
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת בראשית • כ"ו תשרי ה'תשפ"ג

א'תע"א

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

ישנם חושבים שמצד השינוי בעניין ה'יחידות' – אשר במקום לקבל כל אחד ואחד בפני עצמו 
מקבלים את כולם ביחד – יש איזה גרעון חס ושלום. הנה, כשם שכל פעולותיו של הקב"ה בעולם 

אינם כדי לגרוע חס ושלום, אלא אדרבה, על ידי זה נוסף עילוי גדול יותר...
ובפשטות: כאשר מקבלים את כולם ביחד – ישנו העילוי הקשור עם תוקף ומעלת הצבור – 

"ברוב עם הדרת מלך". ונוסף לזה, ישנו מעלת המקום שבו מקבלים את כולם ביחד – מקום שבו 
מתאספים יהודים כדי להתפלל, ללמוד תורה, לתת צדקה ולחגוג שמחות, שעל ידי זה פועלים 

ישועות וצדקות והצלחות להם למשפחותיהם ולכל סביבתם.
(מיחידות כללית, חורף תשד"מ)

4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי • 11 > יומן מבית חיינו • 15 > עת לדעת
 • 16 > ממעייני החסידות • 18 > לוח השבוע • 21 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש
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הם  אבל  בזה,  וכמחז"ל  כו'  שמים  בידי  שהכל  צודק  ודאי 
אמרו והם אמר (ספרי לראה טו, יח) שלא יהא יושב ובטל כ"א 
[= כי אם] "בכל אשר תעשה". וכיון שאדם קרוב אצל עצמו – צ"ל 

והעיקר – עשי'[ה] בפועל  שאלה אצל מבין בנדו"ז [= בנדון דדן זה] 
ע"פ [= על פי] עצתו. 

ולכתיבה  הציון  על  הפעם  עוד  אזכיר   =] ולכוח"ט  עה"צ  עוה"פ  אזכיר 
וחתימה טובה].

בכל אשר תעשההכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ"ו בתשרי ה'תשפ"ג – ג' במרחשון ה'תשפ"ג

בראשית | החומש הגדול ביותר

כ"ק מו"ח אדמו"ר, אמר פעם, ש"בראשית" היא סדרה 
גדולה, ופירש: מהי סדרה גדולה? – בפשטות, שפרשת 
מחמש- יותר  של  זמן  משך  בתוכה  כוללת  בראשית 

שנים  משך  כוללת  אינה  סדרה  אף  שנה.  מאות  עשרה 
החשבון – הרי כל הסדרות יחד אינן  כך. על-פי  רב כל 
בשנת  הוא  החומש  סיום  שהרי  כך,  כל  רב  זמן  כוללות 
ב' אלפים תפ"ח, ונמצא, שכל הסדרות יחד אינן כוללות 

זמן רב כל כך כמו פרשת בראשית בפני עצמה.
שנעמדים  ידוע הפתגם, שכפי  העניין בזה ברוחניות: 
("ווי  השנה  כל  במשך  נמשך  כך  בראשית,  בשבת 
גייט  ַאזוי  בראשית,  שבת  אין  ַאוועק  זיך  שטעלט  מען 
בראשית  בשבת  נעמדים  וכאשר  יָאר").  גַאנץ  ַא  עס 
בהתרחבות, אזי ישנה הרחבה כל השנה בכל העניינים, 

הן ברוחניות והן בגשמיות.
תורה  הן   – האלוקית  נפש  בחיי  וגשמיות  רוחניות 
רוחניות.  לגבי  גשמיות  הן  תורה  לגבי  מצוות  ומצוות, 

הן  ומצוות  רוחניות,   – והשגה  הבנה  עניינה  תורה 
מצוות  רק  ולא  גשמיות.   – גשמיים  בדברים  מלובשות 
הן  גם  הלבבות  חובת  של  מצוות  אפילו  אלא  מעשיות, 
של  מצוות  גם  שהרי  תורה,  לגבי   – גשמיות  של  עניין 
הלב  בבשר  נרגשות  להיות  צריכות  הלבבות  חובת 

הגשמי, כמבואר באריכות בכמה מאמרי דא"ח.
כפשוטו – אידישע גשמיות, גשמיות  ויש גם גשמיות 
אומרים,  זה  כל  ועל  תורה.  על-פי  צריך  יהודי  שכל 
השנה,  כל  נמשך  כך  בראשית,  בשבת  שנעמדים  שכפי 
התורה,  בלימוד  דהיינו,  בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן 
 – לזה  והטעם  כפשוטו.  ובגשמיות  המצוות,  בקיום 
בתוכה  כוללת  היא  גדולה,  סדרה  היא  שבראשית  לפי 
של כמה וכמה שנים, היא כוללת בתוכה כל סדר  משך 
בראשית נוגעת לכל  בשבת  ההנהגה  השתלשלות, ולכן 

השנה.
(תורת מנחם חלק י"ח עמ' 110)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ"ו בתשריו'
הל' ביאת המקדש פרק 

ח-ט. הל' איסורי מזבח.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת עד. מ"ע סא. מל"ת צא. צב. הל' שכנים פרק ו.
צג.

מל"ת צד. צה. צו. צז. מ"ע פו.פרק ז.פרק ב-ד.כ"ז בתשריש"ק

מ"ע ס. מל"ת ק. צח. מ"ע סב. פרק ח.פרק ה-ז.כ"ח בתשריא'
מל"ת צט.

הל' מעשה הקרבנות.. כ"ט בתשריב'
מ"ע סג. מל"ת קמו. מ"ע סד.פרק ט.בפרקים אלו. פרק א-ג.

מל"ת קלט. קיב. מ"ע סה.פרק י.פרק ד-ו.ל' בתשריג'

מ"ע פט. מל"ת קמה. קמח*.פרק יא.פרק ז-ט.א' במרחשווןד'

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

מל"ת קכד. מ"ע פח. פג. מל"ת פרק יג.פרק יג-טו.ג' במרחשווןו'
קנה.
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דברמלכות

4

מה נעשה 'למטה' אחרי 
ההתעלות של תשרי?

כל התחלה ו"ראשית" שבעולם, קשורה ומתחילה מ"בראשית ברא 
אלוקים" • בחלוף ימי ההתעלות של ימי תשרי, נשמע המסר: "אונטן 

איז קַאלט און שמוציק" - למטה (ב'זאל') קר ומלוכלך... • יש להתנחם 
בעצם העובדה שרואים השגחה פרטית גלויה • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
בין הביכלַאך חסידות שאצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, ישנו 
שם  תקס"ג. ויש  ביכל של מאמרי אדמו"ר הזקן משנת 

מאמר על הפסוק1 "מגיד מראשית אחרית"2.
התחלת  היא  "בראשית"  שתיבת   – הדברים  ותוכן 
"ראשית",  לשון  שנזכר  במקרא  מקום  ובכל  התורה, 
ראשית, וזהו  הוא מהראשית של תורה שנקראת  הכול 
"בראשית  שנאמר  הראשית  אותו  מן  מראשית",  "מגיד 

ברא"3.
העולם,  בכללות  שישנם  ראשית  ענייני  שכל  והיינו, 
 – האמיתי  בה"ראשית"  ודבוקים  נלקחים  הם  הרי 
שמהווה  האלוקי  הכוח  שזהו  אלקים",  ברא  "בראשית 

את כל הבריאה.

ב
ששבת  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  פתגם  יובן  זה  על-פי 

בראשית נוגע לכל השנה4.
פעמים,  כמה  הרבי  אמר  זה  שפתגם   – ובהקדמה 
מאיר  בראשית  ששבת  אמר5,  פעם  שונים.  בלשונות 

1. ישעיה מו, י.
חלק  תקס"ב  הזקן  אדמו"ר  במאמרי  זה  לאחרי  נדפס  א).  (לה,   1146 ביכל   .2

ב בתחילתו.
3. ריש פרשתנו.

4. ראה תורת-מנחם חלק יח סוף עמ' 110. וש"נ.
5. ראה ספר השיחות תש"ה עמ' 65.

נוגע  בראשית  ששבת  אמר,  השנה. ופעם  שבתות  בכל 
לכל ימי השנה.

והחילוק ביניהם:
שבת  של  שהמשכה  משמעותו,  הראשון,  הלשון 
השנה  שבתות  ועל-ידי  השנה,  בשבתות  היא  בראשית 
השבת  שמיום  כיוון  החול,  בימי  גם  נמשך  זה  הרי 

"מתברכין כולהו יומין"6.
נמשך  בראשית  שמשבת   – השני  בלשון  והחידוש 
(לא רק לשבתות השנה, אלא) באופן ישיר אפילו לימי 

החול של כל השנה.
("ווי  שנעמדים  שכפי  הידוע7  הפתגם  תוכן  גם  וזהו 
מ'שטעלט זיך ַאוועק") בשבת בראשית, שזוהי התחלת 

השנה, כך נמשכת כל השנה כולה.
"מגיד  ד"ה  הזקן  רבינו  מאמר  על-פי  זה  כל  ויובן 
מראשית אחרית" הנ"ל, שכל ענייני "ראשית" שבכללות 
שלכן,  אלקים",  ברא  "בראשית  בעניין  תלויים  העולם 
שאז   – בראשית  בשבת  שעומדים  ההנהגה  אופן  לפי 
נקרא  זה  שם  ועל  אלקים",  ברא  "בראשית  קוראים 
השנה  כל  נמשכת  כך   – בראשית"  "שבת  בשם  השבת 

כולה8.

6. זוהר חלק ב סג, ב. פח, א.
7. ראה תורת-מנחם חלק טו עמ' 193. 

8. ראה גם תורת-מנחם שם ריש עמ' 198. 
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ג
שלא  שאף  טוב,  שם  הבעל  אודות  סיפור  ישנו 
שמעתיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, וגם לא מאנשים אחרים 
הסיפור  כמה  עד  יודע  שאינני  כך  ברי-סמכא,  שהם 
הוא אמיתי, מכל מקום, המוסר-השכל מסיפור זה הוא 

בוודאי אמיתי.
וזה דבר הסיפור9:

ונכנס,  ועבר גוי,  עם תלמידיו,  הבעל-שם-טוב ישב 
שמעתי  שלא  (כאמור  החלון  דרך  ראשו  שהכניס  או 
בפרטי  מדייק  אינני  ולכן  מבר-סמכא  זה  סיפור 
יכולים  שאינם  לו,  וכשאמרו  עזרה,  וביקש  הדברים), 
השיב להם: "מָאזשעש, דַא ניע חָאטשעש",  לעזור לו, 

כלומר: היכולת קיימת, אלא שחסר הרצון!...
אמר  לדרכו,  והלך  דבריו  את  אמר  שהגוי  לאחרי 
כל  של  יכולתו  אודות  שתוכנה  תורה,  טוב  שם  הבעל 

יהודי, אלא שהדבר תלוי ברצונו.

ד
המוסר-השכל מסיפור זה הוא – שכל דבר ("יעדער 
שליחות  שזוהי  לדעת,  צריך  שומע,  שיהודי  ווָארט") 

מלמעלה.
ואף-על-פי אשר מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב לבו 
לגשת למדרגתם של יהודים כמו הבעל שם טוב, מכל 
מישראל10,  ואחד  אחד  לכל  שייך  קצהו  אפס  מקום, 

ובפרט לאחרי שהבעל שם טוב סלל כבר את הדרך.
פעמים  וכמה  כמה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שאמר  וכפי 
בשם הבעל שם טוב11, שכל עניין שיהודי רואה ושומע, 
ביכולתו ללמוד מזה הוראה בעבודה, וכיוון שביכולתו 
הוראה, הרי מובן שצריך הוא ללמוד ההוראה  ללמוד 
בעבודה, שאם לא כן, תהיה ההוראה מלמעלה לבטלה 

חס ושלום.
ובעניין זה – שצריך לידע שכל דבר ששומעים הוא 
נמסר  הדבר  אם  נפקא-מינה  אין   – מלמעלה  שליחות 
הנפקא-מינה  אינו-יהודי.  להבדיל  או  יהודי  על-ידי 
היא רק לגבי השליח, שגוי שאינו בעל בחירה, מוכרח 
בעל  שהוא  יהודי  כן  שאין  מה  השליחות,  את  למלא 

9. ראה שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן שו סעיף יד ואילך.
10. ראה תניא פרק מד (סג, א).

וש"נ  ואילך.  רכג  סימן  בהוספות  תשנ"ט)  (הוצאת  כתר-שם-טוב  ראה   .11
(נעתק ב"היום יום" ט' אייר).

