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אור וחום ההתקשרות

לשון הצמח-צדק על-דבר הסתלקות אדמו"ר הזקן: "במוצאי שבת קודש דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת כחצות 
שעה יא נשבה ארון הקודש מאור ישראל משיח ה' וכו'".

ויש לומר טעם ההוספה "במוצאי שבת קודש" – ובהקדים תמיהה: הרי, לכאורה, הרי זה הדגשה לגריעותא – 
על-פי מאמר רז"ל (כתובות קג, ב) "מת בערב שבת סימן יפה לו, במוצאי שבת סימן רע לו"?

אך הדיוק בזה הוא – "בערב שבת סימן יפה לו" וכפירוש רש"י: "שיכנס למנוחה מיד", אבל עבור "צאן 
מרעיתו" של נשיא ישראל – הרי אדרבה: מכיון ש"בעת פטירת צדיקי עליו כו'" הוא "עת רצון המתגלה 

ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה ש"מאיר חסד ה'... על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ כו'"... לכן דוקא 
במוצאי שבת, כשמתחילה העבודה דימות החול ("בקרב הארץ") זקוקים ביותר להשפעה וגילוי זה.

...ולכן נשיאי ישראל, שבעיקר חושבים לא על-דבר העליות שלהם כי-אם דואגים על מצבם של בני-
ישראל... ניחא להם יותר שה"מוצאי שבת" של צאן מרעיתם יהיה בתכלית העילוי – מאשר העילוי שלהם

("שיכנס למנוחה מיד") – בערב-שבת.

(לקוטי שיחות חט"ז עמ' 33 עם ההערות)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • 9 > ניצוצי רבי • 13 > יומן מבית חיינו • 16 > עת לדעת
 • 18 > סוגיות בתורת רבינו • 20 > לוח השבוע • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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מר ראובן יוסף מקובסקי ממיזורי שבארה"ב כתב לרבי כי 
פגש בשני בחורים אשר יצאו בשליחות ה'מרכז לענייני חינוך'  

באזורו ושמע מהם שדורנו הוא דורו של משיח, ולשאלתו, 
מהי ההכנה המתאימה לביאת המשיח, נענה כי זהו על ידי 

לימוד החסידות.
שאלתו הייתה, האם זו אכן ההכנה המתאימה לביאת 

המשיח, ומדוע לימוד החסידות מהווה הכנה מתאימה 
לביאתו.

להלן מענה הרבי אליו:

זאת   =] ז.א.  ומצוותיה],  התורה   =] התומ"צ  לקיים  הישראלי  איש  על  לראש  שלכל  פשוט   – למכ'[תבו]  במענה 
לפני  העומד  דבר  לך  ה'. ואין  ציווה  כן  השולחן-ערוך]. כי  השו"ע [= על-פי  ע"פ  יומים  היום  חייו  לחיות  אומרת] 

הרצון.
הגאולה  שמקרב  בזה  מיוחד  ענין  החסידות  בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה  פני'[מיות]  שלימוד  בכתבו  צודק 

וביאת משיח – ככתוב בזהר בכ"מ [= בכמה מקומות].
אחד מן הטעמים בזה – כי המעלה אז שנגלה כבוד ה' (הנסתר עתה) וכן יתגלה תכלית ופני'[מיות] בריאת העולם 
וכו' ולכן ההכנה לזה צ"ל [= צריכה להיות] גילוי פני'[מיות] התורה שהיא ה"בלּו ּפרִינט" [= 'שרטוט התכניות'] של 

כל העולם כדברי חז"ל (ב"ר בתחלתו).

לימוד החסידות וביאת המשיחהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ו בכסלו ה'תשפ"ב – כ"ב בכסלו ה'תשפ"ב

וישלח | גם עשיו הוא אח!
עשו  "אל  המלאכים  שילוח  אודות  התורה  בסיפור 
נפלאה  הוראה  ישנה  אדום",  שדה  שעיר  ארצה  אחיו 

בנוגע לאהבת ישראל:
גם כאשר מדובר אודות יהודי שנמצא במעמד ומצב 
נראה  ובחיצוניות  שבגלוי  כך,  כדי  עד  ביותר,  נמוך 
שהוא כמו "עשיו", תכלית הירידה, (שנקרא "אדום" על 
שם שהיה "אדמוני", "סימן שיהא שופך דמים", וכיוצא 
הזקן  אדמו"ר  ובלשון  "אחיך",  שהוא  מכיון  הרי  בזה) 
אליו  להתייחס  יש  לכולנה",  אחד  "אב  לב:  פרק  בתניא 
שלום,  ודרכי  נועם  בדרכי  כי אם  רוגז וכעס,  מתוך  לא 

אהבה",  עבותות  בחבלי  "למשכו  וחיבה,  אהבה  מתוך 
להודיע  ("מלאכים")  שלוחים  אליו  ששולח  על-ידי-זה 
שהוא שלם עמו ומבקש אהבתו, ורוצה ללכת יחד עמו 

לקראת הגאולה האמיתית והשלימה!
התורה  לכל  הנוגעת  כללית  הוראה  מהווה  זה  עניין 
כל  היא  כמוך", "זו  לרעך  "ואהבת  הציווי  שכן,  כולה – 
הוא",  פירושא  ש"ואידך  אלא  עוד,  ולא  כולה",  התורה 
היינו, שכל שאר ענייני התורה אינם אלא פירוש וביאור 

העניין דאהבת ישראל!
(תורת מנחם תשמ"ו ח"א עמ' 692)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מעשה הקרבנות.. ט"ו בכסלוו'
בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל' תמידין ומוספין פרק 
מ"ע סג. מל"ת קמו. מ"ע סד.ה.

מל"ת קלט. קיב. מ"ע סה.פרק ו.פרק ד-ו.ט"ז בכסלוש"ק

מ"ע פט. מל"ת קמה. קמח*.פרק ז.פרק ז-ט.י"ז בכסלוא'

מ"ע סו. מל"ת קמז. מ"ע סז. פרק ח.פרק י-יב.י"ח בכסלוב'
מל"ת קב. קג. קלח.

מל"ת קכד. מ"ע פח. פג. פרק ט.פרק יג-טו.י"ט בכסלוג'
מל"ת קנה.

מ"ע פד. פה. מל"ת צ.פרק י.פרק טז-יח.כ' בכסלוד'

כ"א בכסלוה'
פרק יט. הל' תמידין 

ומוספין.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

הל' פסולי המוקדשין.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת פט. מ"ע לט. כט. 
מל"ת פא. מ"ע ל.

מ"ע כח. כה. מ. מא. כז. מב.פרק ב.פרק ג-ה.כ"ב בכסלוו'
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דברמלכות

4

"שרים רדפוני – חינם, 
ומדברך פחד ליבי"

כשנלקח רבינו הזקן למאסר, השאיר בחדרו פתק כתוב בכתב-ידו • אף-
על-פי שיש תוקף להחלטת ה"שרים", "דינא דמלכותא", לא התפעל 

מכך רבינו הזקן אלא "מדברך" של הקדוש-ברוך-הוא • רבינו הזקן הורה 
לנו: אין להתפעל מ"שרים רדפוני", כי אם "מדברך פחד ליבי"! • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
הזקן  רבינו  השתחרר  שבו   – כסלו  י"ט  של  עניינו 
אלא  פרטי,  איש  של  פרטי  עניין  אינו  הוא   – ממאסרו 
שנוגע לכל כלל ישראל, כיוון שהיה קשור  עניין כללי 
תורת  את  גם  שמאירה  החסידות,  תורת  הפצת  עם 

הנגלה מתוך גישה מיוחדת.
וכמה  מקומות  (בכמה  הזקן  רבינו  שביאר  וכפי 
פעמים) שהכוונה בתורת החסידות – שתהיה שייכת לא 
רק לחלק מסוים של עם ישראל, אלא כמו כל התורה, 
כל  של  ימינו"1  ואורך  מ"חיינו  חלק  ונעשית  ששייכת 

אחד מישראל במשך כל הדורות2.
בנוגע לאור חדש ודרך חדשה  כמה וכמה  אחת  ועל 
הרי   – החסידות  ודרך  אור   – אז  עד  שלמדו  בתורה 
אחד  לכל  יגיע)  סוף  כל  (וסוף  ונוגע  שייך  בודאי  זה 
תורה  במתן  שניתן  בתורה  חלק  שזהו  כיון  מישראל, 

לכלל ישראל עד סוף כל הדורות.
של  אפשרות  עם  קשור  היה  המאסר  שעניין  וכיוון 
הגאולה  ועל-ידי  החסידות,  תורת  להפצת  הפרעה 
(כמבואר  חוצה"  מעינותיך  ד"יפוצו  העניין  התחיל 

1. נוסח תפלת ערבית – על-פי לשון הכתוב סוף פרשת נצבים.
2. ראה ספר-השיחות תרפ"ט ע' 72. תש"ב ע' 159. תש"ד ע' 93. ע' 163. אגרות-

חלק  תורת-מנחם  דש.  עמ'  חלק י  עמ' תרי.  ח  מוהריי"צ חלק  אדמו"ר  קודש 
לד ע' 280. ועוד.

שהן  מובן  הרי   – נדפסה3)  שכבר  הידועה  בשיחה 
ובלשון  ישראל,  בני  לכל  שייכים  הגאולה  והן  המאסר 
הידוע4: "לא אותי בלבד גאל הקדוש-ברוך-הוא", אלא 

זוהי גאולה של כל אחד מישראל וכל בני ישראל, 
תורת  עדיין  לומדים  אינם  שלעת-עתה  אלו  ואפילו 
גם להם נוגע הדבר,  החסידות (מאיזה סיבה שתהיה), 
"חוטב  עד  שבטיכם"  מ"ראשיכם  ישראל,  בני  כל  כי, 
עציך" ו"שואב מימיך"5, הם "קומה אחת שלימה" (כפי 
ומזה  והגאולה),  השמחה  בעל  הזקן6,  רבינו  שמבאר 
מובן, שעניין שנוגע לחלק מה"קומה", נוגע גם לשאר 
נעשית  החלקים  כל  על-ידי  שדווקא  כיון  החלקים, 
חלק  שמחיה  שעניין  מובן,  וכן  שלימה";  ה"קומה 
 – ה"קומה"  חלקי  שאר  לכל  להגיע  חייב  מה"קומה", 
בבת אחת, או לאחרי קצת זמן (מאיזה סיבה  אם מיד, 

שתהיה),
וכפי שאכן רואים גם בפועל, שמזמן לזמן מתפשטת 
תורת  לימוד  וכן  החסידות  תורת  אודות  הידיעה 

החסידות.

3. שיחת י"ט כסלו תרס"ח (ספר-השיחות תורת שלום סוף עמ' 112 ואילך).
4. אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק ב ע' פ. וש"נ.

5. ריש פרשת נצבים.
6. ליקוטי-תורה ריש פרשת נצבים.
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ב
לכך),  שגרמו  (הסיבות  המאסר  לפרשת  בנוגע   [...]
בזה  שיש  אף-על-פי  הנה  כו',  וידועה  נרשמה  שכבר 
כמה פרטים, הרי מובן, שפרט שקשור בהשגחה פרטית 
(כפי  בעצמו  והגאולה  המאסר  בעל  הזקן  רבינו  עם 
לדורות  אחר-כך  ונמסר  לאחרי המאסר,  מיד  שנתגלה 
אחריו), מורה על הנקודה הכללית שבה התבטא עניין 
המאסר; וכיוון שהמאסר אינו עניין לעצמו חס ושלום, 
שבעניין  מובן,  הרי  ממנו,  שתבוא  הטובה  בשביל  אלא 
הנקודה כיצד  גם  נמצאת  המאסר,  נקודת  את  שמגלה 

באים לגאולה.
והרי כל עניין הוא בהשגחה פרטית (כתורת הבעל-

שם-טוב7), ויש ללמוד ממנו עניין שנוגע לו, ולנצלו לא 
כל  לטובת  גם  לעיל)  (כאמור  אלא  היחיד,  לטובת  רק 

אחד ואחת מישראל שיכולים להגיע אליהם.
ברור  עניין  שזהו  (וכנראה  מספרים  חסידים  ובכן: 
בכתב  פתק  ומצאו  נכנסו  המאסר  שלאחרי  ואמיתי)8, 
רדפוני  הפסוק9 "שרים  ובו נרשם  הזקן,  רבינו  ידו של 
חינם ומדברך פחד לבי". ועל-פי הסיפור, היה זה קשור 

עם תחילת המאסר.
עם  אותם  לקשר  שיש  פירושים  שני  יש  זה  בפסוק 
בפשוטו  אפילו  מכוונים  ששניהם  וכיוון  המאסר.  עניין 
של מקרא, הרי מובן שגם ההוראה מהם היא בפשטות 
לכל אחד ואחת שמגיעה אליהם הידיעה אודות המאסר 

והגאולה.

ג
בפסוק זה יש שני עניינים: (א) "שרים רדפוני חינם", 

(ב) "ומדברך פחד לבי".
רבינו  על-ידי  זה  פסוק  בכתיבת  הדברים  ופירוש 
לעניין המאסר (שיראו את הגישה שלו  בשייכות  הזקן 

להליכה למאסר) – בפשטות:
רבינו הזקן ראה את חומרת המאסר – שאין זה סתם 
מאסר, אלא מאסר הקשור עם חיים או היפך מן החיים 

7. ראה כתר-שם-טוב בהוספות סימן קעט ואילך. וש"נ.
 .(137 ע'  ב  חלק  (תורת-מנחם  כח  סעיף  תשי"א  כסלו  י"ט  שיחת  גם  ראה   .8

וש"נ.
9. תהלים קיט, קסא.

