכתר שלמעלה מכל סדר השתלשלות.
10. תהלים לד, טו. לז, כז.

11. סוטה מז, א. וש"נ.
12. אבות פרק ד משנה ב.

13. ראה ליקוטי־תורה בלק עד, א ואילך. ובכ"מ.
14. תיקוני זוהר בהקדמה (יז, א).

15. אבות ריש פרק ב.

– "מדלג על ההרים"16, שבהיותם שקועים במ"ט שערים 
המלכים  מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  הקדושה17,  דהיפך 
שלמעלה  הנהגה  שזוהי  וגאלם"18,  הקדוש־ברוך־הוא 
בשם  כמרומז   – החודש19  כל  של  עניינו  וזהו  מהטבע; 
"ניסן", שיש בו ב' נוני"ן, שמורה על "נסי ניסים", כמובן 
לו  נעשה  נס  בחלום,  הונא  "הרואה  הגמרא20  מדברי 
נעשו  ניסים  נסי  יוחנן,  חנניא  חנינא  נו"ן),  כנגד  (נו"ן 
לו" (נוני"ן הרבה, ניסים רבים), היינו, שזהו 'נס' אפילו 

לגבי עניין של 'נס'.
וצמצום  הגבלה  של  בתנועה  הוא  אייר  חודש  ואילו 
(גבורה) – שלמרות שזה עתה יצאו ממצרים כדי ללכת 
לקבל את התורה, ואם כן היו צריכים לכאורה לעמוד 
בתנועה של יציאה מהכלים לגמרי, הנה בפועל היו אז 
ומוגבלת,  מדודה  הליכה  של  ומצב  במעמד  במדבר, 
געווַאלדיקער  ("ַא  מיוחדת  הפלאה  של  עניין  ללא 
עניין"), שזהו תוכן עניין ספירת העומר שסופרים יום 
בו  שאין  חודש  זה  הרי  לכך  ובהתאם  כו';  יום  אחרי 

מועד ויום־טוב מיוחד.
קו   – השלישי21  חודש  סיוון,  חודש  בא  זה  ולאחרי 
למעלה  להיותו  הקווין  שני  את  שמחבר  השלישי 
"אוריאן   – מתן־תורה  עניין  בו  היה  שלכן  משניהם, 
הגזירה  נתבטלה  שבו   – תליתאי"22  בירחא  תליתאי 

("שניט"23) וההבדלה שבין עליונים ותחתונים24.

ה
וכן הוא סדר החודשים שהם בקו דמלמטה למעלה: 
והתפשטות  גילוי  של  בתנועה  הוא  תשרי  חודש 
בכל", "גתות  ו"מושבע  במועדות"25,  (חסד) – "מרובה 
וערבה  לולב  בתוכו  סוכה  בתוכו...  ברכות  בתוכו 
בתוכו"26, באופן שאין דוגמתו בכל שאר חודשי השנה.
הגבלה  של  בתנועה  הוא  מרחשוון  חודש  ואילו 

16. שיר־השירים ב, ח.
17. ראה זוהר חדש ריש פרשת יתרו.

18. נוסח הגדה־של־פסח.
כבר  הרי  בו,  בחמישה־עשר  הייתה  ממצרים  שהיציאה  אף־על־פי  כי,   .19
בראש־חודש ניסן נצטוו בני ישראל על קרבן פסח (הקשור עם יציאת מצרים), 
הכתוב  עליהם  מעלה  (בראש־חודש)  עליהם  שקבלו  ש"כיוון  רש"י  וכפירוש 

כאילו עשו", שלכן נאמר (בא יב, כח) "וילכו ויעשו בני ישראל".
20. ברכות נז, ריש ע"א (ובפרש"י).

21. ראה גם תו"מ חס"ח ע' 258 ואילך. וש"נ.
22. שבת פח, א.

23. ראה ליקוטי־אמרים להרב המגיד סימן רסא. וראה גם תו"מ חמ"ז ע' 89. 
וש"נ.

24. תנחומא וארא טו. שמות־רבה פרשה יב, ג. ועוד.
25. ראה שולחן־ערוך אדמו"ר הזקן אורח־חיים סימן תצב סעיף ב. וש"נ.

26. ויקרא־רבה פרשה כט, ח.
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וצמצום (גבורה) – שאין בו מועדים וימים טובים, וכל 
עניינו הוא העסק בעבודת האדמה, חרישה וכו', שזוהי 
העבודה היותר תחתונה וקשה, שלכן מצינו שהדגשת 
עניין המנוחה בשנת השמיטה מתבטאת במיוחד ביחס 

לשלילת עבודת האדמה דווקא27.
ששייך  כסלו,  חודש  השלישי,  חודש  בא  זה  ולאחרי 
למעלה  להיותו  הקווין  שני  את  שמחבר  השלישי  לקו 
החודש  בסיום  מתבטא  זה  שעניין  כפי   – משניהם 
חנוכה,  של  ביום־טוב  החיתום"28)  אחר  הולך  (ש"הכל 
ממדידה  שלמעלה  המסירות־נפש  עניין  עם  שקשור 
והגבלה, שזה היה אופן עמידת בני ישראל נגד היוונים 
נגד  ומעטים  חלשים  שהם  בחשבונות  להתחשב  מבלי 

גיבורים ורבים כו', 
כמו   – חנוכה  נר  מצות  קיום  גם  הוא  כזה  ובאופן 
שכל  פשוט"  "מנהג  נעשה  שעכשיו  הרמ"א29  שכתב 
ראשון  ש"יום  באופן  חנוכה  נר  מדליק  מישראל  אחד 
אופן  שזהו  והולך",  מוסיף  ואילך  מכאן  אחת  מדליק 
ההנהגה ד"מהדרין מן המהדרין"30 (שלא מצינו דוגמתו 
בכל שאר המצוות, שהסדר  בזה, שישנו עצם עניין קיום 
המצוה, וישנו קיום המצוה באופן של הידור, "כל חלב 
לה'"31, ועד לאופן ד"מהדרין מן המהדרין"32), שהנהגה 
שלמעלה  הנפש  מסירות  מעניין  כתוצאה  באה  זו 

ממדידה והגבלה.

ו
בדורות  דווקא  כסלו  בחודש  שניתוסף  עניין  ועוד 
התגלות   – בתמיה33)  דרא"  ש"אכשור  (אף  האחרונים 
מעינותיך  ש"יפוצו  באופן  כסלו  בי"ט  החסידות  תורת 

חוצה"34: 
לשנות  הוא  החסידות  עניין  ש"כל  הפתגם35  ידוע 
טבע מידותיו" – לא רק שינוי ותיקון מדה בלתי רצויה, 
הוא  בזה  וההכרח  הצורך  שהרי  קא־משמע־לן,  דמאי 

27. וזהו גם החילוק בין מרחשוון לאייר – שהעבודה של חודש אייר, ספירת 
העומר, היא בעניין האור והגילוי (ספירה מלשון בהירות ואור), ואילו העבודה 
הוא  מרחשוון  שחודש  שכיוון  האדמה,  עבודת  היא  מרחשוון  חודש  של 
בחדשים שהם בקו דמלמטה למעלה, מודגשת בו יותר העבודה עם המטה 

דווקא.
28. ברכות יב, א.

29. אורח־חיים סימן תרעא סעיף ב.
30. שבת כא, ב.

31. ויקרא ג, טז. וראה רמב"ם הלכות איסורי מזבח בסופן.
32. ראה גם תורת־מנחם חלק סב ע' 347. וש"נ.

33. יבמות לט, ב ובפירוש רש"י. וש"נ.
34. ראה ספר־השיחות תורת־שלום סוף עמ' 112 ואילך.

35. ליקוטי־דיבורים חלק א נו, א [במהדורה המתורגמת ללשון הקודש – חלק 
א עמ' 77].

תורת  של  מצד קיצור־שולחן־ערוך, ואילו החידוש  גם 
החסידות הוא – שצריך לשנות גם את הטבע דקדושה, 
שהרי  הטבע,  מציאות  ושבירת  ביטול  של  באופן  ולא 
באופן  אלא  יצרה"36,  לשבת  אם)  (כי  בראה  תהו  "לא 
והיינו,  בתחתונים37,  יתברך  לו  דירה  ממנו  שעושים 
שבעולם גופא פועלים עניין שלמעלה ממדידה והגבלה 

– בדוגמת העילוי שפועל קו השלישי בשני הקווין.
וזהו גם העניין דיפוצו מעיינותיך חוצה – שהתפשטות 
המעיינות היא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, שלכן 

מתפשטים ובאים גם ל"חוצה".
כמו  לא   – דווקא  ה"מעיין"  עניין  מודגש  גופא  ובזה 
גשם שבא מלמעלה, אלא דווקא מעיין שנובע מלמטה, 
שעניין זה קשור עם מעלת עבודת המטה דווקא (שהרי 
דמלמטה  העבודה  בסדר  השלישי  חודש  הוא  כסלו 

למעלה), שלכן מגיע למעלה מעלה ביותר.

