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אור וחום ההתקשרות

...לאמיתו של דבר אין חילוק בין הרביים:
לכל רבי יש עניין מיוחד שלו, וביחד עם זה, הרי הוא גם "ממלא מקום אבותיו", היינו, שממלא את כל 
המקום (כל פרטי העניינים) של אבותיו ללא חסרון כלל (שהרי אם יש חסרון בפרט אחד, אינו "ממלא 

מקום" ביחס לפרט זה).
...ואדרבה: נוסף לכך שכל רבי הוא "ממלא מקום אבותיו" בכל העניינים – מיתוסף אצלו עוד עניין 
שלפני זה לא היה בגלוי (ויתכן שלפני זה לא היה בכלל, אבל, לנו נוגע רק שלפני זה לא היה בגלוי).

ולכן, אנו אין לנו אלא הנשיא שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלהיותו "ממלא מקום אבותיו" הרי הוא 
כולל את כל הרביים, ולא עוד אלא שעל-ידו מיתוסף עוד עניין שלא נתגלה עד לדורנו זה – קרוב 

לביאת המשיח – "יפוצו מעינותיך חוצה" באופן שלא היה כמותו בכל הדורות שלפני זה!
(תורת מנחם ח"ב עמ' 221 ואילך)
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לפנינו חלק ממענה לאיש עסקים בתקופה שקדמה לנשיאות ששאל את הרבי מספר שאלות בקשר לנכתב בחוברת 
'שיחות לנוער' (באנגלית). את מכתבו סייג בבקשה מהרבי, כי אם ההערות אינם במקום, הוא מבקש שהרבי יאמר לו 

זאת, על מנת שידע שעליו להתמקד בעסקיו ולא בדברי תורה.
הגע בעצמך: אלפים ואלפי שנה הייתה נשמתו, שהיא היא העיקר אצל כל בני ישראל, עוסקת בתורה, ואחרי חיינו 
שבינתיים  קץ לנצח נצחים, אלא  אין  שהיא  ולהתעמק בחכמתה  להתעסק בתורה  הנשמה  תחזור  הגשמי  הזה  בעולם 

לו  זימן  שנים  עשיריות  איזה  במשך 
מסחר.  של  עסק  הוא  ברוך  הקדוש 
ואיך אפשר להביט על זה שזהו עסקו, 

ועניין התורה עניין נוסף?!
צריך  מאתנו  ואחד  אחד  שכל  אלא 
אל  בהתאם  תורה  ללמוד  זהירות 

האמת, כפי שהורונו חז"ל.

הארכת חיים – מצווה גדולה ורבההכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
י"ג בטבת ה'תשפ"ב – כ' בטבת ה'תשפ"ב

ויחי | לבקש ללא הרף: "ונשאתני ממצרים"!
זמן הגלות במעמד  גם כאשר נמצאים במצרים בסוף 
התורה,  הוראת  על-פי  הנהגה  על-ידי  ד"ויחי"  ומצב 
לחשוב  ושלום  חס  הוראה",  תצא  שמשם  תלמוד  "בית 
בגלות  יהודים  ליהודי,  המתאים  המקום  הוא  שהגלות 
אביהם"!  שולחן  מעל  שגלו  ד"בנים  ומצב  מעמד  הם 
הוא  הרי  במצרים  עדיין  נמצא  שיהודי  זמן  כל  ולכן, 
יש  מה  ממצרים!" –  "ונשאתני  הרף:  ללא  וצועק  מכריז 

ליהודי להיות במצרים?!
 – הרף  ללא  להקב"ה  ולצעוק  לבקש  צריך  ...יהודי 
ומצב  במעמד  אמנם  נמצא  הוא  ממצרים"!  ונשאתני 
ד"ויחי", הוא לומד תורה ומקיים מצוות, נותן צדקה וכו' 

– אבל הגלות אינו מקומו ומעמדו ומצבו האמיתי, ולכן 
"ונשאתני  – (כביכול)  ומשביעו   – מהקב"ה  הוא  מבקש 

ממצרים" רצונו לצאת מהגלות!!
ביאת  אודות  ב"ספרים"  שכתוב  בזה  מסתפק  ואינו 
מבקש  בעצמו  הוא  אלא  העתידה,  והגאולה  משיח 
"ותחזינה  הגאולה:  עניין  על   – הרף  ללא   - מהקב"ה 
עינינו בשובך לציון ברחמים"! וגם לאחרי שביקש זאת 
בתפלת מנחה, הרי בתפלת מעריב שלאחריה חוזר הוא 
שהוא  כלומר,  הלאה.  וכן  הגאולה,  עניין  על  ומבקש 

מבקש ללא הרף – "ונשאתני ממצרים"!
(תורת מנחם תשמ"ג עמ' 771)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' עבודת יום הכפורים הל' שגגות פרק ג-ה.י"ג בטבתו'
מ"ע ע.פרק ד.

מ"ע ע.פרק ה.פרק ו-ח.י"ד בטבתש"ק

הל' מעילה.. בפרקים אלו. פרק ט-יא.ט"ו בטבתא'
מ"ע עא.פרק א.

מ"ע עב.פרק ב.פרק יב-יד.ט"ז בטבתב'

פרק טו. הל' מחוסרי כפרה.. י"ז בטבתג'
מ"ע סח. עה. עו.פרק ג.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע עד. עז.פרק ד.פרק ג-ה.י"ח בטבתד'

הל' תמורה.. בפרקים אלו. פרק י"ט בטבתה'
מל"ת קו. מ"ע פז.פרק ה.א-ג.

כ' בטבתו'

פרק ד. לב טהור וגו'. ספר 
טהרה והוא ספר עשירי.. הל' 

טומאת מת.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

מל"ת קז. מ"ע קז.פרק ו.
30
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דברמלכות

4

חיות והוספה
בעבודת הבורא

לימוד התורה וקיום המצוות צריך להיעשות מתוך "ויחי" – חיות והתלהבות
• מדוע יש מניעות ועיכובים על קיום התורה והמצוות, הן מבפנים, מצד 
היצר, והן מבחוץ, מצד העולם?! • כשם שכאשר האדם גדל צורך הוא יותר 
מזון, כך כשהאדם גדל עליו 'לצרוך' יותר תורה ויותר מצוות • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
[...] התיבה הראשונה בפרשתנו היא "ויחי", והיינו, 
יהודי  על-ידי  שנעשים  והמצוות  התורה  ענייני  שכל 

צריכים להיות מתוך חיות.
והעניין בזה:

וכיוון  העיקר"1,  הוא  ש"המעשה  לטעון  יכול  יהודי 
תורה  שמקיים  באופן  היא  בפועל  במעשה  שהנהגתו 
ומצוות, לא נוגע אם קיום התורה והמצוות הוא מתוך 
חיות, או שהחיות שלו היא בעניינים אחרים, כמו כדור 
עניינים  אפילו  או  עיתונים,  קריאת  ("פוטּבָאל"2),  רגל 
והמצוות  התורה  לענייני  בנוגע  ואילו  יותר,  שכליים 
חיות.  ללא  בלבד,  בפועל  במעשה  בקיום  מסתפק 
הוא במעמד ומצב שאינו  שגם אז הרי  ומוסיף לטעון, 
רבינו  נפרד מאלוקות (כפתגם  רוצה ואינו יכול להיות 
כל  של  הפנימי  שרצונו  הרמב"ם4  דין  וכפסק  הזקן3), 

אחד מישראל הוא לקיים את רצון הקדוש-ברוך-הוא.
שקיום   – הפרשה  מפתיחת  ההוראה  באה  זה  ועל 
"ויחי יעקב",  של  באופן  להיות  צריך  והמצוות  התורה 
קיום המצוות  מספיק  חיות ולהט ("קָאך"), ולא  מתוך 
שכן,  חיות,  ללא  מלומדה"5,  אנשים  "מצות  של  באופן 

1. אבות פרק א משנה יז.
2. ראה ליקוטי-שיחות חלק יד עמ' 436 הערה 5.

כה  יום"  ב"היום  שפד (נעתק  ד  חלק  מוהריי"צ  אדמו"ר  אגרות-קודש  ראה   .3
תמוז). שם עמ' תקמז (נעתק ב"היום יום" כא סיוון). ועוד. 

4. הלכות גירושין סוף פרק ב.
5. ישעיה כט, יג. וראה תניא פרק לט (נג, ב). ובכ"מ.

להיות  יכול  המצווה,  בקיום  החיות  שחסר  לכך  נוסף 
שבכלל לא יקיים את המצווה כדבעי, אלא להיפך כו', 

ולכן, יש צורך שאופן העבודה יהיה מתוך חיות.
וכיוון  חיות;  מתוך  התורה  לימוד   – יותר  ובפרטיות 
ש"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"6, הרי מובן שהחיות 
ועד  המצוות.  בקיום  גם  חיות  פועלת  התורה  בלימוד 
העבודה  מ"ראשית  החל  להיות  צריך  החיות  שעניין 
ועיקרה ושרשה", שזהו עניין קבלת העול (כדברי רבינו 

הזקן בתניא7), כיוון שעניין החיות הוא יסוד בעבודה.

ב
וכאשר ההנהגה היא באופן ד"ויחי יעקב", אזי פועלים 
שגם "בארץ מצרים" ("ערוות הארץ") ישנו מבחר שנות 
חייו (כפירוש בעל הטורים), וכמרומז גם במה שכתוב 
"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", בגימטריא 
טוב  אלא  שבכתב,  כבתורה  ברמז,  רק  (ולא  "טוב" 

הגלוי, כפי שנתגלה בתורה שבעל-פה),
ויתירה מזה – לא רק שבע-עשרה, "טוב" פעם אחת, 
בגימטריא  "ויחי",  בתיבת  כמרומז   – כפול  טוב  אלא 
כי  בו  "הוכפל  חז"ל:  ובלשון  טוב,  פעמים  שתי  ל"ד, 

טוב"8, "טוב לשמים וטוב לבריות"9.
ואין זה באופן ש"טוב לבריות" הוא עניין בפני עצמו 

6. קידושין מ, ב. וש"נ.
7. ריש פרק מא.

8. בראשית-רבה פרשה ד, ו. הובא בפירוש רש"י על התורה בראשית א, ז.
9. קידושין מ, א.
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באופן  אלא  עצמו,  בפני  עניין  הוא  לשמים"  ו"טוב 
שמצד  בכך  דיי  שלא  והיינו,  אחד,  עניין  הם  ששניהם 
עושה טובה לזולתו, אלא ההנהגה ד"טוב  הטוב  טבעו 
לבריות" צריכה להיות בגלל היותו "טוב לשמים" – כי, 
שנעשה  עצמו  בפני  עניין  הוא  לבריות"  "טוב  כאשר 
יחסר  שעל-ידי-זה  במקרה  הנה  כו',  הטוב  טבעו  מצד 
אזי  כו',  מציאותו  על  לוותר  זה יצטרך  ובשביל  אצלו, 
יָמנע מעשיית הטוב; מה שאין כן כאשר ה"טוב לבריות" 

קשור עם "טוב לשמים", אזי יעשה זאת גם כאשר צריך 
לוותר על מציאותו, כיוון שהתורה ְמצווה אותו לעשות 
העניין  אמיתית  להיות  יכול  כזה  באופן  ודווקא  זאת, 

ד"טוב לבריות".
למצוות צדקה,  בנוגע  שמצינו בגמרא10  וזהו גם מה 
שלא די בנתינה כשלעצמה, אלא צריך להיות גם העניין 
ד"המפייסו"11, והרי עניין זה יכול להיות רק מצד "טוב 
שמחה  מתוך  היא  הנתינה  שאז  תורה,  מצד  לשמים", 

וטוב לבב.
טוב,  ענייני  בכל  להצלחה  זוכים  זו  עבודה  ועל-ידי 
והולך  דמוסיף  ובאופן  בגשמיות,  כפשוטו  לטוב  עד 

ומוסיף ואור.

ג
נוסף על הפתיחה בתיבה הראשונה שבפרשה, ישנה 
גם הפתיחה של הפתיחה – האות הראשונה של התיבה 
הראשונה שעל שמה נקראת כל הפרשה – האות ו' של 

10. בבא-בתרא ט, ב.
בגמרא  שמצינו  דרך  על  זה  הרי  ד"המפייסו",  העניין  חסר  כאשר  ואילו   .11
במסכת קידושין (לא, א) בנוגע לכיבוד אב: "יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן 

העולם, ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי העולם הבא".

