ב"ה • ערב שבת קודש פרשת ויצא • ח' כסלו ה'תשפ"ב

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

צו השעה
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

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l
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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ַא חסידישע פרשה
ויצא | כבוד ליהודי גם בחוץ-לארץ
כאשר יהודי מתבונן ורואה שנמצאים עדיין בחשכת
הגלות ,וכבר עברו אלפי שנים מאז שיצא יעקב מחרן
לשוב לבית אביו )שזהו כללות עניין הגאולה( ,ועדיין
שרויים בחשכת הגלות ,גלות מר וארוך כו' ,ולעת עתה
"אנחנו לא נושענו" ומשיח צדקנו עדיין לא בא!
ובפרט כאשר מתבונן במעמדו ומצבו הפרטי )נוסף
על כללות עניין הגלות( כפי שידע איניש בנפשי'ה כו'
– אזי אומרים לו שבסיום פרשתנו ישנה הוראה נפלאה
אודות גודל מעלתו של יהודי ,גם בהיותו עדיין בזמן
הגלות:

הכתב והמכתב

גם כאשר יהודי נמצא בזמן הגלות ובחוץ לארץ – הנה
לא זו בלבד שהקדוש-ברוך-הוא שומר עליו בכל עת
ובכל שעה שלא יאונה לו רע חס-ושלום ...ולא זו בלבד
שאומות-העולם מסייעים לו בכל ענייניו ]בדוגמת
העניין ד"וינשק לבן גו'"[,
אלא יתירה מזו :הקדוש-ברוך-הוא שולח אליו לחוץ
לארץ )גלות( – מלאכי ארץ ישראל ,כדי שכל ענייניו
יהיו באופן של הרחבה ושלימות )לפי ערך המצב דזמן
הגלות( ,מעין ובדוגמת העניין דארץ ישראל )גאולה(.
)תורת מנחם תשמ"ג ח"א עמ' (535

כמים קרים על נפש עייפה

לפנינו מענה הרבי לדו"ח שכתבה חותנתו של הרב שמואל
קמינצקי ,שליח הרבי בעיר דנייפר שבאוקראינה ,אודות
התרשמותה מפעילותו בעיר לאחר ביקורה במקום.

כהנ"ל נת' ות''ח ת''ח
ודבר בעתו )כמים קרים על נפש עייפה וכו'( וגדול הזכות
דכל העוסקים וכו' וכו'
אזכיר עה"צ להמשך בשו"ט ]= בשורות טובות[

ה'תשפ"בברמב"ם
היומי
מורה שיעור ללימוד
ח' בכסלו ה'תשפ"ב – ט"ו בכסלו
יום
ו'

יום בחודש
ח' בכסלו

ש"ק ט' בכסלו
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א'

י' בכסלו

ב'

י"א בכסלו

ג'

י"ב בכסלו

ד'

י"ג בכסלו

ה'

י"ד בכסלו

ו'

ט"ו בכסלו

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

ספר-המצוות

מ"ע כג .מל"ת עב .מ"ע לב.
הל' כלי המקדש והעובדים הל' מעשה הקרבנות
לו.
פרק יז.
בו פרק ו-ח.
מ"ע לג .מל"ת פח .פז .עג.
פרק ט-י .הל' ביאת המק־
יח.
פרק
קסג .קסד.
דש ..בפרקים אלו .פרק א.
מל"ת סח .קסה .מ"ע לא.
פרק יט.
פרק ב-ד.
מל"ת עז .עח.
הל' תמידין ומוספין ..בפ־ מל"ת עה .עו .מ"ע כד .מל"ת
פרק ה-ז.
סט .ע .עא.
רקים אלו .פרק א.
מל"ת עד .מ"ע סא .מל"ת
פרק ח-ט .הל'
איסוריפרק א .פרק ב.
צא .צב .צג.
מזבח ..בפרקים אלו.
מל"ת צד .צה .צו .צז .מ"ע
פרק ג.
פרק ב-ד.
פו.
מ"ע ס .מל"ת ק .צח .מ"ע
פרק ד.
פרק ה-ז.
סב .מל"ת צט.
הל' מעשה
מ"ע סג .מל"ת קמו .מ"ע סד.
הקרבנות ..בפר־ פרק ה.
קים אלו .פרק א-ג.

דברמלכות

המעלה המיוחדת
של גאולת
האדמו"ר האמצעי
גאולת אדמו"ר האמצעי התרחשה כמה שנים לאחר גאולת אדמו"ר
הזקן ,אך בימי החודש ,מציינים תחילה דווקא את גאולת אדמו"ר
האמצעי • הגאולה והניצחון של יום יו"ד בכסלו ,פעלו עילוי בגאולה
והניצחון של יום י"ט בכסלו • אין להתפעל מהתגברות החושך ,על-ידי
הירידה מתעלים למקום נעלה יותר ממה שהיה לפניה • משיחת כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו

א

בקודש" ,(2אלא לפי שמונח בשכלם ובהרגשתם של
החסידים המתוועדים שהשמחה די"ט כסלו והיא
נעלית יותר מאשר השמחה דיו"ד כסלו ,ולכן מתבטא
הדבר במעשה בפועל ,והרי "מנהג ישראל תורה הוא".3

החילוק שבין הגאולה דיו"ד כסלו לגאולה של י"ט
כסלו ,מובן על-פי החילוק באופן המאסר והגזירה –
הגזירה והמאסר של אדמו"ר הזקן היו באופן חמור
יותר מאשר הגזירה והמאסר של אדמו"ר האמצעי.
ועל-פי זה מובן שגאולת אדמו"ר הזקן בי"ט כסלו היא
גאולה נעלית יותר מאשר גאולת אדמו"ר האמצעי
ביו"ד כסלו ,כי "לפום צערא אגרא" ,1ועל-דרך-זה
בענייננו – לפי ערך גודל המאסר כן הוא ערך גודל
השמחה שלאחרי זה.
ולכן רואים בפועל בהנהגת חסידים שישנו חילוק
באופן ה"שטורעם" דהשמחה וההתוועדות בין יו"ד
כסלו לי"ט כסלו ,היינו ,שהשמחה וההתוועדות די"ט
כסלו היא באופן וב"שטורעם" נעלה יותר מאשר
השמחה וההתוועדות דיו"ד כסלו.
והסיבה לזה – לא משום שההתוועדות של י"ט כסלו
באה לאחרי ההתוועדות של יו"ד כסלו )באופן ד"מעלין

ב
על-פי זה צריך להבין :מדוע מידי שנה בשנה חוגגים
את גאולת אדמו"ר האמצעי קודם שחוגגים את גאולת
אדמו"ר הזקן )יו"ד כסלו קודם י"ט כסלו( – הרי גאולת
אדמו"ר הזקן הייתה באופן נעלה יותר מאשר גאולת
אדמו"ר האמצעי?!
והביאור בזה:
עצם העובדה שגאולת אדמו"ר הזקן בי"ט כסלו היא
באופן נעלה יותר מאשר גאולת אדמו"ר האמצעי ביו"ד
כסלו – היא הנותנת שיו"ד כסלו קודם לי"ט כסלו ,כי
 .2ברכות כח ,א .וש"נ.
 .3ראה תוספות ד"ה נפסל – מנחות כ ,ב .שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-
חיים סוף סימן קפ .סימן תלב סעיף יא .סימן תצד סעיף טז.

 .1אבות ה ,כא.
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כדי להגיע לגאולה הנעלית די"ט כסלו זקוקים להכנה
המתאימה ,וההכנה היא – הגאולה דיו"ד כסלו.
דהנה ,כללות עבודת האדם היא באופן דמן הקל אל
הכבד ,ולדוגמא :לכל לראש צריכה להיות העבודה
ד"בכל לבבך ובכל נפשך" ,4ואחר-כך יכול הוא להגיע
לאופן העבודה ד"בכל מאודך".
ועל-דרך-זה מובן בנוגע לאופן העבודה ד"בכל
לבבך ובכל נפשך" גופא ,והעבודה ד"בכל מאודך"
גופא ,שבכל אחד מהם ישנם חילוקי דרגות – שהעבודה
בכל אחת משתי סוגי העבודה היא באופן דמן הקל אל
הכבד.
זאת אומרת :למרות שכללות העבודה ד"בכל
מאודך" היא עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה ,אף-
על-פי-כן ,גם באופן העבודה ד"בכל מאודך" ישנם
חילוקי דרגות,
וכמדובר כמה פעמים שכאשר יהודי מתרגל לעבוד
עבודתו באופן של "בכל מאודך" ,הנה מאחר שעבודה
זו נעשית אצלו דבר הרגיל – שוב אין זה נחשב לעבודה
שלמעלה ממדידה והגבלה ,ולכן נדרשת ממנו העבודה
ד"בכל מאודך" באופן נעלה יותר .זאת אומרת :שישנם
חילוקי דרגות ועילויים בעבודה ד"בכל מאודך" גופא.
וכיוון שגם בעבודה ד"בכל מאודך" ישנם חילוקי
דרגות ,לכן גם בעבודה זו צריך להיות הסדר דמן הקל
אל הכבד.
ובנוגע לענייננו:
כללות עניין הגאולה ,הן הגאולה של יו"ד כסלו
והן הגאולה של י"ט כסלו ,הוא – למעלה ממדידה
והגבלה ,בדוגמת עניין הניסים ,ואף-על-פי-כן ,ישנם
בזה חילוקי דרגות – כאמור לעיל שהגאולה של י"ט
כסלו היא באופן נעלה יותר מהגאולה של יו"ד כסלו.
ולכן הסדר בזה הוא באופן דמן הקל אל הכבד,
היינו ,שלכל לראש חוגגים את הגאולה דיו"ד כסלו,
ולאחרי הכנה זו יכולים להגיע לדרגא נעלית יותר
בעניין הגאולה – גאולת י"ט כסלו.

