
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 לך־לך • י' מר־חשון ה'תשפ"ג - שנת 'הקהל'

א'תע"ג

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

בלשון פשוטה, עליו לוודא שהמקום בו הוא נמצא, יהיה מואר, כי זהו כל מהות ותפקיד נשמתו שבשבילו ירדה מאיגרא 
רמא לבירא עמיקתא...

נמצאים אלפי יהודים שאינם יודעים אודות חסידות או אודותיו של הרבי, ואלו שיודעים, גם הם אינם יודעים כפי 
שצריכים לדעת. ויהודי מהתמימים המבוגרים יותר, שיש לו כמה וכמה סיפורים בקבלה ועניינים בחסידות נמצא בד' אמות 

שלהם וחושב לעצמו מה לי ולהם. ַאי הרבי נשמתו עדן אמר שהוא צריך להיות נר להאיר? הוא ידחה זאת לפעם אחרת...
...אף על פי כן הייתי מציע, אחר בקשת סליחתו, שיעשה לעצמו קביעות [בלימוד] בכל יום בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ, וקביעות כמה פעמים בשבוע בשביל ללמוד עם אחרים בזה, ויחפש דרכים בהשתדלות הראויה לקרב יהודים 
לתורה ולמצוות... ובאם יתעסק בזה, סבורני שהרבי יעזור לכם, שאתם... תצליחו למלא את רצון הרבי הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר הכ"מ.
(אגרות קודש ח"ג עמ' תכב)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > יומן מבית חיינו • 17 > 
ממעייני החסידות • 19 > לוח השבוע • 20 > עת לדעת • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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גרליק  הזוג  בני  של  יציאתם  לאחר  כשנה 
זוגות  לשני  הציעו  שבאיטליה,  לשליחות במילאנו 
להצטרף לשליחותם. הללו ענו שהם מוכנים לצאת 

לשליחות רק אם תבוא ההוראה ישירות מהרבי.
על כך הגיע המענה:

"...שני הזוגות שכותבת אודותם – כל אחד מהם מתאים. במענה לזה שאמרו לה שאני צריך לשלוח – אין רגיל שאני 
זה  רק  באמת  ובאם  הכלל).  מן  יוצאים  ובמקרים  מקושרים,  שהם  בטוח  שאני  באלה  (מלבד  בזה  לדבר  המתחיל  אהי' 

המניעה – הרי בטח יתחילו הם לדבר וישאלו אותי, ואז אומר להם דעתי בזה".
כתב  אותו,  עוררו  שהדברים  הבחורים  ואחד  גדול  רעש  הדברים  עוררו  כ"ג  חלק  בלקו"ש  המענה  התפרסם  כאשר 
באריכות לרבי שכבר מציעים לו נכבדות, אך אינו מעוניין בזה כלל, וסיים: "לאחר שאתחתן אוכל לנהל את החיים רק באם 

אזכה, והלואי שאזכה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יגיד לי במפורש, והנני מתחנן על הנ"ל בכל לשון של בקשה".
על כך השיב הרבי:

כמובן [ = לאחרי שאתחתן] בשטומו"צ [= בשעה טובה ומוצלחת] וירצו ויתרצו שניהם בזה [אזכה וכ"ק אדמו"ר שליט"א] ישלחם 
בשליחות וכו'.

הוראה מיוחדת לצאת לשליחות?הכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
י' במרחשון ה'תשפ"ג – י"ז במרחשון ה'תשפ"ג

לך לך | כל אחד יוצא לשליחות!