"ויחי":
אות ו' מורה על עניין ההוספה, כפי שמצינו בגמרא12
(והובא בפירוש רש"י בכמה מקומות13) ש"וא"ו מוסיף 

על עניין ראשון".
[ולהעיר: לכאורה היה מקום לומר, שהוא"ו ד"ויחי" 
תיבת  להפוך  הוא  מורה על הוספה, אלא עניינה  אינה 
הא,  משום  אי  אבל,  עבר14.  ללשון  עתיד  מלשון  "יחי" 
יעקב  עבר:  בלשון  מלכתחילה  לומר  יכול  הכתוב  היה 

להפוך  כדי  וא"ו  בתוספת  צורך  (ללא  כו'  במצרים  חי 
ו'  שהאות  לומר,  צריך  כורחך  ועל  לעבר).  מעתיד 

ד"ויחי" מורה גם על עניין של הוספה].
להוסיף  תמיד  צריך  שיהודי   – בעבודה  ועניינו 

בקדושה.

ד
ובהקדמה:

מניעות  לו  יש  מדוע  ולשאול15:  לטעון  יכול  יהודי 
התורה  קיום  על  והסתרים  והעלמות  ועיכובים 
בקרבך"16,  אשר  והמצוות, הן מבפנים, מצד ה"א-ל זר 
והן מבחוץ, מצד העולם?! – הוא מוכן למלא את רצונו 
להגיע  הדבר  צריך  מדוע  אבל  הקדוש-ברוך-הוא,  של 

לו בקושי?!

12. פסחים ה, א. וש"נ.
13. לך לך יז, ט. ויקרא א, י. ועוד.

שס"ב)  (וינציאה,  ארקוואטלי  להר"ש  (בדקדוק)  הבשם  ערוגת  ספר  ראה   .14
ואילך.  ג  סעיף  הרביעי  העיקר  הראשון  המאמר  הבחור  ספר  ב.  אות  ב  פרק 

ספר המסלול מסילת הפעלים נתיב ז סמ"ז ואילך. ועוד.
15. ראה גם תורת-מנחם חלק מז עמ' 290 הערה 5. וש"נ.

16. ראה שבת קה, ב.

יהודי יכול לטעון ולשאול: מדוע יש לו מניעות ועיכובים 
והעלמות והסתרים על קיום התורה והמצוות, הן מבפנים הן 
מבחוץ?! הוא מוכן למלא את רצון הקב"ה, אבל מדוע צריך 

הדבר להגיע לו בקושי?!
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הנשמה  ירידת  של  הכוונה  שכל   – זה  על  והמענה 
את  ("דורכברעכן")  ולבטל  להבקיע  היא  למטה 
הבהמית  הגוף ונפש  את  ההעלמות וההסתרים, ולברר 
וחלקו בעולם, שכן, דווקא כאשר יש העלמות והסתרים 
כו', ועל-ידי העבודה מתגברים עליהם ומהפכים אותם 
בוא"ו  הרמז  שזהו   – בקדושה  הוספה  נעשית  אזי  כו', 

המוסיף, שעבודתו של יהודי היא להוסיף בקדושה.
לא  שהנשמה  רק  לא   – היא  הנשמה  ירידת  כוונת 
תתקלקל כו', אלא תישאר כמו שהייתה קודם ירידתה,

– הן אמת שגם עניין זה בלבד הוא עניין גדול, וכדברי 

העולם כביאתך לעולם",  הגמרא17 "שתהא יציאתך מן 
לא  ואם  זו היא כוונת הירידה,  לא  אבל אף-על-פי-כן, 
למטה,  ירידתה  על-ידי  הנשמה  אצל  מאומה  יתוסף 
לא היה צורך כלל בירידת הנשמה למטה, ומוטב היה 
שתישאר הנשמה למעלה, ללא העלמות והסתרים כו' –

תגיע  שהנשמה  בכדי   – היא  הירידה  כוונת  אלא 
ירידתה,  קודם  שהייתה  מכמו  יותר  נעלית  למדרגה 
עניין  נעשה  למטה  העבודה  שעל-ידי  לפי  והיינו 
אותו  ולהוסיף  זה'  ה'לעומת  את  להפוך   – הוספה  של 
הגוף  בירור  עניין  כללות  שזהו  הקדושה,  למחנה 
"בשני  לבבך",  "בכל  שכתוב18  כמו  הבהמית,  והנפש 
יצריך"19, היינו, שגם היצר הרע יתברר ויתהפך ויסייע 
בעבודה, ולא רק בנוגע לעצמו, אלא גם שלא להתפעל 
חלקו  את  ולברר  שבעולם,  וההסתרים  מההעלמות 

בעולם.

17. בבא-מציעא קז, א.
18. ואתחנן ו, ה.

19. ברכות ריש פרק ט. ספרי ופירוש רש"י על הפסוק.

הוספה – שלא  הוספה על  להיות  צריכה  גופא  ובזה 
צריך  יום  בכל  אלא  דאתמול,  בעבודה  להסתפק 
להתווסף יותר מכמו שהיה עד היום, והיינו, שעבודתו 
של יהודי צריכה להיות תמיד באופן של הוספה, שזהו 

ענינו של הוא"ו שמוסיף על עניין ראשון.

ה
בוא"ו  הפתיחה  של  השייכות  גם  לבאר  ויש   [...]
לכללות התיבה –  בהתחלת התיבה הראשונה  המוסיף 

"ויחי" – שאמיתית עניין החיות ("יחי") שצריכה להיות 
דווקא  היא  בארוכה)  (כנ"ל  והמצוות  התורה  בקיום 
כאשר ישנו העניין דוא"ו המוסיף ("ויחי"), שזהו עניין 

ההוספה בעבודה.
של  תמיד עניין  בו  שיש  הצומח,  במין  שרואים  וכפי 
צמיחה והוספה, וכן הוא במין החי, שכלול בו גם מעלת 
בו  שיש  מנה"20),  מאתיים  בכלל  "יש  (שהרי  הצומח 
במה  להסתפק  מבלי  והוספה,  צמיחה  של  עניין  תמיד 
תמיד  שנשאר  הדומם,  מין  כמו  ולא  עתה,  עד  שישנו 

במציאותו (אלא אם כן יש סיבות מן הצד כו').
ויש להביא דוגמא לדבר מחיי הגוף בגשמיות – כמו 

שכתב הרמב"ם21 שחולי הנפש הוא כמו חולי הגוף:
ולעולם  ומים,  ללחם  מחדש  יום  בכל  זקוק  כל אדם 
לא ימאס לו הדבר. ולכאורה: כבר אכל לחם ושתה מים 
אתמול ושלשום, וכל ימיו, במשך שבעים שנה, ואם כן, 

מדוע חוזר ואוכל ושותה גם היום?!

20. בבא-קמא עד, א. בבא-בתרא מא, ב.
21. הלכות דעות ריש פרק ב. שמונה פרקים פרק ג.

כוונת ירידת הנשמה היא לא רק שלא תתקלקל אלא תישאר 
כמו שהייתה קודם ירידתה, אלא שתגיע למדריגה נעלית 

יותר מכמו שהייתה קודם ירידתה, תהפוך את ה'לעומת זה' 
ותוסיפֹו למחנה הקדושה
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סיכום
המילה הראשונה בפרשתנו היא "ויחי", האות 

הראשונה היא ו'.

הלימוד מן המילה "ויחי":

להיעשות  צריך  המצוות  וקיום  התורה  לימוד 
מתוך חיות והתלהבות.

אין  אך  העיקר",  הוא  ש"המעשה  אמת  הן 
צריך  ה"מעשה"  בלבד;  במעשה  להסתפק 
גם,  מה  והתלהבות.  חיות  מתוך  להיעשות 
עלול  וההתלהבות,  החיות  חסרה  שכאשר 
גם  חלילה,  חיסרון,  שיהיה  לכך  להוביל  הדבר 

ב"מעשה"...

הלימוד מהאות ו':

ו' המופיעה בראש מילה היא "ו' המוסיף".

הוא  הזה  בעולם  האדם  עבודת  של  עניינה 
וטהור  זך  ממקום  יורדת  הנשמה  "הוספה": 

והסתר.  העלם  בו  שיש  העולם-הזה  אל 
פועלת  והניסיונות  הקשיים  על  ההתגברות 

עלייה ו"הוספה" בנשמה.

ההעלם  על  התגברות   - גופא  זו  עבודה 
באופן  להיעשות  צריכה   - שבעולם  וההסתר 
של "הוספה" – מזמן לזמן להוסיף בעבודה זו.

קשור  "ויחי",  הראשונה,  מהמילה  הלימוד 
כאשר  ו':  הראשונה,  מהאות  ללימוד 
בתורה  נמצאת  האדם  של  וחיותו  התלהבותו 
ויתעלה  יוסיף  שהוא  הרי  ('ויחי'),  ובמצוות 

מדרגה לדרגה בקיומם (אות ו').

בהוספה,  מתאפיינים  גשמיים  שחיים  כשם 
מתרבה  האדם  תזונת  וגם  וצמיחה,  גדילה 
הן  והמצוות  שהתורה  מי  כך  גדל,  שהוא  ככל 
עבורו 'לחם חוק' - לא יסתפק בצריכה מדודה 
התורה ובקיום  בלימוד  אם יוסיף  כי  ומוגבלת 

המצוות בהתמדה.

ובכן: כאשר ישאלו אדם שאלה כזו, ישיב, שלא נוגע 
המציאות  של "לומדות"...  לו כל השאלות שהם באופן 
בפועל היא שעכשיו הוא רעב וצמא, ולכן צריך לאכול 
ולשתות, ואינו יכול להסתפק בכך שאכל ושתה במשך 

שבעים שנה!...
לקיום התורה  בנוגע  ברוחניות,  צריך להיות גם  וכך 
והמצוות – שיהודי צריך להרגיש שהתורה והמצוות הם 
"לחם חוקו", כך, שזהו עניין שנוגע לקיומו, ולולי זאת 
הרי הוא רעב וצמא, וכשם שמרגיש שזקוק ללחם ומים 
התורה  לקיום  בנוגע  גם  כך  בכל יום מחדש,  בגשמיות 

והמצוות, ש"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"22.
ואין זה באופן שרק כאשר מתחיל להניח תפילין הרי 
זה דבר מיוחד עם כל החגיגה והטקס כו' ("מיטן גַאנצן 
לאחרי  למחרת,  משא"כ  צערעמָאניע"),  און  ּפַארַאד 
כיון  אדרבה:  אלא  כו',  שנים  עשר  לאחרי  או  חודש, 

22. ראה שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סוף סימן סא סעיף ב. וש"נ.

צריך להיות בכל  שזוהי חיותו, כמו לחם ומים, הרי זה 
יום מתוך חיות מחודשת.

ולא עוד אלא שענייני התורה והמצוות צריכים להיות 
באופן של הוספה – כמו בחיי הגוף, שכאשר הגוף הוא 
קטן, אזי מספיקה עבורו כמות קטנה של אכילה ושתיה, 
של  יותר  גדולה  לכמות  הוא  זקוק  וגדל,  שהולך  וככל 
מזון  מנת  על-ידי  להתקיים  יכול  ואינו  ושתיה,  אכילה 
אזי  בכך,  יסתפק  ואם  בקטנותו,  לו  שהספיקה  קטנה 
של  ושתיה  האכילה  לעניין  בנוגע  הוא  וכן  כו';  יחלש 
צריך  שתמיד  והמצוות23,  התורה  עניין  שזהו  הנשמה, 

להוסיף בזה עוד יותר.