] [...מבואר בספרי חקירה בנוגע לכללות העניין
דסיבה ומסובב ,שמאחר והסיבה היא הגורמת ומביאה
את המסובב ,הרי בהכרח לומר שבסיבה ישנו כוח
נעלה יותר מאשר במסובב ,ולכן יכולה הסיבה לפעול
ולהביא את המסובב.
ועל-דרך-זה בנוגע לענייננו:
מאחר שיו"ד כסלו הוא הכנה לי"ט כסלו ,היינו,
שיו"ד כסלו היא הסיבה המביאה את המסובב די"ט
כסלו )כי לולי ההכנה דיו"ד כסלו אי-אפשר להגיע
לגודל העילוי די"ט כסלו( – מובן ,שישנו עילוי ביו"ד
כסלו לגבי י"ט כסלו ,ולכן ,בכוחו של יו"ד כסלו לפעול
ולהביא את המסובב די"ט כסלו.

ד
הביאור בזה:
אף-על-פי שנתבאר לעיל שמהאסר של אדמו"ר
האמצעי היה באופן קל יותר מאשר המאסר של
אדמו"ר הזקן ,וכמסופר ברשימות המאסר שלא
הושיבו את אדמו"ר האמצעי בבית-הסוהר )כפי שהיה
אצל אדמו"ר הזקן( ,אלא הושיבוהו בחדר מסוים תחת
משמר כו' – אף-על-פי-כן ,עצם העובדה שלאחר
הגאולה והניצחון של האדמו"ר הזקן נאסר האדמו"ר
האמצעי ,מורה על התגברות החושך בעולם:
גאולת אדמו"ר הזקן הייתה באופן שהממשלה
עצמה הכירה בצדקתו כו' ,וכפי שכתב אדמו"ר הזקן
באגרת הידועה 5שהגאולה הייתה באופן ד"הפלה ה'
והגדיל לעשות בארץ כו' בעיני כל השרים וכל העמים
כו'" ,ובאופן ד"ראו כל אפסי ארץ כו'" .ואם כן ,עצם
העובדה שלאחרי כמה שנים היה הקטרוג והמאסר
דאדמו"ר האמצעי – הרי זה מורה על גודל התגברות
החושך בעולם.
ובפרט שמאסרו של אדמו"ר האמצעי אירע
לאחרי שאדמו"ר הזקן קיבל את התואר "אזרח נכבד
לדורותיו" עבור הסיוע שלו לרוסים במלחמתם נגד

 .5אגרות-קודש אדמו"ר הזקן )תשע"ב( עמ' רל )בהוצאת תש"מ – עמ' צז(.

 .4ואתחנן ו ,ה.
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נפוליון )כידוע הסיפור בזה – (6שכל זה היה קודם
נשיאותו של אדמו"ר האמצעי ,ומבלי הבט על כל זה –
אירע מאסרו של אדמו"ר האמצעי לאחרי כמה שנים.
ומכל זה מודגש ביותר גודל ההתגברות חושך העולם
שהייתה בזמן ההוא.
והנה ,תכלית הכוונה בהתגברות החושך היא – לבטל
את החושך על-ידי הוספה באור הקדושה כו' ,שעל-ידי
זה נפעל עילוי נעלה יותר ,ירידה צורך עלייה ,7היינו,
שדווקא על-ידי הירידה אפשר להגיע לעילוי נעלה
יותר.
ועל-פי זה מובן שישנו עילוי ביו"ד כסלו לגבי
י"ט כסלו – כי מאחר שהתגברות החושך בעת מאסר
אדמו"ר האמצעי הייתה יותר מאשר זו שהייתה בעת
המאסר של אדמו"ר הזקן )כי מאסר אדמו"ר האמצעי
היה לאחרי גאולת אדמו"ר הזקן( ,הרי בהכרח לומר
שעל-ידי ירידה גדולה זו נפעל העילוי של יו"ד כסלו
באופן נעלה יותר מאשר העילוי די"ט כסלו ,לפי ערך
גודל הירידה של חושך הגלות.
יתירה מזו :לא זו בלבד שהעילוי של יו"ד כסלו הוא
באופן נעלה יותר מהעילוי של י"ט כסלו ,מצד גודל
הירידה כו' ,אלא העילוי דיו"ד כסלו פועל הוספה
בעילוי של י"ט כסלו ,כאמור לעיל שהעניין של יו"ד
כסלו הוא הכנה וסיבה המביאה את המסובב די"ט
כסלו.
זאת אומרת :מצד התגברות חושך העולם – "חשף
הוי' את זרוע קדשו" ,8על-ידי הגילוי דגאולת יו"ד
כסלו ,שעל-ידי זה נפעל עילוי גדול ביותר ,לפי ערך
גודל הירידה כו'.
ועל-פי זה מובן שאין למעט בגודל השמחה של יו"ד
כסלו ,בעשיית חשבון שי"ט כסלו הוא "חג החגים",9
"ראש-השנה לתורת החסידות ולדרכי החסידות ,"10מה
שאין כן יו"ד כסלו כו' – כי אדרבה :על-ידי זה שחוגגים
את חג הגאולה דיו"ד כסלו ביתר שאת כו' ,הרי זה
פועל הוספה בגודל השמחה של חגיגת י"ט כסלו.

ה
הביאור בזה – על-פי דוגמא מוחשית מעבודת האדם:
כאשר יהודי רואה בענייניו השגחה פרטית גלויה,
בדוגמת ניסים גלויים ,הרי הוא יודע שמה שהגיע
למעמדו ומצבו כו' אין זה באופן ד"כוחי ועוצם ידי
עשה לי את החיל הזה" ,11כי ראה בעצמו השגחה
פרטית גלויה על כל צעד ושעל ,ויודע שלפני זה היה
בשפל המדרגה ,ורק על-ידי סיוע הקדוש-ברוך-הוא
הגיע למעמדו ומצבו בהווה.12
] [...והנה גם לאחרי "גאולה" זו ממעמדו ומצבו
הקודם ,שהיה בשפל המדרגה ,ייתכן שהיצר-הרע
מכניס את הנפש האלוקית במאסר פעם שנייה ,ואז
טוען אותו יהודי שהפעם זהו "מקרה אבוד" ,כי "אין
חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" ,13ולכן ,יכול הוא
ללכת לישון ולא לעשות מאומה כדי לצאת ממאסר זה!
ובפרט שסומך על ההבטחה ד"לבלתי יידח ממנו
נדח" ,14ואם כן ,בוודאי שהקדוש-ברוך-הוא יוציאו
ממאסר זה .וכאשר אומרים לו שמחכים לפעולה שלו
המתבטאת בהושטת "אצבע קטנה" 15כו' – טוען הוא
"על מי יש להישען? – על אבינו שבשמיים!".16
והנה ,אף-על-פי שה"מאסר" השני אינו באופן ירוד
כל-כך כפי שהיה בפעם הראשונה ,היינו ,שלפני זה היה
בשפל המדרגה ,והיה שקוע ב"בוץ" באופן גרוע ביותר,
אף-על-פי-כן ,עצם העובדה שלאחרי שהקדוש-ברוך-
הוא הוציאו וגאלו משפל המדרגה ,הרי הוא שוב נמצא
במאסר היצר-הרע – הרי זה מורה על ירידה גדולה
ביותר!
ועל זה אומרים לו שתכלית הכוונה בירידה גדולה
זו היא – צורך עלייה ,היינו ,שעל-ידי זה יגיע לדרגא
נעלית יותר מכפי שהיה קודם הירידה.
ולכן ,אסור לו להתייאש ,וכתוצאה מכך – לא לעשות
מאומה ,ולומר ש"אין לנו להישען אלא על אבינו
 .11עקב ח ,יז.
 .12ואפילו כאשר בדיבור עם הזולת הרי הוא מתפאר ואומר ש"כוחי ועוצם
ידי עשה לי את החיל הזה" ,הרי בינו לבין עצמו יודע הוא את האמת ,שזהו רק
על-ידי סיוע הקדוש-ברוך-הוא...
 .13ברכות ה ,ב .נדרים ז ,ב.
 .14שמואל-ב יד ,יד.
 .15ראה קהלת-רבה בתחילתו.
 .16סוטה מט ,א.