אודות  מקומות10  בכמה  נדפס  שכבר  הסיפור  (וכידוע 
שזוהי  וידע  כו'),  למאסר  אותו  הוליכו  שבה  העגלה 
"שרים"  שהם  הבירה,  עיר  של  ה"שרים"  של  פקודה 
על-פי תורה, שכן הוא הדין בפועל, שבעניינים שאינם 
החוק  עם  להתחשב  צריך  וכו'  לשולחן-ערוך  בסתירה 
דמלכותא  ש"דינא  כיוון  בה,  שחי  המדינה  שרי  של 

דינא"11.
ואף-על-פי-כן אומר רבינו הזקן, שאינו מתפעל מזה 
כל  אפילו  או  אחד  שר  כשבא  כי,  רדפוני",  ש"שרים 
השרים ורוצים לעשות דבר שהוא בבחינת "רדפוני" – 

הרי זה "חינם", כיוון שלא יצליחו בכך!
וההסברה בזה – כי, העניין ד"דינא דמלכותא דינא" 
הוא דווקא כשמדובר אודות חוק שהוא בנוגע לכל בני 

המדינה12, ולא באופן ש"רדפוני (חינם)".
של  עניין  בזה  יש  אולי   – לבי"  פחד  "מדברך  ורק 
(ואילו  מלמעלה  שבא  עניין  שזהו  היינו,  "דברך", 
"רצועה  כמו  בו"13,  החוצב  ביד  "כגרזן  הם  השרים 
הָאט  ("ער  בעבודתו  משהו  שחסר  בגלל  לאלקאה"14) 
יכול  היה  הזקן  שרבינו  כפי  דערטָאן"),  ניט  עּפעס 
לחשוב מתוך עניוות שלו, או כידוע מה שנתגלה אחר-
כך באחת מאמרותיו של רבינו הזקן15, שסיבת המאסר 
החסידות  תורת  את  מבאר  הינו  אשר  על  קטרוג  הוא 
בלבושי השגה אשר הכל יוכלו להבין זאת; ומזה "פחד 

לבי".
ביאור  הוא  לבי"  ש"מדברך פחד  בזה –  פירוש  ועוד 

והסברה לכך ש"שרים רדפוני חינם":
ושריו,  הקיסר  שליטת  תחת  שבהיותו  לכך  הסיבה 
שמתנהגים אליו באופן של "רדפוני", אינו מתפעל מזה 
באומרו שזהו "חינם" ("שרים רדפוני חינם") – הרי זה 
מהקדוש-ברוך-הוא  פחד  של  בתנועה  שעומד  בגלל 
("מדברך פחד לבי"), שלכן אין לו מה להתחשב עם כל 
ה"שרים" (אף-על-פי שהשררה שלהם היא מצד המינוי 

ע'  תרצ"ג  (ספר-השיחות  בתחלתה  תרצ"ג  כסלו  י"ט  א'  ליל  שיחת  ראה   .10
.(137

11. גיטין יו"ד, ב. וש"נ. וראה אנציקלופדיה תלמודית בערכו. וש"נ.
וגניבה סי"ט.  גזילה  הלכות  חושן-משפט  הזקן  אדמו"ר  ראה שולחן-ערוך   .12

וש"נ.
13. על-פי ישעיה יורה-דעה, טו. וראה זוהר חלק א לו, א.

(ברעיא  ב  רלב,  מהימנא).  (ברעיא  א  קעה,  ג  חלק  ב.  יא,  א  חלק  זהר   .14
מהימנא). תיקוני זוהר בהקדמה (י, ב). תיקון ל (עג, א).

15. ראה ספר המאמרים תש"ט ע' 91.
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שלמעלה, ולא חס ושלום מצד כחם ועוצם ידם).

ד
וכיוון שפתק זה השאיר רבינו הזקן שיגיע לחסידים 
עד  זה  שלאחרי  הדורות  לכל  זאת  שימסרו  שבדורו, 
דורנו זה, הרי מובן, שלאחרי שרבינו הזקן גילה שזוהי 
מישראל  אחד  לכל  הוראה  זה  הרי  יהודי,  של  הנהגה 

בדרכו בחיים:
"דינא  של  תוקף  לו  שיש  גוי  אפילו  גוי,  בא  כאשר 
דמלכותא דינא", אבל רצונו לעשות עניין (שאינו שווה 
לכל בני המדינה, אלא) שהוא בבחינת "רדפוני" – הרי 
אם  אפילו  מזה,  להתפעל  מה  לו  אין  ולכן  "חינם",  זה 
בחיצוניות הרי זה מעמד ומצב של סכנה גדולה ביותר 
הזקן  רבינו  של  המאסר  בשעת  כמו  רחמנא-ליצלן, 

(כנ"ל).
במעשיו",  "יפשפש   – ולבדוק  לבחון  שצריך  אלא 
ל"דברך",  בנוגע  ומצבו  מעמדו  במעשיו"16 –  "ימשמש 

"פחד לבי". שהרי "מדברך" צריך להיות
ד"שרים רדפוני  אין זה שולל את העניין  אבל גם אז 

חינם", כיוון שיש עצה לזה – עניין התשובה:
טרייסל")  ַא  זיך  גיט  ("ער  ומזדעזע  מתבונן  כאשר 
הרהור  זה  הרי   – "מדברך"  משהו   אצלו  חסר  אולי 
מזמן  למעלה  הוא  התשובה  שעניין  וכיוון  תשובה; 
שעל-ידי  הדין  אודות  פעמים  כמה  כמדובר  ומקום, 
נשאר  במילא  אזי  גמור17,  צדיק  נעשה  תשובה  הרהור 

הע ניין ד"שרים רדפוני חינם".

ה
ד"שרים  העניין  את  לבטל  שצריך  כיוון  אמנם, 
והחומרי,  הגשמי  בעולם-הזה  (שנמצאים)  רדפוני" 
בלב"18)  התשובה  (ש"עיקר  התשובה  שעניין  צורך  יש 
על-ידי   – העיקר"19  ש"הוא  בפועל,  במעשה  יומשך 

העסק בתורה עבודה וגמילות חסדים.

16. עירובין יג, ב.
17. ראה קידושין מט, ב. אור-זרוע סימן קי"ב.

18. תניא פרק כט. ובכ"מ.
19. אבות פרק א משנה יז.

בשלום  ש"פדה  הגמרא20  ועניין זה קשור עם פירוש 
על "העוסק  עמדי" קאי  היו  ברבים  כי  לי  מק רב  נפשי 
עם הציבור" (תורה  ומתפלל  חסדים  ובגמילות  בתורה 
עבודה וגמילות חסדים), שאז אומר הקדוש-ברוך-הוא 
אומות  מבין  ולבני  לי  פדאני  כאילו  עליו  אני  "מעלה 
העולם" – "כאילו" דייקא, היינו, שנמצא עדיין בגלות, 
שלכן ישנו העניין ד"שרים רדפוני", אבל, כיוון ש"עוסק 
הנה  הציבור",  עם  ומתפלל  חסדים  ובגמילות  בתורה 
לא זו בלבד שמתבטל העניין ד"שרים רדפוני" ונעשה 
ומצב  מעמד  שנעשה  מזה,  יתירה  אלא  לגמרי,  "חינם" 
שהוא בדמיון ("כאילו") לגאולה האמיתית ("פדאני לי 

ולבני מבין אומות העולם"),
עדיין  שנמצאים  שאף-על-פי  אצלו  שנרגש  והיינו, 

בגלות, וזהו חושך כפול ומכופל,
– וחס ושלום לומר שזוהי "אתחלתא דגאולה"21; על-
קי בוץ  לפני  עדיין  נמצאים  ברמב"ם22,  ברור  פסק  פי 
גליות, ולפני בניין בית-המקדש במקומו, ולפני ש"יכוף 
כל ישראל ללכת בדרכה ולחזק בדקה", שהרי יש עדיין 

מתי-מספר שעניין זה חסר אצלם עדיין –
הנה בגלות גופא עומדים כבר במעמד ומצב "כאילו 
ולבני"  "לי   – העולם"  אומות  מבין  ולבני  לי  פדאני 
הוא  ל"בני"  בנוגע  ד"פדאני"  שהעניין  היינו,  דייקא, 

בגלל שהם ביחד עם "לי".

ו
בשעה  הזקן  רבינו  שהשאיר  ההוראה  כללות  וזוהי 
להיות חלישות באיזה  שהוליכוהו למאסר, שאז יכולה 
 – שלו  האמות  בארבע  שלא  שנשארו  אלו  אצל  עניין 
שאף פעם אין להתפעל מזה ש"שרים רדפוני"; צריכים 

רק להבטיח את העניין ד"מדברך פחד לבי".
ואז נעשה אחר-כך כפי שהיה בסיום המאסר – גאולה 
באופן ש"הפלא ה' והגדיל לעשות בארץ", כמ"ש רבינו 

הזקן באגרתו הידועה23.
וגם עניין זה בכל פרטיו בא באופן ד"נזכרים ונעשים" 

20. ברכות ח, ריש ע"א.
21. ראה גם לעיל סוף עמ' 191. וש"נ.

22. הלכות מלכים סוף פרק י"א.
23. אגרות-קודש שלו סוף עמ' רל. וש"נ.
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סיכום
נמצא  למאסר,  נלקח  הזקן  שאדמו"ר  לאחר 
רדפוני  "שרים  הפסוק:  ובו  בכתב-ידו  פתק 

חינם, ומדברך פחד ליבי".

אינו  הזקן  האדמו"ר  היא:  הדברים  משמעות 
של  "מדברך"  אלא  השרים  מרדיפת  חשש 

הקדוש-ברוך-הוא, ממנו הוא ירא ופחד.

ישנן שתי אפשרויות להבין את הדברים:

"דינא  תוקף,  יש  אמנם  המדינה  לשרי  א) 
דמלכותא – דינא", אך כאשר "שרים רדפוני" 
מתנכלים באופן חריג לאיש  השרים  כאשר   –
זאת,  לעשות  רשאים  שאינם  כיוון  הרי  יחיד, 
 – "חינם"  זה  והרי  בכך  יצליחו  לא  בוודאי 

לשווא.

נובעת "מדברך"  השרים  שרדיפת  ייתכן  ברם, 
"פחד  אכן  ומכך  מלמעלה,  הבא  מקטרוג   –

ליבי".

רדיפת  בעיני,   – חינם"  רדפוני  "שרים  ב) 
"חינם",  וחשיבות,  ערך  חסרת  הינה  השרים 
אך  ירא  הנני   – ליבי"  פחד  ש"מדברך  משום 

ורק מהקדוש-ברוך-הוא.

הזקן  רבינו  לנו  מעביר  הפתק,  את  בהשאירו 
את המסר:

מהם  להתפעל  אין  רדפוני"  "שרים  כאשר 
שיש לערוך חשבון-נפש, לפשפש  אלא,  כלל. 
חלילה  נובע  אינו  שהדבר  ולוודא  במעשים 
הקדוש-ברוך- של  ל"דברך"  בציות  מחיסרון 

הוא, שכן "מדברך" אכן "פחד ליבי". 

ויש להבהיר: 

גם כאשר, חלילה, מתברר שיש חיסרון בציות 
תשובה.  על-ידי  זאת  לתקן  ניתן  ל"דברך", 
ועל-ידי שעושה תשובה בליבו, וממשיכּה גם 
עבודה  בתורה,  בהתעסקות  בגשמיות העולם 
וגמילות חסדים, מבטל את הקטרוג, וממילא, 

"רדיפת השרים" בטלה – "חינם". 

הפסוק  על  הגמרא  לפירוש  מתאים  זה  עניין 
"פדה בשלום" – "כל העוסק בתורה ובגמילות 
חסדים ומתפללים עם הציבור מעלה אני עליו 
העולם".  אומות  מבין  ולבני  לי  פדאני  כאילו 
בגלות,  שעודנו  משום  "כאילו",  היא  הפדייה 
הגויים  מפני  המורא  מתבטל  זה  עם  ויחד 
ומסיימים את הגלות באופן של שלום ומנוחה.

– שנזכרים על זה בי"ט כסלו ביתר חיות מאשר הזיכרון 
במשך  בחיות  נמשך  זה  ועל-ידי  השנה,  ימות  שבשאר 
שאין  כיוון  הגויים,  מפני  המורא  שיתבטל   – השנה  כל 
להם  הייתה  לא  פעם  אף  ישראל;  בני  על  שליטה  להם 
ל"דינא  בנוגע  מלבד  הגלות,  בזמן  לא  וגם  שליטה, 
ישראל  בני  של  הצורך  בגלל  ורק  דינא",  דמלכותא 
לסיים את בירור הניצוצות (כמבואר בכמה מקומות24).

וכך מסיימים את ימי הגלות האחרונים באופן ד"פדה 
בשלום... מקרב לי", באופן של שלום ומנוחה,

24. ראה גם תורה-אור ריש פרשת לך לך. ובכ"מ. 