(משיחת שבת פרשת ויחי ה'תשכ"ז. תורת מנחם חלק מח 

עמ' 397, 400. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

23. קהלת-רבה פרשה ב, כד. וש"נ.
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"פקוד יפקוד אתכם"
כבר עשו תשובה ונסתיימו כל ההכנות

מו"ח  כ"ק  והכרזת  כהודעת   – הגאולה  של  הראשון  הדור  הוא  והוא  הגלות  של  האחרון  הדור  הוא  זה  דורנו 
אדמו"ר נשיא דורנו, יוסף שבדורנו (על-שם יוסף הראשון שהודיע והכריז ש"אלוקים פקד יפקוד אתכם והעלה 
אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב"), שכבר נשלמו כל מעשינו ועבודתנו, וכבר 
כלו כל הקיצין וכבר עשו תשובה, וכבר נסתיימו כל ההכנות ובאופן ד"הכנה רבתי", והכול מוכן לסעודה דלעתיד 

לבוא, לווייתן ושור הבר ויין המשומר.
(משיחת ש"פ ויחי ה'תשנ"ב, ספר השיחות תשנ"ב, כרך א, עמ' 240)

שכבר יהיה "משיח בוודאי"
כבר מיד המשיח", לגלות  לימות  "להביא  צריכה להיות  עתה  בני-ישראל  הכוונה היא שעבודת  לפועל,  בנוגע 
הוא באמת מצב ד"גאולת-ישראל", על-ידי זה שמתכוננים בעצמם  בפועל איך המצב ד"הבאים מצרימה" בגלות 

ומכינים אחרים למצב של "ימות המשיח".
כולל ובמיוחד – בקשר עם יום הילולת הרמב"ם – על-ידי חיזוק והוספה בלימוד ספר משנה תורה להרמב"ם, 
כולל – על-ידי השתתפות (או להוסיף חיזוק בזה, אם כבר משתתף) בלימוד הרמב"ם דכמה וכמה מבני-ישראל, 

ג' פרקים ליום, פרק אחד ליום או בספר המצוות,
ובפרט – בספר הרמב"ם עצמו – הלכות מלך המשיח – בשני הפרקים האחרונים של הלכות מלכים בסיום ספר 

משנה-תורה.
ד"והעמידו  באופן  וטף,  נשים  אנשים  מסביבתו,  מבני-ישראל  עוד  על  גם  להשפיע  בזה,  הוא  ללימודו  ונוסף 

תלמידים הרבה", ומהם יראו וכן יעשו רבים.
ויהי-רצון שעל-ידי עצם ההחלטה בדבר יקבלו תיכף ומיד את השכר, הקיום בפועל של דברי הרמב"ם בסיום 
כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך  שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות  ספרו, 
בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'", שאז "בחזקת שהוא משיח", שכבר יהיה "משיח בודאי", על-ידי זה ש"עשה 

והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל . . ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'".
(משיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב, ספר השיחות תשנ"ב, כרך א, עמ' 257)

תכלית סתימת הקץ
יכולים   – הגאולה)  תהיה  מתי  יודעים  (שלא  הקץ  סתימת  של  ובאופן  השעבוד",  ב"צרת  בגלות,  כשנמצאים 
לבוא למצב של נפילת הרוח, עד לייאוש ח"ו. ועל זה באה ההוראה והנתינת-כוח דפרשת ויחי – שצריכים לידע 
שהמטרה והתכלית ד"צרת השעבוד" וסתימת הקץ, היא בשביל העילוי ושלימות הטוב – לגלות את העניין ד"ויחי 

יעקב" (על-ידי זה ש"זרעו בחיים") לאמיתתו.
ולא עוד, אלא שגם כשנמצאים בגלות, בארץ מצרים ("כל המלכיות נקראו על-שם מצרים על-שם שהם מצירות 
לישראל"), יכול להיות מעמד ומצב ד"ויחי יעקב בארץ מצרים", חיים טובים (לא רק ברוחניות, אלא) גם בגשמיות 
(כמו י"ז שנות חייו של יעקב בארץ מצרים), שעל-ידי זה היתוסף גם ב"ויחי יעקב" ברוחניות, על-ידי קיום התורה 

ומצוות, מתוך מנוחת הנפש והגוף.

(משיחות שבת פרשת ויחי ה'תשמ"ט. התוועדויות תשמ"ט כרך ב, עמ' 153-152)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

לאפשה לה 
בתורת רבינו

הרבי עודד עיון, ודיונים ואף קושיות בתורתו • סייגים בהדפסת הערות 
של תלמידים • איסור דיבור לשון-הרע על עצמו • צדקה היא מצוות עשה 
שאין הזמן גרמא! • הגבלת צדקה בלילה – רק עד חצות • בזמננו הוסרו 
ההגבלות על נתינת צדקה בלילה  • פרק נוסף מסדרת 'יסודתו בהררי 

קודש'

קושיות והערות בדברי הרבי רצויות, אך 
בזהירות ובכבוד

שמואל  ר'  להרה"ג  הרבי  כתב  תש"מ  שבט  בחודש 
פסח שיחי' בוגומילסקי:

 – ובאריכות  בפירוש  שבט  בי'  נדבר  עתה  זה 
צריך  אין  וכיוצא-בזה  תורה  בדברי  קושיא  שכשיש 
שום  יהי'  ושלא  וכו'  כו'  סליחה ומחילה  [לבקש  כלל 
וקל-וחומר  לאומרה  צריך  ואדרבה  כלל]  הקפדה 
מקודשא-בריך-הוא אמר [=נצחוני בני – בבא מציעא 

פה, ב] וכו'. וק"ל.
עמ'  כח  כרך  ('אגרות-קודש'  הרבי  כתב  מאידך 
שנד) בקשר להוצאת קונטרס הערות התמימים ואנ"ש 

(שריכז הערות שנדפסו במשך שנת תשל"ג):
להוציא-לאור  לתלמידים  חינוך  מדרכי  אין  בכלל 
הערות עוד-הפעם ועוד-הפעם במהדורה בתרא – כי 

אם "לאפשא לה"...
שתי גישות אלו מצינו מאז ומקדם אצל גדולי ישראל. 

לדוגמה, הש"ך בנקודות הכסף בהקדמתו כתב:
שיודע  מי  כל  התורה,  בעלי  נפש  את  מחלה  "...ואני 

איזה השגות עלי ילקטם ואם אפשר יודיעני".
ובדומה לו כותב הט"ז (בהקדמתו לשו"ע):

"ובהגיע תור הוראת שעה ותפקח עיני המורה דאיכא 
תיובתא באיזה אחרון, ודאי כבוד הרב נמחל בזה, ואיהו 

גופיה ניחא לי' בכך...".
ה:  סו"ס  ח"א  יעב"ץ  שאילת  בשו"ת  זה  ומעין 

עליהם.  מקפידים על התופס  "והשלמים בחכמה אינם 
ואדרבה מחזיקים לו טובה...". [וראה בהמובא ב'ילקוט 
יוסף – קול תורה' בעניין מתי מותר לחלוק על גדולים 

(עמ' ה-יד)]
לספרו  (הקדמה  ההפלאה  בעל  הוכיח  כבר  ומאידך 
המתפרצים  תורה  בני  אותם  את  כתובות)  עמ"ס 
עד  במה לעצמם  ובונים  במעט השכל להם  ומתגדרים 
שיפערו פיהם להגדיל עצמם נגד גדולי ישראל אשר לא 

יבינו שיחת דבריהם כו'.
הת'  הערות  לקונטרס  בהקדמה  הודגש  אכן  ולכן 

ואנ"ש הראשון (ח"י אלול תשל"ב):
והתמימים  אנ"ש  ע"י  נכתבו  ה'הערות'  "כאמור 
 – שכשמו  אפוא,  ומובן  הישיבות),  תלמידי   – (ברובם 
כן הן: הערות – זאת אומרת דלא נאמרו כדבר החלטי 
שקלא- עליהם... ואין זה אלא באופן של  שאין להשיב 
דברי  הלומדים  כתלמידים  בתורה,  וטריא ומשא-ומתן 
'יש  בדרך  הק'  לדעתו  ולכוון  להבין  ומשתדלים  רבם 
מעמיק  כל  על-כן,  אשר  וכו'.  לומר'  יש  'אולי  לפרש', 
ויתירה   – בידו  הרשות  ה'קונטרס'  בענייני  ולומד 
שכלו  מיטב  כפי  בהם  ולהאיר  להעיר   – מבקשים  מזו 

והבנתו, אם לחזק ולהדק, או לדחות ולהקשות וכו'".
תשל"ג)  הסליחות  של חוברת ב' (ימי  השער  בעמוד 
אחריות  על  הם  והביאורים  "ההערות  נוסף:  הנה 

הכותבים".

9

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.
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גם חסידות אין לומדים9, ֲאָבל הֲאֵבִלים לומדים את 
המשניות לאחר התפילה, כרגיל10.

כ"ק  ביאר  'ניתל',  בליל  ללמוד  שלא  שנוהגים  מה 
שלא  "כדי  שהוא  הטעם,  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר 
לידתו,  זמן  שהוא  האיש',  [ב'אותו  חיות"  להוסיף 
ובההולכים בשיטתו עתה11]. פעם אמר: "אינני מחבב 
את המתמידים ששמונה שעות12 אלו נוגעות בנפשם". 

תורה  ביטול  שלעניין  "וכיוון  שנב):  עמ'  חי"ד  (אג"ק  הרבי  כדברי  לנהוג  יש 
חידוש גדול הוא, ולכן אין לך בו אלא חידושו".

שנאמר  התניא  לשיעור  בקביעות  מיועד  זה שהיה  בלילה  הרדיו  בשידור   .9
מרבותינו  סיפורים  לספר  הרבי  לו  הורה  ז"ל,  וינברג  יוסף  ר'  הרה"ח  ע"י 

נשיאינו (גיליון 'כפר חב"ד' שבהערה הבאה). 
היומן'  ב'רשימות  (כאמור   15 עמ'   646 מס'  חב"ד'  'כפר  מגיליון  כ"ז   .10
למיגרס",  לא  וגם  [ב'ניתל'],  לומד  [אדנ"ע]  היה  לא  דא"ח  "גם  שסה:  עמ' 
אדמו"ר  בשם  שיג,  עמ'  היומן'  'רשימות  קודמות,  ב'רשימות'  כאמור  ולא 
מהורש"ב נ"ע, שאי-הלימוד בניתל אינו שייך ללימוד חסידות. ואולי בדרגת 
לימוד החסידות של רבותינו נשיאינו הוא עניין אחר, שאין ממנו יניקה, ולכן 
מסופר ב'רשימות היומן' עמ' שסה הנ"ל שהצמח-צדק למד בלילה זה, אבל 
כש"הזכירו לו" – הפסיק). ואולי משום כך אמר הרבי פעם שיחה קצרה בליל 

ניטל (התוועדויות תש"נ ח"ב עמ' 59).
11. לקוטי-שיחות כרך טו עמ' 554.

12.  ב"היום יום עם הערות וציונים" ח"א, מציע לפרש זאת, היות ו'סדר נגלה' 
שאינו  הכוונה  כב),  ס"פ  החיים  עץ  (קונטרס  שעות   8 נמשך  בליובאוויטש 

מרוצה מאלה המתעקשים להשלים את מניין השעות גם ביום זה.

והוא רק עד חצות לילה13 (בתל-אביב: 11:37)14.
לדעת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו15 צריך להיות המנהג 
מדינה לפי ליל אידם של רוב הגויים (הנוצרים)  בכל 
במדינה זו16 בזמן הזה, דהיינו בארץ הקודש בערב זה.

13.  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, לוח 'היום יום' יז טבת.
קלב,  עמ'  ח"ד  ומנהג  הל'  בשערי  ראה   – זה  בלילה  'עונה'  קיום  לעניין   .14
משם  ראיה  ומסיק שעכ"פ אין  עמ' 18,  ב'התקשרות' גיליון תש"ו  בזה  ודיון 

להחמיר בליל טבילה אחר חצות.
15.  לקוטי-שיחות הנ"ל. ומציין שזה דלא כדמשמע בס' 'דרכי חיים ושלום' 

סי' תתכ"ה. אג"ק חי"ג עמ' קכ. חי"ד הנ"ל.
נוהגין  אין  ת"ו  שבארה"ק  "לשמועתו  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  במכתב   .16
 – בזה  מפקפק  שהרבי  [ז"א  ביותר  מבר-סמכא  זה  שמע  (ובטח  כלל  בזה 
שכיוון  הטעם,  לומר  אפשר  אולי  השמועה,  נכונה  אם   – המלקט])  הערת 
ותלוי  הישמעאלים,  ממשלת  כידוע)  קצרות,  תקופות  (מלבד  שם  שפשטה 
החשש  אין  ובמילא  שם.  לניטל  עניין  מלכתחילה  היה  לא  מעלה,  של  בשר 

דלהוסיף חיות" - אג"ק חי"ג הנ"ל. 
בהנהגה  פרטים  מורה  חי"ד הנ"ל  באג"ק  שהרי  זכות,  רק ללמד  שבא  נראה 
זו לשואל מירושלים ת"ו. ובשיחת כ' כסלו ה'תשל"ז (הנחת הת' סל"ח, בלתי 
כמו  במקומות  ולכן  ע"ז.  של  עניין  זה  במקום  יש  אם  "תלוי  נאמר:  מוגה) 
[זאת  הנוצרים"  עם  קשורים  שאינם  כיוון  ב'ניטל',  נזהרו  לא  ותימן  מרוקו 
ולכן,  האחרונים].  בדורות  במרוקו  שלטו  (הצרפתים)  שהנוצרים  למרות 
בארה"ק שיש הרבה ע"ז וחגאותיהם נערכות ברעש גדול, ברור שיש להיזהר 
בזה. ואכן בין אנ"ש בארה"ק כיום נפוץ ומקובל להיזהר בזה בפשיטות. וראה 
ישראל  מנהגי  בעניין  זה,  ביום  בעתו'  'דבר  ובלוח  קסא  גיליון  'מוריה'  קובץ 

בליל ניטל בכלל, ובארה"ק בפרט.