 .6ראה ספר-השיחות תרפ"ז עמ'  .111וש"נ.
 .7על-פי לשון הגמרא מכות ז ,ב.
 .8ישעיה נב ,י.
 .9ראה אגרות-קודש חלק י עמ' רמ .וש"נ.
 .10אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר הרש"ב חלק א עמ' רנט .וראה ליקוטי-דיבורים
חלק ד תשנט ,ב ואילך" .היום יום" בתחילתו.
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גדולה ביותר ,להיותו אחר גאולת אדמו"ר הזקן ,והרי
זה מורה שהעילוי שבא על-ידי זה הינו גודל יותר
מהעילוי די"ט כסליו.

שבשמיים" – כי בו תלוי הדבר ,ועל-ידי עבודתו יגיע
לעילוי גדול יותר ,לא רק כפי שהיה קודם הירידה ,אלא
באופן נעלה יותר.
וזהו בדוגמת המבואר לעיל אודות הגאולה דיו"ד
כסלו – מאסרו של אדמו"ר האמצעי מהווה ירידה

)קטעים משיחת שבת פרשת ויצא ,ט' כסלו .תורת-מנחם ה'תשמ"ב
ח"א עמ'  449ואילך .הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

סיכום
מאסרו של אדמו"ר הזקן היה חמור יותר ,הן בתנאי הכליאה הן בסכנה שנשקפה לו ,מאשר
מאסרו של אדמו"ר האמצעי .ו"לפום צערא אגרא" – חגיגת חג הגאולה של האדמו"ר הזקן
בי"ט כסלו הינה נעלית ושמחה יותר ,מגאולת אדמו"ר האמצעי בי' כסלו ,שמהווה הקדמה
והכנה לי"ט כסלו .עם זאת ,יש מעלה מיוחדת בגאולת י' כסלו דווקא.
הסבר הדברים:
א( הסדר בעבודת ה' הוא :הליכה מן הקל אל הכבד .לפיכך ,בטרם נחגגת הגאולה הנעלית של
יום י"ט בכסלו ,חוגגים תחילה את גאולת יום י' בכסלו .דוגמה לדבר :העבודה ד"בכל לבבך ובכל
נפשך" הינה הכנה לעבודה ד"בכל מאודך" ,וגם בעבודה ד"בכל מאודך" יש חילוקי מדרגות .כך
גם בגאולות רבותינו נשיאינו – אף שכולן הן באופן של נס ,יש חילוקי מדרגות ביניהן.
ב( על-אף שגאולת האדמו"ר הזקן הינה נעלית יותר ,יש מעלה מיוחדת דווקא בגאולת האדמו"ר
האמצעי.
מהעובדה שאף לאחר הניצחון והגאולה של יום י"ט ,נתעורר שוב קטרוג על תורת החסידות
והאדמו"ר האמצעי הושם במאסר ,מובן ,שקטרוג זה הינו קטרוג חמור יותר ,קטרוג שלא די
בניצחון של יום י"ט בכסלו על-מנת לבטלו .מאחר ותכלית הכוונה בהתגברות החושך היא
הוספה באור הקדושה ,בבחינת 'ירידה לצורך עליה' ,נמצא שבגאולת יום י' כסלו יש מעלה
מיוחדת שלא הייתה בגאולת יום י"ט בכסלו.
ביאור הדבר בעבודת האדם:
לעיתים ,לאחר התרוממות ועלייה בעבודת ה' מתרחשת נפילה והיצר שב ו"אוסר" את האדם.
עלול האדם לטעות ולחשוב שנפילה זו ,שאירעה על אף שהתרומם והתעלה בעבודת ה' ,הינה
חמורה ואין בכוחו להתגבר עליה .אך האמת היא שגם מנפילה זו ביכולתו לקום ,ואדרבה ,על-
ידי שיתרומם מנפילה זו יגיע למעלה גבוהה יותר .כדוגמת מעלת י' בכסלו על י"ט בכסלו.
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משיחוגאולה

"ושבתי בשלום"
אל הגאולה
בקשת יעקב על גאולה "בשלום"
התוכן הכללי של פרשת ויצא הוא – גלות וגאולה :הפרשה מתחילה בירידה של יעקב בגלות " -ויצא יעקב מבאר
שבע וילך חרנה" ,היציאה מארץ-ישראל לחוץ לארץ ,ובחוץ לארץ גופא – "חרנה" ,ב"חרון אף של מקום" ,ועוד
יותר – ללבן הארמי ,עד לעבוד עבדתיך; ובסיום הפרשה מסופר על ה"גאולה" מהגלות – כיצד יעקב ניצל מלבן
הארמי ו"הלך לדרכו"  -בדרך לארץ-ישראל.
והשייכות המיוחדת עם הגאולה של אדמו"ר האמצעי – יש לומר:
אחת הבקשות של יעקב בדרכו לחרן הייתה "ושבתי בשלום אל בית אבי" ,שההדגשה בזה היא ש)נוסף לזה
שיחזור שלם ובריא לבית אביו ,גם( האופן של השיבה שיהיה "בשלום" – באופן של שלום ומנוחה .וכפי שהיה
בפועל ,שלמרות שלבן רדף אחריו עם כוונות לא טובות  -כפי שאמר לו בעצמו "יש לא-ל ידי לעשות עמכם רע"
– הרי זה עבר לגמרי בשלום )ללא שום מלחמה כו'(.
וזוהי השייכות לגאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי – שהייתה על דרך זה כידוע ,שגאולתו הייתה קשורה עם )הפסוק(
"פדה בשלום נפשי" )ובמיוחד לפי המסופר – בסיפורי חסידים ,שבשורת הגאולה הייתה "כשאמר תלים פסוק פדה
בשלום נפשי"(.
)שיחה ליו"ד כסלו ,לקוטי שיחות כרך כה ,עמ' (159

לעשות מחוץ לארץ – ארץ-ישראל
...על דרך זה היה גם בגאולה דיו"ד כסלו:
מבלי הבט על החושך כפול ומכופל דעקבתא דמשיחא ,ב"חרן" )חרון אף של מקום( ,ובזה גופא  -המאסר וגלות
בתוך גלות דאדמו"ר האמצעי  -היה "פדה בשלום נפשי" פדייה באופן של שלום ומנוחה.
ואדרבה – זה הביא להוספה בהעבודה דהפצת המעיינות חוצה ,ובאופן של הוספה ב"רחובות הנהר" ,שגם
ב"חוצה" ,ב"חוץ לארץ הקודש" )חוץ לתחום הקדושה( ,יביאו את המעיינות עצמם ובאופן דיפוצו ורחובות הנהר.
שזוהי כללות העבודה ד"עשה כאן ארץ-ישראל" – להכניס הקדושה דארץ-ישראל בחוץ לארץ ,ועד לעשות
מחוץ לארץ "ארץ-ישראל" ,ארץ שרצתה לעשות רצון קונה ,באופן של ישראל  -שרית עם אלקים ועם אנשים
ותוכל.
שנעשה בעל הבית על חוץ לארץ ,ועושה מזה "מחניים" ,דבר אחד עם ארץ-ישראל ,ועד שנעשה גם בעל הבית
ופועל במלאכי חוץ לארץ ומלאכי ארץ-ישראל ,כנ"ל ,ויש לו "מלאכים" ששולח לעשות עבורו ענייניו :הגילוי
דפנימיות התורה )ובפרט באופן דרחובות הנהר( בסוף זמן הגלות ,הוא מעין גילוי העסק בהשגת "דעת בוראם"
לעתיד לבוא  -כך שבנוגע לכל שאר העניינים יהיה "ועמדו זרים ורעו צאנכם" ,מלאכתן נעשית על-ידי אחרים.
וזה נעשה הכנה והקדמה לשלימות דפדה בשלום בכל העולם כולו – בגאולה האמיתית והשלימה כשקאתי מר
דא מלכא משיחא ,כשכל העולם יהיה בגילוי דירה לו יתברך בתחתונים.
)שיחת ש"פ ויצא תשמ"ט ,התוועדויות תשמ"ט כרך א ,עמ' (397
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

העיר אשדוד נזכרת
לפני הרבי
משיחות ומכתבי הרבי לרבני העיר ואדמו"ריה • מה אמר הרבי לח"כ
מאשדוד בן משפחת אבוחצירא • "כיבוש" הרוחני של בסיסי חיל הים
באשדוד • פרוייקט בר-מצוה של צא"ח שהתחיל באשדוד • קשריו
ופעולותיו של הרבי בעיר אשדוד • רשימה ראשונה
מאסקאוויטש ,האדמו"ר ממעליץ שליט"א ,שזכה אף
הוא לעבור במהלך חלוקת הדולרים לצדקה.
באותה הזדמנות הוא שאל את הרבי – אם עליו
לשאת דברי התעוררות בפני נשי ישראל?
הרבי השיב לו בדיבורים אחדים .ההמולה והרעש
לא אפשרו לו לשמוע הכול ,ואלו הדברים ששמע:
פעולתן של נשי ישראל יש בכוחה למהר לזרז
ולהביא תיכף את הגאולה האמיתית והשלימה ,כדברי
חז"ל )סוטה יא ,ב( "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו
הדור נגאלו ישראל ממצרים" ,ועל-דרך-זה בנוגע
לנשים צדקניות שבכל דור )"אין הדורות נגאלין אלא
בשכר נשים צדקניות שיש בדור" – ילקוט שמעוני רמז
תרו בסופו( ובפרט בדורנו זה ,דור האחרון של הגלות
הרי כותב האריז"ל )שער הגלגולים הקדמה כ .לקוטי
תורה וספר הליקוטים שמות ג ,ד( ,שהוא הגלגול של
הדור שיצאו ממצרים ,ונמצא ,שבשכר נשים צדקניות
שבדורנו זוכים לגאולה האמיתית והשלימה.
]מדברי תורתו של האדמו"ר ממעליץ לכבוד הרבי
נדפסו ב'ספר היובל קרנות צדי"ק' )קה"ת תשנ"ב( עמ'
תסב ואילך[.