אחת  על  הדורות,  בכל  ליהודים  ישנו  זה  ציווי  באם 
מכ"ק  מפורשת  הוראה  לנו  שיש  זה –  בדורנו  וכמה  כמה 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שלכל אחד ואחת מהדור ישנה 
לצאת   – מארצך"  לך  "לך  היהדות,  דהפצת  השליחות 
שם  להפיץ  נדחת,  לפינה  עד  תבל,  קצוי  בכל  לעולם, 
המעיינות  הפצת   – ובמיוחד  כולל  ויהדות,  ומצוות  תורה 

(דפנימיות התורה) חוצה.
שואל הוא: מוטב שישאר לשבת בארצך, מולדתך ובית 
וקיים  בכוונה  התפלל  וחסידות,  נגלה  למד  ששם  אביך, 
שיש  חדש,  למקום  בשליחות  מלצאת   – בהידור  המצוות 
ועד למקום שאינו יודע כלל איזה מקום  נסיונות חדשים, 
הוא זה – עדיין צריך להראות לו ("הארץ אשר אראך")?! 
להשאר  כשיכול  אחרים –  עם  להתעסק  לצאת  צריך  למה 

סגור בד' אמות שלו ולהתעסק עם עצמו?!

בפירוש  ואמר  כלל.  הדרך  זו  שלא  דורנו  נשיא  הורה 
שלכל אחד ואחת יש החוב וזכות ואחריות לצאת לשליחות 
ולעזור  טובה  ולעשות  חובה  ידי  לצאת  סתם  ולא  הנ"ל! 
לצאת  בעצמו  צריך  הוא  אלא   – וכו'  אליו  כשבא  לשני 

ולחפש יהודים לעזור להם בגשמיות וברוחניות.
בנוסף לזה יש גם הסברה – שאדרבה: "לך לך מארצך" 
שיוצא  זה  ידי  על  דווקא  ולטובתך",  "להנאתך  הוא 
לשליחות זו – נעשה "אראך", מתגלה מציאותו האמיתית! 
וביחד עם זה מקבל מהמשלח (ועל ידו – מהקב"ה) כחות 
היה  באם  מקבל  שהיה  ממה  (גדולים  יותר  נעלים  וכלים 
שהיו  הלואי –  נשאר במקומו) לקיים לשליחותו בעולם... 
הכי  בריבוי  שנותנים  הכחות  כל  ובפועל  כדבעי  מנצלים 

גדול ("מ'גיסט")!...
(תורת מנחם תשמ"ט ח"א עמ' 318)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' פסולי המוקדשין פרק י' במרחשווןו'
ה-ז.

הל' שלוחין ושותפין 
מל"ת קכ.פרק ו.

מל"ת קלא.פרק ז.פרק ח-י.י"א במרחשווןש"ק

מל"ת קל. קכט.פרק ח.פרק יא-יג.י"ב במרחשווןא'

מ"ע צא.פרק ט.פרק יד-טז.י"ג במרחשווןב'

מ"ע צ.פרק י.פרק יז-יט.י"ד במרחשווןג'

הל' עבודת יום הכפורים.. ט"ו במרחשווןד'
בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל' עבדים.. בפרקים 
מ"ע מט.אלו. פרק א.

פרק ד-ה. הל' מעילה.. ט"ז במרחשווןה'
מ"ע מט. קיח.פרק ב.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קיג.פרק ג.פרק ב-ד.י"ז במרחשווןו'
30
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דברמלכות

4

על-ידי הירידה
באה העלייה

ככל יתר "מעשי האבות", גם ירידת אברהם למצרים ועלייתו ממנה 
מהווה "סימן לבנים" • על-אף שהירידה למצרים ובית פרעה היא ירידה 
עצומה, לא נפגעו אברהם ושרה, אדרבה, התרוממו למצב נעלה יותר
• על-ידי הירידה לעיסוק בעניינים הגשמיים, פועלים עלייה בתורה 

ותפילה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
העניינים  שכל  היינו,   – לבנים"  סימן  אבות  "מעשה 
המסופרים אודות האבות בספר בראשית, "ספר הישר", 
דכתיב  ישרים,  שנקראו  ויעקב  אברהם יצחק  "זה ספר 
בהו תמות נפשי מות ישרים" – מהווים "סימן", הוראה 

ונתינת-כוח לבנים שגם אצלם צריך להיות כן.
ירידת  אודות  התורה  סיפור  גם  הרי  לכך,  ובהתאם 
פעלה  לא  למצרים  שהירידה  למצרים,  ושרה  אברהם 
הזהר  ובלשון  כו',  ואדרבה  וחלישות,  גרעון  אצלם 
דפרשתנו "נחתת וסלקת" – יש בו הוראה ונתינת-כוח 

בנוגע אלינו, כדלקמן. 