בחירה, יש לו ברירה שלא למסור את השליחות; אבל 
נפקא-מינה  אין   – השליחות  מיועדת  שאליו  מי  לגבי 
בחירה,  בעל  הוא  שהשליח  אף-על-פי  שכן,  בדבר, 
תעשה  לא  השליחות  אם  גם  שכן,  נוגע אליו12,  אין זה 

באמצעות פלוני, ייעשה הדבר באמצעות אחר.

ה
כלפי מה אמורים הדברים?

בשבת  ההנהגה  שאופן  לעיל  המדובר  יסוד  על 
נעמדים  וכאשר  השנה,  עניני  כל  על  נוגע  בראשית 
פועל  זה  הרי  הרחבה,  של  באופן  בראשית  בשבת 
היה בדעתי שתפילת יום  כל השנה13 –  הרחבה במשך 
השבת תתקיים כאן14, כדי שהתפילה תהיה באופן של 

הרחבה.
השבת  בליל  שבתא,  דמעלי  מהתפילה  שכן  ובמכל 
שהייתה  לילה),  זאת  בכל  זה  הרי  שבת,  היותו  (שעם 
בהרחבה – על אחת כמה וכמה שבבוקר של יום השבת 

צריכה להיות התפילה בהרחבה.
כל  עבודת  התחלת  היא  שתפילה  שכיוון  והיינו, 
לימוד  קודם  ואפילו  הרשות,  ענייני  כל  קודם  היום, 
סמוכה  שתהא  תפילתי  "על  רז"ל15  כמאמר  התורה, 
למיטתי" – היה בדעתי שתפילת שבת בראשית צריכה 
השנה  גם  תומשך  ובמילא  הרחבה,  של  באופן  להיות 

כולה באופן של הרחבה.
מה היה לפועל? – הגיע שליח לשאול היכן יתפללו, 
בדעתי, שיתפללו למטה (בחצר),  שהיה  כפי  ואמרתי, 
למטה   = ) און שמוציק"  קַאלט  איז  "אונטן  לי:  והשיב 

קר ומלוכלך). והתפללו בבית-הכנסת.

ו
הרי  מהבעל-שם-טוב,  הנ"ל  סיפור  יסוד  ועל 
למרות   – מלמעלה  שליחות  שזוהי  הדבר,  משמעות 
הייתה  כוונתו  שהרי  לכך,  התכוון  לא  שהשליח 
בזה הוראה  אבל אף-על-פי-כן יש  כפשוטו,  בגשמיות 
– שלאחרי העבודה דחודש אלול, ימי הסליחות, ראש 

12. ראה גם תניא אגרת הקודש סימן כה (קלח, ב).
13. ראה גם תורת-מנחם חלק חי עמ' 131.

נערכת  ששם  ה"שלאש" –  בית-הכנסת –  בחצר  אלא  בבית-הכנסת,  לא   .14
ההתוועדות (הערת המו"ל).

15. ברכות ה, סוף ע"ב.
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השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ארבעה ימים 
שמיני-עצרת  סוכות,  לסוכות,  הכיפורים  יום  שבין 
עדיין  הרי  העניינים  כל  לאחרי  הנה  ושמחת-תורה, 

"קַאלט און שמוציק"...
ובפרטיות יותר:

העבודה  זמן  הוא  בפרט  הסליחות  וימי  בכלל  אלול 
של חשבון הנפש; לאחרי כן, בראש השנה, העבודה היא 
בקבלת עול; ובעשרת ימי תשובה ישנו העניין "בהמצאו 
קירוב המאור אל הניצוץ17 – ללא  גו' בהיותו קרוב"16, 
הניצוץ  כאשר  אפילו  הניצוץ,  נמצא  היכן  נפקא-מינה 
הוא למטה כל כך עד שנכבה לגמרי כמו שכתוב18 "נר 
נבילה  נעשה  חתיכה  בבחינת  ונעשה  ידעך",  רשעים 
נ"ע19),  (מהורש"ב)  אדמו"ר  כ"ק  בדרושי  (כמבואר 
היינו, שהניצוץ עצמו מוסיף באיסור – כל זה אינו נוגע 
תשובה  ימי  עשרת  שענייני  כיוון  תשובה,  ימי  בעשרת 
אינם מצד הניצוץ אלא מצד המאור, ומצד המאור אין 

נפקא-מינה;
ארבעה  באים  כן  לאחרי  אלא  מספיק,  אינו  זה  וכל 
שם  הוא  שעניינם  לסוכות,  הכיפורים  יום  שבין  הימים 
חג  של  המקיפים  ישנם  כן  ולאחרי  דלעילא20,  הוי' 
האדם  את  מסבב  הסוכה  של  שהמקיף  באופן  סוכות, 
נעשים  הרשות,  ענייני  ענייניו, אפילו  שכל  עד  לגמרי, 
מחשבתו  על  הבט  שמבלי  והיינו,  מצווה21,  של  עניין 
לו  אין  אזי  הסוכה,  במקיף  בהיותו  הרי  שעה,  באותה 
ברירה... כיוון שהמקיף של סוכה עושה זאת לעניין של 
שהורגים  הכבוד  ענני  של  שעניינם  לפי  והיינו  מצווה, 
מכל  נעשה  זה  ועל-ידי  וה"עקרבים"22,  ה"נחשים"  את 
דבר – עניין של מצווה; ולאחרי זה ישנו עניין השמחה 

והריקודים של שמיני עצרת ושמחת תורה.
און  "קַאלט  שעדיין  אומרים   – זה  כל  ולאחרי 

שמוציק"...

16. ישעיה נה, ו. וראה ראש-השנה יח, א. וש"נ.
17. דרך חיים יג, ריש ע"ד. כא, סוף ע"ב. צא, א. קונטרס העבודה סוף פרק ה.

18. משלי יג, ט. כד, כ. איוב כא, יז. וראה שערי אורה שער החנוכה לה, ב. לז, א. 
וראה גם תורת-מנחם חלק יב עמ' 223. וש"נ.

עמ' קד). וראה  המאמרים תרס"ה ריש  הנערים תרס"ה (ספר  19. ד"ה ויגדלו 
ד"ה נר חנוכה עת"ר (ספר המאמרים עת"ר עמ' קב). ד"ה פדה בשלום העת"ר 

(המשך תער"ב חלק ב ריש עמ' תשע).
20. ראה ספר השיחות ה'שי"ת עמ' 346. וש"נ.

21. ראה גם תורת-מנחם חלק יח ריש עמ' 52. וש"נ.
22. פירוש רש"י בהעלותך י, לד.

שהרי  הקדושה,  היפך  הוא   – (קרירות)  "קַאלט" 
של  עניין  הוא  וחיות  חיות,  של  עניין  הוא  קדושה 
החיות,  העדר  על  מורה  כן קרירות  מה שאין  חמימות, 
"שמוציק"  מזה:  ויתירה  הקדושה.  העדר  דהיינו 
(לכלוך) – שהוא היפך הקדושה (על דרך שני העניינים 
חושך  של  מציאות  (ב)  האור,  העדר  (א)  שבחושך23: 

שהוא היפך האור).
של  באופן  שלא  התפילה  גם  הייתה  לכך,  ובנוסף 

הרחבה.

ז
[כ"ק אדמו"ר בכה מאד, ואחר כך אמר:]

כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם24 בעניין תערובות טוב 
שמאז  שכשם   – למעליותא  עניין  גם  בזה  שיש  ורע, 
שנעשה תערובות טוב ורע אין עניין בעולם שלא יהיה 
עניין  אין  גיסא,  לאידך  כן  כמו  רצוי,  בלתי  דבר  בו 

בעולם שלא יהיה בו דבר טוב.
וגם בנוגע למדובר לעיל יש עניין של תנחומין – הא 

גופא שמושגחים בהשגחה פרטית באופן גלוי.
ובהקדים – שהשגחתו של הקדוש-ברוך-הוא היא על 
כל הנבראים, אפילו על דומם, כמבואר בארוכה בנוגע 
לשיטת הבעל-שם-טוב25, אלא שעניין זה הוא בהעלם.

וכמו  ההשגחה,  בעניין  אופנים  כמה  שישנם  וכידוע 
ה'  "עין  שכתוב26  כמו  אחת,  בעין  השגחה  בין  החילוק 
אל יראיו", להשגחה בשתי עיניים, כמו שכתוב27 "עיני 

ה' אל צדיקים"28.
שהיא  אופנים: א) השגחה  ובכללות יש בזה שלושה 
אדם  בני  יש  כן  וכמו  בדומם,  וכמו  לגמרי,  בהעלם 
שעניין ההשגחה אצלם הוא באופן כזה, והיינו, שנעשה 
העניין באופן שהם אינם יודעים מזה לגמרי. ב) השגחה 
ועל  זה,  מה  יודעים  לא  אבל  משהו  שמרגישים  באופן 

23. ראה ליקוטי-שיחות חלק י עמ' 180. וש"נ.
24. ראה ספר המאמרים קונטרסים חלק ב שכ, סוף ע"ב. ליקוטי-דיבורים חלק 

א פז, א. ספר השיחות קיץ ה'ש"ת עמ' 11.
25. ראה כתר-שם-טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סימן קעט ואילך. וש"נ.

26. תהלים לג, יח.
27. שם לד, טז.

28. ראה ליקוטי-שיחות חלק ז עמ' 42 הערה 29. וש"נ.
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המזל  שמצד  חזי"29,  "מזלייהו  בעניין  המבואר  דרך 
משהו  שקורה  שבגוף  הנשמה  גם  מרגישה  שלמעלה 
("עּפעס טוט זיך"), אבל אינה יודעת מה זה. ג) השגחה 
את  ומבינים  עצמה,  ההשגחה  את  שמרגישים  באופן 

ההוראה שבדבר.
שמלמעלה  וההוראה  ההשגחה  כאשר  דידן,  ובנדון 
עוד  ולא  הגשמית,  באוזן  זאת  ששומעים  באופן  היא 

29. מגילה ג, א. וש"נ.

זה  הרי   – הדברים  את  ומסבירים  מפרשים  שגם  אלא 
גופא הוא קצת תנחומין.

(משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשח"י. תורת מנחם 
כרך כא, עמ' 132-137, בלתי מוגה)

סיכום

בשבת  מתייצבים  בו  "האופן  הפתגם  ידוע 
בראשית, הוא האופן בו תימשך השנה כולה".

שכל  בחסידות  המבואר  על-פי  זאת  לבאר  ויש 
מ"בראשית  ושואבים  מקבלים  "ראשית"  ענייני 
בפרשת  התורה  מקריאת  כך,  אלוקים".  ברא 
השנה  להתחלת  ולוקחים  שואבים  "בראשית" 

החדשה.

שאת  בדעתי  עלה  האמור,  לפתגם  בהתאם 
באופן  נערוך  בראשית  שבת  של  התפילה 
נערכות  בו  בית-הכנסת,  בחצר  הרחבה  של 

ההתוועדויות, וכך תימשך כל השנה.

להתפלל  רצוני  את  הבעתי  כאשר  לפועל,  אולם, 
און  קַאלט  איז  לי: "אונטן  המרווח, נאמר  במקום 

שמוציק" – "למטה קר ומלוכלך".

הבעל-שם-טוב  לצד  גוי  חלף  שפעם  מסופר 
ותלמידיו ואמר להם כמה מילים. הבעל-שם-טוב 
הגוי.  מדברי  ה'  בעבודת  הוראה  לתלמידיו  ביאר 
מסיפור זה נראה כי יש ללמוד מסר והוראה מכל 

עניין ששומעים.

מסר:  מכילה  ומלוכלך"  קר  "למטה  האמירה  גם 
ימי  של  וההתרוממות  ההתעלות  ימי  כל  לאחרי 
הסוכות,  חג  שמחת  הנוראים,  הימים  הסליחות, 
שמיני-עצרת ושמחת תורה, צריכה הייתה לשרור 
למטה חמימות של קדושה. ואולם, במקום זאת, 
בהשגחה פרטית המסר שנמסר הוא: "למטה קר 

ומלוכלך"...