בין העוברים לקבל "כוס של ברכה" במוצאי אחרון-
של-פסח תשד"מ היה גם המרא דאתרא של העיר
אשדוד ,הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א ,כפי שמתואר
ביומן 'רישומה של שנה תשד"מ' עמ' :203
"להרב יוסף שיינין שי' רב העיר אשדוד בארץ-
הקודש אמר" :אויב ס'איז אייך ניט שווער ,נעמט דאס
צו אייער קהילה" ]= "אם לא קשה לכבוד תורתו ,קחו
זאת עבור הקהילה שלכם"[ ,ונתן לו בקבוק יין".
ושוב מסופר שם עמ' :240
"יום ראשון ,י' סיון ...לפני השעה  8:00החלו
האורחים להיכנס לבית-המדרש הגדול ל"יחידות
כללית" .בשעה  8:10בערך נכנס הרבי לבית המדרש...
להרב יוסף שיינין שי' )רב העיר אשדוד באה"ק( נתן
הרבי דולר נוסף ואמר לו :זה עבור "אשת חבר כחבר"
)הלה העיר שגם היא נמצאת כאן )ותעבור בהגיע תור
הנשים( ,והרבי הוסיף (:נאמר "אשת חיל עטרת בעלה",
והרי שמה "עטרה."...
כשניגשה היא – הרבנית שיינין – בירכה הרבי ברפואה
שלמה )במענה לבקשה במכתב שהכניסה קודם לכן(,
ואריכות ימים ושנים טובות" )הרבנית שיינין נלב"ע בו'
אלול תשע"ג(.

אשדוד קשורה לגאולה

דמות נוספת מגלריית האישים התורניים שנתברכה
בהם אשדוד הוא הרה"צ ר' נפתלי אשר ישעי'

הדברים המיוחדים ביותר אודות מיוחדותה של
העיר נאמרו ללא ספק לגאון החסיד רבי שמואל דוד
הכהן גרוס שליט"א ,ראש הכוללים ורב קהילות חסידי
גור באשדוד.

האריז"ל כותב
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לבנות באשדוד.
המשתתפות ,שכתבו מכתבים לרבי ,זכו בשלהי
אותה שנה לקבל איגרת ברכת הרבי לשנה טובה
בחתימת יד קדשו ובתוספת המילה "לבשורות טובות"
לפני החתימה בכתב יד קודש.

היה זה במהלך חלוקת השטרות לצדקה ביום א' א'
דראש חודש אדר תש"נ )כפי שנמסר ב'חדשות '770
גליון מס'  30עמוד :(1
"אחד ]= כנראה הרה"ח ר' יקותיאל שי' ראפ )ע"ה([
הציג – בפני הרבי – את רבה של גור – הרב גרוס –
דאשדוד.
כ"ק אדמו"ר שליט"א" :בשורות-טובות ,יאריך ימים
על ממלכתו .ולכוון )בפסקי( הלכות לאמיתתן".
אחר-כך נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א דולר נוסף לזה
שהציג את הרב באומרו" :בשבילכם "כפלים לתושיה"
עבור הבאת הרב לכאן".
הרב גרוס ביקש ברכה שיצליח לקרב את אחינו בני
ישראל – העולים דמדינות חבר העמים? – המגיעים
לאשדוד.
כ"ק אדמו"ר שליט"א" :שיהיו בשורות-טובות".
]הוסיף ואמר[:
בנבואת הגאולה )בתנ"ך( נזכרת אשדוד במיוחד,
הרי זה סימן שיש לכם שם שליחות לזרז את ביאת
המשיח!

פרוייקט בר-מצוה של חב"ד החל באש־
דוד

גם בסיסי חיל הים באשדוד זכו לביקורים קבועים
במסגרת מבצעי פורים וחנוכה וכדומה ובשלב מאוחר
יותר ניהל הרה"ח ר' מנחם מענדל גורליק ע"ה פעולות
רבות אשר במהלכן כתבו המפקדים ,הרבנים הצבאיים
והחיילים לרבי מכתבים שזכו לתשובות ארוכות.

כעשר שנים לפני שהגיע השליח המקומי ,הרה"ח ר'
שניאור זלמן שי' גודמן )בשלהי שנת תשמ"א( ,אשר
בנה וטיפח מוסדות חב"ד לשם ולתהילה ולתפארת,
היו אלו פעילי צעירי אגודת חב"ד בנחלת הר חב"ד
שאימצו את העיר אשדוד .הר' יחזקאל סופר החל
לראשונה את פרוייקט בר-מצוה שהפך למודל ארצי
בבית ספר באשדוד.
כנראה בתגובה להצלחת פעולה ראשונית זו
נתקבלה מהרבי האיגרת הבאה:
ב"ה ,ב' סיון ,ה'תשל"א
ברוקלין ,נ.י.
הנהלת צעירי אגודת חב"ד
סניף :נחלת הר חב"ד
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
הדו"ח ע"ד בי"ס שקמים אשדוד נתקבל ות"ח.
שנים רבות חרש הרב סופר את בתי הספר באשדוד
במסגרת פרוייקט בר-מצוה.
בשנת תשד"מ אירגן הרה"ח ר' שניאור זלמן שי'
גודמן ,השליח הראשי של הרבי לאשדוד" ,מחנה קיץ"
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השטרות לצדקה בן נוסף למשפחת אבוחצירא – איש
ציבור )באותם ימים חבר כנסת( מר אהרן אבוחצירא
שנלב"ע לאחרונה ,תושב אשדוד.
להלן חלק מתוכן הדברים )'זורע צדקות מצמיח
ישועות' עמ' :(37-36
חבר הכנסת מר אהרן אבוחצירא ,ביקש את ברכת
כ"ק אדמו"ר שליט"א ,והרבי בירכו והזכיר את מסורת
אבות משפחתו ושעליו לפרסם שהוא ממשיך גם בעניין
זה.
אחר כך הוסיף" :הדיבור בעניין זה )המשך מסורת
המשפחה( הוא רק בתור התחלה כי עתה ישנם עיסוקים
בתור חבר הכנסת ,ואחר כך העיקר יהיה להמשיך
במסורת המשפחה ועניני הכנסת יהיו בתור הוספה".
מר אבוחצירא" :הממשלה הנוכחית היא של כבודו
והיא זקוקה לברכתו".
כ"ק אדמו"ר שליט"א" :אם מצד הברכה שלי – יש
להם ברכה בכפליים ושלוש פעמים ככה ,והולך ומוסיף
– אם יעמדו חזק על משמרת שלימות הארץ ושלימות
התורה ,שבזה תלויה שלימות כל העניינים.
"ולמי שגדל במשפחת ובמסורת אבוחצירא אין
צורך להביא ראיות על כך ...במשפחת אבוחצירא היו
נפלאות על ימין ועל שמאל וגם באמצע."...
מר אבוחצירא" :ברוך-השם ישנה זכות אבות ,אבל
הזכות של כבודו היא זכות גדולה מאוד לכל אחד
מאיתנו למען בטחון ארץ ישראל".
כ"ק אדמו"ר שליט"א" :כפי שאמרתי לפני כן ,באם
זה תלוי בברכות ובזכויות שלי ,אזי יש לכם כל זה
"מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" של הקב"ה.
ובסידור הבעש"ט כתוב "הגדושה" – בגימ"ל – ואצלנו
מבארים שהבעל-שם-טוב רצה שיהיו שני העניינים
גם יחד ,גם הקדושה וגם הגדושה ,למעלה מהמדידה
וההגבלה .בשורות טובות ,ויאריך ימים על ממלכתו".

קשר חם עם ה"באבא מאיר" זצ"ל
הרה"צ רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל ,ה"באבא מאיר"
– בנו של רבי ישראל ה"באבא סאלי" זצ"ל – כיהן
כאדמו"ר בעיר אשדוד וזכה לקשר חם ומיוחד עם
הרבי עוד בתקופת מגוריו במרוקו .בשורות של תארים
פתח לו הרבי באגרות ארוכות ומיוחדות.
שם באשדוד פרסם קריאות נלבבות לטובת עניני
כ"ק אדמו"ר – חינוך במוסדות חב"ד וקריאה להדלקת
נרות-שבת-קודש )ראה 'ממלכת התורה' עמ' .(67-66

נפלאות על ימין ועל שמאל...
בה' אלול תש"נ עבר ליד הרבי במהלך חלוקת
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ממעייני החסידות

פרשת ויצא
בשעה שהולכים ל'חרן' ,כשיוצאים לעולם הגדול,
ויודעים ששם ישנו 'לבן הארמי' –על האדם להבטיח
בראש וראשונה שה'ראש' לא ייפגע; הראש חייב להיות
מוגן .העמל והיגיעה בהשגת פרנסה צריכים להיות רק
בידיים" :יגיע כפיך כי תאכל" – יגיעת כפיים דווקא
ולא יגיעת הראש .על הראש יש להגן מפני כל אותן
'חיות רעות' ,שכן הוא צריך להישאר פנוי לעניינים
שבקדושה ויראת-שמים.
זאת ועוד :ההגנה על הראש צריכה להיות על-ידי
אבנים ,בחינת דומם ,שמשמעותם קבלת עול-מלכות-
שמים מוחלטת ,בלא תערובת של שכל ורגש.