ב
ויש לבאר תחילה עניין הירידה למצרים:

מארץ-ישראל  שהיציאה  לכך  שנוסף   – ובהקדמה 
וההליכה לארץ מצרים כשלעצמה הוא עניין של ירידה, 
אלא יתירה מזה, שגם הסיבה שגרמה לכך – "ויהי רעב 
הרעב בארץ" –  כבד  כי  מצרימה . .  בארץ וירד אברם 

הוא עניין של ירידה, העלם והסתר גדול.
והגע עצמך:

כפי   – אראך"  אשר  הארץ  "אל  מגיע  אבינו  אברהם 
וממולדתך  מארצך  לך  "לך  הקב"ה:  על-ידי  שהצטווה 
את  מקדם  ושם  אראך" –  אשר  הארץ  אביך אל  ומבית 
פניו... רעב כבד, שבגללו מוכרח הוא לעזוב את הארץ 
ההיפך  שהוא  מקום  הארץ",  "ערות  מצרימה,  ולירד 

לגמרי מארץ-ישראל, ודווקא שם ימצא מחייתו (היפך 
הרעב).

נקל לשער גם שאומות העולם לעגו ממנו ("און זיך 
עזב  אשר  האיש  הנה  באומרם:  אים"),  מיט  גערייצט 
את ארצו ומולדתו ובית אביו והלך לארץ זרה אך ורק 
ומה  זו,  לארץ  לבוא  עליו  שציווה  בה'  שמאמין  בגלל 

מצא בה – רעב!...
בארץ  הרעב  שסיבת  בטענות  שבאו אליו  גם  וייתכן 
אינה אלא באשמתו – בגלל שעלה לארץ אדם שמאמין 
שקודם  לדבר,  וראיה   – ושמו אחד  אחד  ה'  ועובד את 

בואו לארץ לא היה רעב.
שכן,  להם,  להשיב  מה  לו  היה  לא  ואברהם אבינו – 

הוא בעצמו הוצרך לעזוב את הארץ ולירד מצרימה!
הירידה  שבסיבת  וההסתר  ההעלם  על  ונוסף 
למצרים, ובירידה למצרים כשלעצמה, הרי, מיד בבואו 
הכי עיקרי ונעלה – "ותוקח  דבר  ממנו  נלקח  למצרים 
מצרים,  מלך  פרעה",  "בית   – נלקחה  ולהיכן  האשה", 

תוקף קליפת מצרים – שזוהי ירידה הכי גדולה. 

ג
ומבלי הבט על גודל הירידה – "נחתת וסלקת":

בעלותם ממצרים ("ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו 
וכל אשר לו") היו אברהם ושרה במעמד ומצב דתכלית 
השלימות כמקודם, ולא זו בלבד שהירידה למצרים לא 
פעלה אצלם גרעון וחלישות, אלא אדרבה, שהם פעלו 
את  ה'  "וינגע  שכתוב  כמו  פרעה,  בקליפת  חלישות 
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להודות  והוכרח  אברם",  אשת  שרי  דבר  על   .  . פרעה 
לעין כל ולהשיבה לאברהם.

היתוסף  למצרים  הירידה  שעל-ידי   – מזה  יתירה 
עילוי גדול יותר:

ובהקדם הביאור בדרשת חז"ל (בנוגע ליעקב, ומזה 
מובן שכן הוא גם בנוגע לאברהם) "וירד מצרימה אנוס 
לירידה  האמיתית  שהסיבה  היינו,  הדיבור",  על-פי 

למצרים לא הייתה בגלל ההכרח של הרעב,
– וראיה לדבר, ממה שנאמר ביצחק "ויהי רעב בארץ 

וילך  אברהם  בימי  היה  אשר  הראשון  הרעב  מלבד 
יש  כן,  ואם   , גררה"  פלשתים  מלך  אבימלך  אל  יצחק 
אפשרות לילך לארץ פלישתים הסמוכה לארץ-ישראל 
חלק  ונעשית  בני-ישראל  על-ידי  נכבשה  זה  (ולאחרי 