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
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איסור דיבור לשון-הרע על עצמו
הרע  מצינו באחרונים מחלוקת בעניין המסֵּפר לשון 
על עצמו – כמובא באנציקלופדיה תלמודית ערך לשון 
שאינו  סבורים  האחרונים  תשכד):  עמ'  לז  (כרך  הרע 
עובר על איסור לשון הרע, ויש שכתבו שלא יפה עשה 

– נסמנו שם בהערות 232-231.
בריבוי  כמובא   – איסור  שזהו  נחרצת  בדעה  ורבינו 
אדמו"ר  כ"ק  חותנו  בשם   – מכתבים  ובכמה  שיחות 

מוהריי"צ. וב'אגרות-קודש' (כרך כ עמ' יג):
אף  ביחוד,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  "מפורסם 
לשון  ששלילת  ישראל,  מגדולי  הוא בפי כמה  שרגיל 

הרע הוא גם בהנוגע לעצמו".
(גם אם הוא  הרע החוצה  מגלה  וההסבר: דיבור רע 
– רע נעלם, לפני כן וגם) גורם שמלמעלה יענישוהו על 

כך, וק"ל.
ובכמה מקומות ציין רבינו מ"מ בנגלה על-כך. (ראה 

אגרות קודש כרך יד עמ' תיד)

לא חסרה ידיעה, כי אם ביטול
בהמשך השיחה (שם) מסביר הרבי את דברי המדרש 
כי   – תורה"  דברי  בו  אין  יעקב...  של  בורו  "נתרוקן 
מציאות התורה ודיני התורה הייתה אצלם - אחי יוסף 
- אלא שהיה חסר ענין ה"מים" שבתורה הביטול שהיה 

נדרש מהם בערך גודל מעלתם.
הנאמר  את  לקבל  שקשה  מובן  הרבי  דברי  על-פי 
אל  יעקב,  של  בורו  נתרוקן  ריק,  "והבור  בחיי  ברבינו 
בניו ולא ידעו התורה שנאמר: אין בו מים אין בהם ד"ת 
שנמשלו למים כו' ואינם יודעים מ"ש בתורה: כי ימצא 
ומת  ומכרו  בו  והתעמר  מבנ"י  מאחיו  נפש  גונב  איש 

הגנב ההוא והם מכרו את אחיהם".
מכח  היו  סבורים  יוסף  אחי  כי  ג  בסעיף  וכמפורש 
דין  עליו  שחל  כמובן)   – (לשיטתם  דין  וע"פ  התורה 

רודף וכו' [וכנסמן שם בהערות 9, 10].

צדקה בלילה
הרבי  מתבטא  בלילה  צדקה  נתינת  אודות  בציינו 

('אגרות-קודש' כרך ב' עמ' קנב):
צדקה היא מצות-עשה שאין הזמן גרמא. 

תעט:  מצוה  החינוך  בספר  מפורשת  זו  קביעה   –
ובנקבות".  בזכרים  זמן  ובכל  מקום  בכל  "ונוהגת 
"אשרי  ג):  קו,  (תהלים  הוא  מפורש  מקרא  ולכאורה 

שומרי משפט – עושה צדקה בכל עת".

מֵספר  דייק  הי"ד  זעמבא  מנחם  רבי  הגאון  אמנם 
גרמא  שהזמן  למצוות  צדקה  מצוות  שדימה  חרדים 
("ויש מצות כו' אך אין חיובן תמיד רק לזמנים ידועים 
שופר  השנה או מן היום כגון תפלה ותפילין צדקה  מן 

סוכה ולולב וכיוצא בהם").
ירות"ו)  (פרומן,  יהושע  יעקב  נחלת  (בספר  והעירו 
עה"ת פ' ראה עמ' תכד ואילך) כמקור לדבריו מדרשת 
חז"ל במסכת כתובות נ, ב וכי אפשר לעשות צדקה בכל 
הדינין – על-פי הירושלמי שקלים)  תגבורת  (בעת  עת 
קטנים,  כשהן  ובנותיו  בניו  הזן  זה  חז"ל  קבעו  ולכן 
דאז  שם  עיין  עליו  הן  ולילה  יום  שתמיד  רש"י  ופירש 

הוי בכל עת ואתי שפיר.
ממונקאטש  אלעזר'  ה'מנחת  גם  כתב  כן  [ובאמת 
"היתכן  קיז:  סימן  קמא  מהדורא  תורה  דברי  בספרו 
מ"ע  הוא  נמצא  צדקה  מצות  זמן  אינו  שלילה  לומר 
פטורות  נשים  ויהיו  בנשים  נוהג  שאינו  גרמא  שהזמן 
וכלל  כלל  להיאמר  ניתנו  דברים שלא  וכיוצא  מצדקה 

חס-ושלום"!]
נמצא, כי קביעתו של הרבי אכן לא זזה ממקומה.

הגבלת צדקה בלילה – רק עד חצות
עד  כרך  מנחם  (תורת  תשל"ד  תשרי  בוא"ו  בשיחתו 

עמ' 60) אמר הרבי:
וכיון שנמצאים כבר לאחרי חצות לילה, הרי עכשיו 
שלפני  הזמן  כמו  ולא  צדקה,  של  לענין  מוכשר  זמן 
שנאמר  מה  בגלל  לשקלא-וטריא  מקום  שיש  חצות 

בכתבי האריז"ל שלא ליתן צדקה בלילה.
ונימק זאת כדלקמן:

 – בוקר"  ל"ויהי  כבר  ששייך  הלילה  חצות  לאחרי 
המלכות  ספירת  מתחילה  לילה  שמחצות  מכיון  הנה 
להיות יותר בקו הרחמים [ראה אור התורה – להצמח 
ב ואילך.  תכג,  ב')  לך לך עה, א ואילך (כרך  צדק – 
ל"מגבית"  בנוגע  המתאים  זמן  זה  הרי  ושם-נסמן], 

הנ"ל.
ושוב הוסיף בהתוועדות ש"פ כי תבא תשל"ד סי"ח:

ואז  אחר,  ענין  הוא  הלילה  חצות  שלאחרי  הזמן 
לימוד  להגבלת  בדומה  צדקה  ליתן  אפשר  בוודאי 
מקרא ואמירת תהלים שאינה רק עד חצות לילה, אבל 
נה  כרך  מנחם  תורת  גם  (ראה  לילה  חצות  לאחרי  לא 

עמ' 217 וש"נ).
כקביעת הרבי משמע גם מהנהגת הרה"צ ממונקאטש 
ושלום'  חיים  'דרכי  שבספר  אלעזר  מנחת  מח"ס  בעל 
נתן  לא  "בלילה  שיט:  בסימן  נאמר  הנהגותיו  המביא 
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צדקה (קודם חצות)".
שאל  חיים  בשו"ת   – שונה  דיעה  מצינו  אמנם 
(מהחיד"א) חלק ב' סימן כה כתב: "גם לענין מה שכתב 
נמנעים  בלילה,  צדקה  לתת  שלא  ז"ל  [=האר"י]  הרב 

אפילו אחרי חצות".
פרשת  עה"ת  יהושע  יעקב  נחלת  בספר  האריך  וכן 
ראה "דדוקא באמצע לילה דאז תגבורת הדינין אז אין 
ליתן אבל בהתחלת הלילה סמוך ליום שעבר, דינו כיום 

ויש ליתן אז".

בין צדקה יזומה לבקשת עני
כמו חילוקו של הרבי – בין צדקה יזומה שעליה קאי 
האריז"ל לבין הרואה עני מבקש שאז מחוייב ליתן לו – 
מצינו בעוד ספרים (ראה שולחן מנחם כרך ה' עמ' קכב 
בהרחבה  ומוסבר  מובא  כולו  (המכתב  וש"נ.  ג.  הערה 
במדור 'סוגיות בתורת רבנו', התקשרות גיליון א'שלו). 
ד"ת מונקאטש ח"א אות קמז. תולדות שמשון (נחמני) 
[= נצרך]  המוצרך  עני  מי"ב: "לאיזה  אבות פ"ה  עמ"ס 
שהשעה עוברת לו, פשיטא שיש לו רשות ליתן, ומחוייב 

נמי שלא להעלים עיניו ממצוה זו").
בזבוז  גם לעניין  בפוסקים  ובאמת מצינו חילוק בזה 
לו  לתת  מחוייב  מבקש  עני  שהרואה   – מחומש  יותר 
אוה"ח  לבעל   – לציון  ראשון  ראה   – מחומש  יותר  אף 

הקדוש – ריש סימן רמז. אהבת חסד פ"כ אות ב.
אלה  כל  על  הרבי  בדברי  העיקרי  החידוש  אבל 

שקדמוהו הוא בהסבר:
עני  לו  נזדמן  השמים  שמן  כיוון  כי  טובא,  דשאני 
שאין  הוראה  זה  הרי  יצא לבקשו,  שהוא  ולא  מבקש 
המבקש] נוגע במה  בלילה לעני  זה [=נתינת הצדקה 

שנקצב להם בגזירת עליון, וק"ל.

"ובדוחק יש לומר שזהו רק להמתנהגים 
על-דרך הסוד"

צדקה  נתינת  הגבלת   – זה  בנושא  ביאורים  שני 
בלילה (עפ"י האריז"ל) הציע הרבי כאפשרות (אך לא 

למסקנא) בהתוועדות ח"י אלול תשל"ד:
א) זוהי הנהגה עבור מקובלים בעלי הסוד או יחידי 
סגולה לא לתת צדקה לפני ערבית לפי שלהנהגתם יש 

השפעה גדולה ועמוקה יותר כו'.
שלהם  הצדקה  לנתינת  הנה  מעלתם  גודל  בשל  ב) 
בתפילת  גם  נמשכת  פעולה  ומנחה)  שחרית  (קודם 
עד   – העם].  [=שאר  דבר  לעמא  כן  שאין  מה  ערבית, 

כאן.
להיפך  הביא  יהושע  יעקב  נחלת  בספר  אמנם   -  
להיפך  מהירושלמי  שהוכיח  הי"ד  זעמבא  מהגר"מ 
שהרי שר הרוחות פחד מר' חיננא בר פפא וברח ממנו 

"הרי דלאדם פשוט אין ליתן בלילה עכ"ל".
כלומר, לא רק מקובלים, אלא גם שאר בני אדם אין 

להם לתת צדקה בלילה.
מקץ, בשנת תשמ"ו  פרשת  שבת  מוצאי  בהתוועדות 
הרבי  התייחס   (203 עמ'  ח"ב  תשמ"ו  מנחם  (תורת 
למנהגו לתת צדקה לקהל המשתתפים, וביאר כיצד זה 

מתאים עם העניין ש"לילה לאו זמן צדקה":
בעניין  לסיים  יש   – כגון-דא  בהתוועדויות  כרגיל 
לכל  יחלקו  שה"טנקיסטים"  על-ידי-זה  הצדקה, 
המסובים כאן (וכן בעזרת הנשים) שטר ממון [שעליו 
בלבד,  אמונה  רק  ולא  בה',  אמונה  על-דבר  נדפס 
אימון  שפירושו,  "טרָאסט",  המדינה:  כלשון  אם,  כי 
בידיו  ומוסרים  לגמרי,  עליו  שסומכים  היינו,  מוחלט, 
את כל העניינים כו'], על מנת לתתו לצדקה, בהוספה 

מדילי'.
ולהעיר:

ידוע שמוצאי שבת אינו זמן המתאים להוציא ממון 
אביו,  הנהגת  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כסיפור   –
הוצאות  ממנו עבור  שתבקש  הרבנית  לזוגתו  שציווה 
יוציא  לא  שבת  שבמוצאי  מכיוון  שבת,  לפני  הבית 

ממון.
[ובנוגע לקושיא הידועה מהא ד"לא תעוננו", "לשון 
קשה  פלונית  שעה  כו',  יפה  פלוני  יום  ושעות,  עונות 
כו'" (פרש"י על הפסוק בקדושים יט, כו) – כבר דובר 
האפשריים,  התירוצים  אודות  בארוכה  פעמים  כמה 
וכו'  סימון-טוב  בתור  אם,  כי  ניחוש,  בתור  זה  שאין 

ואין כאן מקומו].
שבת)  מוצאי  דווקא  (לאו  בכלל  לילה  לזה,  ונוסף 

לאו זמן צדקה.
כוונה  הרי   – בלילה  צדקה  לנתינת  בנוגע  ובכן: 
היא שנתינת הצדקה בפועל (לעני או המוסד) תהיה 
במוצאי  ממון  להוצאת  ובנוגע  השחר;  עלות  לאחרי 
על  וההחלטה  שהמחשבה  מכיוון  הרי   – קודש  שבת 
שמסיבה  (אלא  השבת  לפני  כבר  הייתה  זו  הוצאה 
נמצא,  שבת),  במוצאי  בפועל  הדבר  נעשה  שונה 
שמצדו של הנותן (וכן שלוחו של הנותן, ה"טנקיסט", 
נעשה  שכבר  כמו  זה  הרי  גביו)  על  שעומד  זה  או 

בפועל ממש לפני השבת.
ובכלל, בעניינים כגון-דא ישנו הכלל שמצינו בנוגע 

לד' כוסות דפסח שמצטרפים לטובה בלבד.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ויחי

י"ד בטבת
של  האחרון  הפסוק  קריאת  בזמן  התורה1:  קריאת 
בסיום  (וכן  בראשית  ספר  כל  את  המסיים  הפרשה, 
בסיום   . לעמוד2  ישראל  מנהג  תורה),  חומשי  שאר 
חזק  "חזק  הקורא:  ואחריו  הציבור,  כל  אומר  הספר 

ונתחזק!"3 וגם העולה לתורה אומר זאת4.