ז
עניין זה מהווה לימוד והוראה לכל אחד מישראל:

ויצליח  שיעבוד  בכך  שדיי  לחשוב  יכול  יהודי 
ובפרט  טוב,  ועשה  מרע  דסור  הקווין  בשני  בעבודתו 
כשחושב שיש לו יצר־הרע גדול... וגם הסביבה לא כל 
פעם מסייעת לעבודת ה', וכפי שרואה את כל הקשיים 

שהיו בעבודתו אתמול וכו'.
ועל זה באה ההוראה מהחודש השלישי – שעבודתו 
של יהודי צריכה להיות באופן שלמעלה מהגבלת שני 
הקווין כו', והיינו לפי שמציאותו של יהודי היא למעלה 
הקדוש־ברוך־הוא,  של  בנו  להיותו  והגבלה,  ממדידה 
כפי שמאריך רבינו הזקן בהתחלת ספר התניא38 ש"כמו 
איש  כל  נשמת  כביכול  כך  האב  ממוח  נמשך  שהבן 
שיש  כך,  יתברך",  וחכמתו  ממחשבתו  נמשכה  ישראל 
להסתפק  יכול  אינו  ולכן  משוערים,  בלתי  כוחות  לו 
אחר),  מישהו  להסתפק  שיכול  (כפי  מוגבלת  בעבודה 
אלא ממנו דורשים עבודה ללא הגבלות – לא רק "בכל 
לבבך" (שבזה נכלל הפיכת היצר־הרע כו'39, אתהפכא 
"בכל  גם  אלא  למיתקא40),  ומרירו  לנהורא  חשוכא 

מאדך"41; 
וכל זמן שעבודתו היא רק במדידה והגבלה, יכולים 

36. ישעיה מה, יח.
במדבר־ ג.  פרשה  סוף  בראשית־רבה  טז.  נשא  ג.  בחוקותי  תנחומא  ראה   .37

רבה פרשה יג, ו. תניא ריש פרק לו. ובכ"מ.
38. רפ"ב.

39. ראה ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ה.
40. ראה זוהר חלק ד, א. הובא בתניא סוף פרק י.

41. ואתחנן ו, ה.
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סיכום
בשנה,  השלישי  החודש  הוא  כסלו  חודש 
לפי  השלישי  שהינו  סיוון,  לחודש  מקביל  והוא 
עניינו  ניסן  חודש  ניסן.  בחודש  המתחיל  הלוח 
תשרי  חודש  ואילו  למטה,  מלמעלה  עבודה 
המשותפת  הנקודה  למעלה.  מלמטה  עבודתו 
בין החודשים כסלו וסיון היא היציאה ממדידה 

והגבלה.
ביאור הדברים:

המוגבל,  הטבע  על  מורה  'שתיים'  המספר 
 – חסד  תנועות:  שתי  ישנן  הטבע  בדרך  שכן 
התרחבות והתפשטות, גבורה – כיווץ וצמצום.

המספר 'שלוש' מורה על תנועה שאינה מוגדרת 
ממדידת  למעלה  היא  אלא  הטבעיות  בהגדרות 
המידות  את  לרסן  ובכוחה  הטבע,  והגבלת 

הטבעיות ואף לחּברן לעניין אחד שלם.
הן  השנה,  בחודשי  גם  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
למטה'),  ('מלמעלה  ניסן־אייר־סיון  בחודשים 
('מלמטה  תשרי־חשון־כסלו  בחודשים  הן 

למעלה'):
תשרי-חשון-כסלו:

ההתרחבות  חסד,  עניינו  תשרי  חודש 
במועדים  רווי  הוא  ולפיכך  וההתפשטות, 
חודש מרחשון עניינו גבורה,  וגילויים מיוחדים. 
גילויים  או  מועדים  בו  אין  ולכן  וצמצום,  כיווץ 

חריגים.
שלמעלה  תנועה  עניינו  השלישי,  כסלו,  חודש 
שנמצאים  הסיבה  זו  והגבורה.  החסד  מגדרי 
על  המורים  בכסלו,  י"ט  ויום  החנוכה  ימי  בו 
יציאה ממדידה והגבלה: חנוכה – מסירות־נפש 
התגלות   – כסלו  י"ט  ודעת.  מטעם  שלמעלה 
תורת החסידות, שעניינה "לשנות טבע מדותיו" 

ולהתעלות מעל גדרי טבע המידות.
ניסן-אייר-סיוון:

שהיא  ממצרים,  הגאולה  הייתה  ניסן  בחודש 
למעלה   – דילוג  של  ובאופן  חסד,  של  גילוי 
מהטבע, ולכן עניינו של כל החודש הוא ניסים. 
חודש אייר עניינו גבורה – שמתבטאת בספירת 
העומר – התעלות מדודה והדרגתית מיום ליום. 
חודש סיוון מחבר את שני הקווים ולכן בו ניתנה 
בין  הטבעית  ההבדלה  את  שביטלה  התורה, 

עליונים ותחתונים.
•

ההוראה מ"החודש השלישי": עבודת ה' צריכה 
להיעשות באופן של "שלוש" – למעלה ממדידת 
והגבלת הטבע. לא דיי לעבוד ב'סור מרע' ו'עשה 
שניתנו  העצומים  הכוחות  את  לנצל  אלא  טוב', 

לו לעבודה ללא הגבלות – "בכל מאודך".

לשער עד כמה גדולה הרחמנות עליו, שבה בשעה שיש 
שלפי  כזו  בעבודה  מסתפק  משוערים,  בלתי  כוחות  לו 
כמו  בכך,  מה  של  לעניין  נחשבת  שלו  הכוחות  ערך 

נתינת פרוטה בלבד!
"אצבע  בנתינת  משתתף  כאשר  גם  גיסא,  ולאידך 
קטנה"42, יש ביכולתו לפעול באופן שלמעלה ממדידה 

והגבלה.
גם  אלא  לעצמו,  בנוגע  בעבודתו  רק  –לא  זה  וכל 

42. ראה קהלת־רבה בתחילתו. וש"נ.

בעבודה עם הזולת, כהוראת ימי חנוכה שצריך להאיר 
נעשית  הגולה"  ש"כל  ועד  מבחוץ"36,  ביתו  פתח  "על 
הנרות  להדלקת  זוכים  ועל־ידי־זה  האש"43,  "כמדורת 
בבית־המקדש, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו, בקרוב ממש.

(משיחת שבת פרשת תולדות, מברכים החודש וערב ראש־חודש 
כסלו, ה'תשל"ד. תורת מנחם חלק ע"ד עמ' 236 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה) 

43. ראש־השנה כב, ב (במשנה) – כהלשון בנוגע לקידוש החודש.
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התייצבות משטרו 
האמיתי של הקב"ה

כל העניינים בעולם משתלשלים מהנהגת בני־ישראל
מהפכות  וכשרואים  דמשיחא,  דעקבתא  התקופה  על  חז"ל  במדרשי  שהובאו  מהסימנים  הם  בעולם  מהפכות 
גדולות בימינו אלה, הרי זה סימן נוסף שנמצאים אנו ברגעים האחרונים דעקבתא דמשיחא, ותיכף ומיד ממש בא 

משיח צדקנו.
ועוד עניין עיקרי – הנוגע גם ובעיקר מכאן ולהבא:

כל המאורעות שבעולם משתלשלים מהנהגת בני־ישראל – שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב "יצב גבולות עמים 
למספר בני־ישראל", היינו, שכל המאורעות שב"גבולות עמים", שבעים אומות העולם, קשורים ביציבות ותוקף 
עם "בני־ישראל". ולכן, כאשר בני־ישראל מוסיפים בעבודתם בלימוד התורה וקיום מצוותיה [הן העבודה דקיום 
התורה והמצוות, והן העבודה דבירור העולם, כולל ההשפעה על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח], הרי 
זה פועל בדרך ממילא (ללא צורך בהתעסקות מיוחדה, אפילו לא במחשבה בלבד) קיום ועמידת העולם כולו, בכל 

"יצב גבולות עמים". שבעים אומות העולם,
ויש לומר, שהשינויים שנעשו בעולם בתקופה האחרונה, המדגישים שזוהי התקופה דעקבתא דמשיחא – הם 
כתוצאה מעבודתם של ישראל בתקופה האחרונה, ובלשון הכתוב בפרשת השבוע – "תולדות יצחק, יעקב ועשו 

האמורים בפרשה", ובפרט בקשר ובשייכות עם שנת הארבעים, "ויהי יצחק בן ארבעים שנה", כנ"ל בארוכה.
שברחבי  המדינות  מכל  שהתכנסו  שהשלוחים  לעיל  כאמור   – העולמי...  השלוחים  בכינוס  מודגש  זה  ועניין 
העולם הם באי־כוח דכל המדינות שבעולם, ולכן, הרי זה פועל בדרך ממילא על ההנהגה דכל המדינות שבעולם.