לכם  ש"הייתי  ומצב  מעמד  בגלוי  שנעשה  ובאופן 
שהרמב"ם פוסק  לעם"25, כפי  לי  תהיו  לאלוקים ואתם 
בדרכה  ללכת  ישראל  כל  "יכוף  הגאולה  קודם   שעוד 

ולחזק בדקה",
בית  ויבנה  וינצח,  ה'  מלחמת  ילחם   – ממש  ובקרוב 

המקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל, בעגלא דידן.
(משיחת י"ט כסלו ה'תשל"ד. תורת-מנחם חלק עד עמ' 262 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

25. בחוקותי כו, יב.
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דרך נוחה ומהירה 
להבאת הגאולה

הפצת המעיינות חוצה תמהר את הגאולה
כו',  ניצוצים  רפ"ח  בירור   – הבירורים  עבודת  עם  קשור  הגלות  עניין  שכללות  מקומות,  בכמה  מבואר 

ו"כשיוגמרו הבירורים יבוא משיח במהרה בימינו אמן".
ועל-פי זה צריך להבין: כיצד אומרים שעל-ידי העבודה של "יפוצו מעיינותיך חוצה" פועלים את ביאת 
משיח צדקנו – הרי עניין זה תלוי בשלימות וגמר בירור הניצוצות, ומה שייך זה להפצת מעיינות פנימיות 

התורה?!
והביאור – שזהו החילוק שבין עבודה באופן של מלחמה לעבודה באופן של שלום:

הגשמי  טמון ונסתר בדבר  קדושה  הניצוץ  מלחמה – שהרי  של  באופן  הניצוצות, היא  בבירור  העבודה 
("ער איז פארשטעקט ערגעץ וואו"), ויש צורך להילחם עם ההעלם וההסתר, להסירו ולבטלו, ואז יכולים 
לברר ולזכך את הניצוץ, ולהעלותו לקדושה. ומכיוון שזוהי עבודה באופן של מלחמה – דורשת היא יגיעה 

רבה ואריכות זמן כו'.
ולעומת זאת, ישנה דרך נוחה ומהירה יותר – הפצת המעיינות חוצה, שעבודה זו היא באופן של שלום, 
היינו, שאין צורך כלל במלחמה עם המנגד, כי כאשר "מעיינות" פנימיות התורה באים באופן של "הפצה" 
במקום ה"חוצה" – הרי זה שוטף ("עס שוויינקט אראפ") בדרך ממילא את כל הדברים המעלימים ומסתירים, 

ואז נפעל בדרך ממילא גם עניין בירור הניצוצות...
ההשתדלות  לגודל  הטעמים  אחד  גם  הוא   – שלום  של  באופן  העבודה  מעלת  אודות  לעיל  האמור 
על  לפעול  וביותר  ביותר  להשתדל  שיש  לתורה,  עיתים  קביעת  בעניין  האחרונה  בתקופה  וה"שטורעם" 

יהודים רבים ככל האפשרי שיקבעו עיתים לתורה, וזאת – מבלי הבט על מעמדם ומצבם בענייני יהדות.
והעניין בזה – כאמור לעיל שיש ב' אופני עבודה:

ישנה עבודה באופן של בירור מלמטה למעלה, שמתעסקים לבטל את העניינים שמעלימים ומסתירים על 
מהותו הפנימית והאמיתית של היהודי.

אבל ישנה עבודה באופן של המשכה מלמעלה למטה – שמוסיפים ומרבים בהפצת התורה, אשר "דרכיה 
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", ובפרט פנימיות התורה, אשר "לית תמן לא קשיא כו' ולא מחלוקת כו'", 
והאמיתית  הפנימית  מהותו  ומתגלה  והסתרים,  העלמות  ענייני  כל  ממילא  בדרך  מתבטלים  זה  ועל-ידי 
מן  ולהתרחק  המצוות  כל  את  לעשות  הוא  ורוצה  מישראל  להיות  ש"רוצה  מישראל,  ואחד  אחד  כל  של 

העבירות", ושוב אין צורך בעבודה ויגיעה מיוחדת לפעול עליו בנוגע לכל ענייני יהדות, תורה ומצוותיה.
(משיחת שבת פרשת וישלח, י"ד בכסלו ה'תשמ"ה; התוועדויות ה'תשמ"ה, כרך ב, עמ' 805-806 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

העיר אשדוד נזכרת 
לפני הרבי

דאגה להתיישבותם של עולי גרוזיה • הקמת מקווה טהרה בעיר • 
קשריהם של האדמו"רים לבית פיטסבורג, תושבי העיר אשדוד • על 

קשריו ופעולותיו של הרבי בעיר אשדוד • רשימה שניה

"תפקידו הכי אחראי"
ודמות  איש ספר  מנחם שי' סרלואי,  שמואל  הרב ר' 
מיוחדת, היה תושב אשדוד שבעיצומה של מלחמת יום 
כיפור כתב מכתב לרבי בקשר לבנו שהיה מגויס לצבא 

באותם ימים.
הרבי השיב לו אישור על קבלת הפ"נ, ובד בבד שיגר 
לעול- להיכנס  שעמד  אחר  לבן  הברכה  נוסח  את  לו 

המצוות.

יהדות גרוזיה
התיישב  לארץ  שעלו  גרוזיה  מיהודי  ניכר  חלק 
באשדוד. פעילי חב"ד באו במגע עם אותם יהודים (ראה 
זו  מפעילות  וכתוצאה  עמוד 89)  כרך ו'  תמימים'  'ימי 

'חורב'  העצמאי  החינוך  של  התורני  הספר  בית  הוקם 
באשדוד, לאור הוראת הרבי בשנת תשל"ב.

גרוזיה  לעולי  שמתייחסים  המכתבים  אחד  הנה 
שהתיישבו באשדוד – 'אגרות-קודש' כרך ל עמ' צג:

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"ה
ברוקלין, נ.י.  

לכבוד ועד עולי גרוזי'   
אשדוד   

ה' עליהם יחיו   
שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבים מט"ו בטבת, בו כותבים 
שהולך ונשלם בנין בית הכנסת שלהם אבל עוד נצרך 

ריהוט וכו'.
אף על פי שאין אצלי קופה לכיוצא בזה, כי זה שייך 
לאנ"ש הנמצאים על אתר ולכללות אחינו בני ישראל 
ובהתחשב  הכלל  מן  יוצא  באופן  אבל  ת"ו,  באה"ק 

בגודל הענין וערכו מצו"ב השתתפותי באופן סמלי.
ויהי רצון שיהי' בית הכנסת גם בית המדרש – בית 
תפילה וגם בית לימוד תורתנו הק', תורת חיים, ושיהי' 
חכמינו  וכדרשת  וגדל,  דהלוך  באופן  הענינים  בשני 
ז"ל (מגילה כז, א) – בית גדול שמגדלין בו תורה ומג־

דלין בו תפילה גם יחד,
עי־ אשר  היעוד  קיום  ויקרבו  יחישו  זה  ידי  וגם על 
בית  ואת  המקדש,  בית  זה   – ה'  בית  את  נינו תחזינה 
המלך – אלו פלטרין של מלך (המשיח), ואת כל בתי 

ירושלים – כמשמען.
בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.

אפרים  והרב  הרבי  מזכירות  בין  שיחות-טלפוניות 
וולף הביאו להתאמצות של המרכז הארצי למען טהרת 
המשפחה בענין בניית מקוה טהרה באשדוד ("ובאשדוד 
המקוה רחוקה ממקום המגורים. בענין אשדוד דיברתי 
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שניים מקרא
ואחד תרגום

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

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

23

שאפשר  מגרש  יש  שאם  אמר  והוא  לוי  יהושע  ר'  עם 
ראה   – זה")  את  לעשות  אפשר  אז  מקוה  עליו  לבנות 

בגליון א'קצג עמ' 13.
בשלהי  אשדוד  תושבי  לנישואי  ברכה  מכתב  והנה 

תנש"א.

רבני ועסקני חב"ד
בהזדמנות (קיץ תנש"א) כתב הרבי למישהו:

הרי יש רבני חב"ד ועסקני חב"ד באשדוד עצמה... 
אזכיר עה"צ.

מסעדה – גלאט כשר
פתיחת  בדבר  אשדוד  תושב  לשאלת  תשובה  ושוב 

מסעדה כתב הרבי:
המ־ לפתיחת  ברכה   – חלק]   =] כשר  גלאט  באם 

סעדה 
(נדפס בספר היכל מנחם כרך ב עמוד צ).

ברכה להפצה
ומחבר ספר תורני מאשדוד ששיגרו אל הרבי בשלהי 
הספר  קבלת  על  אישור  מכתב  לקבל  זכה  תש"נ  שנת 
הרבי  הוסיף  החתימה  כשלפני  החדשה,  לשנה  וברכה 

בכתי"ק:
בברכה להצלחה בהפצת התומ"צ

מ. שניאורסאהן

ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זצ"ל
אברהם"  ה"אמונת  בעל  אבא,  אברהם  רבי  הרה"צ 
היה  באשדוד,  משכנו  את  שקבע  זצ"ל,  מפיטסבורג 

בקשר חם לענייני חב"ד, לרבי ולתקנותיו הקדושות.
נרות  "מבצע  הרבי  תקנת  אודות  לו  סיפרו  כאשר 
הפסוק  אברהם" בלשון  שבת קודש" התבטא ה"אמונת 

(תהלים קיט, קה): "נר לרגלי דבריך"...
תורני  מאמר  בחייו  פרסם  אף  אברהם"  ה"אמונת 

בקובץ "שער הדרום" לכבוד הרבי.
אף לאחר הסתלקותו פורסם דבר תורה של ה"אמונת 

אברהם" בו הוא מנסה ליישב קושיה של הרבי.
לימוד  תקנת  בעד  נלהב  מכתב  כתב  תשמ"ז  בשנת 
הרמב"ם היומי שייסד כ"ק אדמו"ר זי"ע, ואף יצא חוצץ 

נגד המתנגדים ללימוד הרמב"ם.
הרבי  לתקנות  זצ"ל  פיטסבורג  אדמור"י  קשרי  [על 
(להרה"ח  מחבריך"  ששון  "שמן  בספר  הורחב  ועניניו 

רש"ד שי' וולפא) כרך ב' עמ' 221-219.
רעג-רעד  עמ'  ג'  כרך  מנחם'  'היכל  בספר  וראה 
ששמע  קושיא  ליישב  טרח  זצ"ל  אברהם"  שה"אמונת 
כ"ק  בנו לכבוד  ומדברי תורתו של  אדמו"ר,  כ"ק  בשם 

אדמו"ר בספר היובל קרנות צדי"ק עמ' תנה ואילך].

האדמו"ר רבי מרדכי יששכר בער 
מפיטסבורג זצ"ל

את אהבתו לרבינו ולחב"ד הנחיל ה"אמונת אברהם", 
רבי  כ"ק אדמו"ר  מקומו,  ממלא  לבנו  אף  הנראה,  כפי 

מרדכי מפיטסבורג זצ"ל, כדלהלן.
לכבוד י"א ניסן תשנ"ב, לרגל מלאות לכ"ק אדמו"ר 
שנה פרסמה הוצאת קה"ת בארץ הקודש  תשעים  זי"ע 
ספר מיוחד: "ספר היובל – קרנות צדי"ק" ובו פלפולים, 
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ראשי  רבנים,  מאת  בהלכה  ועיונים  תורה  חידושי 
ישיבות ואדמו"רים רבים.

בני  "הוצאת  בעניין  משלו  חידושים  מסר  האדמו"ר 
בפתיחת  נאמרו  הדברים  בקידוש".  חובה  ידי  ביתו 
באשדוד  פיטסבורג  חסידות  של  בישיבה  ה'זמן' 
ידו  על  נמסרה  וכאמור  האדמו"ר)  ידי  על  (שהוקמה 

עבור הספר, לכבוד הרבי.
מיד  בדפוס  שבא  המאמר  פרטית  בהשגחה  [אגב, 
לאחריו הוא מאמר של חותנו, הגאון רבי יצחק אייזיק 
שו"ת  ובעל  הרבנים"  "איגוד  ואב"ד  יו"ר  זצ"ל,  ליבס 
של  משלחת  עם  הרבי  את  לנחם  שהגיע  אבי",  "בית 

רבנים בשנת תשמ"ח לאחר הסתלקות הרבנית.
בדברי  ביאור  ובו  ארוך  מאמר  כתב  ליבס  הגרי"א 
"מאמר  הקדשה:  הוסיף  המאמר  ובראש  הרמב"ם, 
לקראת  שיוצא-לאור  היובל  ספר  לרגל  נותן  הנני  זה 
דורנו  מנהיג  של  נשיאותו  שנות  ושתים  ארבעים 
עד  ממלכתו  ימיו על  של יהדות, וה' יאריך  וקברניטה 

ביאת גואל צדק בב"א"].
ניו- באזור  ביקור  בסיימו  תשע"ח,  כסלו  י"ח  ביום 

לשדה  בדרכו  אשדוד,  בעיר  מוסדותיו  לטובת  יורק 
באוהל  תפילה  לשאת  האדמו"ר  נכנס  קנדי,  התעופה 
הסוכות  בחג  נלב"ע  הנ"ל  הרה"צ  הרבי.  של  הקדוש 

תשפ"א, ומנוחתו כבוד באשדוד.
אחת הדמויות הפעילות באשדוד ואשר נחשב כאחד 
משה  הרב  היה  באה"ק  פרס  יוצאי  קהילת  ממנהיגי 

שאולי שפירסם ספרים ופרסומים רבים.
התפרסם  רח-רט  עמודים  כח  כרך  ב'אגרות-קודש' 
מכתבו של הרבי אליו במענה על חוברת בטאון המרכז 

הרוחני על-שם ה"ר בנימין שאולי.
ב"ה, כ' אייר, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.  
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים  

הרב משה כהן שי' שאולי   
אשדוד   

שלום וברכה:
בעתו ובנועם קבלתי מכתבו עם המצו' אליו חוברת 
צרור הבושם (מס' 3), בצירוף הידיעות על דבר פעו־

לותיו בחינוך על טהרת הקדש, לבני עם קדוש בארץ 
הקדש ברוח תורתנו הקדושה, תורת אמת ותורת חיים 

ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם.
ויהי רצון אשר יוסיף בזה ככל האפשרי שהרי מע־

לין בקודש, וזכות הרבים מסייעתו.
ובפרט שהוא מזרעו של אהרן הכהן, אשר על כל 

השבט נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל.
בכבוד ובברכה.