בהשגחה  מגיע  שהמסר  העובדה  בעצם  ואולם, 
פרטית גלויה, יש עידוד ונחמה. 
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

מ'לקוטי אמרים'
עד 'לקוטי שיחות'

בי"א ניסן תשכ"ב נכנס הרבי להתוועדות כשהוא מביא עמו כרך ראשון 
של "לקוטי שיחות" שיצא לאור הראשון בסדרה בת ט"ל כרכים • "רוב 
טובה"! במהלך השנים התבטא הרבי בכתב ובעל-פה על "לקוטי שיחות"

• ברשימה שלפנינו מקבץ התבטאויות (השלמה לרשימות בנושא
בשנים עברו)

ל  כרך  שיחות'  ('לקוטי  הרבי  כותב  תשמ"ה  בשנת 
עמ' 300-299):

והרי תוכן הספרים האמורים הוא ממעינות התורה 
מכבוד-קדושת  נשיאינו,  רבותינו  וממעינות  בכלל, 
מורי-וחמי  כבוד-קדושת  בכלל  ועד  הזקן  אדמו"ר 

אדמו"ר נשיא-דורנו...
תש"מ  שבט  ג'  באיגרת  שונה  אך  דומה  ביטוי 

('אגרות-קודש' כרך לה הנמצא בדפוס):
חב"ד,  תורת  ראשוני  של  תורתן  הכולל  לקו"ש, 
על  למד  אתה  ומהחלק  בההערות.  מצויין  שחלקן 

השאר.
טובה" ביטוי זה של חז"ל (תענית כג, א) נקט  "רוב 
בו הרבי כשציין רשימת עניינים טובים שהנהיג "וכמו-

עמ'  סו  כרך  מנחם'  ('תורת  ללקוטי-שיחות"  בנוגע  כן 
.(117

"לייסד דברי על אלה שקדמוני"
כך כותב הרבי בז' שבט תשל"ו ('אגרות-קודש' כרך 

לא עמ' קד):
שמשתדל הנדפסים  בלקו"ש  בעליל  ונראה  ידוע 

הנני לייסד דברי על אלה שקדמוני ואומר זה "בשעת 
'תורה  חמד'  ['שדי  הנ"ל  בספר  ימצא  מעשה"... 
שלימה'] עוד שקדמוני (ועליהם יסדתי דברי). ועוד – 

שחולקים על סברא זו...

חשיבותם של המראי-מקומות
לגאב"ד  הרבי  אמר  תשמ"ח  שבט  כ"ו  א'  ביום 
('התוועדויות  הירשפרונג  פנחס  רבי  מונטריאול 

תשמ"ח' כרך ב' עמ' 338): 

(שלכן  נוספת  תועלת  יש  מראי-מקומות  בציוני 
משתדלים לציין המראי-מקומות בלקו"ש) – שגם מי 
שאמרתי בהשיחה,  תוכן הדברים  עם  מסכים  שאינו 
מהמראי- המובאים  הענינים  את  בינתיים  ילמד 
מתורת  וגם  זהר,  מדרש,  גמרא,  משנה,   – מקומות 

החסידות, החל מספר התניא.
הירשפרונג  הרב  לדברי  בתגובה  נאמרו  הדברים 
מאריך  טו. ועוד)  שיחות" (כרכים ה, יו"ד,  ש"בלקוטי 
כל  בציון  למצוות",  י"ג  ד"בן  הגדר  בביאור  הרבי 
המראי- מציוני  במיוחד  נהנה  אני  המראי-מקומות! 

מקומות שבלקוטי-שיחות, הם נפלאים!
מצטיין  עצמו  הירשפרונג  שהרב  ואמר  פתח  הרבי 
בבקיאות במראי-מקומות תוך איזכור שהגמרא אומרת 
ש"איתתא בהדי שותא פילכא" (מגילה יד,ב) (וברש"י: 
"עם שהאשה מדברת... עמו על בעלה הזכירה לו את 

עצמה").
שהופיעו  שיחות  מכילים  שיחות"  ה"לקוטי  כרכי 
תחילה אחת לשבוע – היו מכונים ה"ליקוט השבועי" – 
לפני השם "לקוטי שיחות" נקראו בשם "תוכן ענינים".

השיחות מיועדות לסוגים שונים של 
קוראים ולומדים

('אגרות- תשכ"ה  אדר  מז'  הרבי  של  מכתבו  להלן 
קודש' כרך כג עמ' שנה) בתגובה לקשיים בהם נתקלה 

הקוראת:
הענינים"  "תוכן  בלמדה  שפגשה  הקישוים 
הענין  שמבינה  קדש,  שבת  בשיחות  המדוברים 

בכללותו אבל לא תמיד לפרטיו.
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בשיחות האמורות, ישנן כמה חלקים, כיון  ובכלל 
שונים  לסוגים  שייכים  כן  גם  זה  ללימוד  שהבאים 
יכול  סוג  בכל אחת מהן - כל  אבל  התורה,  בהבנת 
על  נוסף  לידיעותיו  מתאימה  שהבנתו  ענין  למצוא 
התורה  בלימוד  וכשתתקדם   . הענין.  כללות  הבנת 

בודאי תבין עוד חלק ועוד חלק וכו'.

תוצאה מתבקשת מקריאת השיחות: 
המעשה עיקר!

הרבי  כותב  תשמ"ח  בשנת  לאחר-מכן  רבות  שנים 
מהלימוד  התלהבות  שהרגישה  לרבי  שכתבה  לאשה 

בלקוטי שיחות השבועי:
 – פסק דין חז"ל  ציטוטי  קרא שם  זה ודאי  פי  על 
המעשה עיקר (פרק דאבות דשבת זו) וההשראה בא 
המצות בהוספה  במעשה  [=עליה לבוא לידי ביטוי] 

וה' יצליחה.

איך ללמד לקוטי שיחות ברבים
חב"ד  מכפר  לוין  אבא  ר'  הרה"ח  לשאלת  במענה 
"שלומד לפני הקהל בכפר חב"ד, שאולי צריכים להגיד 
את השיחה אך ורק כפי שהיא כתובה פה במקום, בלי 
אחרים",  ממקורות  או  אחרת,  משיחה  ביאור  הוספת 
השיב הרבי בחודש תמוז תשל"ג ('אגרות-קודש' כרך 

כח עמ' רנו):
ובלשון  באופן  להיות  צריך   – ללקו"ש  ובנוגע 
מקום  כלל  ואין  להשומעים,  יותר  המובן  ובביאור 

לדיוקים שכותבם.

הרבי לומד לקו"ש "מתחילה ועד הסוף 
עם כל המראה-מקומות"

ביום שמחת-תורה תשל"ב (תורת מנחם כרך סו עמ' 
116) מעיד הרבי:

נוסף לכך שהתייגעתי על זה [בעת אמירת השיחה 
לקרוא  נוהג  הייתי  ההדפסה  לאחרי  הנה  והגהתה], 
המראה- כל  עם  הסוף,  ועד  מתחילה  הלקו"ש 

מקומות.
הרבי  שכתב  דברים  שנים  לפני  הבאנו  זה  [במדור 
ומוציא  תניא  לומד  שהיה  הזקן  אדמו"ר  אודות 

חידושים!]
בכ"ח טבת תשל"ו כתב הרבי לגאב"ד תל-אביב יפו 
הרב יצחק ידידי' פרנקל ('אגרות-קודש' כרך לא עמ' 

צט):

ות"ח על שימת לבבו והערתו בלקוטי-שיחות לפ' 
העתק מתוך הדרוש  שצירף לזה  ובמיוחד על  ויגש, 

לש"ק תשובה בעניני תשובה.
הדברים נכתבו בתגובה לדברים שכתב:

ויגש,  לפרשת  מלקוטי-שיחות  התרשמתי  "מאד 
וצריך הי' לתת פרסום גדול להמאמר הזה, כי הפך בה 

והפך בה דכולא בה".

הגאון שפלפל עם הרבי בלקו"ש
עמ'  כח  כרך  ('אגרות-קודש'  תשל"ג  ניסן  בי"א 
קפו-ז) כותב הרבי להגאון רבי מרדכי סאוויצקי זצ"ל:

תשא  כי  לפרשת  בהליקוט  כת"ר  להערת 
דהת'  שקלא-וטריא  מצורף-בזה  הנה...  [תשל"ג]... 
כו]  גליון  נ.י.  ואנ"ש  התמימים  הערות  [קובץ  שי' 

בהליקוט בהנ"ל – שתקותי שיעניין את כת"ר.

גאב"ד קוממיות לומד בלקו"ש
יהודה  יצחק  הרה"ג  הרה"ח  של  ב'יחידות' 

ירוסבלסקי התבטא הרבי בפליאה-הנאה:
גם הרב [בנימין] מנדלסון [זצ"ל] מקוממיות לומד 

הלקו"ש שלי?
את  ביקר  ירוסלבסקי  שהרב  בתגובה לכך  היה זה   

הרב מנדלסון בביתו ומצאו הוגה בלקו"ש.

חתן בר-מצוה ששילב
 בדרשתו מהלקו"ש

רח)  עמ'  לג  כרך  ('אגרות-קודש'  תשל"ח  ניסן  בג' 
כותב הרבי לחתן בר-מצוה – מרדכי פ"ש מקיבוץ עין 

הנצי"ב שמשפחתו התקרבה לחב"ד ולרבי:
הפתעה נעימה היתה בראותי בהעתק דרשת הבר 
וגם  הלקוטי-שיחות  אתה  לומד  אשר  שלך...  מצוה 
לרבים,  המובן  בסגנון  תוכנם  במסירת  ההצלחה   –

והשם ימלא כל משאלות לבבך לטובה.

הרבי מצטט מלקו"ש השבועיים
שוב ממכתב ניסן תשכ"ט (תורת מנחם כרך נו עמ' 

39 הערה 60) כותב הרבי:
ויתבונן  העבר  לש"ק  דוקא  שנדפס  בלקו"ש  עיין 
שלוחים  הרבה  מלמעלה...  בהשגחה-פרטית 

למקום...
מטות-מסעי  פרשת  שבת קודש  התוועדות  במהלך 
נז עמ' 140) מצטט הרבי  תשכ"ט ('תורת מנחם' כרך 

דברים שהגיה לקראת השבת הבאה:
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(ש"פ  הבא  דשבוע  שיחות  בלקוטי  שיודפס  כפי 
דברים תשכ"ט).

כך  השבועי.  מהליקוט  דברים  הרבי  מזכיר  פעמים 
תשכ"ט  עקב  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות  למשל 

('תורת מנחם' כרך נז עמ' 218):
כפי שנדפס עתה.

הרבי משגר כרך ד' של
 'לקוטי שיחות' למר שז"ר

בי"ט תמוז תשכ"ד כותב הרבי למר שז"ר ('אגרות-
קודש' כרך כג עמ' רלז):

כיון שצא"ח דכאן הוציאו לאור כרך ד' של לקוטי 
שיחות, ביקשתים לשלחו לכ' ובטח נתקבל כבר.

שיגור חוברות לקו"ש
פלדי  יהודה  חיים  ר'  הרה"ח  הפעלים  רב  לעסקן 
כותב הרבי בכ"א כסלו תש"ל ('אגרות-קודש' כרך כו 

עמ' רנח):
מוסגר-פה לקוטי שיחות, מהנדפס פה מזמן לזמן, 

ובזה גם כן ענין שדברנו.
לקראת  לאור  שיצא  שיחות  ללקוטי  הכוונה 
בשלילת  מאריך  בסופה  שבהערה  תש"ל  ויצא  ש"פ 
עמ'  ה'  כרך  שיחות'  ('לקוטי  דגאולה"  "אתחלתא 

149), נושא שהרב פלדי עסק בו בלהט.

למי מיועדים הלקו"ש?
בחודש טבת תשמ"א מציין הרבי:

הלקו"ש וההערות נדפסים לא בשביל המו"ל כ"א 
[= המוציאים-לאור, כי אם] בשביל עמא דבר.

ביקש  והרבי  מקור,  ציון  לאופן  נגעה  ההערה 
שהמקור יהיה כזה שיהיה נגיש לעמך ולא רק לחוקרי 

ספר!
סו  מנחם' כרך  וביום שמחת תורה תשל"ב ('תורת 

עמ' 116):
שגם  כדי  אלא  עבורי,  הלקו"ש  מדפיסים  לא 

אחרים יעיינו וילמדו.