ויהי רצון – והוא העיקר – שיתוסף עוד יותר בעבודתם של ישראל, ובמילא יתוסף עוד יותר בהטבת מצב העולם 
כולו, בחסד וברחמים, בטוב הנראה והנגלה, על־ידי חיזוק והתייצבות המשטר האמיתי של הקב"ה, בורא העולם 
ומנהיגו, ועד לקיום היעוד "והיתה לה' המלוכה", גילוי מלכותו של הקב"ה בכל העולם, ו"אז אהפוך אל עמים 
שפה ברורה גו' לעבדו שכם אחד", ועד שהארץ עצמה תהיה באופן ש"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת תולדות, ד' בכסלו ה'תש"נ - מוגה. 'תורת־מנחם – התוועדויות' תש"נ, כרך א, עמוד 422)

כשניעור משנתו מרגיש בנשימתו אוויר של משיח
תיכף כשניעור עצם הנשמה (שמתגלה עצם מציאותו ורק העצם) מרגיש בנשימת האוויר עניינו של משיח – 

אוויר של משיח. ובלשון חז"ל "רוחו של מלך המשיח".
ויש לומר ש"אוויר (רוח) של משיח" הוא למעלה גם מ"אורו של משיח". כי, אור של משיח מורה על ההתגלות 
דמשיח על־ידי פעולותיו (כמו "ילחם מלחמות ה'" עד ש"נצח", וכיוצא־בזה), מה־שאין־כן אוויר של משיח מורה 
על העצם (חיות) דמשיח, כלומר, התגלות מציאותו (מציאות שקיימת גם לפני זה למלכות) בתור מלך המשיח, 
פעולותיו  על־ידי  כל  לעיני  ההתגלות  מתחילה  משיח),  של  מאורו  שבאין־ערוך    (אוויר  מציאותו  התגלות  ולאחרי 

(אורו של משיח).
פרטי  כל  כי,  עבדי"),  דוד  ("מצאתי  מציאותו  בהתגלות  הוא  המשיח  דביאת  החידוש  שעיקר  מובן  זה  ועל־פי 
העניינים שלאחר זה (התגלותו לעין כל על־ידי פעולותיו לגאול את ישראל, וכל העניינים דימות המשיח), באים 

כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, וכלולים בה.

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת תולדות ה'תשנ"ב - מוגה. 'תורת־מנחם – התוועדויות' תשנ"ב, כרך א, עמוד 320)

משיחוגאולה

8



מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

פתשגן הכתב
לרבים מהמכתבים ואגרות־הקודש ששיגר הרבי נלוו אגרות מטעם 

ה'מזכירות' ובהם הסברה והבהרה; קרוב לוודאי שהם הוכתבו (ואולי 
נוסחו) על־ידי הרבי עצמו

שיקול דעת בנוגע למסירת המכתב
לחלק  למכותביו.  הרבי  שיגר  מכתבים  ואלפי  מאות 
(השווה  ה'מזכירות'  מטעם  מכתבים  נלוו  מהמכתבים 
מגילת אסתר פרק ח' פסוק יג: פתגשן הכתב – וברש"י: 
דוגמאות  מספר  שלפנינו  ברשימה  מפורש).  אגרת 

(דוגמאות נוספות – בהזדמנות אי"ה).
בד' אלול תשי"ט (צילומו בתשורה ט"ו תמוז תשע"ב 
גבי  על  אביב  תל  סניף  צא"ח  להנהלת  נכתב   (28 עמ' 

נייר מכתבים של המזכירות:
לביהכ"נ  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מענה  פה  "מצורף 
אשר בנוזהא יפו־ת"א על מכתבם, הנכתב ע"י מר מנשה 

לוקברניק שי' נוזהא א' רח' באר שבע 227, מס' 19:
בהנוגע  וכן  המכתב.  למסור  אם  נשען  בינתם  "ואל 

לאופן המסירה.
"ות"ח על טרחתם בזה ועל ההודעה מהתוצאות בזה.

"בכבוד ובברכה לכוח"ט
"א. קווינט
"המזכיר".

אם כן, שלוש סיבות לשיגור המכתב־נלווה – באותו 
מקרה:

א) אל בינתם נשען אם למסור המכתב [= האם אכן 
ראוי הנמען לקבלת המכתב].
ב) בהנוגע לאופן המסירה.

ג) [=מתבקשת] ההודעה מהתוצאות בזה.

העתק חשאי
בערש"ק מברכים סיון תשכ"ט ('הקטר של חב"ד' עמ' 

320) כותב הרבי להר"ש מידנצ'יק:

בכדי  מכתבי,  העתק   – חשאי  באופן   – מצו"ב  נ.ב. 
דבר  על  המכתב  בעל  לו  יספר  (בטח)  באם  אשר 
ולעוררו  ביאור  להוסיף  מוכן  יהי'  שקבל,  המכתב 
ולעודדו כפי רצוי והדרוש. ויהי רצון שגם בזה יבשר 

טוב...
ניתן לשער ש"העתק מכתבי" הוא המכתב שנכתב בו 
ביום ל"מר דוד צבי שי' דוידוביץ ת.ד. 15 כפר חב"ד" 

ונדפס ב'אגרות־קודש' כרך כו עמודים קלב־ג.
כאן למדים אנו שהצורך הוא: ד) להוסיף ביאור ה) 

ולעוררו ו) ולעודדו – "כפי הרצוי והדרוש".
ושוב נדפס ב'הקטר של חב"ד' עמ' 324 המכתב הבא:

"ב"ה, ט"ז תמוז, ה'תש"ל
"ברוקלין, נ.י.

"מר שלמה שי' מידנצ'יק
"שלום וברכה:

"מצו"ב שני מכתבים מכ"ק אדמו"ר שליט"א, האחד 
לאלוף משנה משה לוי, והשני למר דוד שי' סגן מפקד 

לשכת הגיוס בפתח־תקווה
שיוכל  כדי  בעיקר  ידו  על  המכתבים  "ושולחים 
לנו  ידועים  לא  שהנ"ל  כיון  הם,  מתאימים  אם  לראות 
אישית, ואם תהי' הזדמנות גם יוכל להוסיף ביאור וכו'.

"ות"ח על טרחתו בהאמור.
"בכבוד ובברכה

"מזכיר ניסן מינדל".
ב'אגרות־קודש'  נדפס   – לוי  שי'  משה  למר  המכתב 
כרך כו עמודים תכז־תכט; והשני – נדפס שם עמ' תכט.
שוב אנו קוראים לסיבת שיגור המכתב משתי סיבות 

שכבר ראינו:
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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

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.

23

"אם מתאימים הם" המכתבים (וסגנונם?) למקבליהם 
לא  שהנ"ל  ("כיון 
ידועים [=מוכרים] לנו 

אישית") 
"אם  לכך  ובנוסף 
גם..  הזדמנות  תהיה 

להוסיף ביאור וכו'".
של  ב'הקטר  עוד 

חב"ד' עמ' 323:
מנ"א  כ"ה  "ב"ה, 

ה'תש"ל
"ברוקלין, נ.י.

שלמה  מר  "ידידנו 
שי' מידנצ'יק

"שלום וברכה:
כ"ק  מכתב  "מצו"ב 
שליט"א  אדמו"ר 
זאבי  רחבעם  לאלוף 
מהיר  שנשלח  שי' 

דחוף.
לו  למסור  "ומטובו 
המתאים  באופן  המכתב 
כמובן,  ובהקדם 
פרטי  לכאן  ולהודיע 
ות"ח  וכולי,  הדברים 

מראש.
"בברכת כט"ס

"מזכיר ניסן מינדל".
המכתב "לכבוד אלוף 
רחבעם זאבי שי', מפקד 
נדפס  מרכז"  פיקוד 
כו  כרך  ב'אגרות־קודש' 

עמודים תנז־ט.
לשיגור  הסיבות 

המכתב, הן – שוב:
באופן  מסירתו   (1
ובהקדם,   (2 המתאים, 
3) "ולהודיע לכאן פרטי 

הדברים".
ועוד בענין זה ('הקטר של חב"ד' עמ' 322):

"ב"ה, ג' אלול, ה'תשל"א
"ברוקלין, נ.י.

"חשאי
"הוו"ח אי"א נו"נ

"עוסק בצ"צ
"מר שלמה שי' מידנצ'יק

"שלום וברכה:
אדמו"ר  כ"ק  "בהוראת 
מכתבים  שני  מצו"ב  שליט"א 
חשאיים בבקשה שימסור אותם 
חשאי  ובאופן  אישית  דוקא 

במעטפות חתומות.
חלקי  העתק  ג"כ  "ומצו"ב 
וכו')  המקבל  שם  הוראת  (בלי 
שליט"א  לידידנו  להראותו 
בזמן המתאים ובאופן המתאים, 
כמובן בצירוף ההודעה שנכתב 
חשאי, אלא שנשען על היחסים 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שבין 
של  וידידנו שליט"א אין רצונו 

אד"ש להעלים זה ממנו.
ממילוי  יודיע  "ובודאי 

השליחות ות"ח מראש.
וחתימה  כתיבה  "בברכת 

טובה
"מזכיר ניסן מינדל".

חשאיים"  מכתבים  "שני 
אלול)  (ג'  זה  תאריך  נושאים 
מר  "לכבוד  נכתב  הראשון 
אגף  ראש  יריב"  שי'  אהרן 
נדפס   – בצה"ל  המודיעין 
ז"ך  כרך  ב'אגרות־קודש' 
והשני  רה־רח.  עמודים 
שי'  ארי[אל]  מר  "לכבוד 
שרון" נדפס שם עמודים רח־

רט.
המכתבים אכן היו חשאיים, 
וגם מסירת תוכנם למר שז"ר 
הייתה   – "ידידנו"  הוא   –

נחוצה כאמור.
ובדומה לכך במקרה הבא:

('אגרות־קודש'  הרבי  כתב  תשל"ו  הפסח  חג  בערב 
ראש  רבין  יצחק  למר  מכתב  קפו־ז)  עמ'  לא  כרך 
ממשלת ישראל באותם ימים, שאיפשר את כניסת אנשי 
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חב"ד לבסיסי צה"ל, כמו גם לבתי אסורים.
המכתב נשלח לרב שלמה מידנצ'יק בצירוף המכתב 
מצילום  בשולי־הגליון  שם  ('אגרות־קודש'  דלהלן 
המכתב שנדפס לראשונה ב'הקטר של חב"ד' עמ' 321):

"ידידנו הר"ש שי' מידנצ'יק
"שלום וברכה:

שי',  רבין  למר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  "מצו"ב 
אד"ש  שכ"ק  לו  ולהסביר  אישית  לו  להמציאו  ומטובו 
דרך  שיעבור  ללשכתו  ישר  המכתב  לשלוח  רצה  לא 
המכתב  לו  למסור  כ'  את  ביקש  ולכן  שלו,  המזכירות 

אישית בהזדמנות המתאימה.
יודיע  "ובודאי 
ות"ח  בזה  ההמשך 

מראש.
"בכבוד ובברכה

כשר  הפסח  "חג 
ושמח

ניסן  "מזכיר 
מינדל".