החוברות  גם  ישלח  רצונו  עושי  ידי  על  בטח  נ.ב. 
הקודמות, וכן ינהג בעתיד, ות"ח למפרע.

ונזכרו  עלו  לצדקה  השטרות  חלוקת  במהלך  גם 
שמותיהם של אישים שונים מבין תושבי אשדוד.

כך למשל הזכירו עסקנים שונים את שמו של ר' משה 
מנהל  ששימש  תשע"ז),  שבט  כ"ח  (נלב"ע  ע"ה  מירון 

אגף החינוך באשדוד.
הרבי,  את  מעודו  ביקר  לא  חב"ד,  ידיד  משה,  ר' 
מעניינת  עובדה  עמו.  מיוחד  מכתבים  לקשר  זכה  אך 
העסקנים  אחד  כשביקש  הפעמים  באחת  בו:  הקשורה 
הלה  שכח  הרבי,  לפני  לברכה  להזכירו  גור)  (מחסידי 
בן  משה  מיד:  אמר  והרבי  משה  ר'  של  אמו  שם  את 

מלכה... 
"ברכה  אליו:  בקשר  הרבי  אמר  תנש"א  תשרי  בכ"ח 

והצלחה בכל אשר יפנה ובשורות טובות".
הרבי ב"ברכה והצלחה בכל  בכ' סיוון תנש"א בירכו 
העניינים, בשורות טובות (ושלח עבורו דולר מיוחד). 
הרבי  הוסיף  לבתי-הספר,  מסייע  הנ"ל  כי  כשהזכירו 

ואמר: "יצליח הלאה בעשייה למען מוסדות הדת".
בעבודת  "ימשיך  הרבי:  בירכו  אחרת  בהזדמנות 

הקודש, ברכה והצלחה, בשורות טובות".
בחודש אלול תנש"א זכה ר' משה מירון לקבל מהרבי 

מכתב כללי-פרטי:
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!
מכ' נתקבלו,

ולקראת השנה החדשה . . בגשמיות וברוחניות
בכבוד ובברכה להצלחה בתפקידו הכי אחראי

פ"נ כללי, ערב מלחמת המפרץ
חתמו  המפרץ,  מלחמת  ערב  תנש"א,  כסלו  בחודש 
רבים מתושבי העיר על פ"נ כללי שצילומו מובא בזה.

נוסח הפ"נ:
ב"ה

בחודש כסלו ה'תנש"א
פדיון נפש כללי

ובקשה לקבלת ברכה
יצ"ו,  אשדוד  עי"ת  תושבי  מטה,  החתומים  אנחנו 
נושאים תפלה להקב"ה שיברך את כב' קדושת אדמו"ר 
רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א מליובאוויטש, 
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לפעולות   – בוכה'  ילד  ל'קול  ער  ליבם  אשר  שליט"א 
מעיינות  והפצת  בכלל  התורה  בהפצת  נמרצות 
ומתוך  יחד,  גם  והמעשה  הלימוד  בפרט33,  החסידות 

התלהבות חיות ואור"34.
חלוקת הש"ס:

בישראל,  קדום  מנהג  הוא  הש"ס  חלוקת  עצם עניין 
הקדום  נ"ע35: "המנהג  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ובלשון 
בתפוצות-ישראל לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה בכל 
ובית- בית-כנסת  בכל   – שאפשר  ובמקום  ועיר,  עיר 

השתדלות  וידועה  המסכתות".  חלוקת  על-ידי  מדרש 
כל הש"ס  וזה לשונו36: לגמור  כ"ק אדמו"ר הזקן בזה, 
בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות על-פי 
הגורל או ברצון, ועיר שיש בה מניינים הרבה – יגמרו 
בכל מניין ומניין, ואם איזה מניין קטן מהכיל – יצרפו 
אליהם אנשים מאיזה מניין גדול, בבל ישונה, חוק ולא 

יעבור".
צריך כל אחד  אדמו"ר מהר"ש כותב: "ולכל הפחות 

ללמוד מסכת גמרא בשנה"37.
חג  ביום  הש"ס  חלוקת  לסדר  מאז  נהגו  זה  על-פי 
אפס  מפני  ואילך,  תרס"ג  משנת  כסלו.  י"ט  הגאולה 
הפנאי בי"ט כסלו, הנהיגו בליובאוויטש חלוקת הש"ס 
בכ"ד טבת – יום ההילולא של רבנו הזקן, ומשנת תשי"ג 
שוב נקבע המנהג דחלוקת הש"ס בכמה מקומות [על-

ידי הרבי] – לי"ט כסלו38.
הש"ס  חלוקת  בזמן  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כשהיה 

בחו"ל, היה מודיע במברק איזו מסכת הוא לוקח39.
בחלוקת הש"ס יש כמה עניינים40:

לחלקו.  לקח  אשר  המסכתא  של  תורה  תלמוד  א) 
ג)  הש"ס.  כל  מלימוד  חלק  בתור  המסכתא  לימוד  ב) 
נחשב  כל הש"ס כולו. ד)  לומד (בשותפות) את  כאילו 
כלימוד בעשרה ויותר. ה) מקנה ומזכה לכל אחד ואחד 

מהמשתתפים חלק בלימודו.
רשימת  בית-הכנסת  בכותלי  ידביקו  "בטח 
ולזיכרון  לחיזוק  ויהיה  הש"ס,  בחלוקת  המשתתפים 

טוב בהיכל ה', והוא מנהג ליובאוויטש"41.

33. "חוצה – החל מה'חוצה' שבנפשו, היינו שלימוד החסידות, בחינת ה'יחידה' 
נפשו"  וכוחות  מציאותו  בכל  חודר  שבנפש,  ה'יחידה'  עם  שקשורה  שבתורה 

(שיחת ש"פ וישלח תש"נ).
34. אג"ק כ"ק אדמו"ר חכ"ב עמ' שע.

35. אג"ק שלו ח"י עמ' סא-סב.
36. אגה"ק ד"ה 'הוכח תוכיח', שבסו"ס התניא.

37. היום-יום י"ח אדר-ב; ובענייננו, סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ' 499.
38. סה"ש שם עמ' 492. ובמקור: 'תורת-מנחם ח"ז עמ' 216.

39. ס' ליובאוויטש וחייליה עמ' 45.
40. מכתב בסה"ש שם עמ' 497.

41. ממכתב בסה"ש תשנ"ב עמ' 496. 'בית חיינו', גיליון 117 עמ' 29.

ואותם הנמצאים במקום אשר, מאיזה סיבה שתהיה, 
הוא "קטן מהכיל" לחלק כל הש"ס – מצטרפים לחלוקת 
הש"ס הנעשית בבית-מדרשו של הרבי על-ידי "מחנה 

ישראל"42.
בהמעת-לעת  ילמוד  מה  "לשאלתו  תורה:  שיעורי 
דיום הבהיר... י"ט כסלו... מובן שהלימוד צריך להיות 
בתורתו של בעל השמחה והגאולה, זאת אומרת, תורת 
תורה- התניא,  ספר  (כמו  בספריו  אם  חב"ד,  חסידות 

אור וליקוטי-תורה) או (ביחד עם הביאורים שנתוספו) 
במאמרים ושיחות של רבותינו נשיאינו"43.

ברכת- קודם  תשי"ב,  כסלו  י"ט  התוועדות  בסיום 
סיימו  לא  שעדיין  "שאלה  להכריז  הרבי  ציווה  המזון, 
שלא  כדי  לסיימו,  יזדרזו  התניא,  ספר  לימוד  את 
שבשמח"ת  כמו  להתחלתו,  התניא  סיום  בין  להפסיק 

אין מפסיקין בין 'חתן תורה' ל'חתן בראשית'"44.
ביום י"ט בכסלו מתחילים ללמוד שוב שיעורי לימוד 
שנחלקו  כפי  הספר,  מתחילת  פשוטה),  (לשנה  התניא 

לימי השנה על-ידי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.
תחילת הלימוד היום צריכה להיות בעניינים שהזמן-

שבתחילת לוח 'היום  הרב'  לראש ב'לשון  גרמא, ולכל 
יום' (במעלת יום י"ט בכסלו. ואפשר למצוא בו שייכות 
כאשר  מתאימה, ובפרט  כשאין הקביעות  יום, גם  לכל 

יהיו 'מונחים בזה')45.
שחרית: "חסידים נוהגים לטבול לפני תפילת שחרית 
די"ט כסלו, כמנהג המקובל מחסידים הראשונים בשם 
מורנו הבעש"ט, שבערב שבת ובערב יום-טוב, כמו גם 

בשבת ויום-טוב שחרית טובלים במקווה"46.
אין אומרים תחנון47.

יום רביעי
חג הגאולה – כ' בכסלו

יום (ועיקר) ההתוועדות – ראה לעיל בתחילת ה'לוח' 
מדברי הרבי.

אין אומרים תחנון47.

42. ספר המנהגים שם.
43. אג"ק ח"כ עמ' סא.

גם  שיסיימו,  אחר  שמייד  הפירוש,  וכנראה   .200 עמ'  ח"ד  תורת-מנחם   .44
יתחילו מחדש [ולכאורה גם בזמן המקורי של הסיום, ח"י כסלו, שייך להתחיל, 

אף שטרם הגיע זמנו – כמו בשמח"ת שמתחילים לקרוא 'בראשית'].
ועיי"ש   ,(4 עמ'  ח"ב  (תורת-מנחם  ס"ב  תשמ"ט  בכסלו  י"ט  ליל  שיחת   .45
במעלת לוח זה בכלל. ואכן רבים מאנ"ש נוהגים ללמדו כסדרו מידי יום ביומו 
עמ' סה),  הקפיד שיידעו אותו – ראה 'המלך במסיבו' ח"א  (וידוע שגם הרבי 

בציבור או ביחידות, ולסיימו ולהתחילו מחדש היום.
46. סה"ש תש"ב עמ' 19. הובא בספר המנהגים.

47. ספר-המנהגים עמ' 92. ראה ליקוטי-שיחות חלק ל' עמ' 289.
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* אף במוסדות לבנות הציע11, שינאמו על פרשת החג 
מסייעים  הרוב  שעל-פי  אף  מהתלמידות,  אחדות  גם 
להן בעריכת הנאומים, כי חשובה ההשתתפות מצידן, 

וגם עצם הדבר שהן נואמות – ערך רב לו.
גם  שייכות  בכסלו  י"ט  והתוועדויות  מסיבות   *

לשבתות שלפניו ושלאחריו12.

יום שלישי
חג הגאולה – י"ט בכסלו13.

נבג"מ  כ"ק אדמו"ר הזקן  ערב, יצא  לפנות  זה  ביום 
הראשון  ממאסרו  האסורים  מבית  לחירות  זיע"א 

בפטרבורג בשנת תקנ"ט14.
בלימוד  טובה  לשנה   – יום-טוב  "גוט  מאחלים: 

החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו"15.
י"ט בכסלו נקרא על-ידי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "חג 

החגים"16.
י"ט בכסלו הוא 'מתן תורה' דפנימיות התורה17.

כיוון שי"ט בכסלו הוא 'ראש השנה לחסידות', ניתן 
עדיין להשלים בו כל מה שחסר עד אז18.

לתפילת  וכן  כסלו,  י"ט  הגאולה  חג  להתוועדות 
ערבית לפני-כן, לבש הרבי בגדי-שבת19.

ההסתלקות-הילולא  יום  הוא  זה  יום  יום-ההילולא: 
של אדמו"ר רבי דובער, הרב המגיד ממעזריטש נבג"מ 
זיע"א (בשנת תקל"ג, ומנוחתו-כבוד בעיר אניפולי)20.

התוועדות21:

11. אג"ק ח"י עמ' קצח.
12. אג"ק ח"ד עמ' סו.

'כפר  קנו,  אות  תשכ"ה  (יומן  שבת  בגדי  אדמו"ר  כ"ק  לבש  בכסלו,  בי"ט   .13
חב"ד' גיליון 692 עמ' 32).

בערב, מתוועדים ועושים יו"ט  אלא  שלא יצא אדה"ז מבית המנגד  14. וכיוון 
גם בכ' בכסלו ('בית רבי' ח"א פי"ח). פרשת היום ב'ספר התולדות – אדמו"ר 
שם  מכון 'אוהלי  גליון 4,  'כרם חב"ד'  בקובץ  מקוריים  מסמכים  כרך ג.  הזקן' 
מונדשיין,  ע"ה  יהושע  הראשון" (הרב  ספר "המאסר  תשנ"ב,  ליובאוויטש'   –

ירושלים תשע"ב).
15. כמו בר"ה (ס' המנהגים עמ' 56) – התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 4. הברכה 

– לוח 'היום-יום' דהיום.
בסה"ש תש"ב עמ' 19 איתא, שמנהג חסידי אדה"ז היה לומר 'גוט יו"ט' לפני 

ואחרי מעריב, ובמשך כל המעל"ע די"ט בכסלו כשחסידים נפגשים.
עמ' 436,  ח"ה  בלקו"ש  נתבאר  הקדמת 'היום יום'.  עמ' ל.  שלו ח"ז  אג"ק   .16

חכ"ה עמ' 385.
מגילוי  למעלה  שגילויו  ועיי"ש   ,483 עמ'  ח"ב  תשנ"ב  ספר-השיחות   .17

פנימיות התורה לע"ל.
18. ליקוטי-שיחות ח"ב עמ' 468.