מארץ-ישראל), ואין הכרח לירד למצרים דווקא –
סיבב  שהקב"ה  היינו,  הדיבור",  על-פי  "אנוס  אלא 

כמה סיבות שאברהם ושרה ירדו למצרים דווקא.
בארץ  בעבודה  שיש  המעלה  בגלל   – הדבר  וטעם 
הקדושה  ניצוצות  בירור  אשר, על-ידי  דווקא,  מצרים 
גם  כמובן   – יותר  גדול  עילוי  נעשה  שם  הנמצאים 
מהמסופר בפשטות הכתובים שעל-ידי הירידה למצרים 
כבד  "ואברם  שכתוב  כמו  רב,  בעושר  אברהם  נתעשר 
(מארץ  "בחזרתו  ודווקא  ובזהב",  בכסף  במקנה  מאד 

מצרים לארץ-ישראל) פרע הקפותיו" .
בנוגע  רק  מצינו  ביותר  שנתעשר  שזה  ולהעיר, 
לירידתו למצרים, ולא (כל כך) בנוגע לירידתו לגרר – 
כי, הירידה למצרים הייתה ירידה גדולה ביותר, ולכן, 

על-ידה דווקא נעשית גם עליה גדולה ביותר. 

ד
ונתינת-כוח  הוראה   – לבנים  סימן  אבות  ומעשה 

בנוגע אלינו:
שבזמן  וההעלם  ההסתר  הירידה,  גודל  למרות 
הממשלה  תחת  נמצאים  בני-ישראל  כאשר  הגלות, 
והשלטון של אומות העולם, ועד כדי כך, שכאשר יהודי 
נמצא ביניהם מצווים עליו להסיר את ה"צלם אלקים" 
מההעלם  להתפעל  שלא  בני-ישראל  של  בכוחם   –

וההסתר ולעמוד על עומדם בתכלית השלימות,

מאבותינו  אחד  בשם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  וכדברי   –
ניתנו  גופותינו  "רק  מהר"ש):  (אדמו"ר  הקדושים 
נמסרו  לא  נשמותינו  אבל  מלכויות,  ובשעבוד  בגלות 

לגלות ושעבוד מלכויות" –
הייתה  לא  שלמצרים  בלבד  זו  שלא  באברהם,  וכמו 
חלישות  שפעל  אדרבה,  אלא  עליו,  שליטה  שום 
אומות  שכאשר  דידן,  בנדון  גם  כך   – מצרים  בקליפת 
נכנע  ואינו  בתוקף  עומד  שיהודי  רואים  העולם 
פועל  זה  הרי  אלוקים",  ה"צלם  את  להסיר  לדרישתם 

חלישות בקליפה שלהם.
ויתירה מזה:

שהירידה  בלבד  זו  לא  הרי  אברהם  שאצל  כשם 
וסלקת",  "נחתת  וחלישות,  גרעון  פעלה  לא  למצרים 
גדול  עילוי  אצלו  היתוסף  זה  שעל-ידי  אדרבה,  אלא 
יותר – כן הוא ב"סימן לבנים", שעל-ידי הירידה לגלות 

היתוסף אצלם עילוי גדול יותר,
לכל  שרש  שהיא   – מצרים  בגלות  שמצינו  כפי 
ברכוש  ה"יצאו  בהם  נתקיים  שעל-ידה   – הגלויות 

כאשר יהודי עושה חשבון-צדק מחיי היום-יום, ורואה ששעות 
ספורות בלבד מוקדשות לתורה ותפילה, ואילו את רוב שעות 
היום ממלא העסק בעניינים גשמיים, ולא עוד אלא שבמשך רוב 
שעות היום צריך להיזהר בכמה מיני זהירות שהעסק בענייני 
העולם לא יבלבל לזמן המוגבל לתורה ותפילה – יכול לחשוב 