של  ב'הקטר 
חב"ד' עמ' 326:

"ב"ה, כ"ד אלול, 
ה'תשמ"א

"ברוקלין, נ.י.
ו  נ ד י ד י "

ומכובדנו כו'
שי'  "הר"ש 

מידנצ'יק
"שלום וברכה:

"מצו"ב [=מצורף בזה] מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לגב' ג.כ. [=גאולה כהן] ח"כ [־חברת־כנסת] תי' ובטח 
ימסור לה מיד ליד ובלי פרסום, כיון שככתוב במכתב 
על המקבלת אותו להחליט האם רוצה לפרסמו ובאיזה 

אופן.
[=על  ע"ד  לאישורו  מראש  [=ותשואת־חן]  "ות"ח 

דבר] מסירת המכתב כנ"ל.
"בפ"ש ובברכת כתיבה וחתימה טובה

"לשנה טובה ומתוקה בגו"ר
"מזכיר ניסן מינדל".
עוד שם בעמ' 325:

"ב"ה, כ"א חשון ה'תשמ"א
"ידידינו ומכובדנו

"מר שלמה שי' מידנצ'יק
"שלום וברכה:

שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  השנה  ברכת  מכתב  "מצו"ב 
שאר  עם  נכלל  לא  סיבה  שמפני  שי',  קדישאי  למר 

המכתבים שנשלחו על ידו.
"ובודאי יוכל להסביר איחור בזמן באופן שלא יפגע 
המכתב  למסור  טרחתו  על  ות"ל  מישהו.  של  בכבודו 

למחוז חפצו.
"בפ"ש וכט"ס

"מזכיר ניסן מינדל".

מכתב לעובדי המטבח
הרבי  כתב  תשל"ט  סיון  בכ"ז 
בבית־ המטבח  לעובדי  איגרת 
הרפואה אשקלון – שנדפס ב'לקוטי 

שיחות' כרך כא עמוד 474.
נחלת  לצא"ח  ששוגר  המכתב  אל 
של  הבא  המכתב  צורף  חב"ד  הר 
הרבי  הוספת  בו  ניכרת  אך  המזכיר 
את התואר שליט"א  (צילומו במרכז 

העמוד):

מכתבים במלחמה
של  עיצומם   – תשל"ד  תשרי  בל' 
שוגר   – יום־הכיפורים  מלחמת  ימי 

המכתב הבא:
"ב"ה, ל' תשרי ה'תשל"ד

"ברוקלין, נ.י.
"כבוד הנהלת צא"ח באה"ק ת"ו

"שלום וברכה:
"מצו"ב העתק מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחדים 

מאנשי צה"ל שי' במענה לכתבם.
ובודאי  וטוב.  יעיל  באופן  המענה  לנצל  וברשותם 

יודיעו מזה לכאן.
"בכבוד ובברכה

"ניסן מינדל
"מזכיר".

ב'אגרות־קודש'  שנדפסו  במכתבים  כנראה  המדובר 
כרך כט עמודים י־יא.

מינדל  ניסן  הרב  כותב  תשל"ה  כסלו  בראש־חודש 
להנהלת צא"ח:

"שלום וברכה:
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שבת־קודש פרשת תולדות
ב' בכסלו

(מלאכי  הוא"  צבאות  ה'  ה'...  דבר  "משא  הפטרה: 
א,א־יד, ב,א־ז).

הקדושה  בארצנו  גם  נזהרים  למנהגנו,  קידוש:   *
שלא לקדש בליל שבת ב"שעה השביעית"1. 

יום רביעי
ו' בכסלו

מהיום בלילה, מתחיל זמן קידוש לבנה למנהגנו2.

1. דהיינו בת"א מהשעה 17:41 עד השעה 18:41 (בשעון החורף). ראה שו"ע 
ומנהג  הל'  שערי  ובהערות.  ס"ז  שם  הלכות'  'קיצור  ס"ג.  רעא  סי'  אדמוה"ז 
או"ח ח"א סי' קמא. לבירור נרחב בעניין – ראה 'התקשרות' גיליון שעט עמ' 

.16
2. שאנו מקדשים את הלבנה ביממה השביעית, ואין מקפידים לעשות זאת 

דווקא אחרי שיחלפו שבע יממות שלמות – ראה 'התקשרות' גיליון תנד. 

יום שישי
ח' בכסלו

שלושים  מלאו  כבר  השנה,  בכסלו  ז'  יום  כשנשלם 
יום ל'שאלת גשמים', ועל־כן מתפילת ערבית של יום 
ומטר'  'טל  שאל  אם  המסתפק  ואילך,  בלילה  חמישי 

אינו צריך לחזור3.

במקומות שיש בהם עננות מוגברת, ניתן לקדש לפני ז' ימים, ובלבד שיהא 
הלכות  אוצר   – לבנה  'קידוש  ד,  ס"ק  תכו  סי'  (משנ"ב  מעת־לעת  ג'  אחר 
ומנהגים' פ"ג ס"א וש"נ), וכך נהג כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' בחודשי החורף 
בליובאוויטש (שער הכולל פל"ג ס"ב. הגהות כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע על 

הסידור).
3. שו"ע אדמוה"ז סי' קיד ס"י, קצות־השולחן סי' כא סי"א, לוח כולל־חב"ד 

ז' במרחשוון.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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תקס"ד

תשמ"ח

יום חתונת כ"ק אדמו"ר הצמח 
צדק

הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  יום 
מושקא  חי'  הרבנית  דודו  בת  עם  צדק, 
שניאורסאהן, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, 

בהיותו בגיל ארבע עשרה וחצי.
(מאמרי כ"ק אדמו"ר הזקן תקס"ד)

[בכמה מקומות מובא שהחתונה היתה 
בשנת תקס"ג - דרך מצותיך ע' ריא]

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מספר:
כשהצמח צדק היה בגיל שמונה שנים, 
אדמו"ר  בנו  את  הזקן  אדמו"ר  עורר 
בתו  עבור  לחתן  לקחתו  האמצעי 

הרבנית חי' מושקא. 
(ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תרסט)

 הרבי מדפיס
את 'דרך אמונה'

כ"ק אדמו"ר בחר באחד משלושת הספרים 
"דרך  הספר  את  לאוהל,  אליו  שהובאו 
אמונה" למקובל רבינו מאיר בן גבאי, והורה 
מראי-  להוסיף  בזריזות,  לדפוס  להכינו 
אחד.  דולר  של  במחיר  ולמוכרו  מקומות 

בתוך יומיים יצא הספר לאור.
(יומן תשמ"ח ע' 114)

כ"ק אדמו"ר מבאר קטע ממנו בהתוועדות 
שבת־קודש הסמוכה.

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 
(131

ה
כסלו

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
 שנערך ע"י הרב אברהם שמואל בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל,
 ומוקדש לעילוי נשמתו
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"מצו"ב [=מצורפים בזה] ב' מכתבים מכ"ק אדמו"ר 
שליט"א לאנשי צה"ל.

"וכיון שבודאי יסדרו ביקור אצל הנ"ל בימי החנוכה 
הבע"ל [=הבאים עלינו לטובה] או סמוך להם, יוכלו 
למסור המכתבים בתוספת ביאור. ובכל אופן מטובם 

להודיע לכאן המשך הענינים.
"בכבוד ובברכה

"ניסן מינדל
"מזכיר".

 • • •
בראש חודש כסלו תשל"ה כתב הרבי איגרת ל"סרן 
הרב יואל שי' נחשון" ונדפסה ב'אגרות־קודש' כרך ל 
נדפסה  בחנוכה)  (הקשורה  נוספת  איגרת  לא;  עמוד 
בר"ח  גם  נכתבה  זה  שבנוסח  ויתכן  פד־פו  עמ'  שם 

כסלו אלא שלא הגיעה לידינו.
 • • •

מכתב לעסקן; העתק לרב
מר משה סוקניק, ששימש סגן יושב־ראש המועצה 
הדתית בערד, כתב לרבי וזכה לקבל מכתבים מהרבי 
את  א'שמג־א'שדמ).  גליונות  התקשרות  גם  (ראה 
גם  בעיקרו  (שפורסם  תש"מ  שבט  ב'  מיום  המכתב 
מזכירות  שיגרה   (371 עמ'  כא  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
בצרכי  עוסק  אי"א  וו"ח  הרה"ח  ל"ידידינו  גם  הרבי 

צבור הרב בן ציון שי' ליפסקר לשכת הרבנות ערד".
במכתב נאמר:
"שלום וברכה:

למר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  העתק  "מצו"ב 
משה שי' סוקניק.

"ובודאי יודיע לכאן מהתגובה והתפתחות הענינים, 
ות"ח מראש.