מעלת הלקו"ש
ועוד באותה הזדמנות של יום שמחת-תורה תשל"ב 

(שם):

ו"אדם  חס על מעשה ידיו"  פי הידוע ש"אדם  על 
רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חברו"... לא צריך 
אף-על-פי  הלקו"ש.  של  המעלות  את  לי  להסביר 
שכיון שאינני אלא בשר ודם, יכולה לפעמים ליפול 

טעות כו'.
ועוד מתבטא הרבי ביום שמחת תורה תשל"ב:

דבר  ש"לקוטי שיחות" הוא  לי  להסביר  צורך  אין 
יותר  ועוד  טוב וכו', כיון שבלאו הכי הנני סבור כן, 
מזה!... ואדרבה: ביכולתי להוסיף בזה נופך מדילי!.. 
כך, שמובן ומוסכם שזהו אצלי דבר יקר, וללא ספק 

שזהו דבר טוב ונכון!
הגדול  שבת  צו  פרשת  קודש  שבת  גם בהתוועדות 

תשכ"ט (תורת מנחם' כרך נו עמ' 40) התבטא הרבי:
ולהעיר שענין זה [= מאורע של טעות כו'] נתבאר 
פרטית  בהשגחה  שנדפס  שיחות  בלקוטי  בארוכה 
ויקרא  לפרשת  השבועי  (לקו"ש  הנ"ל  שבת  בערב 

תשכ"ט ס"ח).
ונהנה  הליקוט,  בעצמו  שקרא  אמר  הרבי 

מהביאורים כו'.

מעודד פרסום הערות על הלקו"ש
ישיבה  לבחור  הרבי  כותב  תשל"ט  טבת  בי"ט 

('אגרות-קודש' כרך לד הנמצא בדפוס):
בזה  לשאלותיו  בנוגע  בלקו"ש,  להערותיו  נהנתי 
המו"ל  והת'  אנ"ש  הערות  קובץ  מטרת  זוהי  הרי   –
בכ"מ [=המוצאים לאור בכמה מקומות] – לרכז שם 
[=על  עד"ז  רבים  ושידונו  [=כיוצא-בזה]  כיו"ב  כל 

דבר זה] וכו'.
וברוח הדברים כותב הרבי שלוש שנים לאחר מכן 
לז הנמצא  ('אגרות-קודש' – כרך  תשמ"ב  אדר  בכ"ח 

בדפוס):
על  [=ותשואת-חן  ע"ז  (ות"ח  בלקו"ש  לההערה 
לאחרונה  שיעשה כנהוג  מכמה טעמים טוב  זה]) – 
תורה  קובצי  לאחד  לכתוב  בכיו"ב [=בכיוצא-בזה], 
ולרבים. וקל  שענינם בכיו"ב, ויתברר הדבר על ידי 

להבין.

הרבי מודה למנדבים
בתשמ"ה כתב הרבי לנדיב ('לקוטי שיחות' כרך ל' 

עמ' 300): 

המשך בעמוד 14
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עם ישראל אינו 
תלוי באומות 

העולם!
האם יש לאומות העולם שליטה על עם ישראל? • 
קונטרס חדש בעניין 'מצוות בטלות לעתיד לבוא' • 
דברים מיוחדים ביחידות לתלמידי התמימים • חמש 
פעמים פונה הרבי אל התמימים בדרישה להוסיף 
בלימוד התורה • מדברי הרבי: יש ללמוד את כל 
התורה כולה, החל מלימוד הרמב"ם • יומן מבית 

חיינו משנת תשנ"ב, כקביעות שנה זו. מתוך: 'בית 
חיינו'

יום שישי, עש"ק בראשית. כ"ו תשרי
בשבת  הרבי  במחיצת  להיות  ל-770,  היום  הגיעו  השדה  מערי  רבים  שלוחים 
בהם  החגים,  בתקופת  מרעיתם  צאן  את  לעזוב  יכלו  לא  אלו  שלוחים  ב ראשית. 
של  המיוחדת  שההתעוררות  אלו  בפרט  והדרכה.  סיוע  למשנה  יהודים  נצרכים 

הימים הנוראים היא המביאתם לביהכנ"ס שלא כבכל ימות השנה.

יום שבת-קודש, 'שבת בראשית'
אחז  הש"ץ  כשסיים  ישב.  הזמן  כל  במשך  ב-8:30.  הרבי  נכנס  תהלים  לאמירת 
הרבי בפרק ק"כ. לתפילת שחרית נכנס ב-10:30. בכל הקטעים שהש"ץ ניגן עודד 
ההתוועדות  מקומות  את  הכינו  המתפללים  ריבוי  עקב  הסטענדר.  על  בידו  הרבי 
אמר  ליד ארון הקודש, ושם גם  קריה"ת הייתה ב'מזרח'  כבר מהלילה, ולכן בימת 

הרבי את ההפטרה.
הברכה על היין, ניגנו "זָאל  אחרי  להתוועדות ניגנו ניגון שמחה.  הרבי  כשנכנס 
שוין זיין די גאולה" והרבי עודד בחוזק רב. באמצע נתן חתיכת עוגה לילד הקטן 
מילים  היו  ובה  דקות  כ-20  שארכה  בשיחה  פתח  אחר-כך  שי'.  שארף  ממשפ' 
מפורשות על "נשיא דורנו שמדבר על מעלת "בש"ז" דהשנה, אף שנמצא כבר כתוב 
השיחה  אחרי  כח...".  ונתינת  תוקף  בזה  מוסף  דורנו  דנשיא  הדיבור  כי ע"י  בלוח, 
אמירת 'לחיים'  גם ע"י  להתוועדות  שהתכונן  מאנ"ש  מתי". א'  עד  ניגנו "שובה ה' 
כנראה, נעמד לפתע באמצע ה'זַאל' על השולחן והחל לשמח בתנועות בידו. הרבי 

הביט בו במבט חזק ובמשך זמן ארוך.
ביאר  בתחילה  שעה.  רבעי  כשלושת   – וארוכה  מיוחדת  הייתה  השנייה  השיחה 
באריכות מעלתן של ישראל – בם בחר א-ל והרחיב ב'השכלה' שבעניין. לאחר מכן 
העולם  לאומות  שכביכול יש  בארה"ק,  לדברים שנאמרו  רב,  כאב  מתוך  התייחס, 

שליטה על ישראל ושקיומו של עם ישראל תלוי באומות העולם.

יומן
מבי+
כיינו
תשנ"ב
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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.

21

הרבי את קולו, בתימהון  בקטע זה הגביה 
על עצם האפשרות של העלאת רעיון שכאילו 
באומות  ליצלן,  רחמנא  תלוי,  ישראל  עם 
העולם, וחזר שוב ושוב ש"אתה בחרתנו מכל 
העמים" ו"כל העולם נברא רק בשביל ישראל 

(ובשביל התורה) וכו'".
אחרי שיחה זו ניגנו "אתה בחרתנו" מתאים 
והרבי עודד בידו הק'. אחר- לתוכן השיחה, 
הגבאים.  ידי  על  המצוות  מכירת  נערכה  כך 
לאחר מכן החל הרבי את ניגן ההקפות לאביו 
ז"ל כשהקהל מצטרף מיד בעוז, והרבי עודד 
בתנועה  יחד!  הק'  ידיו  בשתי  רב  בחוזק 
הידועה סימן לחזור על הניגון שוב ושוב (11
בידיו  פעמיים  מניף  פעם  כשבכל  פעמים), 

(במקום פעם אחת – כרגיל).
לימוד  על  הזכיר  השלישית  בשיחה 
הרמב"ם  סיום  ועל  דחת"ת  השיעורים 
החלו  השיחה  בסיום  בעז"ה.  מחר  המתקיים 
וכל  אנ"ש,  'סתם'  וגם  רבים  שלוחים  לעלות 

אחד אמר 'לחיים' וקיבל את הבקבוק שלו, כשהרבי מברך "זאל זיין 
בהצלחה רבה".

של  הראשון  בחציים  כך:  היה  היום,  המשקה  בחלוקת  הסדר 
הבקבוקים מזג לתוך כוסו כרגיל, אך כשהתמלא הגביע החל למזוג 
מן הגביע לבקבוקים, ושוב מזג מן הבקבוקים הנותרים לתוך הגביע, 
ואחר-כך מזג לכ"א בכוסו. המחזה מרנין. הרבי התחיל ניגן הקפות 

לאביו ז"ל (בפעם השנייה בהתוועדות זו) ועודד בחזקה.
אחר-כך הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה, בירך וקם לתפילת מנחה. החזן היה שוב הר' משה טלישבסקי 
ששר את 'אתה אחד' בניגון 'אתה בחרתנו', הד לדברי הרבי בהתוועדות. הרבי עודד בב' ידיו הק' ובחזקה.

יום ראשון, כ"ח תשרי
בניו- המרכזי  הרמב"ם  סיום  עבור  במיוחד  מוצש"ק -  אתמול,  הרבי  שהגיה  השיחה  התפרסמה  היום 

יורק. על דף השער: "קונטרס בעניין "הלכות של תורה שבעל-פה שאינן בטלים לעולם", ותאריך ה'פתח 
דבר' הוא "מוצאי שמח"ת".

באולם  יעבץ' שבמנהטן. שם,  'מרכז  לנוע בהמונים לעבר  בצהריים החלו אוטובוסים ורכבים פרטיים 
עם  "ברב  על  השבת  בהתוועדות  הרבי  ודברי  למסיבה  המיוחד  המענה  הגדול.  ה'סיום'  יתקיים  מפואר 
הדרת מלך" – פעלו את פעולתם וקהל ענק גדש את האולם. גם מבורו פארק וויליאמסבורג באו יהודים 

להשתתף במעמד סיום הלימוד המיוחד, המאחד את כל עם ישראל.
הרבי  ירד  ב-18:55  עד 18:40!  וחילק  הדולרים  בחלוקת  כרגיל  הרבי  החל  ב-1:15,  עצמה,  זו  בשעה 
שוב  דולרים!  פתאום לחלוקת  סימן  החל ללכת –  והרבי  התפילה  וכשנסתיימה  מנחה-מעריב,  לתפילות 
ויצא  דולרים,   2 הק'  בסידורו  שם  כשבסיום  דקות  כ-20  נמשכה  החלוקה  לצדקה.  דולר  לכאו"א  חילק 

כשמעודד השירה בחזקה.

יחידות מיוחדת לאנ"ש
כפר חב"ד ונחלת הר חב"ד

בארץ  ישראל  אהבת  היפך  של  מאורעות  עם  בקשר 
שאר  עם  יחד  התקיימה  תשרי  חודש  בסוף  הקודש, 
לאנ"ש  נוספת  מיוחדת  יחידות  הכלליות,  היחידויות 
הרגילה  מכפר חב"ד ונחלת הר חב"ד (בנוסף ליחידות 

לאורחים אליה ייכנסו גם כן).
במהלך היחידות עמד הרבי על גודל העניין של אהבת 

ישראל ושלילת המחלוקת ועל חובת הציות לרבנים. 
מיוחדת  התוועדות  שיקיימו  הרבי  הורה  בסופה 
בקשר לעניין האחדות, והוסיף שהוא עצמו "ישתתף בה 
ברוחו". ואכן מיד לאחר היחידות התיישבו להתוועדות, 

כשר' מענדל פוטרפס היה מראשי המדברים.
בעת ההתוועדות המיוחדת

תשד"מ
כ"ו תשרי
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באמצע דרכו, לפני ארון ספרי הרמב"ם הגיעו 
מול הרבי חתן וכלה והמחותנים. הרבי עצר וסימן 
ונתן  שטרות  מיד  שלף  והלה  הריל"ג  למזכיר 
לרבי, שנתן לחתן והכלה ולכל אחד מהמחותנים 

2 דולר וברכם ב"שעטומ"צ, בנין עדי-עד".

יום שני כ"ט תשרי
הרבי ירד לשחרית בשעה חמישה לעשר. לפני 
שנסע למקווה חילק צדקה בחוץ, ליד המכונית. 
ר'  המזכיר  עם  דיבר  הרכב  מן  בצאתו  וכשחזר 
נתן  לאוהל  לנסוע  מחדרו  כשיצא  קליין.  בנימין 
לחתן את הסידור ובירכו, וחילק לנוכחים צדקה. 
ונסע  מטבעות  לנוכחים  וחילק  הוסיף  בחוץ  גם 

לאוהל ב-14:45.
ב-19:40 שב הרבי ל-770, וכשחנתה המכונית נשאר הרבי בפנים כמה דקות כשקורא משהו. כעבור כמה 
דקות ירד לתפילת מנחה-מעריב. אחרי התפילה סימן לחלוקת צדקה שנמשכה כ-35 דקות, וחילק לכל אחד 
2 שטרות לצדקה. עברו חתן וכלה והרבי בירכם "מזל-טוב, בשעטומ"צ", והוסיף לכל אחד מהמשפחה עוד 
שלו –  הכט שאל לשלומו. ובירך את אחד ה'חכמים' בביהכנ"ס  2 שטרות. את סב הכלה הרה"ח ר' אברהם 
"יאריך ימים על ממלכתו". הרה"ח ר' משה קוטלרסקי קיבל 2 שטרות נוספים עבור אביו. גם הגב' שטרנברג 

קיבלה 2 נוספים עבור בעלה.