19. יומן תשכ"ה אות קנו. 'כפר חב"ד' גיליון 692 עמ' 32..
20. תולדותיו בספר 'ספר התולדות – הרב המגיד ממעזריטש'.

21. בליובאוויטש היו עורכים סעודה (ראה אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"ד עמ' 
בכל מקום  עמ' סט), וכן בבתי-כנסת חב"ד  עג. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א 
זכר  'שווארצע קאשע' –  ובה אכלו  תמג)  עמ'  ח"ה  מהוריי"צ  (אג"ק אדמו"ר 
למאכל אדה"ז בהיותו במאסר – ובבישול והכנת ה'קאשע' ראו זכות מיוחדת 

וקבלו  ה'  את  עבדו  גם הנערים,  הצעירים  "הזקנים, 
כל  הזה  ביום  כי  דעו  יתברך.  מלכותו  עול  עליכם 
עליכם  קבלו  בעזרכם.  יהיו   – מהבעש"ט   – אבותינו 
כי  הזה  ביום  מאוד  באמת, וחיו. היזהרו  דא"ח  ללמוד 

קדוש הוא. לחיים ולברכה!"22.
הניגון  את  הגאולה23  בחג  לשיר)   =) לנגן  נוהגים 
בתקופות  נפשי".  בשלום  "פדה  הפסוקים  על  הידוע 
ופעם  בהתוועדות,  זה  ניגון  לנגן  הרבי  הורה  שונות24 
כסלו25.  חודש  מברכים  בשבת  כבר  לנגנו  הורה  אחת 
לפעמים  כסלו,  בתקופת י"ט  ההתוועדויות  אף לסיום 
בשבת-קודש  [וגם  מההתוועדות  בצאתו  הרבי,  היה 
הסמוכה וכדומה], מתחיל לשיר "פדה בשלום" או את 

סיום הניגון "ואני אבטח בך"26.
הנגלית  לתורה  עתים  "בקביעות  טובות:  החלטות 
ודא"ח ברבים, וחיזוק דרכי החסידות באהבת רעים"27, 
ו"בקיום  ואהבת-ישראל"28,  התפילה  "בעבודת  וכן 
דמוסיף  באופן   – זה  וכל  והתלהבות,  באור  המצוות 
בלימוד  וגמ"ח30,  עבודה  דתורה  הקווים  בג'  והולך"29 
הרמב"ם, ג' פרקים ליום31, לסייע גם בממונו למוסדות 
אחב"י  לכל  ב"קריאה  ולצאת  נשיאינו32,  רבותינו 

(ראה סה"ש תרח"ץ ס"ע 250).
עם – הדרת מלך' ללא  ברוב  בדרך כלל ' כסלו  התוועדות י"ט  בדורנו נערכת 
בהנוגע  "במ"ש  קז):  עמ'  חט"ז  (אג"ק  כפר-חב"ד  לוועד  וכההוראה  סעודה, 
ממניין יטלו  שכיותר  מזונות, אלא  מיני  יהיה  ראוי שבעיקר  בכלל  להסעודה, 
האורחים  משא"כ  בעשרה,  המזון  ברכת  לברך  שיוכלו  כדי  לסעודה  ידיהם 
שלא תמיד נשארים... לברהמ"ז... נוסף על הקושי בנט"י כדבעי", ולמעשה אף 
הרבי לא היה נוטל ידיו: "משנת תש"א ואילך, בכל שנה ביום י"ט כסלו הכינו 
להתוועדות  להיכנס)  שזכה  עלו (מי  ואח"כ  יו"ט  לכבוד  סעודה  ביהכ"נ  גבאי 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  אבל   – ומשקה  למזונות   – נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
דורנו לא נטל ידיו לסעודה אחרי הנ"ל, להוציא פעם אחת בי"ט כסלו תשי"ב" 
(הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר). מאידך, בכמה מקומות של ציבור אחב"י הספרדים 
כהנ"ל,  חשש  ואין  מסודרות  גדולות  בסעודות-מצווה  שהורגלו  החסידים  או 

יש שהחזירו עטרה ליושנה.
22. היום-יום ח"ב, ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, י"ט כסלו תרפ"א. וראה 

אג"ק הריי"צ שם ח"א עמ' קכב. 
בבות'  'ארבע  ניגון  את  זה  ביום  בהתוועדות  לנגן  נהגו  הדורות,  בכל   .23

לאדמו"ר הזקן. 
התוועדות  בסיום  זה  ניגון  לנגן  הרבי  שציווה  האחרונה  שבפעם  להעיר,  ויש 
 ..." אמר:  עמ' 193,  ח"ב  תורת-מנחם  ה'תשמ"ט,  טבת  כ"ד  ערב  שמות,  ש"פ 
ידוע  (שהרי  הכלל  מן  יוצא  באופן  הזקן,  רבינו  של  בבות  הד'  ניגון  עתה  ינגנו 
גודל הזהירות שלא לנגן ניגון זה כי אם בזמנים מיוחדים)". ואכן מכאן ואילך 

ניגנו לא ניגנוהו עוד, ובמקומו ניגנו 'א-לי אתה'. 
24. כגון: י"ט בכסלו תשכ"ב, תשכ"ד. ש"פ מקץ תשכ"ד.

25. ראה שיחת ש"פ תולדות תשי"ד, ועוד.
תשנ"ט)  ברוקלין  זליגזאן,  שי'  אהרן  מיכאל  ר'  (להרה"ח  החגים'  'חג  ס'   .26

עמ' 66.
27. היום-יום דהיום.

28. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"י עמ' שכב, ח"ט עמ' שנד.
29. אג"ק חכ"ב עמ' עו.

30. סה"ש תש"נ ח"א עמ' 182, תנש"א ח"א עמ' 191, ועוד.
31. סה"ש תנש"א עמ' 191.

32. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' תקנג. ח"ב עמ' תעד.
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ארצנו  משמר  על  העומד  לדורינו,  נאמן  ומנהיג  רועה 
ונוחם  עדוד  נטפי  עלינו  מרעיף  הנצחית  ותורתנו  השלמה 
מזיו  עלינו  ומקרין  שלוה,  בתקופות  גם  כמו  קשות  בשעות 
נדע  ושנותיו בנעימים ולא  ימיו  חכמתו ותורתו, שיאריך ה' 
מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד ירדפוהו עדי יזכה במהרה 

לעלות לציון בביאת גואל צדק.
בני  ועבור  עבורנו  להעתיר  מבקשים  הננו  זו  בהזדמנות 
לאור  במיוחד  וברוח,  להתברך בהצלחה בגשם  משפחותינו 
הקדושה,  בארצנו  השורר  הקשה  והכלכלי  הבטחוני  המצב 
וכן בחינוך צאצאינו כיהודים טובים וגאים ברוח ישראל סבא 

וגם אנו לא נדע מכל צרה וצוקה ובכל אשר נפנה נצליח.
מברכים ומתברכים [...]

קהילת  (רב  גרוס  הרב  הרבנים:  חתמו  ובראשונה  בראש 
הרב מוסקאוויץ  גור וראש הכולל), הרב שיינין (רב העיר), 
זצ"ל,  העיר)  (רב  אליזרע  ישראל  הרב  ממעליץ),  (אדמו"ר 
בעל  זצ"ל,  אריבי  סעדיה  והרב  זצ"ל  דרעי  חנניה  הרב 
מפיטסבורג  האדמו"ר  וכן  שכונות.  רבני  אסא",  "מדאני 
("הק' מרדכי ישכר בער בן רחל לייפער בהגה"ק מפיטסבורג 

זצוקללה"ה") שנסתלק מעמנו לאחרונה.
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"יש להתמסר לרבי והוא 
יד אג לכל הנצרך"

לא מאוחר להשפיע על 'מניין יהודים' • שלוש הצעות הכנה לקראת יום 
ההילולא י' שבט • ההתקשרות היא על ידי לימוד תורתו • הריקוד שנמשך 

חמש-עשרה דקות! • רשמים מהתוועדות בלתי נשכחת

יום שני, י"ח כסלו
התמים יהודה ליב גרונר הכריז בבית-המדרש - בשם 
השמות  רשימת  את  במזכירות  היום  שימסרו   - הרבי 
יהודים שקרבו כהכנה לי״ט כסלו (בהמשך  של ה״מנין" 

לההוראה דשבת-פרשת בראשית),
בימים אלו כתב הרבי מכתב אל המשתתפים באסיפה 

להחזקת המוסדות מל״ח, מחנה-ישראל וקה״ת.
במכתב מאריך הרבי עד כמה היו מוסדות אלו יקרים 
אצל כ״ק אדמו״ר הכ״מ שהיה מתעניין בכל פרט ופרט, 
אדמו״ר  מכ״ק  מקבלים  היו  ההוצאות  מימון  כל  ואת 
הכ״מ בעצמו שהיה דואג באופן אישי להחזקת המוסדות 
ואילו  מגביות וכו׳,  פעם  אף  נעשו  לא  זה  ומטעם  הנ״ל, 
מההסתלקות נפסקה ההכנסה, ולכן מוטל על כל-אחד-
ואחד מהמקושרים אליו לדאוג מיד עבור קיום המוסדות 

מל״ח, מחנה-ישראל וקה״ת.
מאנ״ש  לרבים  היום  שנשלח  כללי-פרטי  במכתב 
והתמימים במענה על מכתביהם כותב הרבי: "הפ״נ שלו 
נתקבל, ואקראהו בל״נ על ציון כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ, 
ביום י״ט כסלו הבע״ל וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי 
ימלא  והשי״ת  ברכתו  יתן  בטח  מבחיוהי,  יתיר  עלמא 

ברכתו בגשמיות וברוחניות".
ופדות  גאולתנו  חג  "בברכת  מכתבו  את  חותם  הרבי 

נפשנו ופ״ש כל החבורה תי׳".

ליל חג הגאולה, י"ט כסלו
לקראת י״ט כסלו חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה׳תשי״א 
בכל  שי׳  אנ״ש  לכללות  מברק  לשלוח  הרבי  הואיל   -

מרחבי תבל, וזה לשונו הקדוש:
"בקשתי מאנ״ש להתוועד ביט״כ ובנר החמישי הבע״ל 
בהשתדלות לצרף גם שלא מאנ״ש ולסדר הפצת מעינות 

דא"ח חוצה.
"בברכת הצלחה, מ.ש".

יום שלישי, חג הגאולה י"ט כסלו
היום מסרו כולם פ"נים לרבי, טרם נסיעתו ל"אהל".

אנ״ש  כל  ועמו  12:30 בשעה  ל״אהל"  נסע  הרבי 
אמר מעט מנוסח ה״מענה לשון",  הרבי  שי׳.  והתמימים 

ואח״כ החל לקרוא פ״נים.
הרבי עמד במשך שעות רבות בקור העז וקרא פ״נים, 
ומפעם לפעם כשהקור התגבר חכך את ידיו הק׳ זו בזו. 
לפני  ספורות  דקות  16:45 בשעה  מה״אהל"  חזר  הרבי 

השקיעה.
שבו  האוכל  לחדר  הרבי  נכנס  ערבית  תפלת  אחרי 
הקבוע  במקומו  וישב  מתוועד,  הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  היה 
מסביב לשולחן הסבו  הכ״מ.  בשולחנו של כ״ק אדמו״ר 
הרש״ג, וזקני ורבני החסידים כמו הרב שמואל לוויטין, 
הרב  דזייקאבסאן,  ישראל  הרב  סימפסאן,  אליהו  הרב 
ניסן טלושקין, ועוד, ומסביב עמדו אנ״ש והתמימים שי׳.
הרבי  ופירות.  מזונות  משקה,  מונח  היה  הרבי  לפני 

אמר "לחיים" וכן ענה "לחיים ולברכה" לכל הקהל.
אחר-כך ניגנו את הניגון ד׳ בבות (בניצוחו של המנגן 
לעבר  הניגון,  בעת  הביט  הרבי  זלמנוב).  שמואל  הרב 
בעיניו,  עמדו  ודמעות  הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  של  מקומו 

ולזמן מה עצם את עיניו הק׳.
במשך כל זמן ישיבתו בשולחן, לא דיבר הרבי מאומה 
בחיים  הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  לפני  ישיבתו  בעת  כדרכו 

חיותו בעלמא דין.
לנהור  גדול  קהל  החל  ערבית  תפלת  לאחרי  מיד
בית-המדרש  קירות  על  הרבי.  להתוועדות  ל״770" 
לשמוע  יוכל  העצום  הקהל  שכל  כדי  רמקולים  הותקנו 
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שבת-קודש פרשת וישלח
ט"ז בכסלו

לה'  והיתה   – עובדיה  "חזון  הפטרה:  שחרית. 
המלוכה" (עובדיה א)1.