"בברכת כט"ס
"ניסן מינדל

"מזכיר".

הכנה לחקירה
"ב"ה, ו' אייר ה'תשי"ג

"ברוקלין, נ.י.
"כבוד הנהלת אגודת חב"ד

"באה"ק ת"ו

"שלום וברכה:
"כפי הידיעות שנתקבלו לכ"ק אדמו"ר שליט"א הנה 
הדר. שפירא מהדזוינט בפאריז מתעתד בשבוע הבא 
וידרוש  יחקור  בטח  שפירא  הדר.  ת"ו.  לאה"ק  לצאת 
בענין בית המלאכה. ובהתאם לזה בודאי יהיו מוכנים 

ומזומנים לענות על כל שאלותיו.
"דר. פאסמאן לא ביקר אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ובאיזה טעם לא ידוע.
"בכבוד וברכה

"ניסן מינדל
"מזכיר".

לנצל את המכתב
"ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"ה

"ברוקלין, נ.י.
"הנהלת צעירי אגודת חב"ד

"תל אביב
"ה' עליהם יחיו
"שלום וברכה:

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  העתק  "מצו"ב 
לתלמידים בעמק הירדן. ואל בינתם נשען אם יכולים 
לנצל המכתב או תוכנו באופן המתאים. ובודאי יודיעו 

אם יהי' המשך בזה ות"ח מראש.
"בברכת פורים שמח
"מזכיר ניסן מינדל".

המדובר במכתב שנדפס ב'אגרות קודש' כרך ל עמ' 
קכד־ה.

תודה על הטרחה
"ב"ה, כ"ז סיון, ה'תשל"ט

"ברוקלין, נ.י.
"צעירי אגודת חב"ד

"נחלת הר חב"ד שליט"א
"שלום וברכה:

בהמשך  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  מכתבי  "מצו"ב 
לביקורם בבתי הרפואה באשקלון, ות"ח בעד טרחתם 
למסור אותם למקבליהם בתוספת הסברה כפי הצורך.

"בכבוד ובברכה
"מזכיר ניסן מינדל".
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פרשת תולדות
ויצא הראשון... ויקראו שמו עשו. 

ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב 
עשו ויקרא שמו יעקב (כה,כה־כו)

והיצר־ הבהמית  הנפש  את  מסמל   – "עשיו" 
קודם  לאדם  בא  הוא  כי  ראשון,  יצא  לכן  הרע. 

היצר־הטוב.
והיצר־ האלוקית  הנפש  את  מסמל   – "יעקב" 
אפילו  כי  שלמות,  מלשון  תם  איש  והוא  הטוב. 
בשעה שאדם עובר עבירה, נשארת עצם הנפש 

האלוקית שלמה בדבקותה בה'.
הנפש  ירידת   – עשיו"  בעקב  אוחזת  "וידו 
ואת  הגוף  את  לתקן  כדי  היא  למטה,  האלוקית 

הנפש הבהמית.

(ליקוטי־שיחות, כרך ה, עמ' 416)

ראה ריח בני כריח שדה (כז,כז)
בנוי  המקדש  בית  הקב"ה  לו  שהראה  מלמד 
וחרב ובנוי. ראה ריח בני – הרי בנוי, כמד"א ריח 
ניחוחי תשמרו. כריח שדה – הרי חרב, כמד"א ציון 

שדה תחרש (מדרש רבה)
"ראה ריח בני" – בזמן הבית "ריח הניחוח" של 
הקרבנות הוא בבחינת ראייה ממש, שהיו רואים 
המזבח,  על  רבוץ  שהיה  שלמעלה  האש  את 
קורבנין"  דאכיל  "אריה  ו)  (ח"א  הזוהר  ובלשון 

(אריה אותיות ראיה).
"כריח שדה" – בזמן הגלות אין קרבנות ממש, 
מ"הקרבת"  ניחוח"  "ריח  בחינת  יש  עדיין  אבל 

נפש הבהמית לה' יתברך, בזמן התפלה.

(אור־התורה, עמ' 296)

* * *
במדרש  המנויות  ב"ריח",  הבחינות  שלוש 
ושלבים  דרגות  שלוש  הן  בנוי),  חרב,  (בנוי, 

ב"ריח בגדיו", המופיע בראשיתו של פסוק זה.
היינו  ש"בגדיו"  אמרו,  רח)  (ח"ב  בזוהר 
הלבושים של אדם הראשון – "ויעש ה' אלוקים 
(בראשית  וילבישם"  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם 
ב). ובלבושים אלו היו שתי תקופות – בתחילה, 
קודם חטא עץ־הדעת, היו בבחינת "כתנות אור"
(ראה בראשית רבה ספ"ב), ולאחר החטא נעשו 

"כתנות עור".
אלו שלוש הדרגות:

"כתנות  על־דרך  היינו   – בנוי  בית־המקדש 
אור",

חרב – היינו על דרך "כתנות עור",
האור  יתרון  בחינת  היינו   – לבא  לעתיד  בנוי 
הבא על ידי הבירור של "כתנות עור", שיתגלה 

לעתיד לבא.

(אור־התורה, דף קמט)

בא אחיך במרמה ויקח ברכתך (כז,לה)
מדוע לקח יעקב את הברכות במרמה דווקא?
הקליפות  לתוך  דקדושה  הניצוצות  נפילת 
ב),  (בראשית  כדכתיב  ערמה,  בדרך  היתה 
וחווה,  אדם  את  שרימה  ערום",  היה  "והנחש 
ונפילת  לירידת  כידוע  גרם  עץ־הדעת  וחטא 
של  וההעלאה  הבירור  גם  לכן  הניצוצות. 
מרמה,  של  בדרך  להיות  צריכים  הניצוצות 

כנאמר (תהילים יח), "עם עיקש תתפתל".
בדוגמת  שהוא  יעקב,  על־ידי  נעשה  והבירור 
נח)  בתרא  (בבא  רז"ל  כמאמר  הראשון,  אדם 
דאדם  שופריה  מעין  אבינו  דיעקב  "שופריה 

הראשון".

(ספר המאמרים תש"ג, עמ' 187)

* * *

ממעייני החסידות
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תרפ"טתשל"ח  תשמ"ט

תשמ"חתקפ"ז תשמ"ח

 יום הבהיר
להודות  הבהיר  יום 
כ"ק  חזר  בו  לה'. 
באור   - לביתו  אדמו"ר 
תולדות  פ'  שישי  ליום 
מאז  לראשונה   -
המאורע שהיה בשמיני 
היה  זה  אירוע  עצרת. 
שב  שהרבי  לכך  סימן 

לאיתנו.
ראש חודש כסלו נהפך 
משתה  יום  טוב,  ליום 
והתוועדויות  ושמחה 

חסידים.

 יום קישורי התנאים של כ"ק 
אדמו"ר

קשורי התנאים של כ"ק אדמו"ר, עם 
שניאורסאהן,  מושקא  חי'  הרבנית 
בעיר  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  בת 

ריגא.
שלושה תנאים נהוג היה בבית הרב 

להתנות עם החתנים:
ב.  שישי.  ליל  בכל  נעורים  שיהיו  א. 
ג.  שבת.  לילות  בכל  נעורים  שיהיו 

שלא ישתמשו בשיניים תותבות.
היו  לא  הצעיר  החתן  שלגבי  אלא 
חידוש  כל  הראשונים  התנאים  שני 
בבית  מילדותו  הורגל  שכך  משום 

אביו...
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 221)

לימוד תורת הרביים

חודש  מימי  ויום  יום  שבכל  הורה  אדמו"ר  כ"ק 
(נוסף)  ענין  ברבים)   – טוב  (ומה  ילמדו  כסלו 
ג'  של  מתורתם   - טוב  ומה  החסידות,  בתורת 
הזקן,  ואדמו"ר  המגיד  הבעש"ט,  החסידות  אבות 
של  מתורתם  גם  וילמד  יוסיף  ביכלתו -  שיש  ומי 
מו"ח  כ"ק  של  לתורתו  עד  נשיאינו  רבותינו  כל 

אדמו"ר נשיא דורנו. 
גם  כאו"א  ישתדל   - בעצמו  הלימוד  על  ונוסף 
יהודים  עוד  על  לפעול  חוצה,  המעיינות  בהפצת 

שיעשו כן. הרבי ציין שכל זה שייך גם לנשים. 
(סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 55)

מתורת  המלקטת  מיוחדת  חוברת  לאור  יצאה 
כעזר  כסלו,  מחודש  יום  ליום  נשיאינו  רבותינו 

לקיום ההוראה.

עתלדעת

 רבי אהרון 
מסטראשעלע 
יוצא ממאסרו

אהרן  רבי  הרה"ק 
ע  ל ע ש א ר ט ס מ
ממאסרו.  יצא 
באותו  נאסר  הוא 
תקופה שנאסר כ"ק 

אדמו"ר האמצעי.
(בית רבי ע' 200)

ה'כתבים' שבים למקומם

נשיאינו  רבותינו  וכתבי  ספרי 
בספריית  למקומם  הוחזרו 
שלוש  בשעה  ליובאוויטש 
הדין  פסק  (לאחר  אחה"צ 
מיום ה' טבת תשמ"ז, ודחיית 
הערעור בכ"ה חשון תשמ"ח).
הקדוש  לאוהל  נסע  הרבי   
והורה  אחה"צ,  שתים  בשעה 
שבאם הספרים יגיעו תוך כדי 
שישלחו  באוהל,  שהותו  זמן 

כמה מהם אליו לאוהל.