יום שלישי א' דראש חודש חשון
למנחה ירד ב-15:15. בסיום התפילה, עוד באמצע הקדיש, פנה וסימן לחלוקת דולרים! ומיד החל לרדת 
כ-15 דקות. חילק שטר אחד.  שנמשכה  החל בחלוקה  הגבאי ואז  להכרזת  המתין  כשירד,  החלוקה.  למקום 
לכמה אנשים שאמרו משהו אמר "בשעטומ"צ", וחייך לכמה ילדים. לילד א' הניף בידו הק'. להרה"ח משה 

מינצברג נתן שטר נוסף. בסיום החלוקה הניח בסידורו ב' שטרות ויצא כשמעודד את השירה בחוזק רב.
הראשונה  הקבוצה  כאשר  כרגיל),  (שלא  באבנט  חגור  ליחידות  הגדול  לזאל  הרבי  נכנס   20:00 בשעה 
שנכנסת הם קהל האורחים שבא הנה מכל העולם כולו. הרבי דיבר כ-35 דקות ולאחר מכן עברו כולם על 
פניו. כל אחד מוסר לרבי את הפתק שלו – הפ"נ, ומקבל מיד הרבי שטר לצדקה. הרבי מביט בפני כל אחד 
פתק  הרבי  מקבל  והצלחה" ולכמה "הצלחה רבה". בידו הימנית  במבט חודר כליות ולב – ואומר – "ברכה 
ומעבירו אל ידו השמאלית, ושוב נותן בימינו את השטר לצדקה. כשמתקבצים מעטפות רבות בידו, נעצר 
התור לשניות מספר בהם הרבי מקיף בגומי את המעטפות ומוסרם להריל"ג כדי להניחם בסל הנייר – שלצד 
הקבוצה  משפחותיהן.  על  ובנות-מצוה  הבר-מצוה  ילדי   – שניה  כת  ונכנסה  ראשונה  כת  יצאה  השולחן. 

השלישית – חתנים וכלות. נתן לכל אחד 2 שטרות! לצדקה ובירך "בשעטומ"צ".
לחודש  שהגיעו  העולם  בכל  ליובאוויטש  מישיבות  התמימים  וכל  דוד'  בית  'חילי  ובאו  נכנסו  אחרונים 
להיות  הזכות  את  לקבל  זכו  היום  שבדיוק  מקומיים  'תמימים'  של  קטנה  קבוצה  בלטה  ביניהם  החגים. 
שלוחי הרבי ועומדים לנסוע בקרוב. השיחה לתמימים הייתה בקול גבוה מעט מאשר קודם. השיחה נסבה 
חוזר ומדגיש  הרבי בדרישה לתמימים, כשהוא  פנה  פעמים!  וחמש  אודות לימוד התורה,  ב'שטורעם' גדול 

שוב ושוב, שכל אחד יוסיף בלימוד הנגלה ופנימיות כל התורה כולה, "החל מלימוד הרמב"ם!".
הרבי התבטא שיוכלו ללמוד במנוחת הנפש והגוף, אך לא מנוחה המביאה לישון... כי אם מנוחה המביאה 
משינה  יתעורר  שאם  באופן  מהגבלה  למעלה  יהיה  שהלימוד  התבטא  אף  הרבי  יותר.  ורחב  עמוק  לשכל 
מושבו ועמד  ממקום  התרומם  והרבי  היחידות  נסתיימה  בתורה!...  פלפול  יחשוב אודות  חלום  באמצע  או 

תשמ"ו
כ"ו תשרי המאמר האחרון

מלומר  הרבי  וחדל  כמעט  תשמ"ה  שנת  בשלהי 
ובמנגינת מאמר,  בהקדמת ניגון  רגילים,  מאמרים 
המאמר  שיחה'.  כעין  'מאמרים  רק  לומר  והחל 
דיבור  מאמר  היה  הרגיל  בסדר  שנאמר  האחרון 
בהתוועדות  שנאמר  ברא",  "בראשית  המתחיל 

שבת בראשית תשמ"ו.
שבועות  ובערב  פסח  בערב  תשמ"ט,  בשנת 
אף   - פסח  (בערב  מאמר  בניגון  מאמרים  נאמרו 
ולא  הסטנדר  גבי  על  בעמידה  אך  לפניו),  בניגון 

כסדר הרגיל בישיבה, במקום ההתוועדויות.
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יום שלישי
ל' בתשרי, א' דראש-חודש מרחשוון

בכל יום שיש בו מוסף, אין האבל יורד לפני התיבה, 
גם לא בתפילות ערבית ומנחה24.

אם  גם  ויבוא"  "יעלה  ערבית  בתפילת  אומרים 
מתפללים ערבית מבעוד יום25.

להכריז "יעלה ויבוא"  מפסיקין  בליל ראש-חודש אין 
לפני ש מונה-עשרה26 בדיבור, אבל טופחים על השולחן 

וכדומה כדי להזכיר זאת27.
שכח לומר "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית, אינו חוזר. 
בשחרית ובמנחה – אם נזכר (או הסתפק) לאחר אמירת 
הברכה,  את  יסיים  לציון",  שכינתו  "המחזיר  של  "ה'" 
כבר  אם  'מודים'.  בברכת  וימשיך  ויבוא"  "יעלה  יאמר 
חוזר  השני,  לרצון  יהיו  סיום  ועד  "מודים"  התחיל 
סיום  של  ה'  שם  שאמר  לאחר  נזכר  אם  (ורק  ל"רצה" 
חוקיך",  "למדני  יאמר  שלום',  'שים  או  'מודים'  ברכת 
ויחזור ל'רצה')28. אם נזכר לאחר סיום יהיו לרצון השני – 
חוזר לראש התפילה ואינו אומר "אדנ-י שפתי תפתח"29. 
ורשאי לרדת לפני התיבה לחזרת הש"ץ במקום זה. אבל 
אם נזכר אחרי תפילת מוסף, אינו חוזר30. בברכת המזון, 
בלילה,  אפילו  והמטיב",  "הטוב  ברכת  לפני  נזכר  אם 
יאמר כנוסח שבסידור, ואם נזכר אחר-כך – אינו חוזר31.

גם  וסוף  תחילה  בהלל  מברך  היחיד  אשר  נוהגים 
בימים שאין גומרים בהם את ההלל32.

24. ספר-המנהגים עמ' 36.
25. שו"ע אדמוה"ז סי' קח סי"ג. וראה בארוכה 'דיני ומנהגי ראש חודש-חב"ד' 

פ"ז הערה 2, וש"נ.
26. סידור אדמוה"ז.

27. 'דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' פ"ז הערה 4, שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו המתין לזה 
כדי לפסוע לאחוריו לפני תפילת שמונה-עשרה.

עכ"פ  תשכ"ה  שנת  לזה (עד  המתין  לא  והרבי  השולחן,  על  טפחו  לא  ב'  בליל 
היו  חיינו  בבית  האחרונות  שבשנים  עיי"ש   ,20 עמ'  קיח  גיליון  'התקשרות'   -
טופחים בקביעות גם בליל ב', אבל לא ידוע אם הרבי המתין לזה). ועכ"פ מפני 
ירידת הדורות והתגברות השכחה, לכאורה יש מקום לטפוח גם ביום השני, ואף 
בשחרית ובמנחה רצוי שיאמר אחד הגבאים וכדומה את התיבות 'יעלה ויבוא' 
משה  ומטה  רלז  סי'  לטור  מהרש"ל  הגהות  וראה  ואולי.  האי  וכולי  רם,  בקול 
מתחיל  היה  השמש  או  הש"ץ  אלא  יעו"י,  להכריז  נהגו  לא  שאצלם  תקיט  סי' 
להתפלל בלחש מוקדם לפני הציבור, וכשהיה מגיע ליעו"י היה אומר זאת בקול 
רם. וראה מנהגי מהרי"ל הל' ר"ח (עמ' ה), שבליל שני דר"ח היו מכריזים "ראש 
ולספר  סב,  סי'  שמש  יוזפא  לר'  וורמיישא  דק"ק  למנהגים  ומציינים  חודש". 

'דברי קהלת' עמ' 63, 78.
28. ע"פ קצות השלחן סי' מז בבדי השלחן ס"ק ז. וראה באריכות ב'התקשרות' 

גיליון ת"ת.
29. שערי-תשובה וכו' שם בשם הריטב"א. (וע"ע קצות-השולחן בבדי-השולחן 

סו"ס עח).
30. שו"ע אדמוה"ז סי' קכו ס"ג. 
31. שו"ע אדמוה"ז סי' קפח ס"י.

מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  פד.  עמ'  טז  חלק  אג"ק  וראה  שם,  ספר-המנהגים   .32
ציין  הוא  ואמנם  בציבור.  כשהתפלל  גם  דר"ח  הלל  על  בעצמו  לברך  נהג  נ"ע 
'רשימות' כ"ק אדמו"ר  עד"ז –  לספר  וציווה שלא  בלבד,  זאת כמנהג בית הרב 

את  אבל  מוסף,  קודם  מניחים  התפילין  כל  את 
השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה23.

הש"ץ מסיים ובא לציון לעצמו, ולא בקול רם33. מכיוון 
שיש הפסק גדול בין הכנסת ספר-התורה לבין הקדיש, 
קריאת- וקוראים  דרבנו-תם  תפילין  בינתיים  ומניחים 

לומר [ולפחות לסיים בקול34] איזה  צריך  שמע, על-כן 
מזמור לפני אמירת הקדיש שלפני מוסף35.

עם  אחד  פסוק  ראש-חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג 
מפרק  פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י,  פירוש 
אם  (לדוגמה,  חייו  שנות  למספר  המתאים  התהילים 
פחות  מכיל  הפרק  ואם  י"ד),  פרק  אומר  י"ג  בן  הוא 
את  ללמוד  חוזרים  העיבור,  בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב 
הפרק שוב עד שיעלה כמספר חודשי השנה; ואם הפרק 
בכל  פסוקים  שניים או יותר  לומדים  בפסוקים,  מרובה 

ראש-חודש23.

יום רביעי
א' במרחשוון, ב' דראש-חודש

מי ששכח יעלה ויבוא במנחה, ונזכר בערבית מוצאי-
יאמר  ערבית  של  עשרה'  'שמונה  לאחר   – ראש-חודש 
עשרה'  'שמונה  שוב  יתפלל  ואחר-כך  מזמור,  איזה 
דווקא (ואין צריך  בתורת נדבה  וזאת  מנחה,  לתשלומי 

לחדש בה דבר, כיוון שמתפלל אותה מפני ספק)36.

יום שישי
ג' במרחשוון

סכום   – 'משנה'  לצדקה  נותנים  בערב-שבת-קודש 
כפול, גם בשביל יום השבת37.

בהתוועדות  אך  וש"נ.  רי,  עמ'  היומן'  'רשימות  ח, ס"ע 20;  חוברת  דורנו,  נשיא 
 ,322 ס"ע  ח"ד  תשמ"א  (שיחות-קודש  תשמ"א  מנ"א  החודש  מברכים  שבת 
את  בלתי מוגה), סיפר זאת הרבי ברבים, כ'מנהג חסידים' - 'אריינכאפן' ולומר 
כהוראה  כמוהו  הרבי  ע"י  לרבים  המנהגים  גילוי  בחשאי (והרי  בעצמו  הברכה 

לרבים בזה, כמ"ש בשיחה הנדפסת בראש ס' המנהגים).
לעניין הפסקה לעניית אמן בהלל בר"ח וחוהמ"פ, ראה המסקנא ב'התקשרות' 
גיליון תמא ובס' הפסק בתפילה ספ"ד ובמילואים שם, שלפי אדמוה"ז כנראה 
אין לענות יותר מאשר בברכות ק"ש (דלא כמ"ש כמה מלקטים ובגיליון שלח), 

וש"נ.
33. כי אז יצטרך לומר מייד את הקדיש, ולא כנהוג להסמיכו (גם) לתפילת מוסף 

(וכפי שהורה פעם הרבי, וראה נימוקי או"ח סי' נה).
34. ע"פ ספר-המנהגים עמ' 6, ד"ה כ"ק אדמו"ר.