1. לעניין קריאת "חמשה מקראות שאין להן הכרע", שאחד מהם הוא 'ארור' 
דפרשתנו (מט,ז), ראה ב'התקשרות' גיליון תמו עמ' 18 וגיליון ת"נ עמ' 17, הן 

ע"פ הנהוג והן ע"פ מכתב הרבי, שקוראים כרגיל  לפי הטעמים.
שיספיקו  עד  (עכ"פ  הפסוק  תחילת  לפני  קימעא  יפסיק  שהקורא  רצוי   .2
היושבים לעמוד), כדי שהציבור ישמע היטב את קריאת הפסוק – לוח 'דבר 

בעתו'.
רז"ל:  מאמר  ע"פ  היא  שהאמירה  כתב  שם  קלט)  סי'  (או"ח  חדש  בפרי   .3
(ברכות  ודרך-ארץ"  תפילה  טובים,  ומעשים  תורה  חיזוק:  צריכים  "ארבעה 

לב,ב).
מהוריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  בשם  תג,  עמ'  היומן'  ב'רשימות  זה  בעניין  וראה 
שהטעם לאמירה זו הוא "כדי לכלול עצמו עם המאמינים הפשוטים", חיזוק 
"להתחיל ספר חדש", ולשאלת הרבי שאם כן, הרי זה הפסק – כיוון שעוסק 
בספר הבא ולא בזה שסיימוהו – היה המענה מפתגם הרוגצ'ובי שכל התורה 

מהווה "תיבה אחת", עיי"ש.
רגילים לומר 'ונתחזק' ז' בצירי. וראה ב'לוח השבוע' בגיליון תתפ"ח הערה 1

בארוכה בכל האמור בהערה זו ושלאחריה, וש"נ.
פכ"א כתב,  שולחן-הקריאה  בס'  לוח כולל-חב"ד.  עמ' 31.  ספר-המנהגים   .4
בבדי- פד  סי'  ובקצות-השולחן  הפסק,  מחשש  זאת  יאמר  לא  שהעולה 
שייך  ולא  לעולה,  היא  "שהברכה  הטענה  את  ע"ז  הוסיף  כב  ס"ק  השולחן 
הרבי: "אמירת  השיב על כך  שהוא יאמר לעצמו". אמנם באג"ק ח"ד עמ' יד 
לקריאת  הוא שייך  כי  לא חשיב הפסק,  'חזק חזק ונתחזק' –  העולה לתורה 
נוסחא  כי  אומר,  הוא**  וגם  ס"ט*),  קס"ז  סי'  אדה"ז  שו"ע  (ראה  הסיום 

שלנו*** היא 'ונתחזק'", עכ"ל.

_______________
ברכה  בין  בדיעבד  מעכב  אינו  הסעודה  מענייני  שהפסק  איתא  שם   (*
דברי  ע"פ  ואכן,  אחר",  בעניין  אי-אפשר  אם  לכתחילה  ו"מותר  לאכילה; 
"שאמירת   – מוגה   –  31 הערה   254 עמ'  ח"ב  תשמ"ז  בהתוועדויות  הרבי 
הרבי  שכתב  כמו  ממש  זה  הרי  עיי"ש,  ד'חזק'",  העניין  על  גם  קאי  הברכה 
בר"ה  התפוח  על  היה"ר  באמירת  מנהגנו  בעניין   105 ס"ע  בספר-המנהגים 
בשו"ת  גם  וע'  כדיעבד".  הווי  אחר,  בענין  דא"א  "וכיוון  לאכילה:  הברכה  בין 

יביע-אומר ח"א חאו"ח סי' ט.
**) – העולה לתורה, שאליו מכוונת הברכה 'חזק', מצטרף לאמירה (כנראה 

- עם הציבור) כדי לברך גם את הקהל עמו.
***) – שלא כמנהג צרפת בעבר והספרדים כיום, שמברכין רק את העולה.

מלכותו  ותכון   – למות  דוד  ימי  ויקרבו  הפטרה: 
מאד, (מלכים א ב,א-יב).

כל  צריך   – חזק'  ב'שבת  "בעומדנו  התוועדות: 
וכל  ובני-ביתו  עצמו  את  לחזק  מישראל  ואחד  אחד 

הנמצאים בסביבתו... בכל ענייני יהדות...
"וכדאי לקשר זה עם התוועדות מיוחדת... כהמנהג 
בכמה קהילות קדושות בישראל, שבשבת חזק מכינים 
מנהג  ויחדשו  יחזקו  ובוודאי  'קידושא רבא',  הגבאים 
זה בכל המקומות – שבה יוסיפו באמירת דברי תורה 
בהשמחה  ויוסיפו  טובות...),  החלטות  קבלת  (וגם 

לגמרה של תורה"5.
כל  קודש  שבת  מוצאי   – לבנה  קידוש  זמן  סוף 

הלילה.

יום ששי
כ' בטבת 

התחזקות  יום  ז"ל.  הרמב"ם  של  ההילולא  יום 
בלימוד הרמב"ם היומי6.

ליל 'ניתל'7:
הלילה ליל 'ניתל', יש לסיים את כל השיעורים לפני 

השקיעה8. 

____________________
5. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233, עיי"ש.

6. התוועדויות תשמ"ה ח"ב עמ' 1016. 
טבת ובס' השיחות תש"נ  7. ב'רשימות היומן' עמ' שיג, שסה, ב'היום יום' יז 
בתרומת  הל' שחיטה סי' פ,  (כמו במחזור ויטרי  נכתב בתי"ו  עמ' 192–  ח"א 
מאידך,  צנזורה).  ללא  במהדורות  קמח –  סו"ס  יו"ד  ובד"מ  קצה,  סי'  הדשן 
עמ'  חט"ו  שבלקוטי-שיחות  ובאגרת  שנב,  עמ'  וחי"ד  קכ  עמ'  חי"ג  באג"ק 
בכפתור ופרח פ"י  המנהגים סי' יד,  בהגהות  טירנא  המנהגים  בס'  כמו   ,545
ניטל –  שם:  בלקוטי-שיחות  הרבי  וכתב  בטי"ת).  נכתב  שם –  יו"ד  ובלבוש 
האיש  הוא [=כינוי ל]זמן לידת אותו  מלשון נתלה,  רמז להעדר, וי"א ניתל – 

(נאטאל בלטינית = לידה).
עדות  'רוב  (כמנהג  השקיעה  מתחילת  מלימוד  להימנע  נהגו  אם  צ"ב   .8
ט' כתב שכן  הע'  שם פ"ב  גבריאל  נטעי  החסידים' שבלוח דבר בעתו. ובס' 
ב'התקשרות'  וראה  בלבד.  הכוכבים  מצאת  או  מקורו),  וצ"ב  חב"ד.  מנהג 
עוד יש ספק בזה,  בנדון. ולכאורה, כל  עמ' 19  עמ' 18 וגיליון שלג  גיליון רפג 

לוח השבוע
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כמו  "ראשון"!  שהוא  מאליו  מובן  נמצא",  כל  "ממציא 
כן, ראשון מתוך רבים נמנה עמם באותה חטיבה אף אם 
האם ניתן לשייך את הקב"ה לקבוצה  הוא נעלה מהם. 

אחת עם יתר הנמצאים שנוצרו ממנו, חלילה?!
ההסבר:

שחוץ  'נמָצא' אחר  מכל  ונשגב  מרוָמם  הקב"ה  אכן, 
עצמו  את  השפיל  הגדולה  שבענוותנותו  אלא  ממנו. 
להיות בבחינת "מצוי ראשון", ויצר משוואה מלאכותית 
אחת,  לפיה הוא והנבראים נמצאים כביכול בקטגוריה 

שיתרונו עליהם הוא בהיותו ראשון בלבד.
בכך ביקש לטעת בנבראים המגושמים הכרה בהיותם 
הוא  הקב"ה  אלא  מעצמם,  נוצרו  שלא  כפיו;  יצירי 
"ממציא כל נמצא". זה "יסוד היסודות ועמוד החכמות" 
את  בבריאה  להטמיע  כולה –  התורה  מושתתת  שעליו 

המודעּות לכך שהקב"ה בראּה.
"מצווה  בדבריו:  הרמב"ם  ממחיש  העיקרון הזה  את 

ראשונה ממצוות עשה לידע שיש שם אלו-ה". המצווה 
היסודית ביותר, העוסקת בקיומו של הקב"ה, אכן ראוי 
עילת  היא  שכן  המצוות,  מכל  למעלה  שתעמוד  היה 
המצוות כולן. ואולם הרמב"ם מבקש להדגיש שהמצווה 
מתרי"ג  ומצווה  מצווה  כל  של  הכוח  מקור  היא  הזו 
של  הסכמטית  לרשימה  אותה  צירף  ועל-כן  המצוות, 

מכלול המצוות.
על כך יש להוסיף דיוק בדברי הרמב"ם: "לידע שיש 
שם  שיש  "להאמין  ולא  הרמב"ם,  כתב  אלו-ה",  שם 
אלו-ה". מפני שידיעת ה', כלומר, ההתבוננות בגדולתו 
ויראה  אהבה  של  רגשות  שמולידה  זו  היא  יתברך, 
כלפיו, החיוניות לקיום המצוות כולן. לכן זוהי "מצווה 

ראשונה", המביאה לידי קיום יתר המצוות.
(תורת מנחם תשמ"ה ג', עמוד 1766) 

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

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

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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מעלת נתינה בקופה של צדקה
בשיחתו מכ"ט כסלו תש"מ ('לקוטי-שיחות' כרך טו 

עמ' 550) אמר הרבי: 
בלילה  העני  לידי  מגיעה  אינה  שהצדקה  שבזמן 
שמוסרים  או  צדקה  לקופת  זאת  שמכניסים  (מכיון 
היתה  שהנתינה  נחשב  זה  אין  צדקה)  של  לגזבר 

בלילה.
ביו"ד  הש"ך  דברי  יומתקו  אלו  דברים  לאור  והנה 
של  לקופה  נותן  אם  "וכל-שכן  יו"ד:  ס"ק  רמט  סימן 

צדקה קודם תפלה שעדיף טפי".
ליתן  "טוב  יד...  בסעיף  שם  עמ"ש  נאמרו  [דבריו 
פרוטה לעני קודם כל תפילה שנאמר אני בצדק אחזה 

פניך"]
שהגזבר  הכוונה  לכאורה  צדקה" –  של  "גזבר  ולגבי 
כמבואר  ביום  נפעלת  תהי'  הצדקה  שפעולת  מכוון 

בהרחבה בשיחת ח"י אלול תשל"ד או כיוצא-בזה.
מעלה  כה)  סימן  ח"ב  שאל  חיים  (בשו"ת  החיד"א 
אפשרות של נתינה באופן שהנותן (או הגזבר?) ישתדל 
מסיים  עצמו  הוא  אך  היום"  של  הכוונה  "לכוין  לא 
"ובכל זאת יש נמנעים" [וראה חקרי מנהגים (גורארי') 

עמ' עא-עב].
בספרו  קיז  סימן  את  ממונקאטש  הרח"א  מסיים  כך 
יחפצו  לא  אשר  קמצנים  כאותן  "ודלא  תורה  דברי 
אומרים  בלילה  עני  להם  וכשיגיע  צדקה  לעשות 
העני  בלילה וביני לביני ילך  צדקה  מליתן  שמחמירים 

לדרכו.."
וממש ברוח דברים אלו סיפר הרבי נשיא-דורנו (מכ' 

ה' תמוז תשט"ז – אגרות-קודש כרך י"ג עמ' שטז): 
פלוני-בן- אשר  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  פעם  סיפרתי 

פלוני ראה אותי מפריש לצדקה – מפני סיבה – בלילה 
והביע תמיהתו הכי גדולה.. ויענני כ"ק מו"ח אדמו"ר 
שבטח אותו שתמה תמיהה גדולה כל-כך, איננו נותן 

צדקה גם ביום.