יום שני
ח"י בכסלו

הלימוד  בסדר  התניא  ספר  לימוד  סיום   – היום 
[וכן  נ"ע2.  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  כתקנת  ד'חת"ת', 

נהגו לסיים את לימוד לוח 'היום יום'. וראה להלן].
המסכת  את  בכלל)  (והיום  היום3  עד  לסיים  יש 

שקיבל עליו כל אחד ואחד בחלוקת הש"ס אשתקד.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

תכנון ההתוועדויות ברוב עם:
* יש להכין "תכנית מפורטת איך לנצל יום זה [י"ט 
רישומו  שיהיה  ובאופן  המעיינות,  להפצת  בכסלו] 
כיוון  זה,  שלאחרי  והחודשים  השבועות  במשך  ניכר 

שנקרא ראש-השנה לחסידות ודרכי החסידות"4.
* "פשט המנהג, אשר עיקר ההתוועדות די"ט כסלו 
הוא באור ליום כ' כסלו, כי הגאולה מהמאסר הייתה 
בעת תפילת מנחה, שלוש שעות אחר זה היה בדירת 

מנגד בייסורים נפשיים וכו'.
"בכל זאת, הרי בכמה וכמה מקומות מתוועדים גם 

באור לי"ט כסלו, וברכת חסידים עליהם תבוא.
"בכלל, שני אופנים בהתוועדות:

שישתתפו  בכדי  בעיר,  רבים  במקומות  לסדרה  א) 
גם אנשים כאלו אשר למקום אחר לא היו באים.

אז  אשר  אחד,  במקום  המתוועדים  כל  לאסוף  ב) 

1. ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
2. וראה להלן הערה 44.

3. ובמדובר להלן על י"ט בכסלו עצמו, הכוונה לחגיגת הסיום ברבים.
עד  המסכת דחלוקת הש"ס  את  לסיים  יכול היה  אדם שלא  לשאלה אודות 
עד  לסיים  עניין  איזה  יש  והאם  אחר-כך,  להשלימה  צריך  האם  בכסלו,  י"ט 
כ"ד בטבת [תאריך חלוקת הש"ס בשנים תרס"ג-תשי"ב, כמובא לקמן], ענה 
927 גיליון  חב"ד',  'כפר  בשבועון  (נדפס  כמובן."  ישובח,  ההקדם  "וכל  הרבי: 

עמ' 21).
4. אג"ק חט"ז עמ' קלב.

עם  תהיה  ההתוועדות  מלך,  הדרת  עם  ברוב   – הנה 
הזקנים והגדולים שבחבורה וכו'.

– ריבוי הכמות, או עילוי האיכות, וידועה השקלא-
וטריא מי מהם עדיף...

לי"ט  אור  הראשון,  בלילה  אשר  בזה,  "והצעתי 
(ויודיעו שם אודות  שונים5  במקומות  יתוועדו  כסלו, 
כסלו6,  לכ'  אור  ולמחרתו,  דלמחר).  ההתוועדות 

יתאספו במקום אחד להתוועדות..."7.
* כדאי ונכון שכל אחד ואחד יערוך התוועדות (ומה 
טוב – ג' התוועדויות, "בתלת זימני הווי חזקה" – אחת 
בעצמו ושתיים על-ידי שלוחיו, או שמשתתף בעצמו 
י"ט  בליל   – שונים  בזמנים  שנערכות  כיוון  בשלושתן 
בכסלו, ביום י"ט בכסלו, ובפרט קרוב לסיומו ובאופן 
עשר  (בכל  עצמו  עם   – בכסלו)  כ'  בליל  גם  שיומשך 
כוחות נפשו), עם בני ביתו, עם חבריו וידידיו וכיו"ב 
גם  הוא  ואחד  אחד  שכל  יותר  עוד  להדגיש  כדי   –
משפיע, וכמו שכתוב (בשייכות להגאולה) "והשיב לב 

אבות על בנים ולב בנים על אבותם"8.
נשיא דורנו לאחד מראשוני  הצעות כ"ק אדמו"ר   *
בכסלו  י"ט  התוועדות  לעריכת  בקשר  שלוחיו, 

בישיבה9:
לפרסם מראש את תאריך ההתוועדות ואת סיבתה 
המקום;  יהודי  על-ידי  הנקראת  בעיתונות  בקצרה 
להכין מבין התלמידים כאלו שיחזרו מאמר או על-כל-
מהם  מנגנים  קבוצת  לסדר  וכן  דא"ח;  עניין של  פנים 
לתלמידים,  רוח  רוממות  תהיה  שבזה  מסודר,  בסדר 
וכן  סופרים',  'קנאת  גם  ביניהם  הדבר  יעורר  ובטח 
יעשה את הרושם המתאים על אנשי העיר והסביבה10.

5. בכל מקום ומקום האפשרי – ספר-השיחות תנש"א ח"א עמ' 178.
בתוך  ונמשכה  המנחה),  תפילת  (בעת  היום  חצות  לאחר  הייתה  הגאולה   .6
החסידים);  לדירת  שהגיע  עד  וכו'  השעות  ג'  (לאחרי  בכסלו  דכ'  הלילה 
ומטעם זה נהגו רבותינו נשיאינו לסדר ההתוועדות די"ט בכסלו – באור לכ' 
(ספר- לרבים  הוראה  זו  הרי   – ובפירסום  ברבים  כן  שנהגו  ומכיוון  בכסלו. 

השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 155, וש"נ).
7. אג"ק ח"ה עמ' מח. ספר המנהגים עמ' 93.

8. סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 166.
9. בעיר מרקש במרוקו, אג"ק ח"ח עמ' קמו.

תורה  שלעת-עתה אינם שומרי  על הזמנת אישי ציבור  10. בקשר לביקורת 
ומצוות וכו' לאירועים כיו"ב – ראה תגובת הרבי שנדפסה ב'התקשרות' סוף 

גיליון יז.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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הרשע  הגדרת  לפי   – רשע  נקרא  הוא  הרי  דאורייתא 
בדיני כשרות עדים.

מיחה –  בידו למחות ולא  שיש  ממי  ואולם, הלימוד 
הרי הוא לימוד בדרך של "קל וחומר":

בהימנעות מקיום מצווה המוטלת על האדם יש יותר 
של  ברשעותו  מלמחות  מהימנעות  עול  ופריקת  עזות 
ההימנעות  לעומת  'קל'  מעשה  הינו  המחאה  אי  אחר. 
"קל  של  בדרך  הינו  הלימוד  כן,  אם  המצווה.  מקיום 
על  משיתה  מעשה 'קל',  מחאה, שהיא  אי  אם  וחומר": 
האדם תואר 'רשע', בוודאי שההימנעות מקיום מצווה, 

שהיא מעשה 'חמור', תשית עליו תואר זה. 
וקל  שכן  "כל  הזקן,  רבינו  לשון  כי  כן,  אם  נמצא, 
וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה", 

הינו לשון מזוקק ומדיוק.

(רשימות רבי על תניא, עמ' כה)

שני סוגי אהבה ויראה
בלשון  הזקן  רבינו  נוקט  התניא  לספר  בהקדמה  גם 

"כל שכן וקל וחומר": 
החיסרון  את  לבאר  הזקן  רבינו  מאריך  בהקדמה 
ללא  ספר  מתוך  עצמאי  בלימוד  לכאורה,  הקיים, 
שמיעת הדברים מהרב באופן ישיר ובהדרכתו, ומסביר 
הפרטי  מקומו  מכיר  להיות  זוכה  אדם  כל  ש"אין 
שבתורה" – ללמוד מתוך התורה את ההוראות הנוגעות 
מן  דעות  חילוקי  ישנם  בלימוד  וכי  שלו,  ה'  לעבודת 

הקצה אל הקצה.
ובלשונו הזהב:

ופרטי  ופרט  בכלל  לידרש  התורה  שניתנה  "ואף 
הרי  מישראל המושרשת בה,  פרטית  נפש  פרטות לכל 
אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. 
ולבנינו  לנו  הנגלות  והיתר  איסור  בהלכות  אף  והנה, 
הקצה  מן  ואמוראים  תנאים  מחלוקת  ראינו  מצאנו 
וכל  חיים...  אלוקים  דברי  ואלו  ואלו  ממש,  הקצה  אל 
שכן וקל וחומר בהנסתרות לה' אלוקינו דאינון דחילו 
דיליה  שיעורא  לפום  חד  דכל  ולבא  דבמוחא  ורחימו 

לפום מה דמשער בליביה...".
וחומר",  וקל  שכן  "כל  רבינו,  של  לשונו  כאן,  גם 
מדויקת ביותר – ההנחה שבלימוד העניינים של אהבת 
בני  בין  דעות  לחילוקי  הסתברות גבוהה  ה' יש  ויראת 
שכן"  ב"כל  הן  נלמדת  התורה,  בהלכות  מאשר  האדם 

והן ב"קל וחומר".
"דחילו  של  סוגים  שני  שישנן  בחסידות  מבואר 

כתוצאה  הנוצרות  שכליות,  ויראה  ורחימו": א) אהבה 
טבעיות,  ויראה  אהבה  ב)  שכלית.  והתבוננות  מעיון 
נוצרות  ואינן  ישראל  איש  כל  בנפש  המוטבעות 
בהתבוננות  צורך  שיש  אלא  ומחשבה.  מהתבוננות 

ומחשבה על-מנת לחשוף אותן ולהביאן לידי גילוי.
גבוהה  הסתברות  יש  והיראה  האהבה  סוגי  בשני 
שההסתברות  אלא,  אדם.  בני  בין  דעות  לחילוקי 
שכליים  ויראה  אהבה  בענייני  דעות  לחילוקי  הגבוהה 
נלמדת ב"קל וחומר", ואילו זו שבענייני אהבה ויראה 

טבעיים נלמדת ב"כל שכן":
חילוקי דעות שייכים דווקא בענייני שכל, אך אהבה 
ויראה טבעיות אינן תלויות בהבנת ושכל האדם, שרק 
אלה  ויראה  אהבה  שבענייני  מסתבר  לא  אותן.  מגלה 
יהיו חילוקי דעות קיצוניים – הלוא רגשות אלה נובעים 

מעצם הנשמה השווה בכל ישראל. 
הנובעים  מעטים,  חילוקים  קיימים  זאת,  בכל 
כן,  ואם  האלו.  הרגשות  בגילוי  השכל  ממעורבות 
 – "חמור"  לדבר  נחשבים  אינם  הללו  הדעות  חילוקי 
שיש בו הסתברות גבוהה לחילוקי דעות. הלימוד הוא, 
יש  הגלויים  בדברים  אם  שכן" –  של "כל  בדרך  אפוא, 
חילוקי דעות מן הקצה אל הקצה, אזי, "כל שכן" שיהיו 
בשכל  (מעט)  התלויים  טבעיים,  ויראה  אהבה  בענייני 

בענייני נסתרות, חילוקים מאדם לאדם.
לעומת זאת, הפער שבין חילוקי דעות בענייני איסור 
יותר.  הרבה  גדול  שכליות  ויראה  אהבה  לבין  והיתר 
חילוקי הדעות בענייני איסור היתר הם בעניינים גלויים 
לחילוקי  ההסתברות  כן  ועל  הצדדים,  לכל  וברורים 
דעות 'קלה' ביחס לחילוקי דעות בענייני אהבה ויראה 

שכליים שהם לפי שכלו האישי של כל אדם.
מעתה, מובן הדיוק בלשון רבינו הזקן:

כיוון שאף בענייני איסור והיתר יש חילוקי דעות מן 
אדם  בין  חילוקים  שיהיו  שכן"  "כל  הקצה,  אל  הקצה 
וחומר"  ו"קל  טבעיים,  ורחימו  דחילו  בענייני  לאדם 

שיהיו בענייני אהבה ויראה שכליים. 
(רשימות הרבי על תניא, עמ' יא)

הזקן  רבינו  לשון  את  גם  ומבאר  מוסיף  הרבי 
את  ה'  הפסיק  "אילו  ב:  פרק  והאמונה  הייחוד  בשער 
כדרכם  במורד  וניגרים  חוזרים  המים  היו  כרגע  הרוח 
שהיא  וטבעם... וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין 
סוף"  ים  מקריעת  יותר  ופלא  והפלא  מהטבע  למעלה 
התניא, עמ' שנג). אך מפאת קוצר  (רשימות הרבי על 

הגיליון לא הרחבנו בעניין זה.
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את דברי הרבי. בבית-המדרש שררה צפיפות נוראה, לא 
השולחנות,  על  עמדו  מנוצלת,  הייתה  שלא  פינה  הייתה 
ניתן  שהיה  דבר  כל  ועל  החלונות  על  הספסלים,  על 

להיתלות עליו.
בהתוועדות נכחו למעלה מ-600 איש. ומספרים שמאז 
כזה  קהל  היה  לא  לארה״ב  הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  של  בואו 

ב״770".
בשעה 20:00 נכנס הרבי להתוועדות. להלן כמה נקודות 
ההתוועדות  ממהלך  מפורט  תיאור  עם  הק׳  משיחות 

המרשימה והמרגשת:
שני  אודות  לדבר  הרבי  החל  ההתוועדות  בתחילת 
העניינים שנתחדשו בי״ט כסלו – שלכל-אחד-ואחד מבני 
ושהחסידות  החסידות,  תורת  את  ללמוד  מותר  ישראל 
אדה״ז  שכאשר  את הידוע  וסיפר  בשכל אנושי.  נתלבשה 
הרבי   – והבעש״ט  המגיד  רבותיו  אליו  באו  במאסר  היה 
שפעם ביקר כ״ק  שהם באו מלובשים בגוף, וסיפר  העיר 
בית   - קרעפוסט"  ב״פעטראפאוולסקין  אדמו״ר  מו״ח 
(אדמו״ר  אביו  ושאלו  בו  היה  אדה"ז  שכ״ק  האסורים 
אנשים...  לשלשה  בחדר  מקום  יש  באם  נ״ע)  מהורש״ב 
אותם  שאל   - בגופותיהם  מלובשים  שבאו  מוכח  ומכאן 
אדה״ז מהי הסיבה למאסרו, וענו לו שישנו קטרוג בשמים 
על-זה שמגלה חסידות ברבים, ושאל האם להפסיק זאת, 