כ"ק  שטז.  עמ'  ח"ב  ליקוט'   - המאמרים  'ספר  מהורש"ב,  אדמו"ר  כ"ק   .35
אדמו"ר נשיא דורנו, אג"ק ח"כ עמ' רפג.

36. לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' קט סעיף יז, ועיי"ש בסעיף ה.
37. ראה הנלקט ב'שערי צדקה' סי' סא.
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ה בתי-כנסיות  בכל  יוקבע  אשר  השתדלות10,  מיני 
באיזה נוסח שיהיה"11.

קריאת התורה: לכאורה יש לקרוא כרגיל כפי טעמי 
המקרא, גם בתיבת 'שאת' (ד, ז)12.

חיינו,  בבית  הבעל-קורא  העולים:  בין  ההפסקות 
כנדפס  קרא  ע"ה,  שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח 
"ואחות  מסיים:  החמישי   - תמימה'  'תורה  בחומש 
תובל-קין נעמה" (ד,כב); והשישי: "לקח אותו אלוקים" 

(ה,כד).
(ישעיהו  ויאדיר"  תורה  יגדיל  אמר...  "כה  הפטרה: 

מב,ה-כא)13.
נכון לדעת זמן המולד לפני ברכת החודש14. המולד: 

ביום שלישי בשעה 9 בבוקר, 44 דקות ו-7 חלקים.
וביום  השלישי  ביום  מרחשוון15:  החודש  מברכים 

הרביעי.
אין אומרים "אב הרחמים"16.

העלו  תשי"ח  כסלו  חודש  בראשית  כנראה  שהתקיימה  צא"ח  באסיפת   .10
לימי  שנחלק  כפי  תהלים  אמירת  אודות  מורחבת  תעמולה  לנהל  סברא 
החודש, אך הרבי העלה חשש שעיסוק גדול בזה באותה שעה יפריע לפעילות 
הקבועה והעיקרית, ולכן ענה: "לעת-עתה לא לחשוב על-דבר פעולות חדשות 
בממדים רחבים". אבל יחד עם זה הורה: "מובן ופשוט שכל הנ"ל הוא בהנוגע 
לעבודה מיוחדה בהחדרת תקנה זו, אבל פשיטא שבכל הזדמנות יש להזכיר 
ולעורר על-דבר תקנה זו וכן אודות השיעור דחומש ותניא" (אג"ק כרך טז עמ' 
צא"ח  יו"ר  את  המזכירות  באמצעות  אחרת  בהזדמנות  כן עורר הרבי  קכט). 
בשעתו הרה"ח ר' ישראל לייבוב ע"ה "לעורר על כך [שתקנת אמירת תהילים 
בכל יום שייכת לכל יהודי], ולהשתדל שבבתי-כנסת רבים ככל האפשר תונהג 

תקנה זו" (ספר 'צעירי-אגודת-חב"ד' עמ' 193).
11. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - אג"ק ח"ב עמ' תקכד. קובץ מכתבים שבסו"ס 
תהלים אהל יוסף יצחק עמ' 192. וכן באג"ק של הרבי כרך ה עמ' לג. ובשיחת 
ש"פ פקודי תשכ"ז (הובא גם בס' 'דעם רבינ'ס קינדער' שם, תרגום מאידיש): 
המשכן"...  פקודי  "אלה  ידרוש  אלא  'קונצים'  שום  יידע  לא  משיח,  "כשיבוא 
כל  את  לומר  שיגיעו  פעלת  יהודים  כמה  על  בפתק:  בחולם)  (וא"ו  כתוב   -

התהילים בשבת מברכים?". 
והן  הרווח,  הן למנהג ישראל  הכרע",  להן  שאין  מה"מקראות  שהיא אחד   .12
עמ' 18 תמ"ו  'התקשרות' גיליונות:  ראה  בנושא -  הדן  במכתבו  הרבי  לדברי 
ות"נ עמ' 17. ראה גם: שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סי' קיז סוף אות א. הנסמן 

באנציקלופדיה התלמודית ערך 'טעמי המקרא' ס"ב (כרך כ עמ' תקצ"ח).
13. ספר-המנהגים עמ' 32.

ליקוטי  ברבים, ראה  14. סידור אדמוה"ז. ולכן נהגו להכריז זאת באותה שעה 
השערי- על  ושערי-רחמים  פח,ב),  לח"ב  בהשמטות  ח"ג,  (בראש  מהרי"ח 

אפרים שער י ס"ק מז.
בי"ד עומד ואומר 'מקודש' וכל  שבו ראש  החודש,  לקידוש  עומד, זכר  הש"ץ 
חביבותא  אגב  עומדים  והציבור  א),  ס"ק  תיז  סי'  (מג"א  אחריו  עונין  העם 
בקצות  [כמ"ש  שהמנהג  אף  הדין,  מן  לא  אבל  מג,  ס"ק  שם  (שערי-רחמים 
השלחן סי' פג בבדה"ש ס"ק י, משערי אפרים שם סל"ו] שהש"ץ אוחז אז ס"ת 

בידו, ראה משנה-ברורה סי' קמו בשער-הציון ס"ק יח).
קכו ס"ז  בשו"ע אה"ע סי'  אחת, כנפסק  הוא האיות - "מרחשון" תיבה  15. כן 
כמופיע  ולא  זה,  מחודש  נשיאינו  רבותינו  מכתבי  ברוב  הוא  (וכן  בהג"ה ונו"כ 
ה'  ותהלת  תורה-אור  בסידורי  המופיע  ו'חשון'  כולל-חב"ד "מר-חשון".  בלוח 
קיצור).  אלא  אינו   - החודש  במשך  וכדומה  היום יום  ובלוח  החודש,  בברכת 
על  להקלה  המלא,  הכתיב  מפני  רק  היא כמובן  בפנים –  כאן  הנוספת  הוא"ו 

הקורא ותו לא.
16. סידור אדמוה"ז.

 – ההתוועדות  התוועדות.  יום  היא  מברכים  שבת 
בבית-הכנסת17. זמנה – בהתאם לתנאי המקום10. בדרך 
עם  בביתם  להמשיכה  שיוכלו  באופן  לסדרה  יש  כלל, 
לעצמן  התוועדות  יסדרו  והבנות  הנשים  בני-הבית. 

בשבת, או במוצאי שבת18.
להתוועד  נוהגים  החסידים  היו  בראשית  בשבת 

'בחילא יתיר'19.
בהתוועדות שבת בראשית תשי"ז ציווה כ"ק אדמו"ר 
שנה,  כבכל  למכור,  בית-הכנסת,  לגבאי  דורנו  נשיא 
בשנים  וגלילה.  הגבהה  השנה,  כל  של  ה'עליות'  את 
עד  נוספות,  מצוות  למכור  נהגו  יותר  מאוחרות 
שבשנים האחרונות נמכרו, בין השאר: הוצאת הספר-
תורה והכנסתו; עליות 'חזק'; 'נר למאור'; 'יין לקידוש' 

(=הוצאות ההתוועדויות של הרבי)20.
בתפילת מנחה אין אומרים "צדקתך".

במוצאי שבת בראשית מכריזים שוב21: "ויעקב הלך 
לדרכו"22.

יום שני
כ"ט בתשרי, ערב ראש-חודש
היום יש להוסיף בנתינת צדקה, יותר מהרגיל23.

17. היום-יום, ל' בניסן.
18. לקוטי-שיחות, כרך טז, עמ' 523.

19. ספר-השיחות תש"ה, עמ' 64.
20. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שצו. (אף שנפסק בשו"ע אדמוה"ז סי' שו סט"ז רק 
ש"אפשר ליישב המנהג בדוחק" לעשות 'מכירה פומבית' בשבת, עיי"ש. וראה 
המובא בכף החיים שם ס"ק מב). ובסה"ש תש"נ ח"א עמ' 83 נתבארה שייכות 

העניין לשבת בראשית דווקא.
21. לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 269.

מקום, או בכל מטוס משדה תעופה  22. לעניין המראה במטוסי אל-על מכל 
באריכות  ושם   ,31 עמ'   398 חב"ד' גיליון  'כפר  ראה  ש"ק –  במוצאי  בארה"ק, 
סלמון  שי'  אברהם  ר'  הרה"ח  את  עורר  שהרבי  ה'תשס"ו,  תמוז  ג'  לפני 
על  כדרכו,  בזה, ומתברר שלמרות שהרבי דיבר,  מראשון-לציון שיש 'שאלה' 
'שאלה' ולא על איסור ממש, הרי בפועל הסביר זאת לעיתונאי מר יצחק שי' 
בשעתו.  במוצש"ק,  הטיסה  את  והפסיד  שעיכבו  עד  באריכות  הילדסהיימר 
מכינים  שבפועל  ומתברר  וכמה.  כמה  אחת  על  בארה"ק  כך,  בניו-יורק  ואם 
של  רגילה  הכנה  בכך.  צורך  להם  כשיש  בש"ק  המטוסים  את  רבות  פעמים 
יותר  ביהודי  לאסור  שלא  לחשוב  היה  וניתן  שעות,  כשלוש  נמשכת  מטוס 
ה  שיעשו" (ראה קצות השלחן סי' קכד בבדי-השלחן ס"ק  מאשר בגוי "בכדי 
בשם שו"ת כתב סופר או"ח סי' נ, ובפסקי תשובות סי' שיח אותיות ב-ג), אבל 
הרבי דיבר גם על טיסות שהיו בשעות מאוחרות יותר, וכנראה יש לאסור כל 
הלילה, אולי מפני שבפועל מחללים שבת בשבילנו ויש למנוע זאת, גם אם אין 

בטיסה זו איסור מצידנו משורת הדין. ועצ"ע.
(התוועדויות  צדקה"  בנתינת  מוסיפים  ש"בערב-ראש-חודש  משום   .23
גרונר  הרב  ע"י  ער"ח  מדי  נותן  היה  שהרבי  מספרים   .(593 ס"ע  ח"ג  תשמ"ו 
שי' שטרות-כסף (כנראה: 100$ בכל פעם) לצדקה, לגבאי ביהכ"נ (הרב פינסון 
מנהג  מהאחרונים  הביא  עז,  ס"ע  חב"ד'   - ר"ח  ומנהגי  'דיני  בס'  אגב,  ז"ל). 
ישראל להרבות בנתינת צדקה בראש-חודש עצמו, אך לע"ע לא מצאתי מנהג 

זה מובא בשיחות וכתבי הרבי, גם לא ב'שערי צדקה'.

19

כשמביט תוך-כדי-כך כמה שניות ימינה לעבר 
ארון-הקודש ואומר משהו.

מבין שני הסלים, קיבל הרבי לידו את המלא 
גם  למלאו  ביקש  מכן  בו, ולאחר  הציץ  יותר, 
לאחוריו,  מעט  פנה  הרבי  השני!  הסל  בתוכן 
מחזיקו  כשהוא  כסאו  על  הסל  את  הניח 
בידיותיו פתוח לרווחה, והריל"ג מריק לתוכו 
דיו  כבד  הסל  כשנהיה  חבילה.  אחרי  חבילה 
בימינו  הסל  את  הרים  את אבנטו,  הרבי  תיקן 
וירד מן הבימה הקטנה עליה מקומו ביחידות.
הרבי  ורק  כעת  לחלוטין  ריק  הזַאל 
למטה,  פוסע  מאחוריו)  (כשהמזכירים 
כעת,  הפנויה  מ'עזרת-נשים'  כשמלמעלה, 
המחיצה  לזגוגית  סמוכים  התמימים  עומדים 
בדרכו  תנועה.  שום  להפסיד  לא  מתאמצים 

הניף הרבי בידו לשלום לעבר הצלמים שעמדו שם, בפינת הזאל. סימן להרים איזה דף קודש מהרצפה, והמזכיר 
הריב"ק מיהר והרימו. כשהגיע לדלת הזאל עצר לכמה שניות והרים עיניו במבט ארוך על דף השער של גיליון 

'בית חיינו' האחרון שתלוי היה שם על הקיר.