 חלוקת 'קונטרס ר"ח כסלו – תשמ"ח' 
כ"ק אדמו"ר חילק לכל השלוחים והשלוחות 
 – כסלו  ר"ח  "קונטרס  מיוחדת:  חוברת 
ושבתי  ד"ה  מאמר  בתוכו  שכלל  תשמ"ח" 
זה  לצדקה.  דולר  של  ושטר  תשל"ח  בשלום 
של   - הראשון  העולמי  השלוחים  כינוס  היה 

שלוחי הרבי מכל רחבי תבל.
(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 118. יומן תשמ"ח ע' 111)

בהתוועדות ש"פ תולדות - ערב ראש חודש, 
לכל  הקונטרס  חלוקת  על  הרבי  הודיע 
נאך  כסלו,  חודש  ראש  "מארגן,  השלוחים: 

מנחה".
(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 102. יומן תשמ"ח ע' 111)

א
כסלו

ב
כסלו

ג
כסלו
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אשר אמו חלתה מאוד ולדעת כמה רופאים 
(במרה),  קשה  ניתוח  לעבור  היא  צריכה 
אם  לשאול  לרבי  שיכנס  ממנו  ומבקש 
לעשות את הניתוח. הוא ניגש לרב חדקוב, 
רשותו  את  וביקש  המעשה  את  לו  סיפר 
חדקוב  הרב  לו  ענה  הרבי.  אל  להיכנס 
דלת  על  שיקיש  דחוף,  עניין  וזהו  שהיות 
מצא  ובהיכנסו  עשה,  וכן  ויכנס.  הרבי 
במעיל  (לבוש  החלון  ליד  יושב  הרבי  את 

העליון (הקצר)).
הק׳.  שולחנו  על  המכתב  את  הניח  הוא 
ואחר־ אותו,  קרא  המכתב,  את  לקח  הרבי 

(הוא  מאימך?"  זוכר  אתה  ״מה  שאל:  כך 
הבין שכוונת הדברים - מה זוכר הוא בנוגע 
לאכול).  לא  נזהרת  הייתה  שאמו  לדברים 
לאכול  לא  הקפידה  שהיא  שזוכר  וענה, 

דברים מלוחים ודברים מטוגנים. 
"דעתי  ואמר:  במכתב  שוב  הביט  הרבי 
היא לא להזדרז לנתח. תלכו להתייעץ עם 
שאל  הרבי  להם".  ולציית  אחרים,  רופאים 
אותו עוד פעם "מה אתה זוכר מאימך" כנ״ל 
חזר  והרבי  התשובה,  אותה  את  ענה  והוא 

שוב: ״דעתי היא לא להזדרז לנתח".
לארץ־ מברק  מיד  שלח  הנ״ל  התמים 

הקודש והודיע את תשובת הרבי. המאורע 
אירע ביום ראשון בשבוע, וביום שישי קיבל 
תשובה מאביו שהם העבירו את אמו לבית־

רפואה אחר, והרופאים שם אומרים שזה נס 
ממש שלא עשתה ניתוח, כי היא לא הייתה 

מסוגלת להחזיק מעמד ולהישאר בחיים.
החסידים,  מזקני  לכמה  זאת  כשסיפר 
לשאול  שהלך  שכשם  לו  ואמרו  בו  גערו 
להודיע  מיד  ילך  כן  צרה,  בעת  הרבי  את 
את הרבי על הבשורה הטובה. הוא החליט 
שבת'  'קבלת  לאחרי  שבת־קודש  שבליל 

ייגש לרבי להודיע את הבשורות־טובות.
הרבי  שנכנס  לפני  התפלה,  אחרי  מיד 
הבחין  הדלת  את  שסגר  טרם  הק׳,  לחדרו 
"גוט  מיד  אמר  הוא  אליו.  ונפנה  הרבי  בו 
שבת", אך עוד לפני שהספיק לומר מילה, 

אמר הרבי: ״נו, לא היה צורך בניתוח!...".

יום שלישי, ה' כסלו
הלילה נכנס בחור ל'יחידות' וסיפר לרבי 
שעליו להתייצב ביום ה׳ לבדיקות רפואיות 
הרבי  הרבי.  של  ברכתו  את  וביקש  בצבא 
יום  בכל  לומר  להקפיד  לו  והורה  ברכו 
מזמור  את  וכן  היומי,  תהלים  השיעור  את 
ע״א - המזמור של כ״ק אדמו״ר הכ״מ. ביום 

חמישי התייצב הנ״ל בצבא ושוחרר.

יום רביעי, ו' כסלו
ללמוד  תמימים  כמה  נשארו  הלילה 
הישיבה.  סדרי  סיום  אחרי  בבית־המדרש 
לבית־ הרבי  לפתע  נכנס   22:30 בשעה 
הלומדים  התמימים  על  הביט  המדרש, 

וחייך בשביעות רצון.
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ללמדך:
גשמיים  בדברים  הנמצאים  הניצוצות  בירור 
 – לדוגמה  דווקא.  "מרמה"  של  בדרך  נעשה 
לומד  ואחר־כך  שמים,  לשם  אוכל  כשאדם 
הניצוץ  עולה  ההיא,  האכילה  בכוח  ומתפלל 

שבמאכל ונכלל בקדושה.
את  רק  רואים  אוכל  שהאדם  בשעה  אולם 
הפעולה החיצונית, שהאדם אוכל ושותה, ובזאת 
הוא דומה לעשיו. ואילו כוונת ומטרת האכילה 
בתורה  ה'  את  יעבוד  האכילה  שבכוח  היא: 
ותפילה וכו' – דבר זה לא נראה כלל באותו זמן. 
ומקיים  מתפלל  לומד,  כשהוא  מכן,  לאחר  רק 
המטרה  מתגלית  ההיא,  האכילה  בכוח  מצוות 

והכוונה שבאכילה.
בדברים  המצויים  הניצוצות  שבירור  נמצא 

הגשמיים, נעשה בדרך של "מרמה".

(ספר המאמרים תש"ג, עמ' 189)

ויאמר הלא אצלת לי ברכה (כז,לו)
ויצל)  (ס"א  ויאצל  כמו  הפרשה,  לשון  אצלת: 

(רש"י)
במה  רש"י  מסתייע  הראשונה  הגרסה  לפי 
"ויאצל (יא,כה)  בהעלותך  בפרשת  שכתוב 
הזקנים",  איש  שבעים  על  עליו  אשר  הרוח  מן 
ואילו לפי ה"ספרים אחרים" מסתייע רש"י במה 
שכתוב בפרשת ויצא (לא,ט) "ויצל אלוקים את 

מקנה אביכן וייתן לי".
יש להעדיף את הגרסה השנייה על הראשונה, 
שכן זה ממש לשון רש"י בפרשת ויצא (שם פסוק 
טז): "כל לשון הצלה שבמקרא – לשון הפרשה 

(שמפרישו מן הרעה ומן האוייב)".
לזה  לבו  שם  לא  שהמעתיק  כנראה  אלא 
הוא),  הפרשה  לשון  שבמקרא  (ש"הצלה" 
ו"הפרשה"  "אצלת"  בין  הקשר  בעיניו  והוקשה 
א'  הוספת  על־ידי  זה  ו"תירץ"  "ויצל",  לבין 

ונעשה "ויאצל"...
לפי זה מובן בפשטות מה שאין רש"י מסתייע 

יז)  (פסוק  שם  בהעלותך  בפרשת  שנאמר  במה 
עליהם",  ושמתי  עליך  אשר  הרוח  מן  "ואצלתי 
דומה  גם  והוא  הרוח",  מן  לפני "ויאצל  שנאמר 

יותר ל"אצלת" שבפסוקנו.

(ליקוטי־שיחות, כרך ח, עמ' 78)

וא־ל שדי יברך אתך ויפרך וירבך 
(כח,ג)

הרי ששם "שדי" קשור לפריה ורביה.
וסימנך: "שדי בגימטרייה 314, כמספר "בנים 

הרבה".

(תורת לוי־יצחק, עמ' יז)

וישלח יצחק את יעקב (כח,ה)
הודיע,  הריי"צ  הרבי   – יצחק"  "וישלח 
הפצת  היא,  בדורנו  יהודי  כל  של  שהשליחות 
תורה ויהדות ומעיינות החסידות, ולשם כך יש 
להגיע  יש  ל"חרן",  וללכת  שבע"  מ"באר  לצאת 
שזכו  מי  וישנם  שם.  הוא  באשר  יהודי  לכל 
אלו  שלוחים  בפועל.  שלוחיו  להיות  ונבחרו 
להפצת  מסורים  והם  תבל,  קצווי  בכל  פרוסים 
התורה והיהדות, באופן של מוסיף והולך ואור. 
עבודה זו משמשת משקל־נגד להתגברות חשכת 

הגלות.

(ספר־השיחות תנש"א, חלק א, עמ' 148)

וישלח יצחק את יעקב (כח,ה)
לתענוג  רומז  ותענוג,  צחוק  מלשון   – יצחק 
יתברך  לו  להיות  הקב"ה  ש"נתאווה  העליון, 
יתברך,  ברצונו  עלה  שכך  בתחתונים...  דירה 
להיות נחת רוח לפניו יתברך, כד אתכפיא סטרא 
להביא  כדי  לנהורא".  חשוכא  ואתהפך  אחרא 
לפועל תענוג זה, נעשה העניין דשליחות יעקב, 
י' עקב, דהיינו ירידת והשתלשלות אלוקות עד 

ל'תחתונים', בחינת עקב.