ויפגע במקום )כח,יא(
לשון תפילה ...ולמדנו שתיקן תפילת ערבית )רש"י(
המילה 'ויפגע' רומזת שההגעה למקום היתה כאילו
בלי כוונה .ויש לשאול ,מדוע לומדים תפילת ערבית
דווקא מהמילה הזאת?
יש לבאר ,שההסבר הפנימי לכך שתפילת ערבית היא
רשות ,הוא משום שתפילה זו קשורה בדרגה גבוהה
כל-כך ,שאי-אפשר להגיע אליה בעבודת האדם .זו
אתערותא דלעילא שאין אתערותא דלתתא מגיעה
לשם ,והיא נמשכת ויורדת מאליה .לכן נלמדת תפילה
זו מ'ויפגע' ,כי מכיוון שדרגה זו אינה מושגת על-ידי
עבודה ,נמצא שההמשכה היא כאילו בלי כוונה ,בלי
יחס לעבודת האדם.

)לקוטי שיחות כרך א ,עמ' (61-62

וישכב במקום ההוא )כח,יא(
כל עשרים שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב .ומה
היה אומר ...ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים )ב"ר
פס"ח,יא(
ללמדך :גם כשאדם עוסק בפרנסתו ובמלאכתו,
ראשו צריך להיות עסוק בפרק תהילים ,משניות ,תניא
וכיוצא באלה.

)לקוטי שיחות כרך כה ,עמ' (156

כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם
מראשותיו )כח,יא(
שירא מפני חיות רעות )רש"י(
הליכת יעקב לחרן רומזת לירידת הנשמה למטה.
בעולם הזה הגשמי' ,עולם' מלשון 'העלם' ,הגילוי
של שמש ומגן הוי' אלוקים ,מוסתר ונעלם – "כי בא
השמש" .יתר על כן ,העולם הזה מלא קליפות וסטרא-
אחרא – 'חיות רעות' – ויש להישמר מפניהן.

)לקוטי שיחות כרך ג ,עמ' (792

***
בהיותו בבית-מדרשו של עבר מובן מדוע לא ישן
יעקב ,כי עסק בתורה יומם ולילה ,אך מדוע בבית לבן
"לא שכב"?
אלא עבודתו של יעקב אצל לבן היתה עבודה רוחנית
– בירור ניצוצות הקדושה שהיו אצל לבן והעלאתם
לקדושה ,עבודה שלבן הארמי התנגד לה .לכן היה
עליו להיות עירני תמיד ,כדי להתגבר על לבן הארמי.

)ספר השיחות תשנ"ב כרך א ,עמ' (139

ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו
)כח,יא(
וישם מראשותיו :עשאן כמין מרזב סביב לראשו,
שירא מפני חיות רעות )רש"י(
מדוע הקיף יעקב באבנים רק את ראשו ולא את שאר
איבריו? ממה-נפשך :אם חשש מחיות רעות – היה
עליו לדאוג לכל גופו ,ואם בטח בקב"ה שיצילו – למה
לו להקיף באבנים את ראשו?
אלא כאן הורה לנו יעקב אבינו דרך בעבודת הבורא:

)לקוטי שיחות ,כרך ג ,עמ' (790

והנה סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה
)כח,יב(
התפילה נמשלה לסולם ויש בה ארבעה שלבים,
כנגד ארבע הבחינות שבנשמה :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה.
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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
הדבר אומר דרשני:
בפסוק מפורש שהטעם לקריאת השם "ראובן" הוא
"כי ראה ה' בעניי" ,ואילו רש"י אומר לנו שהיה כאן
טעם אחר לגמרי – "ראו מה בין בני לבין חמי"?!
ויש לפרש :מסקנתה של לאה כי "יאהבני אישי"
מחמת לידת ראובן ,מעוררת שתי תמיהות – א( אם לפני
לידת הבן ,היתה לאה שנואה ,מניין בטחונה שלידת
הבן תשנה את יחס בעלה אליה עד כדי ש"יאהבני
אישי"? )ומה גם שאף רחל עתידה ללדת!( ,ב( על-פי
התקדימים שהיו אצל אברהם ויצחק ,נמצא כי הבנים
הראשונים שנולדו להם לא היו צדיקים .אם כן ,מנין
ללאה שבנה הראשון יהיה צדיק? )שהלוא ברור כי רק
בן צדיק מסוגל לשנות את יחס יעקב אליה(.
לכך הוצרך רש"י לפרש שיש טעם מוקדם לקריאת
השם ראובן :השם מבטא את מעלתו הגדולה של ראובן.
ולפי זה מוצדקת מסקנתה של לאה שכתוצאה מלידת
בן כזה – בוודאי תהיה התוצאה ש"יאהבני אישי".

ברכות השחר – עניינן הודאה והן כנגד בחינת 'נפש'.
פסוקי-דזמרה – תוכנם הוא התפעלות המידות והם
כנגד בחינת 'רוח'.
ברכות קריאת-שמע וקריאת-שמע – השגה
והתבוננות ,והם כנגד בחינת 'נשמה'.
שמונה-עשרה – התחברות הנשמה המלובשת בגוף
עם שורשה ומקורה ,בחינת 'חיה'.
)המשך תער"ב כרך א דף תקה(

וישא יעקב רגליו )כט,א(
"רגליו" מלשון רגילות .יעקב נשא והגביה את
הרגילות שלו מענייני העולם – לעניינים רוחניים.
זהו שכתוב )ישעיה נח( "אם תשיב משבת רגליך וגו'
והאכלתיך נחלת יעקב אביך" – אם תגביה ותתרומם
מעל לרגילותך ,אזי תזכה לנחלת יעקב ,שגם אצלו
נאמר "ויישא יעקב רגליו".
)כתר-שם-טוב סימן נז עמ' (16

)ליקוטי שיחות ,כרך י ,עמ' (92

ותקרא שמו ראובן ...ותקרא שמו שמעון...
על כן קרא שמו לוי ...על כן קראה שמו
יהודה )כט,לב-לה(
משמעות הדברים בעבודת ה':
ראובן – על שם "כי ראה ה'" ,רומז לההתבוננות
בגדולת ה' עד לדרגה של ראייה" ,לאסתכלא ביקרא
דמלכא" .התבוננות זו מביאה לידי אהבת ה' – "כי עתה
יאהבני אישי".
שמעון – על שם "כי שמע ה'" ,רומז לעבודה בבחינת
"שמיעה" והשגה לבד .עבודה זו מביאה לידי יראה –
"כי שנואה אנוכי" )רגש של ביטול ,בחינת "נבזה בעיניו
נמאס"(.
לוי – על שם "יילווה אישי אליי" ,רומז להתקשרות
והתחברות הנשמה באלוקות על-ידי לימוד התורה.
יהודה – על שם "הפעם אודה את ה'" ,רומז להודאה
וביטול" ,כעבדא קמי מריה".

הפעם יזבלני אישי )ל,כ(
לשון בית זבול ...בית מדור )רש"י(
יש להקשות :מהו הקשר בין שמו של זבולון ,מלשון
בית זבול ,בית מדור ,לעניינו של זבולון – "לחוף ימים
ישכון"" ,עוסק בפרקמטיא"?
ויש לבאר ,דהנה הכוונה של עבודת בני-ישראל
היא – לברר את העולם ולעשותו כלי הראוי לקדושה
העליונה .והמשכת קדושה זו בגשמיות העולם היא
בעיקר על-ידי עבודתם של בעלי-עסק ,שעוסקים
בענייני העולם לשם שמים ומקיימים בהם מצוות ,ובכך
הם עושים את העולם דירה להקב"ה יתברך .נמצא
ש)דוקא( עבודת זבולון אכן הופכת את העולם ל"בית
זבול" ,דירה לו יתברך.
)לקוטי שיחות כרך ל ,עמ' (136

יוסף ה' לי בן אחר )ל,כד(
"יסף" חסר ו' כתיב .זאת מכיוון שעם לידת ה'בן
אחר' ,בנימין – נחסרה רחל )מתה רחל( ,היינו שנחסרה
אות ו' ,שהיא 'אות חיים'.