ביקור נדיר
בעזרת הנשים של 770

לפנות   5:00 בשעה  בערך  היום  נגמרה  היחידות 
נשים  לעזרת  ונכנס  מחדרו  הרבי  יצא  לאחריה  בוקר. 
כשהמזכיר ר' לייבל גרונר מאחריו (הסיבה לכך הייתה 
גדולות  דחיפות  על  לרבי  שהתלוננו  נשים  כמה  עקב 
בעזרת הנשים).הרבי הביט על החדר ושאל: "מה זה?". 
המזכיר ענה שזהו חדר של הגבאים, ושאל: "ווָאס?!“ [= 
מה] בקול רם כזה, ששמעו למטה בבית הכנסת ומספר 
בחורים עלו תיכף למעלה. הרבי צעד בעזרת הנשים עד 

חצי ארכו של בית הכנסת וחזר.
(מתוך יומנו של אחד התמימים)

תשל"ו
כ"ז תשרי

ספר  במסירת  שגרם  הנחת-רוח  עבור  ת"ח 
המפתחות ללקו"ש חלקים טו-יט שזכה ונדפסו על 

ידו בהתנדבו כל הוצאות ההדפסה...
ועד בכלל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר על 

הציון שלו יעלה זכרונו בעת רצון.
יוסף  ר'  הרה"ג   – ירושלים  איש  גדול  חכם  תלמיד 
שיחות  לקוטי  בזה  "מצורף  לרבי  שכתב   – רכס 
בג'  נענה  שליט"א"  אדמו"ר  כ"ק  לזכות  שהדפסתי 

שבט תש"מ:
ות"ח  (לקו"ש)  והמצו"ב  מכ'  קבלת  הנני  מאשר 
בפרט על הנח"ר [=הנחת-רוח] – מהו"ל [=מהוצאה-

לאור] של לקו"ש.

הוראות להדפסת לקו"ש
בשנת  שיחות"  להפצת  ל"ועד  הרבי  הוראת  להלן 

תשמ"ב להוציא-לאור את לקוטי שיחות כרך כ':
כרכי  לאור]  יו"ל [=יוציאו  שבהקדם  ביותר  כדאי 
הלקו"ש מתשל"ט ואילך (ועד שיו"ל בפועל – יוכלו 
מפתח  ג"כ  יו"ל  ועיקר  ובמילא  תשמ"ב)  ג"כ  לכלול 

דח"ב  ההוספה  גם  בו  ויכללו  הנ"ל  דכל  ענינים 
דהמפתחות שחסרונו מורגש מאד

ביום שמחת-תורה תשל"ב (תו"מ כרך סו עמ' 11):
הם  כמה  עד  יודע  אינני  לקו"ש...  שמקבלים  אלו 
הקונטרסים ומיד כורכים  זאת; לוקחים את  לומדים 
הקושיא,  את  לראות  מסתכלים  היותר  ולכל  אותם, 
ויש  התירוץ,  התחלת  גם  לראות  שמסתכלים  ויש 
שמגיעים אפילו לאמצע, ואולי יש כאלו שמסתכלים 

עד הסוף...
בספרים אחר ההדפסה של השיחות  הרבי גם  אבל 

עיין בספרים ולפעמים תיקן בהם וכדומה.
תיקונים,  איזה  הרבי  ציין  שלו  הפרטי  בטופס 
עמ' 141 ג'  חוברת  למלך'  ב'צדיק  נחשפה  מהן  אחת 
כשהרבי מוסיף שתי מילים במכתבו: "בכל זה באופן", 
תרפ"ח"  המאמרים  ל"ספר  מראה-מקום  מחליף  וכן 

(במקום תש"ח).
(המשך יבוא)

המשך מעמוד 10
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עתלדעת

תרח"צתרע"ו

תער"ב

יום פטירת ר' יעקב מרדכי בעזפאלוב

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפאלוב. היה מחסידי 
שקבלו  ומהשלשה  מוהרש"ב,  אדמו"ר  וכ"ק  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
"סמיכה" מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. במשך יותר משלשים שנה שימש 

כרבה של העיר פולטבה שבאוקראינה.
לפני שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב קיבל את הנשיאות, הוא היה חברו 

ורעו, והיו לומדים בחברותא. 
(ימי חב"ד ע' 30)

עם פטירתו כתב עליו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב:
אהבתי אהבת איתן את כבוד ידידי עוז הרה"ח מוה"ר יעקב מרדכי 
נפש  מאתנו  הלקח  על  מים  יורדה  עיני  אוכל,  לא  אתאפק   .  . ז"ל 
נפש  ידיד  דבק  אוהב  על  נפשי  להנחם  מאנה  ותמימה,  זכה  יקרה 
אשר ניטל מאתי והמות הפריד בינינו, צדיק ה' בכל דרכיו תנצב"ה. 
(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב ע' תתיב)

יום פטירתו של הרה"ק ר' אברהם 
שניאורסאהן

יום פטירתו של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן 
מניעז'ין  מהרי"ן   – נח  ישראל  ר'  הרה"ק  בן 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  חותנו  הצ"צ)  (בן 

ומנוחתו כבוד בעיר קישינוב שבמולדביה.
בצדקותו,  היה  מפורסם  אברהם  ר'  הרה"ק 
חסידותו וענוותנותו המופלאה. לאחר פטירתו 
של אביו מהרי"ן, הפצירו בו חסידי אביו, שיבוא 
אברהם  רבי  אולם  בניעז'ין.  כסאו  על  לישב 
סירב לקבל על עצמו את הנשיאות. הוא נשאר 
אז  גם  במסחר.  עסק  ולפרנסתו  בקישינוב, 
ועבודה  בתורה  כימים  לילות  לעשות  המשיך 

עד יומו האחרון. 
(ימי חב"ד ע' 37)

ייסוד ישיבת 'תורת אמת'

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מייסד את ישיבת "תורת אמת" בחברון ושולח את המשפיע הרב שלמה זלמן הבלין, 
ואתו תלמידים מישיבת תומכי תמימים שבליובאוויטש. התלמידים השלוחים היו: אלטר שימחוביץ, הלל 
פריוטקין, צבי הירש קצב, יחזקאל פייגין, נחמן מנחם קרסיק, אברהם אלי' אשערוב וישראל זלמן אסנאס. 
בקיץ תרע"ד כשהחלה מלחמת עולם הראשונה, גירשו השלטונות הטורקים מארץ ישראל את כל אזרחי 

רוסיה, וכולם נאלצו לעזוב את חברון ולחזור לליובאוויטש. 
(ימי חב"ד ע' 35)

כ"ק אדמו"ר אמר בשיחה:
שמה של הישיבה - "תורת אמת" – ניתן על ידי מייסד הישיבה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע. ובודאי ששם 
זה – "שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש" – מורה ומבטא את תוכנה של הישיבה, והלומדים בה, שכללות 
הנהגתם תהיה באופן ד"תורת אמת", היינו, שענין התורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה גם יחד – נעשה 
"בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה", שחודר בכל מציאותם וישותם, הן בנוגע לעצמם, והן בנוגע 

לפעולתם על הזולת – בהיותם "נרות להאיר". 
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' 1551)

ל' 
תשרי

ב' 
חשון

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
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי
כ"ו בתשרי

נהגו  חב"ד  נשיאי  תרגום:  ואחד  מקרא  שניים 
ביום  'שני')  ('ראשון',  שתיים  או  אחת  פרשה  לקרוא 
חמישי בלילה אור ליום שישי. ביום שישי אחר חצות1

כל  את  ו'מעבירים'  מההתחלה,  שוב  מתחילים  היו 
התפילה,  לפני  בבוקר  בשבת  ההפטרה.  עם  הסדרה 
פנים  כל  (על  נזהרים  מ'שביעי'.  שוב  'מעבירים'  היו 

לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת2.

שבת-קודש פרשת בראשית
כ"ז בתשרי, מברכים-החודש 

מרחשוון
מען  ווי  "ַאזוי  נשיאינו3:  רבותינו  פתגם  ידוע   *
יָאר"  גַאנץ  ַא  גייט  ַאזוי  בראשית,  שבת  זיך  שטעלט 
השנה  נמשכת  כך  בראשית,  בשבת  שמתייצבים  [=כפי 

כולה].
הקדושה שלא  בארצנו  קידוש: למנהגנו, נזהרים גם 

לקדש בליל שבת ב"שעה השביעית"4.

הדעות  בין  לפועל"  ההכרעה "בנוגע  שזו  הרבי  הביא  ח"י  כרך  סוף  ובאג"ק   .1
השונות אודות הזמן המועדף לקריאת שמו"ת שהובאו בשו"ע אדה"ז סי' רפה 

ס"ו (אחר חצות או אחרי תפילת שחרית), עיי"ש.
2. שו"ע אדה"ז סי' רפה ס"ו. 'התקשרות' גיליון תסז עמ' 20. 

מוכיח  ר"ע ת'  עמ' 556, וש"נ. וב'אוצר מנהגי חב"ד'  כרך כ,  לקוטי-שיחות,   .3
בקשר  (עוד  זה.  בכלל  מוצאי-שבת  שגם   ,190 עמ'  י,  כרך  מלקוטי-שיחות, 

לשבת בראשית: סה"ש תש"ד עמ' 44. 'התוועדויות' תשנ"ב ח"א עמ' 188).
שו"ע  ראה  החורף).  השעה 18:41 (בשעון  עד  מהשעה 17:41  בת"א  4. דהיינו 
ומנהג  הל'  שערי  ובהערות.  ס"ז  שם  הלכות'  'קיצור  ס"ג.  רעא  סי'  אדמוה"ז 

או"ח ח"א סי' קמא. 'התקשרות' גיליון שעט עמ' 16.

השכם בבוקר5 יתקבצו אנ"ש לבית-הכנסת לאמירת 
כל התהילים בציבור6. אחרי אמירת כל התהילים יאמר 
מי שאין לו הורים קדיש יתום. ואם יש חיוב – יארצייט 
תחילה  ויאמרו  ספר,  כל  אחר  קדיש  יאמרו   – אבל  או 
רצון'  ה'יהי  את  קדיש7)  האומר  יאמרנו   – (לפחות 
של  מאמר  כשעה8  ילמדו  אחרי-כן  זה.  ספר  שאחרי 

חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך התפילה9.
לאיזה  שייך  אינו  האמור,  תהילים  אמירת  "דבר 
בכל  להשתדל  עלינו  אהבת-ישראל...  ומצד  נוסח... 

עמ' 30), והמאחר  רז"ש  דוחה תפילה בציבור (קובץ  5. אמירת תהילים אינה 
– ישלימנה בהקדם.

כשהציע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מנהג זה לאדמו"ר מקופישניץ (אג"ק ח"ג עמ' 
בהבתי  ינהיגו  מברכים  שבת  בכל  הצעתי כי  אשר  תקע"ח), כתב: "וזה כשנה 
בהשכמה  בש"ק  אם  להם,  המתאים  הזמן  לפי  התהלים...  כל  לאמר  כנסיות 
הספיק  שלא  שמי  אפשר  זה,  ולפי  למעריב".  מנחה  בין  או  התפילה,  קודם 
לומר (או לסיים) את התהילים לפני התפילה, יש עדיפות להשלמה בין מנחה 

למעריב (מאשר אחרי מוסף או לפני מנחה).
שי'  לוי  הרב  רשימת  נעתקה  רסו)  עמ'  (ח"ג  מנחם'  'היכל  בספר  ואכן, 
אצל  ב'יחידות'  היה  שנים  הרבה  שלפני  ק.  שי'  י.  הרב  לי  "סיפר  גולדשטיין: 
החודש,  מה לעשות בנוגע לסיום ספר התהילים בש"ק מברכים  הרבי, ושאל 
כשאין גומרים אותו קודם תפילת שחרית, וע"ז ענה הרבי: "יכולים לגמרו אחר 
תפילת מנחה, ואם עדיין לא גמרו (ובלילה – אין אומרים תהילים מצד תורה-
לגומרו  יכולים  לכן  לילה,  חצות  אחרי  תמתין  למה  רואה  אינני  וכו'),  שבכתב 
ביום ראשון", ע"כ. משמע שיש עדיפות להשלמה אחרי תפילת מנחה דווקא. 
תתקמ"ב  (גיליון  אשתקד  עקב  לש"פ  השבוע  בלוח  שבמענה שנדפס  ואע"פ 
הערה 1) נזכרה האפשרות להשלים זאת "בין השיחות דההתוועדויות" – אולי 