(ספר־השיחות תשמ"ח, חלק א, עמ' 120)
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סדר האותיות
עשרים ושתיים אותיות הא־ב נושאות משמעות רבה ותוכן

מהותי • חקר האותיות, ובעיקר צורת הגייתן, הינו קדום ורווח בספרי 
הקבלה • בסוגיה שלפנינו מפענח הרבי את המיקום הפנימי של האותיות 
בחמש הקבוצות המאגדות את האותיות לפי מקור הגייתן, שהוא שונה 

מסדרן על גבי לוח הא־ב, וכמו כן דן בסדר חמש הקבוצות עצמו

א
"עשרים  נכתב:  ג)  משנה  ב  (פרק  יצירה  בספר 
ברוח,  חצובות  בקול,  חקוקות  יסוד  אותיות  ושתיים 
קבועות בפה, בחמישה מקומות: אחה"ע בומ"ף גיכ"ק 

דטלנ"ת זסשר"ץ".
פירוש הדברים:

לחמש  מתקבצות  הא־ב  אותיות  ושתיים  עשרים 
באיברי  העיצורים  של  החיתוך  בסיס  לפי  קבוצות, 
ההגייה של האדם: האותיות אחה"ע – מהגרון, בומ"ף 
מהלשון,   – דטלנ"ת  מהחיך,   – גיכ"ק  מהשפתיים,   –

זסשר"ץ – מהשיניים.
באגרות־ נדפס   ;11 (קובץ  ליובאוויטש'  ב'קובץ 
קודש ח"ב אגרת רכ) דן ומדייק הרבי בסדר האותיות 
שלכאורה  ו"זסצר"ש",  "אחה"ע"  שבקבוצות  הפנימי 

איננו על־פי סדר הא־ב, וזה לשונו הק': 
"דרך אגב, טעם שינוי סדרן: "אחה"ע" ולא "אהח"ע" 
כסדר הא"ב, מובן ע"פ מ"ש בזח"ב קכג, א (ועיג"כ ע"ח 

ש' דרושי הצלם ד"ב).
לומר  רגילים  השיניים  שממוצא  באותיות  שגם  "ואף 
מדפוסים  יצירה  בספר  אבל  זסשר"ץ,  סדרן  בשינוי 
ספר  בסוף  גם־כן  הועתק  מנטובה.  דפוס   – הראשונים 
על־ איתא "זסצר"ש"   – תרמ"ד  בוארשא  הנדפס  יצירה 

פי סדר הא"ב".
לציין  חשוב  הדברים,  ופיענוח  לביאור  ניגש  בטרם 
כי הערה זו של כ"ק אדמו"ר אנו מוצאים במקום נוסף. 
"בחינת  הזקן:  רבינו  כותב  ה  סימן  באיגרת־הקודש 
ההבל  הוא  האותיות)...  (של  התהוותן  וגוף  החומר 

היוצא מהלב שממנו מתהווה קול פשוט היוצא מהגרון 
בה'  אותיות  כ"ב  וביטוי  הברות  לכ"ב  נחלק  כך  ואחר 
מוצאות הידועות, אחה"ע מהגרון גיכ"ק מהחיך כו'". 

כ"ק  הערת  נדפסה  התניא'  בספר  וב'שיעורים 
אדמו"ר:

הא"ב  כסדר  אהח"ע  ולא  אחה"ע  סדרן  שינוי  "טעם 
מובן על־פי מה מ"ש בזוהר חלק ב קכג, א (ועיין גם כן 

שער דרושי הצלם דרוש ב)".
מקומות,  ("מראי  התניא  על  הרבי  ברשימות  גם 
הגהות והערות קצרות" – עמ' תנג), מופיעה הערה זו 
על איגרת־הקודש, אך בהשמטת ההפניה ל"עץ חיים", 

וזה לשונו הק': 
"לכאורה צריך להיות אהח"ע. ומובן על־פי זוהר חלק 

ב קכג, א שזהו כתר חכמה בינה ז"א".
בדרך אפשר יש להעיר:

לשינוי  הרבי  מתייחס  לא  התניא  על  בהערותיו 
שכוונתו  משום  לכאורה,  "זסשר"ץ",  האותיות  סדר 
האותיות  הוזכרו  ובו  הזקן,  רבינו  בלשון  להתמקד 

"אחה"ע" בלבד. 
שם  שגם  אף  ליובאוויטש',  שב'קובץ  במכתב  אך 
מ"אחה"ע"  אותיות  לחילופי  דווקא  הרבי  מתייחס 
נוסח  בכללותו  שהמכתב  מכיוון  הרי  (ו"אהו"י"), 
בשער־ שכתוב  מה  "לבאר  השואל,  לבקשת  כמענה 
בחילופי  אחד  הוא  ועד  ז:  פרק  ריש  היחוד־והאמונה 
יותר,  נרחב  באופן  אותיות  בחילופי  ועוסק  אתוון", 
מאריך הרבי ב"דרך אגב" ומבאר גם את סדר האותיות 

"זסשר"ץ" – "זסצר"ש".

סוגיותבתורת רבינו
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"התקשרות בלתי
פוסקת עם הנשיא"

הרבי שולל את הטענה כי יש למעט בהזמנתו לעלייה לתורה
• מופ ת רפואי כנגד כל הסיכויים • ברכה והוראה מיוחדת 

לשחרור מגיוס לצבא

יום שישי, א' דראש חודש כסלו
בימים אלו יצא לאור קונטרס לי״ט כסלו 
ערוך  "אין  ד״ה  מאמר  הכולל  פז)  (קונטרס 
(המשך  תרצ״ד  שרה  חיי  פרשת  משבת  לך" 
ר״ה תרצ״ד), שיחת י״ט כסלו תש״ז - רשימת 
כסלו  יו״ד  מכתב  ואת  הכ׳׳מ,  אדמו״ר  כ״ק 
בין  דא״ח  לימוד  הפצת  על־דבר  ה׳תש״י 
שבלשון  ישראל,  בני  אחינו  של  החוגים  כל 
לחגיגת  ״ניתן...  לקונטרס  בהקדמתו  הרבי 
בקונטרס  אז  ונדפס  דאשתקד,  כסלו  י״ט 
הקודש  אגרת  חשיבות  ולגודל  כסלו...  י״ט 
כללית  נשמה  של  כללית  הוראה  בתור  זו 
אל כללות בני ישראל, וביחוד בימים אלו - 

נדפסה כאן עוד הפעם".
כל־אחד־ואחד  אל  בדבריו  פונה  הרבי 
שאלת  "על  אשר  שי׳  והתמימים  מאנ״ש 
הבעש״ט מתי יבוא - דייק המשיח בתשובתו.. 
כאשר יפוצו מעינותיך חוצה... דורשים מאת 
כל אחד ואחד מאתנו: א) להפיץ ב) המעינות 
על־ אלא  זה  לכל  אפשר  ואי  חוצה  גם  ג) 

התקשרות  פוסקת...  שאינה  התקשרות  ידי 
הולכת ומתחזקת עם הנשיא הוא כ״ק מו״ח 
אדמו״ר הכ״מ מקור הפצת מעינות אלו בכל 

קצוי תבל".

שבת־קודש פרשת תולדות, ב' כסלו

גו'  מ"למנצח  הרבי  עמד  שחרית  בתפילת 
השמים מספרים" עד לאחרי "ברוך שאמר".

הרבי נוהג פעמים רבות בתפלתו - לאחוז 
בציציות שמלפניו.

קורא'  ה'בעל  נוהג  האחרונה  בתקופה 
התמים דוד רסקין לקרוא לרבי לתורה בכל 
יום שני וחמישי, ובשבת – למנחה, בנוסף על 
שהיו  סיפר  הנ״ל  הת׳  בבוקר.  בשבת  הרגיל 
שריבוי  וטענו  זה  נוהג  על  שערערו  כאלו 
מתאים  זה  ואין  הכבוד  היפך  הוא  העליות 
וכו', אולם כאשר סיפרו זאת לרבי שלל את 

הטענה.

יום ראשון, ג' כסלו
הלילה בשעה 22:45 כשיצא הרבי מחדרו 
מר  את  ״770״  בפתח  פגש  לביתו,  בדרכו 
וסיים:  לגיוס,  בקשר  במצבו  והתעניין  מ.ג. 

"בוודאי עוד נתראה ונשוחח בעניין זה".
ד״ר זליגסון מספר שמצבו של הילד שהיה 
חולה קשה וקיבל את ברכת הרבי (במוצאי 
הוא  ומשתפר.  הולך   - בראשית)  פ'  שבת 
הוסיף שהרבי סיפר לו שבזמן האחרון גילו 

תרופה חדשה לריפוי מחלה זו.
סיפר  אלפרוביץ  שלום־דוב־בער  הת׳ 
באה״ק  מאביו  מברק  קיבל  אלו  שבימים 

תשי"א / יומן מתוך 'ימי בראשית'

נדפסה 
הרבי
מאנ״ש 

הבעש״ט
כאשר י
כלל א אחד

ח גםם ג) 
התק ידי 

ההולכתת
אאדמו״״ר
קקקצקצוי תתב

שבבבתתתתת־־ק
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משמעותן  לפי  אלא  ה'מדקדקים',  שסידרו  כפי  הא"ב 
בסדר  גם  המתבטא  ומעלתן,  האותיות  קבוצות  של 

היווצרותן בגוף האדם.
חמש  בסדר  רק  עוסק  ויטאל  חיים  רבי  כי  יובהר, 
של  הפנימי  לסדר  מתייחס  ואינו  המוצאות  קבוצות 
זאת,  עם  עצמן.  המוצאות  קבוצות  בתוך  האותיות 
בכדי  האותיות  מסדר  לחרוג  שנכון  למדנו  מדבריו 
תומך  זה  והרי  והמדרגה,  המעלה  סדר  לפי  להתאימן 
ה'  לאות  ח'  האות  הוקדמה  "אחה"ע"  שבמוצא  בכך 

משום עדיפותה עליה. 