)תורה-אור ,פרשת ויחי ,דף מ"ה עמ' א'(

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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ותקרא שמו ראובן כי אמרה ,כי ראה ה'
בעניי כי עתה יאהבני אישי )כט,לב(
ותקרא שמו ראובן :רבותינו פירשו אמרה ראו מה בין
בני לבן חמי) ...רש"י(

)לקוטי לוי יצחק ,בראשית ,עמ' ר"כ(

13

תשי"א  /יומן מתוך 'ימי בראשית'

להפוך את "האבן הזאת"
ל"בית אלוקים"
כיצד נותנים פ"נ לאדמו"ר האמצעי • האם יש מקום לבקש על
עניינים גשמיים בפ"נ? • ממה חסידים לא נבהלים ,ומהי ההוכחה
שהרבי בדרגת נביא • יומן משנת תשי"א
שבת פרשת ויצא ,ט' כסלו

יעסקו בפרנסה .ובמה הקיף את ראש? באבנים!
ללמדך ,שהערובה היחידה שענייני העולם לא
ישפיעו על האדם ,היא שירגיש את עצמו כאבן,
היינו שלא תהיה לו שום דעה משלו ורק יקיים
בקבלת עול את השליחות שהוטלה עליו.
הרבי סיים את השיחה באמרו שכאשר מתנהגים
בדרכו של יעקב זוכים שלא רק החומש והסידור
בבית יהיו קדושים ,אלא אפילו המזלגות והכפיות
"והאבן הזאת" ,גם הם יהיו "בית אלקים".
אחר-כך הורה הרבי שיאמרו לחיים ובפרט
הבעלי עסק שיש להם קביעות ללמוד בחברותא
פעם בשבוע.
* השיחה השנייה נסבה אודות ״ט׳ כסלו״  -יום
ההולדת וההילולא של אדמו״ר האמצעי ,ואמר
הרבי ,שבאם היה אפשר עכשיו להיכנס ליחידות
לאדמו"ר האמצעי ולהגיש לו פ״נ ,הרי בוודאי שכל
אחד היה מיד עושה זאת ...והרי כ״ק מו״ח אדמו״ר
מסר פעם )בשם אביו( שכאשר לומדים מתורתו,
ומשתתפים בהתוועדות חסידית הרי זה הפ״נ
שמגישים לבעל ההילולא.
בהמשך לזה הציע הרבי שהיות ועתה נמצאים
אנו בהתוועדות חסידית )וכאשר כל אחד יבוא
לביתו בוודאי ילמד משהו בספריו של האדמו"ר
האמצעי( ,כדאי שישירו עכשיו את הניגון המיוחד

היום עלו החתנים התמימים שלום דובער
אייכהורן וגרשון חנאוויץ שיחיו לתורה.
אחרי התפלה התוועד הרבי .להלן כמה נקודות
משיחות הק׳ ,עם תיאור מפורט ממהלך התוועדות
מיוחדת זו:
* בשיחה הראשונה דיבר אודות המנהג שחתנים
עולים לתורה בשבת שלפני החתונה ,ואמר בשם
כ״ק אדמו״ר הכ״מ שהטעם לזה הוא היות שלפני
שבונים בית בישראל צריכים להתקשר עם התורה.
הסביר הרבי ,שעל-פי המסופר בפרשתנו אודות
יעקב אבינו מובן מדוע על החתן להתקשר עם
תורה שבכתב דווקא ,באופן שקוראים רק את
האותיות בלי שום הבנה והשגה )כבקריאת התורה(
 כמו יעקב אבינו ,שכאשר היה צריך ללכת לחרןלבנות בית בישראל הרי הדבר הראשון שעשה לפני
שהלך למדינה חדשה ולסדר חיים חדש היה "ויפגע
במקום"  -שעמד להתפלל ,ולא הלך מיד לקנות
חליפה ,ללמוד את השפה ,או ללמוד את מנהגי
המדינה וכו',
וכשהלך לישון אחר-כך הקיף את ראשו באבנים
 מפני שידע שכאשר הולכים להתעסק בעניניהעולם במסחר וכיוצא-בזה ,צריכים לראות
שהראש יהיה מונח בתורה ועבודה ושרק הידיים
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המשך מעמוד 15

יום ראשון
י' בכסלו
חג הגאולה – בו נשתחרר כ"ק אדמו"ר האמצעי
נ"ע ממאסרו בוויטבסק בשנת תקפ"ז ,9והוא יום
שמחה לאנ"ש ,ואין אומרים בו תחנון .ונוהגים לערוך
התוועדות ברוב עם.10
"י' כסלו הוא זמן הלידה של חסיד ,י"ט כסלו היא
הברית; בין י' ו-י"ט כסלו היא הלידה .11ההתחלה היא
מי' .התוועדות חסידית היא לידתו של חסיד".12

יום חמישי
י"ד בכסלו
יום חתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עם הרבנית מרת
חיה-מושקא ע"ה ,בת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – ביום
ג' פרשת וישלח ,י"ד בכסלו תרפ"ט ,בעיר ווארשא.13
מעלת היום ,בלשון הרבי" :14בכלל ,חתונה היא
עניין כללי אצל איש פרטי .אולם אצלי ,הרי הייתה זו
הדרך על-ידה הוכנסתי אחר-כך לעניינים הכלליים...
זהו היום שבו קישרו אותי עמכם ,ואתכם עמי ,וביחד
נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה ,יעזור
השם-יתברך שנראה פרי טוב בעמלנו".
* הכנות לי"ט כסלו" :לפני ראש-השנה של חסידות
צריכים גם-כן ]את[ ההקדמות על-דרך ]ההכנות וכו'[
דימי הסליחות וחודש אלול".15
 .9ואף שבש"פ ויצא ,ט' כסלו תקפ"ז ,נתבשר על גאולתו )'ספר התולדות' הנ"ל,
עמ'  – (113לא נקבע בשעתו יום זה ליו"ט כמו בחג הגאולה י"ב תמוז שהוא
'יום בשורה' ,כשם שיום הגאולה עצמו לא נקבע כל-כך ,לפי שבשנה שלאחריה
נסתלק אדמו"ר האמצעי ,כמבואר בקונטרס 'בד קודש'.
 .10לוח כולל חב"ד .פרשת המאסר והגאולה – במבוא לקונטרס 'בד קודש',
ב'ספר התולדות – אדמו"ר האמצעי' פרק ח' .רשימות' חוברת סט )עמ' 232
ואילך( ,ובספר דלהלן.
בשנת תשנ"ח יצא לאור תיק המסמכים הממשלתי בקשר למאסר והגאולה
)"מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי" בהוצאת קה"ת ואגודת שמי"ר( ,ושם בעמ'
 :23-21י' כסלו תקפ"ו – שוחרר לביתו; יא כסלו תקפ"ז – זיכוי ע"י בית המשפט
העליון אשר במוהילוב; כא כסלו תקפ"ח )לאחר ההסתלקות ,שלא ידעו ממנה
שם( – זיכוי סופי בסנאט אשר בפטרבורג.
 .11ייתכן שזה מסביר גם מדוע הברית לכאורה אינה ביום השמיני.
 .12לקוטי-דיבורים ח"ג עמ'  .976ספר-המנהגים עמ'  .90כפל הלשון צריך
ביאור .ואולי הכוונה שההתחלה היא ביו"ד ,שעניינה ביטול.
 .13כן הוא הכתיב של שם העיר באג"ק בלה"ק של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ושל
הרבי .פרטי העניינים דאז נלקטו בספר 'ימי מלך' )ח"א( פרק עשירי .וראה גם
'תורת-מנחם – דרושי חתונה' מאמרי החתונה ,ומאמרי הרבי המיוסדים וכו'
על המאמרים הנ"ל.
 .14תורת-מנחם חלק י עמ' .206
 .15ספר-המנהגים עמ' .92
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משיח צדקנו להבעל-שם-טוב יפוצו
מעינותיך חוצה הוא הקדמה והכנה
לביאת המשיח.

יום רביעי ,י"ג כסלו
הלילה בשעה  22:00ערך ר׳ יעקב
ליפסקער שי׳ 'אפשערעניש' לבנו,
במעמד הרבי ,בחדרו של כ״ק אדמו״ר
הכ״מ .הרבי גזז קצת שערות מעל
הפאה הימנית ואמר:
"כשגוזזים את השערות נוהגים
להשאיר פאות משום חינוך" ,והוסיף:
"כל מנהג מבואר גם על-פי חסידות"
)ולא ביאר את הדברים( .וסיים בברכה
שההורים יזכו לגדלו לתורה ולחופה
ולמעשים טובים ,ושיגדל חסיד ירא
שמים ולמדן.