לעצמו: מהי התועלת והתכלית שבזה?!...
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כסף  "כלי  עצמם נתנו להם  שהמצריים  ובאופן  גדול", 
וכלי זהב ושמלות", עד ש"וינצלו את מצרים", "עשאוה 
דגים",  בה  שאין  כמצולה   .  . דגן  בה  שאין  כמצודה 
שבזה מרומז גם בירור כל ניצוצות הקדושה שבמצרים,
שעל  האחרון,  לגלות  עד  הגלויות,  בשאר  הוא  וכן 
נפלאות"  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  נאמר  זה 
מהגלות בתכלית השלימות,  – שלא זו בלבד שיוצאים 
אלא עוד זאת, שמיתוסף עילוי גדול יותר על-ידי בירור 
ניצוצות הקדושה, כמאמר רז"ל "לא הגלה הקב"ה את 
ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים". 

ה
ויש להוסיף בביאור ההוראה ונתינת-כוח של ה"סימן 

לבנים" בנוגע למעלה שבעניין הגלות גופא:
מארץ- אמר: "לא מרצוננו גלינו  כ"ק מו"ח אדמו"ר 
אבינו  נשוב לארץ-ישראל,  ולא בכוחותינו אנו  ישראל 
אמר  לזה  (ובהמשך  וכו'"  אותנו  הגלה  יתברך  מלכנו 

"רק גופותינו ניתנו בגלות כו'", כנ"ל).
"על-פי  היא  בגלות  שירידתנו   – האמור  ובסגנון 
לפעול  שצריכים  ועבודתנו  מעשינו  בגלל  הדיבור", 
לרצות   – אנו  בכוחותינו   – לנו  אין  ובמילא,  בגלות, 

ולעלות לארץ-ישראל.
לארץ- לעלות  רצונו  שהביע  החסידים  לאחד   –
הלל  ר'  החסיד   – הלל  לר'  הצמח-צדק:  אמר  ישראל, 
ארץ- חסר  ולך  ארץ-ישראל,  חסר  לא   – מּפַאריטש 

ישראל?!... עשה כאן – בחוץ לארץ – ארץ-ישראל!
כלומר: בעשיית חוץ לארץ לארץ-ישראל, יש מעלה 
לגבי ארץ-ישראל עצמה, ובמילא, צריכים אנו לעסוק 
בעבודתנו לעשות בחוץ לארץ ארץ-ישראל, ומעצמנו, 

אין לנו לרצות ולעלות לארץ-ישראל.
על  העומד  לאיש-צבא   – דומה  הדבר  למה  משל 
את  לשאול  מבלי   – מעצמו  ומחליט  ורוצה  משמרתו, 
אחר  למקום  ולילך  מקומו  את  לעזוב   – הצבא"  "שר 
שנראה לו טוב יותר, שלא זו בלבד שאינו מביא תועלת 
כו',  והרס  קלקול  גורם  זה  על-ידי  אדרבה,  אלא  בכך, 

ונחשב למורד!

ו
גם  יש  כך  הגלות,  עניין  בכללות  מעלה  שיש  וכשם 

מעלה בהתעסקות בדברים גשמיים:
כאשר יהודי עושה חשבון-צדק מחיי היום-יום, ורואה 
ששעות ספורות בלבד מוקדשות לתורה ותפילה, ואילו 
גשמיים,  בעניינים  העסק  ממלא  היום  שעות  רוב  את 
להיזהר  צריך  היום  שעות  רוב  שבמשך  אלא  עוד  ולא 
לא יבלבל  העולם  בענייני  בכמה מיני זהירות שהעסק 
לעצמו:  לחשוב  יכול   – ותפילה  לתורה  המוגבל  לזמן 

מהי התועלת והתכלית שבזה?!...
הנה: לכל לראש – אין צורך לחפש חשבונות ותכלית 
לעשותה,  שצריכים  העבודה  את  לעשות  אם,  כי  כו', 
עסקינן – הרי  אמנם, אם בחשבונות  כל אחד בענייניו; 
החשבון הוא שיש מעלה בדברים גשמיים, אשר, דווקא 
שמים  (לשם  למהוי  כדבעי  בהם  ההתעסקות  על-ידי 
וכו'), הנה לא זו בלבד שאין זה פועל הגשמה וירידה, 
גם  יותר  גדול  עילוי  מיתוסף  זה  על-ידי  אדרבה,  אלא 

בתורה ותפילה.
בגמרא בנוגע לדין  שמצינו  לדבר – על דרך  דוגמא 
"חמשה חצאי בקר", "האי דלא אמרי לך באורתא דלא 
בשרא  אכילת  שעל-ידי  היינו,  דתורא",  בשרא  אכלי 

דתורא היתוסף בתורה. 