ד
זסשר"ץ,  השיניים,  במוצא  גם  כי  מעיר  הרבי 
קדום  בדפוס  אולם,  כסדרן.  שלא  האותיות  מסודרות 
האותיות  מופיעות  מנטובה,  דפוס  יצירה,  ספר  של 

האותיות  סדר  נמצא  זה,  נוסח  לפי  זסצר"ש4.  כסדרן: 
על נכון ואינן זקוקות לשום ביאור.

שלושים  מלאו  כבר  השנה,  בכסלו  ז'  יום  כשנשלם 
של יום  ל'שאלת גשמים', ועל־כן מתפילת ערבית  יום 
ומטר'  'טל  שאל  אם  המסתפק  ואילך,  בלילה  חמישי 

אינו צריך לחזור5.

לפני  שהיה  הנוסח  הוא  מנטובה  שבדפוס  הנוסח  על  אשר  לציין  ויש   .4
המפרשים הראשונים ו"עליו קבעו פירושיהם" (לשון המביא לבית הדפוס – 

דפוס ווארשא). 
בנוסח זה מופיעים הדברים במשנה א ולא במשנה ג כבנוסח הנפוץ. ומעניין 
מופיעות  קאפח,  מהדורת   – הרס"ג  פירוש  עם  יצירה  בספר  שגם  להעיר 
הדברים  מופיעים  שם  והנוסח  החלוקה  ולפי  זסשר"ץ,  הסדר,  לפי  האותיות 

בפרק רביעי משנה ג.
כולל־חב"ד  לוח  סי"א,  כא  סי'  קצות־השולחן  ס"י,  קיד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .5

ז' במרחשוון.

כאשר יש ליהודי הזדמנות לדבר עם יהודי שני, לקרב אותו 
ליהדות ולשדל אותו לקיים מצווה. אף שהוא חושב שהפעולה 
שיפעל היא חד־פעמית, הרי על כך אומר אדמו"ר הזקן בתניא: 

"יחוד זה למעלה, הוא נצחי לעולם ועד"
כשיהודי מקיים מצווה ולו פעם אחת בלבד, הרי שאצל הקב"ה – 

זהו דבר נצחי שהקב"ה 'משתעשע' עם זה לעולם ועד
(מהתוועדות פורים ה'תשט"ז)

פעולה נצחית

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 שא " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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ב
להלן ביאור ופיענוח דברי כ"ק אדמו"ר:

אברי  של  ענייניהם  מבוארים  הקדוש  הזוהר  בספר 
על־ וגרון)  חך  (שפתיים,  האותיות  וחיתוך  הדיבור 
שמוצאן  האותיות  של  עניינן  מבואר  שם  פנימיות.  פי 
מהאותיות  אחת  כל  וגיכ"ק.  אחה"ע   – והחך  מהגרון 

מורה על בחינה ומדרגה מסוימת.
קדישא,  דעתיקא  נהירו  א'  "אחה"ע,  הזוהר:  לשון 
נהירו  ה'  דחכמתא...  נהירו  ח'  סתימין.  דכל  סתימא 

דאימא... ע' נהירו דע' ענפין דאתזנו מהאי רוחא".
פירוש הדברים: האות א' מרמזת להארת ("נהירו") 
בחינת הכתר1, "עתיקא קדישא, סתימא דכל סתימין". 
"חכמתא".  החכמה2,  ספירת  להארת  מרמזת  ח'  האות 
האות ה' רומזת להארת ספירת הבינה המכונה "אימא", 
(חסד,  המידות  שש  ז"א,  למדרגת  רומזת  ע'  והאות 

גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד) שחיותן מהמוחין3. 
לבחינה  רומזת  ח'  האות  כי  נמצא,  הזוהר  מדברי 
ח'  האות   – ה'  באות  הנרמזת  מזו  הנעלית  ומדרגה 
רומזת לספירת החכמה ואילו האות ה' לספירת הבינה.

על־פי זה ניתן לבאר את סדר האותיות "אחה"ע" – 
האותיות אמנם אינן מוצגות לפי סדר הא"ב אלא לפי 
ספירת  על  המורה  א',  האות  היא  הראשונה  מעלתן: 
לאחריה  חכמה,  על  המורה  ח'  האות  אחריה  הכתר, 
המורה  ע  האות  כך  ואחר  בינה  על  המורה  ה'  האות 

על ז"א.

ג
דרושי  שער  חיים  "עץ  לספר  ומציין  הרבי  מוסיף 

הצלם דרוש ב":
שם מתעכב רבי חיים ויטאל על הסדר שבו מופיעות 
"אחה"ע  מוצאן:  לפי  המחולקות  האותיות  קבוצות 

בומ"ף גיכ"ק וזסשר"ץ", וזה לשונו:
אף־על־ הלא,  כי  הפה,  מוצאות  ענין  עתה  "ונבאר 

אין  האותיות,  התחלת  כסדר  סדרו  שהמדקדקים  פי 
וקול  הברה  הלא  כי  יציאתן,  סדר  כפי  רק  הסדר  זה 
הוא בגרון ומשם יצאו לחוץ ואז נחלקים לה' מוצאות, 
אם כן, הראשונות הם אותיות הגרון אחע"ה, אחר־כך 

1. ראה גם ספר־הערכים, מערכת אותיות – אות א', עמ' קב.
2. ראה גם ספר־הערכים, מערכת אותיות – אות ח', סוף עמ' יד.

3. ראה גם ספר־הערכים, מערכת אותיות – אות ע', עמ' רנט.

יוצא הקול יותר לחוץ בחיך ושם נעשין אותיות גיכ"ק, 
אחר־כך יוצא הקול יותר ונעשה אותיות דטלנ"ת כו'. 
נמצא כי סדרן אחע"ה גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ בומ"ף".

ביאור דבריו:
את  סידרו  ש"המדקדקים"  מציין  ויטאל  חיים  רבי 
משום  אחה"ע,  תחילה  הא"ב.  סדר  לפי  הקבוצות 
שפותחת  משום  בומ"ף,  אחר־כך  א',  באות  שפותחת 
באות ב', ואחר־כך גיכ"ק, דטלנ"ת ורק לבסוף זסשר"ץ.
סבור  עצמו  הוא  כי  מבהיר  וטיאל  חיים  רבי  ברם, 
שסדר הקבוצות צריך להיקבע לפי מיקום הגייתן בגוף 
האדם. תחילה האותיות היוצאות מהגרון, שהוא החלק 
האותיות.  מקור  הלב,  להבל  יותר  והקרוב  הפנימי 
אחר־כך האותיות היוצאות מהחך, ולאחריהן היוצאות 
האותיות  סדר  זה,  לפי  והשפתיים.  השיניים  מהלשון, 
ו־ זסשר"ץ  דטלנ"ת,  גיכ"ק,  אחע"ה,  להיות:  צריך 

בומ"ף.
רבי חיים ויטאל מוסיף ומבאר שסדר זה נכון יותר 

לפי תוכנן ומעלתן של הקבוצות השונות:
"והנה הם (הקבוצות של מוצאות האותיות) מתחילין 
ממטה למעלה", שה' מוצאות הפה באות מה' גבורות, 
ו"כשיורדין הה' גבורות בגרון נמצא עומדין כסדרן, זו 

למעלה מזו – חסד עליונה מכולן הוד למטה מכולן".
(כלומר,  הגרון  אל  קרוב  "היותר  ומפרט:  והולך 
אחע"ה,  סוד  והוא  ההוד  גבורת  הוא  פנימי)  היותר 
הוד  כי  אתפשטת,  הוד  עד  אמא  כי  ידעת  כבר  כי 
הוא  גיכ"ק  אך  אמא.  בחינת  ואחע"ה  נוקבא,  בחינת 
בחינת דוכרא שהוא החיך (שלמעלה מהגרון) הנקרא 
תפארת,  ואחר־כך  הנצח...  גבורות  בחינת  והוא  אבא 
הגבורה,  אחר־כך  דטלנ"ת.  אותיות  הם  לשון,  שהוא 
השיניים  כל  כי  ידעת  וכבר  זסשר"ץ,  השיניים,  שהם 
חסד  בחינת  דוגמת  שפתיים  אך  גבורות...  בחינת  הם 

(ומוצא השפתיים הוא), אחרון מכולם והוא בומ"ף".
ה' המוצאות לפי סדר עולה (מהנמוך לגבוה):

הודגרוןאחע"ה
נצחחךגיכ"ק

תפארתלשוןדטלנ"ת 
גבורהשינייםזסשר"ץ
חסד שפתייםבומ"ף 

לפי  אינו  הפה  מוצאות  של  הנכון  הסדר  כלומר, 
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