יום חמישי ,י"ד כסלו – יום
החתונה של כ"ק אדמו"ר עם
זוגתו הרבנית הצדקנית
הלילה הלך הרבי לביתו בשעה
 ,00:45בלויית הרב חדקוב ,כדרכו
מידי לילה .בהלכו בדרך פגש את
התמימים אליהו גרוס ויוסף רייצעס
שיחיו ושאל אותם מהיכן הם באים
כעת ,וענו שהם ליוו את מר ש.מ.
לביתו מפני שהנ״ל מאוד שבור ברוחו.
הרבי" :הוא מתגורר ברחוב זה?",
וענו בחיוב .הרבי התעניין אצל הת׳
יוסף רייצעס מה למד הערב בסדר
חסידות עם מר ש.מ .וענה שלמד
את המכתב דכ״ק אדמו״ר הכ״מ
לחתנו הרמ״מ הכהן שנדפס זה עתה
)בקונטרס פ״ו( .הרבי התעניין אם
ש.מ .שומר את סדרי הישיבה ומדוע
הוא שבור ברוחו .הם שתקו ולא ענו.
הרבי סיים "ערב טוב" והלך לביתו.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
ולדבר גם בקשר להכנות כדבעי להתוועדויות די"ט
כסלו ,ולהמשיכן בהתוועדויות שבחנוכה.5
פשוט שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל
או חלקו ביום השנה ,צריך להיות תשלומין והשלמה
בימים הסמוכים.4
שחרית :בקריאת התורה קוראים תמיד "יששכר"
בשי"ן אחת.6
הפטרה" :ועמי תלואים ...על תלמי שדי .ויברח
יעקב ...ובנביא נשמר" )הושע יא,ז -יב,יד(.7
מנחה :אין אומרים 'צדקתך'.8

שבת-קודש ,פרשת ויצא
ט' בכסלו
יום ההולדת )בשנת תקל"ד( ויום ההסתלקות-
הילולא )בשנת תקפ"ח( של כ"ק אדמו"ר האמצעי
רבנו דובער נ"ע ,דור שני לנשיאי חב"ד ,ומנוחתו
.1
כבוד בעיר ניעז'ין .שנות הנשיאות :תקע"ד – תקפ"ח
יום התוועדות.
כל אחד ואחת ,אנשים נשים וטף ,ינצלו 'עת רצון'
זו ,כדי להוסיף:
א( בלימוד תורתו של בעל יום-ההולדת וההילולא,
ובאופן ד'רחובות הנהר'.2
ב( בעבודת התפילה.
ג( בנתינת צדקה ,ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו
המיוחדת או למוסדות העוסקים בעבודתו ובעבודת
רבותינו נשיאינו ממלאי-מקומו.3
ד( לקיים התוועדות של שמחה ,שבה יקבלו עליהם
הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות.4

עמ' .276
 .5שיחות-קודש תשנ"ב ח"א עמ' .389
 .6ראה תורה-שלמה עה"פ )ל,יח( .פסקי תשובות סו"ס קמא ,וש"נ .שיחת
ש"פ ויצא תשי"ב ס"א )תורת-מנחם ח"ד עמ'  .156הרבי העיר לבעל-קורא
שקרא 'יששכר' בב' שיני"ן ,שאומנם יש כמה דעות בזה ,ואיך שקוראים –
יוצאים ידי-חובה ,אבל ע"פ נסתר צריך לבטא בשי"ן אחת דווקא(' .בצל
החכמה' )יחידויות( עמ' ) 117-116שם ענה הרבי לאדמו"ר מבעלזא ביום
ד' אדר-שני ה'תשמ"א ,ששאלו אודות "מנהג המקום" בקריאת שם זה,
שמעולם לא התערב בכיו"ב ,ובמילא תלוי הדבר בעובדה מיהו ה'בעל קורא'.
וצ"ע( .סקירות ודיון בעניין זה בקבצים' :המעין' תשכ"ז' .צפונות' גיליון יז.
 .7ספר-המנהגים עמ'  .32לוח כולל-חב"ד.
 .8לוח כולל-חב"ד .וראה 'רשימות' חוברת סט )עמ'  .(234ויש להעיר,
שב'לוח יומי' באנגלית שערך הרבי לשנת תש"ג ,לא נזכר יו"ד כסלו ,אבל
בלוח שנת תש"ד הזכירו.

 .1פרשת חייו וסיפור הסתלקותו נדפסו בספר התולדות – אדמו"ר האמצעי.
 .2שיחות-קודש תשנ"ב עמ'  .382ובלקוטי-שיחות כרך כא עמ'  ,296בקשר
לב' ניסן ,גם :ללמוד על-כל-פנים פרק משנה אחד המתחיל באות אחת
משמו הקדוש.
 .3ע"פ תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ'  ,286מוגה ,בקשר לכ"ד טבת.
 .4ע"פ הוספות לשיחה הנ"ל – שם עמ'  .292וראה לקוטי-שיחות כרך כא

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l

אביו ,אדמו"ר הזקן ,וכבר אז היה אומר בסגנון שלו
באריכות הביאורים וכו' ,וכשסיפרו זאת לאביו אמר:
"'דור דור ודורשיו' ,הוא צריך לומר כך ,ועל ידו
יקויים ה'יפוצו מעיינותיך חוצה'".
]בהתוועדות השתתף יהודי המתקרב ליהדות
שאינו מבין אידיש ,ואחד הת׳ שעמד לידו תירגם לו
בשעת מעשה את השיחות לאנגלית[.
אחרי ההתוועדות התקיימה 'חזרה' בהשתתפות
אנ״ש והתמימים שיחיו.

לחסידי אדמו"ר האמצעי ״ניע זשוריצי חלאפצי",
שתוכנו שכאשר נמצאים ב״דרך"  -בגלות ,ישנם
"קרעטשמעס" תחנות שנעצרים בהם )להתפלל
וללמוד( ,אלו הם "רבותינו נשיאינו" ,ועל כל אחד
להשתדל לשהות מה שפחות ב״דרך" ,ולהיות כל
הזמן רק אצל הרביים ,שאצלם לא חסר כלום ויש
את הכל בשלימות.
]הרבי הדגיש שכל האמור אינו סותר ח״ו
להתקשרות לכ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ ,כי הוא הלא
כולל את כל הרביים שלפניו .וסיפר ,שכאשר ערכו
את "קובץ שלשלת האור״ ,דייקו לכתוב ״אור״ ולא
״מאור״  -כי ב״מאור" לא שייך שלשלת ,כי הוא
עצמי! ולכן הכוונה היא שיתקשרו עתה ל״מאור"
של אדמו"ר האמצעי כפי שהוא כלול בכ״ק מו״ח
אדמו״ר הכ״מ[.
כל הקהל החל לשיר את הניגון הנ״ל ,אך שרו
אותו קצת חלש ,ואמר הרבי :״וואס עפעס נאר
אויף יוצא זיין? זינגט לעבדיקער!" )= מדוע שרים
כלצאת 'ידי חובה'; שירו בחיות!"( ,והתחילו לנגן
יותר חזק ,וגם הרבי בעצמו ניגן עם הקהל ,ונענע
בידו הק׳ שינגנו יותר חזק ,והפסיק ואמר" :א ביסל
לעבדיקער" )= "קצת יותר בחיות"( ,וניגנו יותר חזק,
ושוב הפסיק ואמר כנ״ל ,והתחילו כולם לנגן חזק
מאוד בהתעוררות גדולה.
* כשסיימו לנגן אמר הרבי ,שבפ״נ מבקשים
מהרבי גם על עניינים גשמיים ,ולמרות שאדמו"ר
הזקן כותב באגרת-הקודש שזה שייך לנביאים ,כבר
דובר פעם שחסידים לא נבהלים משום דבר ,ובאם
הרבי צריך להיות נביא הרי הוא גם נביא ,ובלבד
שיענה להם על בקשותיהם בגשמיות וברוחניות,
וכך נהגו גם גדולי החסידים של אדמו"ר הזקן.
ואם-כן ,בוודאי שהרבי משפיע ומברך את כל אחד
ואחת ,ובפרט את החסידים שביתם יהיה בית יהודי
חם ומואר .הרבי הוסיף בהמשך להאמור ,שעתה,
לאחרי הכתוב באגרת-הקודש ,יודעים שהרבי הוא
גם נביא!
* בסיום ההתוועדות סיפר הרבי שאדמו"ר
האמצעי התחיל לומר מאמרי חסידות עוד בימי

יום ראשון ,י' כסלו
לקראת י״ט כסלו שלח היום הרבי מכתב כללי "אל
אנ״ש ,ואל כל חובבי תורה אשר בכל אתר ואתר" ,ובו
מעורר אודות עניו הפצת המעיינות חוצה ,ומבאר
באריכות את ג׳ התיבות "יפוצו מעינותיך חוצה" .את
המכתב מסיים הרבי בזה הלשון:
"וזכות ההשתדלות בהפצת המעיינות חוצה
תמשיך ותהיה כלי לקבל ברכות כ״ק מו״ח אדמו״ר
הכ״מ אשר ברך את כל אחד מאתנו  -לי״ט כסלו
אשר קודם ההסתלקות ,ובטח מברך גם עתה לי״ט
כסלו דשנה זו ,באמירה לנוכח' :תתברכו מהשי״ת
בשנה טובה בלימוד והפצת החסידות ...ואתם ובני
ביתכם וכל הנלוים אליכם תתברכו כולכם בכל
הדרוש לכם בגשם וברוח'".