ז
 – גופא  בתורה  מצינו  בגשמיות  המעלה  דוגמת 

המעלה בנגלה שבתורה:
התורה  לפנימיות  שבתורה  נגלה  שבין  מהחילוקים 
ועד  גשמיים,  בדברים  התלבשה  שבתורה  שנגלה   –
כן  שאין  מה  וכו',  לדחותם  שצריך  שקר  של  לטענות 
עניני  רוחניים,  בעניינים  שעוסקת  התורה  פנימיות 

אלוקות.
הכתוב  בפירוש  המבואר  עם  גם  מתאים  זה  ועניין 
ה"אור"  היא  התורה  שפנימיות   – כשלמה"  "עוטה אור 
דתורה, ונגלה דתורה היא ה"שלמה" (לבוש) שבתורה.

לעסוק  צריכים  מה  לשם  לשאול:  יכולים  ולכאורה 
ועד  גשמיים  בדברים  שהתלבשה  שבתורה,  בנגלה 
בבחינת  אלא  אינה  ובכללות  כו',  שקר  של  לטענות 
את  לגלות  צריכים  שבה  חיצוני,  לבוש  "שלמה", 
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את  "לקחת"  מוטב  הרי   – שבתורה  ה"אור"  הפנימיות, 
ה"שלמה",  באמצעות  (לא  התורה  ו"אור"  הפנימיות 
אלא) באופן ישיר, על-ידי לימוד פנימיות התורה לבד?
מעלה  שיש  לעיל  האמור  דרך  על   – לזה  והמענה 
בגשמיות שעל-ידי זה מיתוסף עילוי גדול יותר בתורה 
בנגלה  שיש מעלה  גם בתורה גופא –  הוא  כן  ותפילה, 

שבתורה שעל-ידי זה מיתוסף יותר בפנימיות התורה.
באופן  להיות  צריך  שבתורה  נגלה  שלימוד  אלא, 
גם  מגלים  זה  (ועל-ידי  שבה  הפנימיות  את  שמגלים 
מיתוסף  שעל-ידם  הגשמיים  שבדברים  הפנימיות  את 

הקדמת  על-ידי  נעשה  זה  ועניין  ותפילה),  בתורה 
תפלתי  "על  בנימין  אבא  כמאמר  התפילה,  עבודת 
נעשה  זה  שעל-ידי  ל)מטתי",  (סמוכה  לפני  שתהא 
לימוד התורה כדבעי, שגם בלימוד נגלה שבתורה ניכר 
גדול  עילוי  מיתוסף  זה  ועל-ידי  הפנימיות,  ומתגלה 

יותר גם בפנימיות התורה. 
(משיחת שבת פרשת חיי-שרה ה'תשי"ג. תורת-מנחם חלק ז עמ' 
169 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

סיכום

ושרה  אברהם  ירידת  אודות  מסופר  בפרשתנו 
מארץ כנען לארץ מצרים.

ירידה זו הייתה ירידה גדולה ביותר: אברהם עוזב 
ציווי  על-פי  עתה  זה  הגיע  אליה  כנען,  ארץ  את 
ארץ  מצרים –  ארץ  אל  הקדוש-ברוך-הוא, ויורד 
ובין  בינו  הפרידו  עצמה  במצרים  וירודה.  שפלה 
של  התוקף  שיא  פרעה,  בית  אל  ולקחוה  שרה 

קליפת מצרים.