ביטול הגבלות בנוגע לצדקה בלילה
להקל  שונות  אפשרויות  אפוא,  מצינו,  הרבי  בדברי 
בנתינה  מבקש;  עני  הרואה  בלילה:  צדקה  בנתינת 
צדקה;  ע"ד  טובה  החלטה  גזבר;  באמצעות  לקופה; 

וכולי.
קולות  כו"כ  מצינו  דזמננו  הפוסקים  בדברי  גם  כך 
ח"ג סימן  החכמה (שטערן)  בצל  שו"ת  (ראה לדוגמא: 

לב; ח"ה סימן מג).
אם כי ראוי לציין, כי את הרבי בגלוי לא ראינו בדרך-

דלעיל  למכתב  (והשווה  מעריב  לפני  צדקה  נותן  כלל 
שסיפר על הנהגתו "מפני סיבה").

ניתן לבאר זאת עפ"י הסברו הפנימי של הרבי משנת 
תשמ"ג ('התוועדויות תשמ"ג' כרך ג עמ' 1288):

מכיון שנמצאים בסוף זמן הגלות שאז העבודה היא 
עבודת הצדקה – והיא איפוא בחינת זמן גרמא – לכן, 
לנתינת  בנוגע  ההגבלות  כל  מתבטלים  התורה  ע"פ 
צדקה במוצאי שבת ובלילה כו'. כל זה – מפני נחיצות 

וחשיבות הענין.
ד'  גליון  חב"ד  כפר  התמימים'  'פלפול  עוד  [וראה 

תשמ"ב עמ' 81-85].
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הזמן גרמא

מה עושים ב'ניטל'?
מנהג ישראל ובפרט בקרב קהילות החסידים שלא ללמוד תורה בשעות 

הראשונות של יום לידת 'אותו האיש' וזאת כדי שלא להוסיף 'חיות' 
בקליפות • כיצד בכל-זאת אפשר לנצל את הזמן לעניינים מועילים? • 

על מנהגי רבותינו נשיאינו והתייחסות הרבי ליום זה

(ספר- ה'תש"נ  וישב  פרשת  שבת-קודש  בשיחת 
דברים  מצינו  ואילך)   192 עמ'  א,  כרך  השיחות, 
ההנהגה  לאופן  השייכים  עניינים  כמה  על  מפורשים 
ב'ניטל' – משחק ה'שאח', תפירת הבגדים וכדומה, וכן 
כפי שהוגהו  הדברים  הנה  הרבי.  'ציור' פני קודשו של 

(בתרגום חופשי מיידיש):
(הרבי  שאביו  פעם  סיפר  גם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
בשעת  לעמוד  (או  'שאח'  'לשחק'  אז  נהג  נ"ע) 
בזה:  העניין  לומר  ויש  לשחק).  איך  ולהציע  מעשה 
שאפילו  והוראה,  לימוד  נ"ע  הרבי  הורה  זה  על-ידי 
 – מרע (העדר)  שלכאורה שייך רק עניין דסור  בזמן 
באופן  לברר  ניתן  שלא  ביותר  כלומר, תחתון-תחתון 
ישיר על-ידי לימוד התורה – ינצלו אותו (ולפעול את 
משחק  ב'שאח',  אז  'לשחק'  תועלת...  עם  הבירור) 
שעושים  רשות),  בענייני   – (אלא  חכמה  בו  שיש 
דרכיך  ובכל  שמים  לשם  מעשיך  כל  שמים,  לשם 
שיוכל  בכדי  בראש,  חריפות  מוסיף  (א)  זה  דעהו. 
אחר כך להבין תורה טוב יותר (ב) מקדש שם שמים 
ושבחן של ישראל לעיני כל העמים (שמחשיבים את 
המשחק) – בראותם שבני ישראל הם "עם חכם ונבון" 
בזה  יש   – רשות  של  כדבר  אפילו  זו, (ג)  בחכמה  גם 
תועלת לאלו שזהו ה"מסחר" שלהם, לא גרוע מענייני 
בו  מסחר שיש  אחרים, ואדרבה – כיוון שזהו  מסחר 

חכמה כנ"ל.
לפועל  בנוגע  (ונתינת-כוח)  הוראה  גם  ישנה  מזה 
כיצד לנצל את הזמן ד'ניטל' – לא להיות בטל ח"ו (כדי 
להוסיף  ובפרט  אלא לתועלת –  חיות),  להוסיף  שלא 
בענייני חכמה עם המעלות (כוונות) הנ"ל, או בהוספת 

צדקה וחסד, או בהנהגת הבית וכיוצא בזה.
חסר  היה  מתלמיד ישיבה, שבלבושו  פעם  שמעתי 
כפתור – שהטעם מדוע הוא לא תופר את הכפתורים 

בלבושיו – כי אז לא יישאר לו מה לעשות ב'ניטל'!... 
שמיה?  דכר  מאן   – בטל  לילך   – ישיבה  תלמיד  אצל 
כולל  לתועלת,  הזמן  עם  להשתמש  צריך  הוא  אלא 
הימין  צד  שיהיה  באופן  הכפתורים,  את  לתפור   –

(מגביר) על צד השמאל (כידוע מנהג ישראל בזה).
מהנהגת אדמו"ר נ"ע נתווסף עוד עניין: על-ידי עצם 
הידיעה בהנהגת אדמו"ר נ"ע בזמן 'ניטל' – יכול לנצל 
הרבי  של  קודשו  פני  דמות  לעצמו  לצייר  כדי  הזמן, 
נ"ע (על-ידי התמונה שישנה ממנו, ועל-אחת-כמה-
וכמה אלו שזכו בעצמם לראותו), על דרך "והיו עיניך 
רואות את מוריך", המייסד של ישיבת תומכי-תמימים 
ויראה  מוסיף באהבה  קודשו)  בלבד (תואר פני  שזה 
ואורחותיו  בדרכיו  ללכת  מנת  על  שנהג,  – וכפי  וכו' 

שאר הורנו.

התוועדות י"ט בכסלו בכפר-חב"ד
הרבי,  לנשיאות  הראשונות  בשנים  השמועה,  על-פי 
בליל 'ניטל' היה אחד המזכירים מכניס לחדרו של הרבי 
י"ט  מהתוועדות  לקלטת  מאזין  היה  והרבי  רשם-קול 
כסלו שהתקיימה בכפר-חב"ד (לפחות באחת הפעמים 
שמע מקצת נאומו של שז"ר, וביקש לשמוע את נאומו 

של הרב שלמה-יוסף זווין בשלמותו).
רמז לדבר יש באיגרת המזכירות למר שז"ר מיום ג' 
ונאום  נאומו  תקליט  אתמול  "בשמענו  תשי"ח:  בטבת 
[הרבי  בכפר..."  כסלו  י"ט  בהתוועדות  שי'  זווין  הרב 
שז"ר:  למר  שנה)  אותה  של  בטבת  (בכ"ד  כתב  עצמו 
"נעם לי לשמוע נאום כ[בודו]". (יצויין כי בשנת תשח"י 

חל "ניטל" בליל ב' בטבת).

נאומים, סיפורים וכיוצא בזה
התמימים  אחד  רשם  תשל"א  בטבת  ט'  שני,  ביום 
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כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  'כי  שנאמר:  האדם, 
לים מכסים'". (הלכות מלכים, סוף פרק י"ב)

הרמב"ם  מבאר  כאשר  תורה',  'משנה  ספר  בתחילת 
את מצוות ידיעת ה', איננו מזכיר את שם הוי' בפירוש, 
מדגיש  עתה  ראשון".  מצוי  שם  שיש  "לידע  אלא: 
הפסוק:  את  לכך  ומשייך  ה'",  את  לדעת  הרמב"ם 

"מלאה הארץ דעה את ה'".
מה פשר הניסוח השונה?

תהיה  באלוקות  שלנו  ההבנה  רמת  המשיח  בימות 
בדרגה הגבוהה ביותר. לקב"ה יש צורות ביטוי שונות, 
הנשגב  הוא  הוי'  שם  השונים.  בשמותיו  המתפרשות 
בתודעתו,  הזה  השם  את  להכיל  שמסוגל  ומי  ביותר, 
הופך לבֵטל בתכלית אל הבורא יתברך. מדרגה נשגבה 

זו תושג בזמן הגאולה.
לכן, משלב הרמב"ם את שם הוי' בהלכות העוסקות 
בימות המשיח ולא בפתיחת ספרו, ומסיים בפסוק: "כי 
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". התגלותו 
של הקב"ה אלינו באמצעות שם הוי' תשליט סדר חדש 
נפסיק  תשתנה.  המציאות  את  שלנו  התפיסה  בעולם. 
לחוות את הגשמיות כממשית ואת האלוקות כנעלמת, 
הרוחניות  של  הבלעדית  הנוכחות  את  נחוש  אלא 
בעצמה  תהפוך  הפיזית  שהמציאּות  עד  בהווייתנו 

למכוסה ונסתרת: "כמים לים מכסים".

 (ליקוטי שיחות חלק ל"א, עמוד 26)

לפתוח בטיול
כולה,  לתורה  מקיף  חיבור  כתב  רק  לא  הרמב"ם 
הלומד.  עבור  ומסודר  לימוד מובנה  מסלול  יצר  אלא 
תחילתו בלימוד התורה שבכתב במקורּה, ומשם מציע 
הרמב"ם לדלג הישר לספרו 'משנה תורה', מבלי לעיין 

בספרי תורה-שבעל-פה קדומים יותר.
בסדרת  הראשון  בספר  את  ללמוד  יש  הבא,  בשלב 
בהלכות  מתחילה,  וללומדו  מדע,  ספר  תורה',  'משנה 
יסודי התורה העוסקות באמונה בה' ובידיעתו. סוגיות 

אלו מכנה הרמב"ם "יסוד היסודות ועמוד החוכמות".
"ספר  המצוות:  למניין  ספרו  בהקדמת  שכתב  וכפי 
משה  דת  עיקר  שהן  המצוות  כל  בו  אכלול   – ראשון 
תחלת  אותן  לידע  האדם  וצריך  השלום,  עליו  רבינו 

הכל, כגון יחוד השם ברוך הוא".
עקרונות  את  סתר  לא  בעצמו  הרמב"ם  האם  אך 

הלימוד המסודר שקבע?
בפרק ד' בהלכות יסודי התורה כותב הרמב"ם: "ואני 
אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו 
דאביי  הויות  והמותר...  האסור  לידע  ובשר...  לחם 
הישר  לגשת  לאדם  לו  שאל  משתמע  מדבריו  ורבא". 
ה',  בידיעת  שעוסקות  המעמיקות  הסוגיות  ללימוד 
אלא להכיר קודם את כללי האסור והמותר של הלכות 

היום-יום.
הסבר הדברים:

"לטייל   - ציורית  בשפה  הרמב"ם  נקט  לחינם  לא 
בפרדס" - כשביקש לתאר את הלימוד במכמני התורה. 
ממושכת  שוטטות  אלא  תכליתית,  צעדה  איננו  טיול 
לשם השוטטות בלבד. ובהשאלה לעולם הלימוד, 'טיול' 
התבוננות  מתוך  עונג,  לשם  נרחב  לימוד  משמעותו 
מעמיקה, ולא לשם הסקה הלכתית. לימוד כזה מבקש 
הרמב"ם למנוע ממי שטרם מילא כרסו בפסקי הלכות.
הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה מגישים 
על קצה המזלג עקרונות חשובים מסוגיות רחבות אלו. 
המרכבה  עצמו, שדבריו במעשה  וכפי שכתב הרמב"ם 
הם "טיפה מן הים ממה שצריך לבאר בעניין זה", ואלו 
מינימלי  מידע  זה  מדלי".  "כמר  בראשית  שבמעשה 
שציין הרמב"ם  הנדרש לקיום חמש המצוות היסודיות 
את  ואכן,  ה'.  ידיעת  מצוות  ובמיוחד  אלו,  בפרקים 
הבורא  שכן ידיעת  ללמוד תחילה,  הזו חובה  התמצית 
כל  נוצרו  שממנה  ההלכה  היא  היסודות",  "יסוד  היא 

הלכות התורה.

(ליקוטי-שיחות חלק כ"ו עמוד 114)

הראשונה שבמצוות
"מצווה  עשה:  מצוות  רשימת  בפתח  הרמב"ם  כתב 
שנאמר  אלו־ה  שם  שיש  לידע  עשה  ממצות  ראשונה 

אנכי הוי'ה אלוקיך".
היא  זו  שמצווה  לציין  צורך  ראה  הרמב"ם  מדוע 
מאליו  ברור  והלוא  עשה",  ממצוֹות  ראשונה  "מצוה 
היא  המצווה  רשימת  בראש  שמופיעה  שהמצווה 
שהמצווה  להזכיר  טרח  לא  הרמב"ם  ואכן,  ראשונה. 