יום שלישי ,י"ב כסלו
היום יצא לאור רשימת דברים מהתוועדות דש״פ
לך-לך.
בימים אלו שלח הרבי מכתב הנושא את התאריך
יו״ד כסלו ה׳תשי״א ,אל כל האדמו״רים ומנהיגי
חסידות הכללית ברחבי תבל ,ותוכנו הצעה לנצל
את י״ט כסלו
– יום הילולא דהרב המגיד ממעזריטש ,ויום
גאולת אדמו״ר הזקן וניצחון תורת החסידות –
לעריכת מסיבות והתוועדויות ביום י״ט כסלו
הבע״ל ,או גם שבתות שלפניו ושלאחריו ,אשר
בהם יתעוררו להפצת מעינות תורת הבעל-שם-
טוב תלמידיו ותלמידי תלמידיו חוצה ,אשר כמענה
המשך בעמוד 19
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עתלדעת
יום הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי
יום הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי  -רבי
דובער ,לאביו כ"ק אדמו"ר הזקן ולאמו
הרבנית סטערנא )בת הנגיד ר' יהודה
לייב סגל מנכבדי ויטבסק ואשתו מרת
ביילא(.
חתונתו של כ"ק אדמו"ר הזקן היתה
בשנת תק"כ .ארבע עשרה שנה עברו
עד שנולד לו בן זכר .לפני כן נולדו
בנות .כשהיה רבנו הזקן אצל מורו
ורבו המגיד ממעזריטש ,ביקש ברכה
שיוולד לו בן זכר .אמר לו המגיד:
"במה יזכה נער – את ארחו" )תהילים
קיט ,ט( – על ידי הכנסת אורחים זוכים
שיוולד נער.
תקל"ד

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

סיום אמירת ספר
התניא
כ"ק אדמו"ר הזקן
אמר מאמר – והוא
חלק מפרק נ"ג
וביו"ד
מהתניא,
כסלו אמר מאמר
חסידות עוד הפעם
– סיום פרק נ"ג ,ואז
נסתיימה אמירת
התניא.
)היום יום ט' כסלו(

הייתה זו הפעם
השניה ,כי בשנת
תק"ן היה סיום
התניא
אמירת
בפעם הראשונה.
תקנ"ד

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי
יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי .נסתלק בדיוק
כשנמלאו לו חמישים וארבע שנים ,ביום ד' לפנות
בוקר ,ומנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין פלך צ'רניגוב .שם
בנו אוהל ולידו בית הכנסת להתפלל בו.
מסופר שלפני הסתלקותו ביקש שילבישו אותו
בגדי לבן ,והתחיל להגיד דברי תורה בקול ברור,
ואמר חסידות על הפסוק "אחרי ה' תלכו" וכשסיים
את דבריו ,לפני עלות השחר ,במלים" :כי עמך מקור
חיים מחיי החיים" יצאה נשמתו.
כשנתפרסמה פקודת המלך על אודות לקיחת צעירי
היהודים לעבודת הצבא )גזירת הקנטוניסטים(
עשה מסעו לבקר את ציון הוד כבוד קדושת אביו
בהאדיטש .במהלך נסיעתו חזרה לליובאוויטש
נחלה ,ולכן נקבר בבית העלמין שבניעז'ין.
)בית רבי ע' קב ואילך(

תקפ"ח

ט'
כסלו

יום גאולת הרבי האמצעי
יום גאולתו של כ"ק אדמו"ר
האמצעי ,ממאסרו בויטבסק.
יו"ד כסלו הוא זמן הלידה של
חסיד ,וי"ט כסלו הוא הברית.
)סה"ש תש"ז ע' (87

הצמח צדק אמר :י"ט כסלו
הוא שמחת תורה דפנימיות
התורה  . .ויו"ד כסלו הוא יום
א' דחג הסוכות.
)סה"ש תש"ד ע' (49

יום י' בכסלו נקבע בין חסידי
חב"ד ליום טוב ,יום משתה
ושמחה ואין אומרים בו
תחנון.

תקמ"ז
יום חגיגת הבר-מצווה
של הרבי האמצעי
חגיגת יום הבר מצוה של כ"ק
אדמו"ר האמצעי .הודלקו
נרות רבים בבית הכנסת
הגדול .ברחבת החצר שליד
בית המדרש הקימו מבנה
נוסף ע"י הוספת שלשה
קירות וגג ,עבור האורחים
המרובים ,וכ"ק אדמו"ר
הזקן היה בשמחה גדולה
ואמר דרושי חסידות.

תקפ"ז

תש"ד

הרבי האמצעי מתבשר
על שחרור
יום בו נתבשר כ"ק אדמו"ר
האמצעי על שחרורו .היה זה
בש"ק פ' וַ יֵ ֵצא ,בשעת מנחה.
מסופר שבשורת הגאולה
הגיעה בעת שכ"ק אדמו"ר
האמצעי עמד ואמר חסידות
על המלים "אתה אחד".
באמצע אמר" :שא ,פנו
מקום! דער טאטע איז דא"
]=הס ,פַ נו מקום ,אבא כאן[...

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' שמואל
שניאורסאהן
יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' שמואל שניאורסאהן,
אחיו של כ"ק הרה"ג המקובל לוי יצחק )אביו של הרבי(
וחתנו של הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי.
]זוגתו הרבנית מרים גיטל ,היא אחותה הצעירה של
הרבנית חנה )אמו של הרבי([.
לפי דברי מכריו היה בעל כשרונות נדירים ,מחדש
ובקי נפלא בקבלה וחסידות.
הרה"ג רבי שמואל היה רב בניקולייב ונהרג על קידוש
השם בידי הנאצים .מנוחתו כבוד בעיר טשארזאו
במדינת קירגיזיה.

)בד קודש ע'  22בהערה(

)ספר הצאצאים ע'  .288תולדות לוי יצחק ח"ב ע' (325

)ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' (31
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)ימי חב"ד ע' (58

)אוצר סיפורי חב"ד ח"ה ע' .(264

יום בו פסק בית המשפט הפדראלי אשר "המלך כ"ק
אדמו"ר אינו מעיד ואין מעידין אותו"! )מאמר חז"ל
שמשמעותו שהמלך פטור מלבוא להעיד בבית
המשפט; גם כאן פטר השופט את הרבי מהצורך
להעיד במשפט(.
לפני פסק-הדין נקבע יום זה על ידי חברי הכולל
ליום תענית ואמירת תהלים .כבר בהשכמה היה
 770מלא באנ"ש ותמימים שאמרו תהילים .זעקתם
וטענתם של החסידים פעלה את פעולתה ,ובאותה
יום התקבלה הבשורה :הרבי לא ילך לבית המשפט
להעיד! השופט הגוי הבין שאין זה מן הראוי
ש"המלך" יעלה על דוכן העדים להעיד.
תשמ"ו

תרפ"ט

י'
כסלו

תקפ"ז

ה'אופרוף' של כ"ק
אדמו"ר
ויצא,
בשבת קודש פ'
]עליה
ה"אופרופעניש"
לתורה[ של כ"ק אדמו"ר,
במנין כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,
בעיר ריגא.
לאחר העליה לתורה התוועד
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ והיה
בשמחה גדולה .באמצע
ההתוועדות אמר מאמר
חסידות ד"ה "וכל בניך למודי
ה' ורב שלום בניך".

המלך אינו מעיד!

י"א
כסלו

י"ג
כסלו

תר"כ

י"ד
כסלו
תרפ"ט

החלום ופשרו
הרבנית רבקה )אשת כ"ק אדמו"ר
מהר"ש( חלמה שראתה את אמה הרבנית
שרה )בת כ"ק אדמו"ר האמצעי( ,ואת
סבה כ"ק אדמו"ר האמצעי ,והרבנית שרה
אמרה לה :את ובעלך תכתבו ספר תורה,
וכ"ק אדמו"ר האמצעי אמר :ויהיה לכם בן
טוב ,ונא לא לשכוח על שמי .החלום חזר
על עצמו בליל י"ט כסלו.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ציוה לכ"ק
אדמו"ר מהר"ש ,להתחיל את כתיבת
הספר בחדרו ובחשאי )לפועל התחלת
הכתיבה היתה בט"ו בשבט תר"כ ,והסיום
היה בי"ד חשון תרכ"א ,חמשה ימים לפני
הולדת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.
)חנוך לנער ע' (4

יום חתונת כ"ק אדמו"ר
יום חתונת כ"ק אדמו"ר ,עם הרבנית חי' מושקא בת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
החתונה נערכה בחצר ישיבת תומכי תמימים בוורשה שבפולין .כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ רצה שהחתונה תתקיים בישיבת תומכי תמימים.
הבשורה הטובה שהחתונה נועדה להתקיים בוורשה ,גרמה לשמחה
אדירה והתרגשות גדולה בין יהודי פולין בכלל ובין אנ"ש והתמימים בפרט.
מסדר הקידושין היה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,וגם אמר את ה"שבע ברכות".
השושבינין של הרבי היו הרה"ח ר' משה הורנשטיין  -חתנו של כ"ק אדמו"ר
מהר"ש  -וזוגתו הרבנית חי' מושקא .הוריו של הרבי לא יכלו לצאת מבריה"מ
ולא היו בחתונה
בקריאת הכתובה נתכבד כ"ק האדמו"ר מראדזין ,עדים היו הגה"ח ר' דובער
משה שמוטקין ,מנכבדי עדת חסידי חב"ד בוורשה שהיה עוד מחסידי
אדמו"ר המהר"ש ,והגה"ח ר' מנחם מענדל קופרשטוק ,מרבני חב"ד בליטא
ולימים אב"ד ורב עדת החסידים בחיפה) .כפר חב"ד גליון  947ע' (223
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