שם משום-מה לא מצא זמן להשלים אחרי מנחה.
עוסקים  שהם  שמכיוון  שחושבים  חב"ד'  כ'שפיץ  ולא  התקנה,  היתה  "כך   .6
בחסידות – אינם צריכים לבוא לאמירת תהילים, כי בזמן שהוא עוסק בלימוד 
החסידות או שהוא "מייחד ייחודים" או שהוא בעצמו אינו יודע מה הוא עושה, 
התקנה,  היתה  כך  לא  מעם";  "מורם  בפני-עצמו  תהילים  הוא  אומר  ממילא 
אלא צריך לומר תהילים בציבור דווקא, יחד עם כל ישראל. שבהמשך לזה היא 
הרי  ההתוועדות  שעניין  התפילה,  שלאחר  התוועדות   – השנייה  התקנה  גם 
הוא מיוסד על אהבת ישראל... שבזמן ההתוועדות אומרים 'לחיים' ומברכים 
גם  נדפס  תשכ"א).  א,  התוועדות  בראשית,  שבת  רעהו..." (משיחת  את  איש 

בס' "דעם רבי'נס קינדער" (עמ' תלב).
7. הרבי לא נהג לומר 'יהי רצון' אחר אמירת כל ספר שבתהילים (י"א שאמרו 
כל  כי כולל  רבים,  בלשון  כמובן  צריך לומר זאת  כל התהילים. ואז  פ"א בסוף 
כל  על  קדיש  אמירת  יותר  ליישב  כדי  רק  אמירתו  הציע  כאן  וגם  הספרים), 

ספר, ומשמע שללא זאת אינו נאמר.
את אמירת הפסוקים הנדפסים בספר התהילים לאומרם לפני ואחרי אמירת 
'כפר חב"ד' גיליון 789 בשבועון  צילום כי"ק  הרבי כלל (ראה  לא גרס  תהילים 
ח"ה סי'  ומנהג  הל'  ומשם ל'התקשרות' גיליונות תמה, תפד ולשערי  עמ' 11, 

יג).
8. "בכנופיא בבית-הכנסת דווקא" (בכל שבת) – אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

ח"א עמ' רפא.
9. כל הענין – ספר המנהגים עמ' 30.

לוח השבוע
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מכל עץ הגן אכל תאכל; ומעץ הדעת טוב 
ורע לא תאכל ממנו (ב,טז-יז)

עץ – רומז לעצות והדרכות בעבודת ה'.
רומז  שגן  זהר  בתיקוני  כמובא  לתורה,  רומז   – גן 

לנ"ג פרשיות התורה.
דברי  משמיע  כשאתה   – תאכל"  אכל  הגן  עץ  "מכל 
תורה ברבים, עליך לראות שבדברי תורה הללו תהא 

הוראה בעבודת ה'.
דבר- אומר  מישהו  אם   – ורע"  טוב  הדעת  "ומעץ 

תורה שיש בו רק שכל ודעת בלי שיוצאת מהם הוראה 
בעבודת ה' – "לא תאכל ממנו"...

(כתר שם טוב סימן שיט, דף מב)

והנחש היה ערום (ג,א)
לקבל  יכול  הקליפה,  כוחות  את  המסמל  הנחש, 
יניקה רק מאותיות האחרונות של שם הוי', ו' ה', ולא 

מאותיות הראשונות, י' ה'.
(זוהר  נחש"  "משורש  שהוא  בעמלק,  שמצינו  וכפי 
ח"ג קכד), שנאמר (פירוש רש"י בסוף פרשת בשלח) 
היינו  עמלק",  של  שמו  שיימחה  עד  שלם  השם  "אין 

שחיסר ופגם באותיות ו' ה'.
וזהו "והנחש" – ו' ה' נחש.

(ליקוטי לוי-יצחק, מסכת פסחים, עמ' קלט)

ויתפרו עלה תאנה (ג,ז)
אומר  נחמיה  רבי  ממנו...  הראשון  אדם  שאכל  אילן 
תאנה היה, שבדבר שקלקלו, בו נתקנו, שנאמר ויתפרו 

עלה תאנה (ברכות מ)
ידוע שמהמצוות נעשות 'לבושים' לנפש.

עץ  חטא  על  תשובה  שעשה  בשעה  הראשון,  אדם 
הרע לטוב,  ואת  לאור,  חושך החטא  את  הדעת, הפך 
כי כוח התשובה גדול כל-כך עד שהזדונות נעשות לו 

כזכיות, ולכן נעשה לו לבוש מהחטא עצמו.
עצמו  הקלקול  נתקנו":  בו  שקלקלו,  "בדבר  זהו 

נתקן ונהפך לטוב, עד שנעשה להם 'לבוש' ממנו.

(דרך אמונה, עמ' ס"ז)

הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע 
(ג,כב)

הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה 
לו בזה העניין, שיהא הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, 

מי  חפץ, ואין  שהוא  מה  כל  ועושה  והרעה,  הטוב  יודע 
הלכות  (רמב"ם  הרע  או  הטוב  מלעשות  בידו  שיעכב 

תשובה פ"ה ה"א)
(לקוטי  הרמב"ם  דברי  את  מבאר  הזקן  אדמו"ר 
תורה אמור לח,ב) ואומר, שבחירה חופשית מושרשת 
ב"בחינה גבוה מאוד", שכמו שהקב"ה אין מעכב על-
ידו, כך גם לאדם יש בחירה חופשית ואין מעכב על-
ידו. מאחר שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל 
דומה  הוא   – ממנו"  "כאחד  הוא  היהודי  לכן  ממש, 
על-ידו  מעכב  אין  שהקב"ה  וכשם  להקב"ה,  כביכול 

כך גם האדם.
התשובה,  בעבודת  הוא  הבחירה  כוח  גילוי  ועיקר 
את  שהפריד  עד  מהקב"ה,  רחוק  האדם  כאשר  שכן 
אפשרות  לכאורה  לו  אין  קדושה,  ענייני  מכל  עצמו 
אך  יתברך,  השם  אל  ולהתקרב  לחזור  טבע)  (על-פי 
על- שמעכב  מי  ואין  חופשית  בחירה  לו  שיש  היות 
ידו, ביכולתו להתגבר על מצבו ולהתקרב לה' (היפך 

מצבו הקודם, שפרק מעליו עול מלכות שמים).
(לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 203)

גדול עוני מנשוא (ד,יג)
על  ומתחרט  שב  ואחר-כך  חוטא  שאדם  בשעה 
למעשה  שהכניס  החיות  את  מברר  הוא  הרי  החטא, 
העבירה ("כוח המתאווה"), ומעלהו לשורשו העליון.

ביכולתי  אין   – מנשוא"  עוני  "גדול  קין:  שטען  זהו 
לשאת ולהעלות את החטא...

(צוואת הריב"ש סימן קמ"א, עמ' 54)

ויתהלך חנוך את האלקים (ה,כד)
צדיק היה, וקל בדעתו להרשיע, לפיכך מיהר הקב"ה 

וסילקו והמיתו קודם זמנו (רש"י)
יש להבין, כיצד ייתכן לומר על אותו אדם שהוא גם 

צדיק וגם קל בדעתו להרשיע?
שהאיר  משום  בעיקר  צדיק  היה  שחנוך  לומר,  יש 
אם היה  לכן  כוחותיו.  מצד  אצלו אור מלמעלה, ולא 
נשאר באותו דור מושחת, והיה יורד למצב שבו האור 
בכוח  בצדקתו  להישאר  יכול  היה  לא   – מאיר  אינו 

עצמו.

(לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 86)
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פרשת בראשית
בראשית (א,א)

ראשית..  שנקראת  התורה  בשביל  ברא:  בראשית 
ובשביל ישראל שנקראו ראשית (רש"י)

וחיוני,  חשוב  החסידות  לימוד  אם  השואלים:  יש 
מדוע החסידות נתגלתה רק בדורות האחרונים?

שהעולם  רש"י,  בדברי  למצוא  אפשר  לכך  תשובה 
נברא בשביל התורה ובשביל ישראל. הגע עצמך – עד 
הולדת היהודי הראשון, אברהם אבינו, עברו כאלפיים 
אלפיים  יותר,  מאוחר  התרחש  אף  מתן-תורה  שנה. 

ארבע-מאות ארבעים ושמונה שנה לאחר הבריאה.
בשביל  אלא  נברא  לא  העולם  הוא!  דבר  והלוא 
רב  זמן  חלף  ואף-על-פי-כן  ישראל  ובשביל  התורה 
ביותר עד לידתו של אברהם, ותקופה ארוכה עוד יותר 

עד מתן-תורה!
במשך כל התקופה הזו סברו הבריות שהעולם נברא 
בשבילן, בשביל ענייניהן הגשמיים, ואפילו לא עלה על 

דעתן שקיימת תכלית פנימית ונעלית יותר בבריאה.
נמצאנו למדים שאין בזמן הרב שחלף כדי ללמד על 
תכלית כוונת הבריאה, שהיא, כאמור, התורה וישראל. 
וכך גם בעניין תורת החסידות, אין זה חשוב כמה זמן 

חלף עד שנתגלתה, העיקר שסוף-סוף זכינו לכך.
היא  התורה  העולם;  תפארת  עטרת  הם  בני-ישראל 
היא  החסידות  ותורת  בני-ישראל;  תפארת  עטרת 

עטרת תפארת של בני תורה.
(ספר השיחות תש"ד, עמ' 69-70)

בראשית ברא אלקים (א,א)
יש  מוחלטת...  מאפיסה  הנבראים  כל  ברא  הקב"ה 

מאין (רמב"ן)
ההכרה שהעולם נברא מאין ואפס המוחלט מוליכה 
בכל  מחדש  חל  זה  עצום  שחידוש  למסקנה  בהכרח 
רגע (כמבואר בתניא), והיינו, שהנברא כשהוא לעצמו 
משום  הוא  קיומו  וכל  ואפס,  אין  הוא  עתה  גם  הרי   –
שהקב"ה מהווה אותו בתמידות. מי שמתבונן בעניין זה 
ומגיע לידי הכרה זו – יעשה גם את עיסוקיו הגשמיים 

כלים לאלוקות.
(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 1)

בראשית ברא אלוקים את השמים ואת 
הארץ (א,א)

הארץ  בצבא  והן  השמים  בצבא  הן  הנבראים,  בכל 
ומקיים אותם בכל רגע  יש כוח אלוקי המהווה, מחיה 

ורגע.
כל  של  האמיתית  "מציאותו  היא  זו  אלוקית  חיות 
נברא" (כי בלעדיו היה הנברא אין ואפס). אלא שהיא 
בהעלם מהנברא אשר אינו חש אותה והוא מרגיש את 

עצמו כמציאות המתקיימת בפני עצמה.
זוהי אפוא ראשית העבודה, לפעול שתתגלה החיות 

האלוקית שבכל דבר ודבר.
וזהו שנאמר:

"בראשית" – התפקיד הראשון הוא,
"ברא אלוקים" – לגלות את הנפש והחיות האלוקית.

"את השמים" – המצויה בצבא השמים,
"ואת הארץ" – והמצויה בכל צבא הארץ.

מוסתר  בעולם,  דבר  שבכל  האלוקי  שהכוח  כשם 
קיים  יתירה)  (ובמידה  כך  לגלותו,  צורך  ויש  ונעלם 
מישראל יש נפש  אחד  לכל  ויהודי.  יהודי  בכל  העניין 
ואולם  ממש".  ממעל  אלוקה  "חלק  שהיא  אלוקית 
הם  הבהמית,  ובנפש  בגוף  מלובשת  שהיא  מחמת 
אפוא  היהודי  של  תפקידו  עליה.  ומעלימים  מסתירים 

הוא לבטל העלם זה ולגלות את נפשו האלוקית.
(לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 439)

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם (ב,ד)
אל תקרי בהבראם, אלא באברהם (זח"א פו)

הרב המגיד ממזריטש מפרש:
אברהם מסמל חסד ואהבה, ככתוב "חסד לאברהם", 
שיש  כשם  מא).  (ישעיה  אוהבי"  "אברהם  ז),  (מיכה 
אברהם  יש  כך  הזה,  בעולם  שחי  התחתון,  אברהם 
שנקראת  שלמעלה,  והאהבה  החסד  מידת   – העליון 

'אברהם' (היינו צירוף אותיות אברהם).
היתה  העולם  בריאת  באברהם":   – "בהבראם  זהו 
ככתוב  החסד,  מידת  היינו  העליון,  'אברהם'  על-ידי 

(תהילים פט) "עולם חסד יבנה".

(אור תורה, פרשת חיי-שרה דף י, עמ' ב)

ממעייני החסידות
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