הבאה בתור היא שנייה לה.
גם בהלכה הראשונה בספר 'משנה תורה' מצאנו את 
ההגדרה 'ראשון': "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע 
שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא". אם הוא 
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מביאורי הרבי
על הרמב"ם

כיצד יעלה על הדעת שהחכמים ונביאי ישראל יתאוו לרדות בגויים? • 
איזו מדרגה נשיג בזמן הגאולה? • מי ראוי לטייל בפרד"ס? • דגש מיוחד 
ב"מצווה ראשונה ממצוות עשה לידע שיש שם אלו-ה" • פנינים מביאורי 
הרבי על סיום והתחלת 'משנה תורה' לרמב"ם, לרגל יום פטירתו בכ' 

בטבת
"לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי 
שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעכו"ם, ולא 
ולשתות  לאכול  כדי  ולא  העמים,  אותם  שינשאו  כדי 
ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחוכמתה". (פרק 

י"ב, הלכה ד')

הדעת  על  תעלה  הכיצד  תמיהה:  מעוררים  הדברים 
לימות  יתאוו  ישראל  ונביאי  שהחכמים  האפשרות 
המשיח כדי לשלוט על העולם, או כדי "שינשאו אותם 
העמים"? הרי אפילו אצל חכמי האומות, משאת נפשם 
בבני  לרדות  שלא  ובוודאי  חכמה,  בדברי  להגות  היא 

אדם!
ביאור הדברים:

הרמב"ם מציג שני אופני השפעה של בני ישראל על 
מתאר  מלכים  בהלכות  י"א  פרק  העולם. בסוף  אומות 
הרמב"ם את פעילותו הכלל-עולמית של המלך המשיח 
במילים הבאות: "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' 
ברורה  שפה  העמים  אל  אהפוך  אז  כי  שנאמר  ביחד 
נמצא,  אחד".  שכם  ולעבדו  ה'  בשם  כולם  לקרוא 
את  לקדם  כדי  ויזום  אקטיבי  באופן  יפעל  שהמשיח 

אומות העולם לתיקון עצמי.
אך בסוף פרק י"ב מסיים הרמב"ם: "באותו הזמן לא 
הרבה...  מושפעת  שהטובה תהיה  רעב...  לא  שם  יהיה 
בלבד.  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  ולא 
דברים  ויודעים  גדולים,  חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך 
הסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר: 
כאן  מכסים'".  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  'כי 

משמעותם הפשוטה של הדברים היא, שהשינוי בעולם 
מכוונת.  ביד  צורך  וללא  טבעי,  באופן  מעצמו,  יקרה 
שתידרש  ללא  מעצמה,  ה'  בידיעת  תעסוק  הבריאה 
"ולא  בתהליך:  ישראל  בני  של  פעילה  התעסקות 
מכך  בלבד".  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהיה 
ישראל  בני  של  התורה  ידיעת  את  כורך  שהרמב"ם 
בצוותא עם העיסוק העולמי בחכמה האלוקית משתמע, 
הוא  העולם  אומות  של  האלוקית  בחוכמה  שהעיסוק 

תוצאה מעבודתם הרוחנית של בני ישראל.
ישראל  ונביאי  החכמים  של  השליטה  רעיון  לפי זה, 
מכוון  איננו  ד',  בהלכה  הרמב"ם  שמתאר  העולם  על 
כלומר,  העולם,  את  לתקן  לרצון  אלא  שררה  לתאוות 
הרמב"ם  שמתאר  כפי  ה'  דעת  את  העולם  את  ללמד 
בפרק י"א. ועל כך מחדש הרמב"ם: לא זו תכלית ימות 

המשיח, אלא "כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה".
שהתשוקה  ומחדש,  הבאה  בהלכה  הרמב"ם  ומוסיף 
של חכמי ישראל להגות בתורה ובחכמתה מתוך פניּות, 
והיא  אוטומטי,  באופן  העולם  את  לרומם  כדי  בה  דיי 
מהווה השראה לאומות העולם שיעסקו אף הן ב"לדעת 

את ה' בלבד".
(ליקוטי שיחות חלק ל"ה עמוד 98)

חילופי שלטון
אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  ולא  הזמן...  "ובאותו 
לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים 
ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח 

יומא דהילולא
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ביומנו: ביום חמישי האחרון הורה אד"ש להרב חודוקוב 
שבליל  הסטודנטים,  עם  ה'פגישה'  למארגני  למסור 
שיעורים  יהיו  לא   – 'ניטל'  והוא  היות   – שבת-קודש 

בתורה, אלא רק נאומים, סיפורים וכיוצא בזה.

כשניגנו הקפיטל של הרבי, בכה...
בליל 'ניטל' תשל"ו ('כפר חב"ד', גיליון 646, עמ' 15) 

רשם הרה"ח ר' מיכאל-אהרון זליגסאן ביומנו:
אחרי  הלילה,  בתחילת  לביתו  הלך  אד"ש  "הלילה 
מאוחר  ב-770  נשאר  חמש, ולא  בשעה  תפילת ערבית 

כמו ביום רגיל".
ובליל 'ניטל' שנת תשל"ז רשם הנ"ל: 

ליווי  בערל  ר'  הרה"ח  אד"ש  אל  נכנס  בערב  "היום 
שמה  וביקר  בברית-המועצות  מביקור  בחזרה  שבה 
מביקורו.  וידאו  סרט  לרבי  והראה  וכו'  האוהלים  בכל 
וכשניגנו  ברוסיה  היהודים  מתוועדים  כיצד  הראה  גם 
ביקש  הרבי  בכה.  הרבי  הרבי,  של  הקפיטל  של  הניגון 
שזה  מכיוון  ב'זאל'  לבחורים  הווידאו  להראות  ממנו 
דירת  הייתה  שבו  הבניין  את  הראה  אחר-כך  'ניטל'. 
הרבי רש"ב נ"ע. הרבנית ע"ה העירה על זה 'אני זוכרת 

שהזיידע גר בבניין בן כמה קומות'".
במוצאי-שבת-קודש פרשת ויחי, ליל 'ניטל' תשל"ח, 

רשם הנ"ל ביומנו: 
"שמעתי מהרה"ח ר' יוסף ויינברג שכ"ק אד"ש אמר 
שיספר  בתניא על הרדיו בלילה זה,  לשיעור  בנוגע  לו 
סיפר  ויינברג  הרב  נשיאינו.  מרבותינו  סיפורים  איזה 
שפעם שאל את כ"ק אד"ש אם יש מקור למה שאומרים 
כ"ק  לו  ואמר  חסידות בלילה זה  דברי  ללמוד  שמותר 
לא שמעתי  גערהעט' [=  ניט  'איך האב דערפון  אד"ש: 

על כך]".
יום א', כ"ד בכסלו תשל"ט (שם): 

שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  נכנסו  מעריב  אחרי  "מיד 
הרב ליווי... הראה לכ"ק אד"ש סרט מרוסיה מביקורו 
האחרון שם לפני שבועיים. האור בחדר כ"ק אד"ש כרה 
בשעה 19:05 עד שעה 19:25 (זה זמן הסרט, כעשרים 
כל   ,20:05 השעה  עד  אד"ש  כ"ק  אצל  שהו  דקות)... 
כ"ק אד"ש נסע  זמן הסרט כ"ק אד"ש עמד על מקומו. 

לביתו בשעה 23:25".
תשמ"א  'הקהל'  שנת  מיומן  נוסף  דומה  קטע  להלן 

(עמ' 74): 

"יום ד', י"ז בטבת. תפילת ערבית התקיימה מיד עם 
צאת הכוכבים, מאחר שלילה זה הוא 'ניטל'.

ליווי,  בערל  הרב  הרבי  אל  נכנס  בערב  "ב-19:00 
שחזר מביקור ברוסיה, ובשעה 20:25 כבה האור בחדרו 
של הרבי והרב ליווי הקרין את הסרט. הוא שהה בחדרו 

של הרבי כמעט עד השעה 22:00".

גם לא פנימיות התורה
בליל כ' בכסלו תרצ"ג התבטא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
ברשימתו  הדברים  את  רשם  נשיא-דורנו  (והרבי 

שפורסמה ב'רשימות' חוברת קעא עמ' 8):
שאי-הלימוד  בפשיטות,  נ"ע,   – מאדמו"ר  שמעתי 
ללימוד  התורה,  פנימיות  ללימוד  שייך  אינו  ב'ניטל' 
חסידות (לא אמר לי טעם על זה. כ"ק [מו"ח אדמו"ר 

שליט"א]).
אם היה הצמח-צדק לומד ב'ניתל' – ווייס ניט דער 

עולם [= אין הציבור יודע].
עמ'  קעט,  חוברת  ('רשימות',  תרצ"ה  בחורף  אולם 
דא"ח  "גם  דורנו:  נשיא  לרבי  הריי"צ  הרבי  סיפר   (15
אם  למגרס.  לא  וגם  לומד [ב'ניטל']  [אדנ"ע]  היה  לא 
נ"ע  [אדמו"ר  היה   – שבת-קודש  בערב  ['ניטל']  אירע 
 – הרגיל  על-דרך  ולא  בבוקר,  למחרת  המאמר  אומר] 

בליל שבת-קודש".
ולכאורה, לפי זה יש לפרש את המובא (לעיל) בשם 
 – כך"  על  שמעתי  "לא  לו  אמר  שהרבי  ויינברג,  הרב 

שלא שמע בתור הוראה לפועל.
 – הצמח-צדק  מנהג  בעניין  לעיל  המובא  לגבי 
ש"העולם אינו יודע", הנה עוד בעניין זה באיגרת כ"ק 
אדמו"ר מיום כ"ז בשבט תשי"ג (איגרות-קודש, כרך ז, 

עמ' קסא):
אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  ששמענו  מה  הסיפור  ידוע 
הצמח-צדק  לכ"ק  אחד  נכנס  'ניטל',  בליל  שפעם 
וענהו  היום?  'ניטל'  הלא  רבנו,  ושאלו:  לומד,  ומצאו 
זאגען  געהייסען  דיר  האט  ווער  פתח!  הצמח-צדק: 
הנה  זאת  בכל  אבל  זאת].  לומר  ביקשך  מי  [שוטה! 

סגר הצמח-צדק את הספר ופסק מלימודו.
חורף  מלילות  באחד  מחותנו  הרבי  שמע  זה  סיפור 
תרצ"ה (מובא ב'רשימות', חוברת קעט, עמ' 15), ושם 
שהיהודי שהעיר זאת להצמח-צדק היה... המורה-צדק 

בליובאוויטש.
(מתוך 'ניצוצי רבי', גיליון תקמד)
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פרשת ויחי
שהאירוע  בשעה  'ויחי',  בשם  פרשתנו  נקראת  מדוע 
וכל  אבינו,  יעקב  של  פטירתו  הוא  שבה  המרכזי 

המאורעות שבפרשה קשורים למאורע הזה?
ברורות  עדיין  הוכח  לא  חי,  יעקב  עוד  כל  אלא 
שחיותו הרוחנית (קרי דבקותו בה') היא בבחינת חיים 
לשינוי  ניתן  שאינו  דבר  פירושה  אמת  כי  אמיתיים. 
"אל  פ"ב)  (אבות  נאמר  צדיק  לגבי  גם  והרי  והפסק, 

תאמין בעצמך עד יום מותך".
שהיה  כשהתברר  יעקב,  של  הסתלקותו  עם  רק 
הוכח  או-אז  האחרון,  הרגע  עד  בה'  הדבקות  בתכלית 

שהוא חי חיים אמיתיים.
אבינו  "יעקב  ה)  (תענית  אמרו  חז"ל  ועוד:  זאת 
מכיוון  כי  בחיים".  הוא  אף  בחיים  זרעו  מה  מת,  לא 
היו  שכולם  בבניו,  להתקיים  המשיכה  בה'  שהדבקות 

צדיקים וקדושים, הרי זה כאילו לא מת.
לכן נקראת פרשתנו 'ויחי'.

(לקוטי שיחות חלק טו, עמ' 427-431)

* * *
קשר  שיש  מובן  בסופן'  תחילתן  'נעוץ  הכלל  על-פי 
בראשית  חומש  של  הראשונה  הפרשה  בין  מסויים 

לפרשה האחרונה. מה בין 'בראשית' ל'ויחי'?
אומר כ"ק אדמו"ר:

התורה  "בשביל  רש"י  מפרש  ברא"  "בראשית  על 
שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית 
שישראל  כדי  נברא  שהעולם  אומרת  זאת  תבואתו". 
ימלאו את הכוונה של 'דירה בתחתונים' על-ידי התורה. 
בהיותו  גם   – מצרים"  בארץ  יעקב  "ויחי  תוכן  גם  זה 
 – ממצרים  גם  כי  'ויחי',  בבחינת  היה  מצרים,  בארץ 

ערוות הארץ – עשה דירה לו יתברך.