וענו לו מכיוון שכבר התחלת תמשיך הלאה.
ואמר הרבי, שלאחר ש״דידן נצח", ששיטתו של אדה״ז 
ניצחה בבית-דין של מעלה, מוטלת החובה על כל יהודי 

ללמוד חסידות.
תורה"  ה״בני  אל  הרבי  התייחס  השנייה  בשיחה   *
הטוענים שחבל על הזמן ללמוד חסידות, כי באותו הזמן 
אפשר ללמוד הרבה נגלה ולחדש חידושים וכו', והסביר 
אפשר  ל״מעין"  שנמשלה  "חסידות"  ע״י  שרק  בארוכה 
ללמוד תורה לשמה, בטהרה וכו' ולאמיתו של דבר לימוד 

החסידות יוסיף חשק והבנה גם בנגלה דתורה.
* השיחה השלישית נסבה אודות התקשרות לכ״ק מו״ח 
אדמו״ר, שישנם כאלו המחלקים בין הרביים וחוקרים מי 
יותר גדול וכו׳ - והאמת היא שאין שום חילוק כי "ממלא 
מקום" פירושו שהוא ממלא את כל המקום בכל הפרטים, 
משיח,  כמו  "רב"  וגם  "מלך"  גם  הוא  רבי  של  וענינו 
דיפוצו  הענין  גם  ניתוסף  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  שאצל  אלא 
מעינותיך חוצה, שלא היה בדורות הקודמים, כמו שהוא 

בדורנו לפני בוא המשיח.
הצעות — כהכנה  השיחה הציע הרבי שלוש  * בהמשך 

ליום היארצייט (יו״ד שבט):

א) ללמוד חמשה פרקי משניות — כנגד נפש רוח נשמה 
חיה יחידה — עד היארצייט (בעל-פה או בפנים, עם ריבוי 
חיזוק  יהיה  ועל-ידי-זה  מפרשים),  קצת  או  מפרשים 
בההתקשרות לכ״ק מו״ח אדמו״ר בנפש רוח ונשמה חיה 
ר׳  של  הצעה  שזוהי  (והוסיף,  כל-אחד-ואחד  של  יחידה 
משה פנחס הכהן כץ - וכל האומר דבר בשם אומרו מביא 

גאולה לעולם, ובמילא עי״ז יקרבו את הגאולה).
וכשסיימו  המשניות,  את  לחלק  וציווה  הפסיק,  הרבי 
ללמוד  על-עצמם  לקחו  לא  שעדיין  אלו  אמר:  לחלק 
שלא  ובוודאי  עבורם,  הפעם  עוד  מחר  יחלקו  משניות, 
ליארצייט,  עד  זאת  שיסיים  לכאו״א  להזכיר  צורך  יהיה 
מצוה  וכל  בחביבות,  על-עצמם  זאת  קיבלו  כולם  שהרי 
שקיבלו בחביבות אפילו גזירת המלכות לא יכולה לבטל 

זאת.
מו״ח  שכ״ק  באתי  לגני  ד״ה  במאמר  בקי  להיות  ב) 
אדמו״ר הו״ל ליום ההסתלקות שלו כדי שיהיה מן המוכן 
במבוכה  נמצא  כאשר  ובמיוחד  לזמן,  מזמן  בו  להרהר 
ש״פגע בך מנוול זה״ וכו׳, יחשוב  או שישנם ספיקות או 
גם  על-זה  ובנוסף  במקצתו),  או  (בכולו  בהמאמר  אז 
הדבר  עצם  הנה  בהמאמר,  מהרהר  כשאינו  הזמן  בשאר 
בהתקשרות  הוא  על-ידי-זה  בזכרונו,  חקוק  שהמאמר 
רבי  דער  זיך  "האט  בתורתו  כי  הרבי,  עם  תמידית 
אפגעגעבן צו חסידים", וסיפר שאחד שאל פעם את הרבי 
במכתב שמאחר שהוא לא ראה אותו - והיה נדמה לו שגם 
לו  ענה  ההתקשרות?  תהיה  במה   - אותו  ראה  לא  הרבי 
ושמירת  תורתו,  לימוד  על-ידי  היא  שההתקשרות  הרבי 
מופתים, או על- התקנות, ולא כתב לו שיתקשר על-ידי 

ידי שיבוא לראותו וכיוצא בזה.
ג) נתינה לצדקה, בכל יום, עד  היארצייט, ולכוון בעת 
הנתינה שזוהי מצות הקב״ה, ובוודאי יועיל להתקשרות.

* הרבי סיים שעל-ידי קיום ג׳ הצעות הנ״ל, שהם כנגד 
ג׳ עמודים שעליהם העולם עומד, לימוד משניות - תורה, 
צדקה -  וגמ״ח עם נפשו,  המאמר - תורה עבודה  לימוד 
גמ״ח, יוכלו לעלות - נשמות בגופים - יחד עם כ״ק מו״ח 
״רועי  שהרי  עולה,  שהוא  העליות  בכל  הכ״מ,  אדמו״ר 
ישראל לא יפרדו מעל צאן מרעיתם״ ו״הוי׳ יראה ללבב״ 
- שמקיימים את ההצעות הנ״ל בלבב שלם ובנפש חפיצה, 
ואז אפשר לקוות שבכל יום ויום יבוא הרבי, נשמה בגוף, 
ויוציא אותנו מהגלות, וכפי שמשיח אמר לריב״ל ״היום - 

אם בקולו תשמעון", במהרה בימינו אמן.
* בשיחה הרביעית אמר הרבי "הדרן" על הש״ס בקשר 
זאת  קישר  ההדרן  ובסיום  שחילקו,  משניות  הש״ס  עם 
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במסכת  הראשונה  המשנה  את  וביאר  הש״ס  עם התחלת 
ואת  נגלה,  עפ״י  ואברים  חלבים  הקטר  בענין  ברכות 
תורה״  ״בני  אצל  שה״חלב"  ה׳ -  מזה בעבודת  ההוראה 
הוא - כאשר לומד ומבין ענין מסוים לעומקו יש לו מזה 
שכאשר  לה׳",  "כליל  ה״חלב"  את  להקטיר  ועליו  הנאה, 
שישנו  ומוצא  ממנה,  ונהנה  מאוד  יפה  סברא  מחדש 
את  לבטל  עליו  להיפך,  שאומרים  "רשב״א"  או  "רש״י" 
סברתו, גם אם עפ״י שכלו היא הסברא הכי יפה ואפשר 
לנו  אין  אנו  כי  בש״ס,  קושיות  הרבה  על-פי-זה  לתרץ 

אלא מה שנאמר בש״ס ופוסקים עד השו״ע.
התלונן  סיפר הרבי, שראש ישיבה מסוים  בקשר לכך 
מאות  ארבע  שנולד  אשם  הוא  וכי  באמרו:  פעם  בפניו 
שנה יותר מאוחר? והרי אם היה נולד בזמנם היה בוודאי 
היא  זו  וכי  ה״אחרונים",  מראשוני  או  מה״ראשונים" 
אשמתו שהמלאך היה עצל, והוציא את נשמתו מ״אוצר 

הנשמות", ארבע מאות שנה יותר מאוחר?".
* בשיחה החמישית הזכיר הרבי את ה״הצעה" שהציע 
על  יפעל  אחד  שכל  זו  שנה  בראשית  ש״פ  בהתוועדות 
לי״ט כסלו,  "מנין יהודים" במחשבה דיבור ומעשה, עד 
לי״ט  עד  "מנין"  לארגן  בעז״ה  הצליחו  שהרבה  ואמר 
לא  ועדיין  חלק  על  רק  לפעול  הספיקו  והרבה  כסלו, 
בזה  לעסוק  התחילו  לא  עדיין  והרבה  "מנין",  השלימו 
זה  אין   =] פארפאלן"  קיין  ניטא  איז  "עס  ואמר  כלל, 
דבר אבוד] ויכולים להשלים את ה״מנין" הנ״ל עד ליום 
איז  פריער  "וואס  באמרו  וסיים  שבט,  יו״ד  היארצייט 

בעסער" [= כמה שמוקדם עדיף יותר].
שכאשר  בסיפור  הרבי  התחיל  השישית  השיחה  את   *
אדמו״ר  את הנשיאות מאביו -  קיבל  אדמו״ר  כ״ק מו״ח 
והוסיף,  וברחמים,  בחסד  יהיה  שזה  ממנו  ביקש   - נ״ע 
שהרבי אמר פעם שרבותינו נתנו את הכול, ועל החסידים 
חיי  בבני  למטה  שיומשכו  לברכות  "כלים"  לעשות  רק 

ומזוני רויחא, וה״כלי" הוא ענין השלום. 
בסיום  הנאמר  ל״הדרן״)  (כהמשך  באריכות  וביאר 
הש״ס ש״לא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום״ 

- ש״שלום" ענינו בלי גבול המחבר ב׳ הפכים.
הרבי סיים את השיחה באמרו, שינגנו עתה את הניגון 
ויצא,  (בש״פ  לעיל  שנתבאר  חלאפצי",  זשוריצי  "ניע 
ועל-ידי-זה  הרבי  עם  יתקשרו  מעשה  כסלו) ובשעת  ט׳ 

יומשכו כל ההשפעות.
כל הקהל התחיל לנגן את הניגון הנ״ל, והרבי הניף את 
ידיו הק׳ בעוז להגברת השמחה. לפתע הפסיק הרבי לנגן 
מוגבל,  הוא  נברא  כל  הרבי,  ואמר  השתתק.  הקהל  וכל 

כי הוא מוגדר בהגדרות הגוף, והעצה היחידה לבטל את 
גדר,  פורצת  שמחה  כי  השמחה,  על-ידי  הוא  ההגבלות 
ובעת  במאוד,  גדולה  בשמחה  הניגון  את  שינגנו  ולכן 
כל  יתבטלו  שעל-ידי-זה  בלבו  כל-אחד  יהרהר  הניגון 

ההעלמות וההגבלות ויתקשר לרבי.
זשוריצי  "ניע  הפעם  עוד  בעצמו  לנגן  התחיל  הרבי 
גדולה, ולפתע  וכל הקהל ניגנו עמו בשמחה  חלאפצי", 
נעמד הרבי מלא קומתו ורקד על מקומו, במשך כחמש 
עשרה דקות! אין מילים לתאר את ההתרגשות הקדושה 

ואת השמחה הגדולה שאחזה בקהל באותם רגעים. 
אינם  שלעת-עתה  יהודים  כמה  גם  נסחפו  בשמחה 
אחרי  כוחם.  בכל  שרקדו  תורה-ומצוות  שומרים 
ההתוועדות סיפרו מכיריהם שריקוד זה שינה את מהלך 

חייהם מן הקצה אל הקצה.
הפסק  נעשה  שעתה  הרבי,  אמר  השביעית  בשיחה   *
מה עד להתוועדות הבאה, אמנם בטרם שאסיים ברצוני 
עניין נוסף, וביאר בארוכה את אגה״ק של אדה״ז  לבאר 
ה׳  והגדיל  "הפליא  כותב  הוא  שבו  כסלו  י״ט  אודות 
לעשות בארץ", והסביר שכל הניסים הכי גדולים צריכים 

להיות כאן למטה בארץ.
לגמרי  להתמסר  שצריכים  ההתוועדות,  את  וסיים 
לרבי, והוא כבר ידאג לכל הנצרך, ובאם יוצרכו לענייני 
לניסים  אפילו  או  בגלוי,  לניסים  או  השגחה-פרטית, 
שהרבי ידאג שגם  הטבע לגמרי הרי בוודאי  מן  למעלה 

זה יהיה, והעיקר הוא שיתמסרו אליו לגמרי מכל וכל.
"כי  בשירת   .00:30 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
בשמחה" יצא הרבי מביהמ״ד, וכל הקהל המשיך לרקוד 

בשמחה עצומה במשך זמן רב אחר כך.