(משיחת פרשת ויחי תשכ"ז)

יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך 
(מט,ח)

יהודה – רומז להודאה וביטול הבאים מעצם הנפש.
 – (אתה  זו  בחינה  להתגלות  רומז   – אתה"  "יהודה 

משמעו לשון נוכח, גילוי).
עצם  "ידך בעורף אויביך" – בשעה שמתגלית בחינת 
הרע שבך, מפנה אליך את עורפו  הנפש, אזי אויביך – 
מצרים,  יציאת  בשעת  שהיה  כפי  לא  ומתבטל.  ובורח 
והרע   – העם"  ברח  "כי   – הרע  מן  ברחו  שבני-ישראל 
הנשמה  עצם  התגלות  שעל-ידי  אלא  בתוקפו,  נשאר 

הרע נדחה ונתבטל לגמרי.
(המשך תער"ב כרך ב, עמ' תתיא)

יששכר חמור גרם (מט,יד)
אמר הבעל-שם-טוב:
יששכר – יש שכר רב.

חמור – חומריות העולם והגוף.
וזיכוך  בבירור  ההתעסקות   – גרם"  חמור  "יששכר 

החומר גורמת ומביאה לאדם שכר רב.
(צוואת הריב"ש סי' ק' עמ' 34)

* * *
איתא בספרים ש'חמור' ראשי תיבות חכם מופלג ורב 

רבן.
אומר רבי לוי-יצחק שניאורסון:

החמור, שמוכן תמיד לשאת משא כבד ואינו מתנגד 
כשאדם  והכנעה.  שפלות  של  שיא  מסמל  כלל,  לזה 
הוא   – הזאת  והביטול  הענווה  מידת  את  בנפשו  קונה 
זוכה להצלחה מופלגה בלימוד התורה. כמאמר "ונפשי 

כעפר לכול תהיה, (ועל-ידי זה) פתח ליבי בתורתך".

(לקוטי לוי יצחק לזוהר כרך א, עמ' רעז)

הנותן אמרי שפר (מט,כא)
תורה  (דברי  בשופר  שניתנו  אמרים  משפרין  שהם 

שניתנו על-ידי קול השופר) (ב"ר)
אומר כ"ק אדמו"ר ה'צמח-צדק':

'שפר' רומז לפנימיות התורה, הנקראת 'נופת צופים', 
הנשמה  כמו  שבתורה,  הנגלה  חלק  את  'משפרת'  והיא 
שנותנת כוח לגוף (בזוהר מכנים את חלק הנגלה 'גופא', 

ואת חלק הנסתר – 'נשמתא'). 

ממעייני החסידות
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תרפ"דתרי"ט

תש"נתר"ס

יום הולדת הרבנית שטערנא שרה
יום הולדת אשת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, הרבנית שטערנא 
מאוורוטש  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בת  שניאורסאהן,  שרה 

והרבנית חנה - ביום ד' לפ' שמות, בעיר ליובאוויטש.
(ימי חב"ד ע' 91)

מרשימותיו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
הטובות,  רבה ובמדותיה  ובתבונתה הכי  בחכמתה הגדולה 
ועשתה לטובת משפחת בית רבי, לטובת החסידים  פעלה 
ייסדה  תמימים.  תומכי  ישיבת  בהחזקת  התענינה  וביחוד 
תלמידי  כל  את  והחזיקה  הישיבה  לטובת  נשים  אגודת 

המכינות אשר על יד ישיבת תומכי תמימים. 
(סה"ש תרפ"א ע' ב31 הערה 21)

יום פטירת הרה"ק ר' שמרי' נח שניאורסאהן

שניאורסאהן  נח  שמרי'  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
הרה"ק יהודה לייב - מהרי"ל מקאפוסט  מבברויסק, בן 
– בן הצ"צ. נפטר ביום ב' לפ' שמות, ומנוחתו כבוד בעיר 

בברויסק.
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  מנכדי  האחרון  האדמו"ר  היה  הוא 
"חסידות  אז  ומני  ליובאוויטש.  אדמור"י  היו  שלא  צדק 
קאפוסט  חסידי  (כלומר,  ליובאוויטש"  היא:   – חב"ד 

ובאברויסק  שנשארו, נתמזגו ונכללו בליובאוויטש).
(תורת מנחם ח"ט ע' 75. קיצור תולדות חב"ד ע' 343)

המשפיע הראשון בליובאוויטש
בישיבת  הראשון  המשפיע  (קורניצער),  קוגעל  הענדל  חנוך  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 

"תומכי תמימים" בליובאוויטש, בעת התייסדותה בשנת תרנ"ז.
שני  יש  מאה ועשרים –  לאחר  אשר בעונשים שלמעלה –  ידוע  לפני פטירתו:  ביקש  וכה 
עד  ונוראים במאד  גדולים  היסורים   - ארוך ועונש קצר. בעונש הקצר  עונש  עונשים,  סוגי 
הוא  זאת,  ובכל  הנענש.  של  היסורים  לגודל  להביט  יכולים  לא  החבלה  מלאכי  שאפילו 
מבקש שיתנו לו את העונש הקצר, משום שרוצה הוא להיות בהיכל כ"ק אדמו"ר הזקן ביום 

ההילולא כ"ד טבת. 
(ליובאוויטש וחייליה ע' 531)

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ציוה לחקוק על מצבתו את המלים: ורבים השיב מעוון. 
(התמים ח"א ע' 28)

כמו כן אמר עליו הרבי, שהוא בכלל לא היה בגיהנום; הוא רק הריח את הגיהנום ומיד נכנס 
לגן עדן. 

(סה"ש תש"ב ע' 531. ליובאוויטש וחייליה ע' 631)

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב: הרה"ח ר' חנוך הענדל הינו המחנך האמיתי: הוא לא הסתפק 
מסירה ונתינה ובהתמסרות  בעבודה של  ופעל  עצמו, ה"ללמוד", כי אם עשה  בעשיה עם 

חסידית ב"וללמד", והכל היה אצלו בלהבה של אהבת ישראל ובעריבות של חסידות חב"ד.  
(סה"מ תש"ט ע' 198)

דידן נצח – סופי 
ומוחלט

ה"דידן  שנגמר  יום 
גלוי  באופן  נצח" 
העמים  כל  לעיני 
בקשר לספרי רבותינו 
שבספריית  נשיאינו 
לאחר  ליובאוויטש. 
תביעה  דחיית 
הצד  שהגיש  אחרונה 
ל"דידן  בהמשך  השני 
נצח" שהיה בה' טבת 
התביעה  תשמ"ז. 
נצח"  וה"דידן  נדחתה 

נהיה סופי!  

עתלדעת

ט"ו 
טבת

ט"ז 
טבת

י"ט 
טבת

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

18



תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'

השתתפות
בתקנת הרבי

רשימה וחוברת חדשה יוצאת לאור • איזו מסכת לקחת הרבי הקודם 
בפעם האחרונה • קיום תקנת הרבי תוסיף אומץ בהתקשר ות אליו

שבת פרשת ויחי, י"ד טבת
דוד  התמים  חזר  שבת,  קבלת  לפני  שבת,  בליל 

רסקין את המאמר ד״ה "באתי לגני" ה׳תש״י.

יום ראשון, ט"ו טבת
מחדרו  הרבי  וכשיצא  'ניתל'  ליל  הוא  הלילה 
לעבר  פנה  המדרש,  בבית  מה'זאל'  רעש  ושמע 
התמימים שעמדו שם ואמר בחיוך: ״וואס טומעלט 

איר" ("על מה אתם עושים הרעש").

יום שני, ט"ז טבת
בבית  מנחה  לתפלת  הרבי  נכנס   14:15 בשעה 

המדרש למטה.
שהתמים  אירע  האחרון  בזמן  הלילות,  באחד 
שלום דובער גולדשמיד המתין עם מכוניתו בפתח 
ביקש  לביתו,  ללכת  עמד  הרבי  וכאשר  ״770״, 
מהרבי שייתן לו את הזכות להסיעו לביתו, והרבי 
הרבי  את  להסיע  הוא  נוהג  ומאז  לבקשתו.  נענה 

בכל ערב לביתו.

שלישי, י"ז טבת יום 
מכ״ק  לב)  (ליקוט  רשימה  לאור  יצא  היום 

של  ההילולא  יום  טבת,  כ״ד  לרגל  הכ״מ  אדמו״ר 
אדה״ז  של  ספור  כוללת:  החוברת  הזקן.  רבינו 
מה  הוספה:  ובתור  הכ״מ.  אדמו״ר  כ״ק  מרשימת 
שכתב רבנו הזקן קרוב לזמן הסתלקותו, וכן ראשי 
הש״ס  חלוקת  אודות  והודעה  מתולדותיו,  פרקים 

שנדפסו בחוברת כ״ד טבת ה׳תש״ט.
בהקדמה לחוברת כותב הרבי שבכ״ד טבת "נהגו 
גם  היה  בשנה  שנה  מדי  הש״ס...  חלוקת  לעשות 
הש״ס  בחלוקת  משתתף  הכ״מ  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 

זו, ואשתקד לקח מסכת סוכה".
הרבי מסיים שע״י ״ההשתתפות בחלוקת הש״ס... 
תקנה שכ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ השתדל בחיזוקה 
ובהפצתה... תוסיף אומץ... בהתקשרותינו... ללכת 

בדרכיו אשר הורנו... נצח סלה ועד".
שתרם  מ.ג.  מר  הבחור  לזכות  נדפסה  החוברת 

את הוצאות ההדפסה.

יום רביעי, י"ח טבת
היום נקבעו הזמנים לתפלות מנחה ומעריב של 
הרבי בבית המדרש למטה: מנחה – 15:15, מעריב 

(בחורף) – 18:45
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פירוש הדברים:
להנאצלים,  ב"ה  המאציל  בין  ממוצע  היא  התורה 
והיא כוללת (ככל ממוצע) את שני הדברים המתחברים 
הנבראים'.  'שורש  הן  המאציל'  'הארת  הן  על-ידה: 
ו'שורש  התורה;  פנימיות  זו  שבתורה  המאציל'  'הארת 
הנאצלים' – חלק הנגלה שבתורה. זהו שנאמר (דברים 
כט) "הנסתרות – לה' אלוקינו, והנגלות – לנו ולבנינו".
פנימיות התורה 'משפרת' את חלק הנגלה שבתורה, 

שתאיר ותזרח בו בחינת 'הארת המאציל'.

(אור התורה בראשית כרך ב, עמ' 756-שעט)

בנות צעדה עלי שור (מט,כב)
בנות צעדה: אלין תריסר שבטין... (זח"א רא)

בהמשך לזה מפרש הזוהר שהפסוק "רבות בנות עשו 
והלוא  ומקשה:  השבטים,  על  אמור  לא)  (משלי  חיל" 
'רבות'?  נקראים  וכיצד  איש,  שנים-עשר  אלא  היו  לא 
סדום  "זעקת  כמו  'גדולות',  פירושו  ש'רבות'  ומתרץ, 

ועמורה כי רבה", שפירושו 'גדלה'.
אומר על כך כ"ק אדמו"ר ה'צמח-צדק':

השבטים היו נשמות כלליות. בנשמתו של ראובן היו 
כלולות כל הנשמות הפרטיות של שבט ראובן; בנשמתו 
שמעון;  שבט  של  הנשמות  כל  כלולות  היו  שמעון  של 

לכן נקראו 'רבות'–'גדולות', כי נשמותיהם  בכולם.  וכן 
נשמות  אלפי  כללה  מהן  ואחת  אחת  כל  'גדולות':  היו 

פרטיות.
(אור התורה כרך י, עמ' 2288)

בנימין זאב יטרף (מט,כז)
היינו  כד),  ל,  (בראשית  אחר"  "בן  נקרא  בנימין 
הבהמית,  נפש  'אחר',  בחינת  הפיכת  של  העבודה 

לבחינת 'בן'. 
זהו שנמשל בנימין לזאב, הטורף את הבהמה [=הנפש 

הבהמית].

(אור התורה כרך ב, דף תי"ז)

ויגוע ויאסף אל עמיו (מט,לג)
רז"ל יעקב  ואמרו  נאמרה בו,  ומיתה לא  ויגוע ויאסף: 

אבינו לא מת (רש"י)
אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו, 
הנקראת  החיצונים,  יניקת  ִאפשרה  שעבודתם  היינו 
ולא  שלמה  מיטתו  "שהיתה  יעקב,  לעומתם,  'מיתה'. 
היה בה רשע" (פרש"י ריש פרשתנו), לא מת – לא היתה 

לקליפות שום יניקה מעבודתו.

(ספר המאמרים תרכח עמ' נז-נח)
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