יום רביעי, כ' כסלו
של  התוועדות  התקיימה  חסידות  סדר  בזמן  הערב 
(בהסכמתו של הרבי).  הישיבה  של  התמימים בפנימייה 
דובינסקי,  משה  הרב  היו  בהתוועדות  המשתתפים  בין 
גוראריה,  (בר״מ)  נתן  רסקיו,  דוד  כהן,  יואל  התמימים: 
שלום מרוזוב, משה לברטוב, דובער יוניק, משה גרונר, 
יוסף רייצעס, ישראל גורדון, אלי׳ גרוס שיחיו ועוד רבים 

מהתמימים.
אתמול  שהיו  מהגילוים  גדולה  בשמחה  היו  כולם 
בהתוועדות הרבי, וחזרו על השיחות וכו', ודיברו אודות 
לעבר  בריקודים  הלכו   23:00 ובשעה  לרבי,  התקשרות 
שהרבי  חלאפצי"  "ניע זשוריצי  הניגון  עם  ורקדו  ״770״ 

רקד בו אתמול בהתוועדות.
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דיוק הלשון בספר התניא
האם ישנו הבדל בין המינוחים "כל שכן" ו"קל וחומר"? האם הופעתם יחד 

איננה כפילות מיותרת? • הימנעות מחובת המחאה אל מול עבירה על דברי 
סופרים – מה חמור יותר? • שני סוגי רגשות 'אהבה' ו'יראה' • דיוק נפלא 
מתורת רבינו, בלשונו הזהב של ספר התניא • לרגל חג הגאולה י"ט כסלו

"כל שכן" ו"קל וחומר"
ספר  של  בתיבותיו  מאוד  דייק  הזקן  רבינו  כי  ידוע 
התניא, וכי כל מילה או ציטוט, אף אלה שבאו עבור יופי 
לתוכן  להפליא  ומתאימה  מדויקת  משמעותם  המליצה, 

העניין המדובר.
הביטויים: "כל שכן" ו"קל וחומר", ביטויים דומים הם 
ומשמעותם, לכאורה, זהה. לשון שגור הוא בספרים: "כל 
שכן וקל וחומר". כך כותב בפירוש בספר "התשבי" לרבי 
בין  לי שאין הפרש  אליהו בחור (ערך "כל שכן"): "נראה 
קל וחומר וכל שכן, שהרי לפעמים יבואו שניהם יחד על 
יבואו שניהם זה אחר זה לחזק  עניין אחד... גם לפעמים 

העניין, כאומרם: כל שכן וקל וחומר".
זה,  לשון  פעמים  כמה  הזקן  רבינו  נוקט  התניא  בספר 
("מראי  התניא  על  ברשימותיו  וחומר".  וקל  שכן  "כל 
בינונים")  של  לספר  קצרות  והערות  הגהות  מקומות, 
שמילים  אדמו"ר,  כ"ק  של  הברורה  עמדתו  מתחוורת 
מזו,  שונה זו  נושאות משמעות  אלא  הלשון  אלו כפילות 

ונכתבו בדיוק רב.
שני  משקף  וחומר",  "קל  לבין  שכן"  "כל  בין  ההבדל 

אופנים בלימוד: 
הבדל  ביניהם  שיש  מקרים  בין  נעשה  וחומר"  "קל 
ניכר; לאחד יתרון משמעותי שמחשיבו כ"חמור" לעומתו 

המקרה ה"קל". 
לעומת זאת, "כל שכן" מבטא החלת דין בין שני מקרים 
נחשבים "קל"  והם אינם  כה ניכר  ביניהם אינו  שהחילוק 

ו"חמור" ביחסיהם זה לזה.

מיהו 'רשע'?
שדבריו  משום  האופנים  שני  את  מזכיר  הזקן  רבינו 

נלמדים על-ידי שניהם, כדלהלן.
בליקוטי-אמרים פרק א: 

אחר- [ואם  גמור  רשע  נקרא  עוונות  שעושה  "בשעה 
על  העובר  ואפילו  גמור].  צדיק  נקרא  תשובה  עשה  כך 
איסור קל של דברי-סופרים מקרי רשע, כדאיתא בפרק ב 
דיבמות ובפרק קמא דנדה. ואפילו מי שיש בידו למחות 

ולא מיחה נקרא רשע [בפרק ו דשבועות]". 
איזו  במבטל  וחומר  וקל  שכן  "וכל  מוסיף:  ואחר-כך 

מצוות-עשה שאפשר לו לקיימה". 
עשה נקרא "רשע",  מקיום מצוות  שהנמנע  מסקנה זו, 
נלמדת בשני האופנים, "כל שכן" ו"קל וחומר" – "כל שכן" 
מכך שהעובר על איסור קל של דברי סופרים נקרא רשע, 
מיחה  ולא  למחות  בידו  שיש  שמי  מכך  וחומר"  וב"קל 

נקרא רשע.
ביאור הדברים:

של  חכמים הפליגו מאוד בחומרתן של מצוות ותקנות 
שאמרו חז"ל (עירובין כא, ב): "הזהר  דברי סופרים, ועד 

בדברי סופרים יותר מדברי תורה".
להסיק  ניתן  לא  חמורים,  הינם  סופרים  שדברי  מכיוון 
מכך שגם הנמנע מקיום מצוות עשה נקרא רשע בדרך של 
"קל וחומר" – דברי סופרים אינם דבר "קל" לעומת דברי 
תורה, אדרבה, "הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה".
שלעניין כשרות להעיד בדין  מקום, מצינו  אלא שמכל 
תורה  איסור  על  בעובר  מתקבל  "רשע"  התואר  תורה, 
ב.  כד,  סנהדרין  (ראה  דרבנן  איסור  על  מבעובר  יותר 
שו"ע חו"מ סי' לד ס"ג). ועל כן, עם היות שדברי סופרים 
לעומת דברי תורה אינם "קל" לעומת "חמור", מכל מקום, 
סופרים  דברי  של  איסור  על  שהעובר  שכיוון  ללמוד  יש 
עשה  מצוות  מקיום  שבהימנעות  שכן"  "כל  רשע,  נקרא 

סוגיותבתורת רבינו
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 תשמ"ו תקנ"ט תשל"ז תשל"ז תקנ"ז

תש"ג תנש"א

סיום הדפסת 
ספר התניא 

בפעם הראשונה
נגמרה  בו  יום 
ספר  הדפסת 
בפעם  התניא 
בבית  הראשונה, 
הדפוס בסלאוויטא, 
ראשון  חלק  וכולל: 
– ספר של בינונים, 
חנוך   – שני  חלק 
היחוד  ושער  קטן 
ספר  והאמונה. 
נדפס  התניא 
ראשונה  בהוצאה 
ב-15 אלף עותקים. 
(היום יום כ' כסלו)

כ"ק אדמו"ר מציע להדפיס 
את 'המשך ע"ב'

כ"ק אדמו"ר דיבר אודות הדפסת 
מו"ח  ש"כ"ק  תער"ב",  "המשך 
כתב  גוף  אצלי  הפקיד  אדמו"ר 
שאעשה  ידע  ובודאי  קודשו,  יד 

ממנו צילום...
להדפיסו  מציע  הנני  לכן 
וכאו"א  החסידים!  כל  ובאחריות 
עבור  (וכן  עבורו  אחד  דולר  יתן 
בני ביתו), כהשתתפות בהדפסה, 
בספר  יודפס  שלא  ומבקשים 
המגיהים,  של  לא   - שם   שום 
רק  או המתעסקים -  המדפיסים 
ושל  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר". 
(שם ע' 349-352)

כ"ק 
אדמו"ר 
על מנוי 

משפיעים 
בכל מקום

בהתוועדות 
כ' כסלו עורר 
אדמו"ר  כ"ק 
לראשונה על 
מינוי  דבר 
"משפיעים" 
מקום  בכל 

ומקום. 
(שיחות קודש 

תשל"ז ח"א ע' 

(347

יום גמר 
גאולת רבינו 

הזקן
גאולת  גמר  יום 
אדמו"ר  כ"ק 
כשיצא  הזקן, 
בן  מוויכוח 
שעות  שלוש 
המתנגד,  בבית 
מאסרו.  לאחר 
הזקן  אדמו"ר 
כי  התבטא, 
אחדות  שעות 
קשות  היו  אלו 
מכל  יותר  לו 

המאסר! 
(ליקוטי דיבורים ח"א 

ע' כט, א. וע' מ, ב)

התחלת משפט 

הספרים
"משפט  החל  היום 
הספרים" של "אגודת 
חב"ד",  חסידי 
כשלשה  שנמשך 
הושמעו  שבועות. 
עדויות שני הצדדים. 
שלב  לאחר מכן היה 
המסמכים,  הגשת 
ביום  שהסתיים 
תשמ"ו.  שבט  י' 
מר  היה  השופט 
גוי  סיפטון,  צ'רלס 
שהמשפט  אמריקני 
המיוחד השפיע עליו 

מאד.

כ"ק אדמו"ר הריי"צ מורה לכ"ק אדמו"ר לסדר את 
ספר 'היום יום

השנה,  לוח  לסדר  אדמו"ר,  לכ"ק  הורה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ואת הלוח אשר יסדר יכנה בשם היום יום, לוח אור זרוע לחסידי 

חב"ד. בחודש ניסן יצא הקובץ לאור עולם. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ז ע' ל)

איכות  "יצירת  הספר:  על  התבטא  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
חסידית אמיתית, זהו מזון רוחני ליום יום". 

(שם ע' רלא)

מסודר  עמוק,  "פנימי  רק  לעשות  מסוגל  כזה  מסודר  ליקוט 
יסודי, בעל דעת רחבה ועמוקה" 

(סה"ש קיץ ש"ת ע' 80)

חלוקת תניא בהוצאה מיוחדת
מיוחדת  בהוצאה  תניא  ספרי  מחלק  אדמו"ר  כ"ק 
(בפורמט גדול) לאנשים נשים וטף, בצירוף שטר של 
אדמו"ר  כ"ק  משחרור  ה-192  שנת   – לצדקה   דור 

הזקן.
על שער התניא כתוב: "חג הגאולה י"ט כסלו – קצב 
שנה לנשיאות  ארבעים  ה'תקנ"ט-ה'תנש"א,  שנה – 

כ"ק אדמו"ר שליט"א".
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. אראנו נפלאות ע' 60) 

כסלו  כ"א  וישב,  ש"פ   – החלוקה  שלאחר  בשבת 
התניא  ספר  עם  להתוועדות  אדמו"ר  כ"ק  נכנס   –
שחולק, והיה מונח על השולחן משך כל ההתוועדות. 
(שם ע' 61)

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

כ'
כסלו

17

 תק"ס תקל"ג

תשמ"גתשכ"גתקנ"ט

יום הסתלקות המגיד ממעזריטש
יום הסתלקות  רבי דובער (למשפחת פרידמאן) – 
ביום ג' פ' וישב, ומנוחתו  הרב המגיד ממעזריטש, 

כבוד בעיר אניפולי.
לפני הסתלקותו לקח הרב המגיד את ידו של רבנו 

הזקן ואמר לו:
עשרים  כעבור  שלנו..  ההילולא  יום  הוא  כסלו  י"ט 
נגאל  הזקן  רבנו  כאשר  הדברים,  הובנו  שנה  ושש 

בי"ט כסלו. 
(ליקוטי דיבורים ח"א ע' קא)

הסתלקותו  לאחרי  המגיד  את  כשהובילו  מסופר 
למקוה לטבול, אמר כ"ק אדמו"ר הזקן: רז"ל אמרו 
גדולים צדיקים במיתתן כו', על כן יניחו את מורינו 
שיטבול בעצמו, וכן היה שהניחוהו וטבל בעצמו ג' 

פעמים. 
(בית רבי ע' 10 הערה ב)

חגיגות י"ט כסלו בפעם הראשונה

חסידים  התוועדו  של י"ט כסלו  הראשונה  בהתוועדות 
במנין רבנו הזקן, והיתה השמחה גדולה מאד.

פתאום, נכנס כ"ק אדמו"ר הצמח צדק (שהיה אז בגיל 
אתה  "אום  והכריז:  העמוד  על  דפק  אחת-עשרה), 
הראת", באמרו: הרי שמחת תורה היום! ויחלק פסוקי 
את  לקח  הפסוקים  אמירת  וכשגמרו  הראת",  "אתה 
ספר ה"תניא" והכריז בנוסח של שמחת תורה, מכבדים 
ההקפה הראשונה  תורה של  בן פלוני בספר  את פלוני 

וכך הלאה, ושמחנו ורקדנו עד שעה מאוחרת בלילה. 
נכדו  את  ויקרא  מאד  נהנה  הזקן  לרבנו  כשסיפרו זאת 
ראשו  על  קדשו  ידי  הניח  צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
בתורה  פה  שבעל  התורה  את  יגלה  שהוא  ויברכהו 

שבכתב של תורת חסידות חב"ד.
 (אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' רסו)

עתלדעת

חג הגאולה של רבינו הזקן
הזקן, כי חף  כ"ק אדמו"ר  משפט  לאור  כסלו, יצא  ביום ג', י"ט 
ערב.  לפנות  בפטרבורג  ממאסרו  והשתחרר  פשע  מכל  הוא 
לחסידות',  השנה  וכ'ראש  הגאולה  כחג  לדורות  נקבע  זה  יום 
ועושים ליום י"ט כסלו ליום טוב ומשתה ושמחה. 53 ימים ישב 

אדמו"ר הזקן בבית הסוהר "פטרופבלסקי".
כ"ק אדמו"ר הזקן כותב:

ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ה' לנו יום י"ט כסלו, 
הקדוש  רבינו  של  רבא  הילולא  יום  טוב,  כי  בו  שהוכפל  ג'  יום 
נ"ע, וכשקריתי בספר תהילים בפסוק פדה בשלום נפשי, קודם 

שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מה' שלום. 
(אג"ק אדמו"ר הזקן ע' צח)

כ"ק אדמו"ר מעורר על 
רכישת בקיאות בתורה 

אור ולקוטי תורה
בהתוועדות  אדמו"ר  כ"ק 
שמצוה  תבע,  כסלו  י"ט 
קדוש  וחוב  וזכות  וחובה 
אור',  ב'תורה  בקי  להיות   -
ובתניא,  תורה'  ב'לקוטי 
לבקיאות  הכוונה  ואין 
יקח  שזה  באותיותיהם, 
לכל  אלא  רב,  זמן  הרבה 

הפחות בתוכנם.
(תורת מנחם חל"ה ע' 304)

כ"ק אדמו"ר 
מעורר על דבר 

שבע מצוות בני 
נח

יוצא  אדמו"ר  כ"ק 
בקריאה להשפיע על 
בני   – העולם  אומות 
מצות  נח, שיקיימו ז' 

שלהם. 
(הקדמת היום יום בשלשלת 

היחס. ראה תורת מנחם – 

התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע' 

639 ואילך)

י"ט
כסלו

16