הירידה העצומה, אברהם ושרה לא  ואמנם, חרף 
בירידה  אדרבה,  הנעלית.  ממדרגתם  כלל  נפלו 
ביררו  ופרעה,  מצרים  בקליפת  חלישות  פעלו  זו 
ועל-ידי-זה  בה  טמונים  שהיו  קדושה  ניצוצות 
בארץ  בה  שהיו  מזו  יותר  נעלית  למדרגה  התעלו 

כנען קודם ירידתם. 

כל  לבנים",  סימן   – אבות  "מעשה  חז"ל:  אמרו 
הוראה  מהווים  לאבותינו  שאירעו  המאורעות 

ונתינת כוח לכל ישראל צאצאיהם.

מצויים  של ירידה. אנו  במעמד ומצב  מצויים אנו 
כמו  והסתר.  העלם  שוררים  בה  נוראה  בגלות 
גשמיים  בעניינים  הרבה  לעסוק  אנו  נאלצים  כן, 

כאכילה, שינה, פרנסה וכיוצא באלה.

עלינו לזכור כי אל לירידה זו להשפיע עלינו ולגרוע 
ממדרגתנו. הגלות מגבילה את הגוף הגשמי אולם 

אין בכוחה להשפיע ולפגוע, חלילה, בנשמה.

והעיסוק  לגלות  הירידה  על-ידי  מזו,  יתירה 
זיכוך  ישראל  בהם  פועלים  גשמיים,  בעניינים 
ועל-ידי- שבהם  הקדושה  ניצוצות  את  ומבררים 

זה מתעלים ישראל במדרגתם. 

שחלק הנגלה  אף  בלימוד התורה:  מצינו  זה  כעין 
העולם  ענייני  לעיסוק  והצטמצם  ירד  שבתורה 
הזה, ועד לטענות של שקר, הנה כאשר לימוד זה 
נעשה כראוי, בהקדמת עבודת התפילה, הרי הוא 
פועל הוספה ועלייה גם בלימוד פנימיות התורה.
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מתכוננים לקניין 
הארץ בשלימות

ההוראה כיום מהציווי "לך-לך"
שב  ולזרעו,  לו  הליכת וכניסת אברהם לארץ-ישראל, ונתינתה  המוזכר בפרשתנו בדבר  שהעניין  כיוון 

וחוזר ובהוספה מדי שנה כאשר קוראים את הפרשה - נשאלת השאלה:
לאחר שהקב"ה (בפרשתנו) מסר כבר בפועל את ארץ-ישראל לידי בני-ישראל – "לזרעך נתתי את הארץ 
כבר  אכן כבש  שעם-ישראל  ועל-אחת-כמה-וכמה לאחר  נתתי" [...]  הזאת גו'", "נתתי" לשון עבר, "כבר 

בפועל את ארץ-ישראל בכיבוש הראשון (כיבוש יהושע) ואחרי כן בכיבוש שני (כיבוש עזרא) – 
"אל  והליכתו  "מארצך"  אברהם  של  יציאתו  על  בפרשה  הסיפור  של  העכשווית לפועל  משמעותו  מהי 
הארץ אשר אראך", ושהקב"ה העניק לו את ארץ-ישראל – אלה הם לכאורה מאורעות העבר שאינם שבים 

יותר עוד על עצמם?
ויש לומר הביאור בזה:

כאשר נתן הקב"ה את ארץ-ישראל לאברהם בברית בין הבתרים ("לזרעך נתתי את הארץ הזאת" "כבר 
הוא כבר נתן לו בפועל (באותה ברית) את כל עשר הארצות. לא רק את שבע הארצות –  בפועל),  נתתי" 
ובפועל  "את החיתי וגו'", אלא גם את כל ג' הארצות – "את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני". רק שבגלוי 
"לא נתן להם אלא שבעה גויים והשלושה כו' עתידים להיות ירושה לעתיד" – "בימי המלך המשיח", אבל 

הקב"ה נתן הכל מיד בבת אחת [...].
מכל זה מובן, שמכיוון שבזמן הזה – ואפילו בזמן יהושע ובזמן בית ראשון או בזמן עזרא – החזיקו (לכל 
היותר) רק בשבעה ארצות ולא בג' הארצות (קיני, קניזי וקדמוני) [...] ממילא חסר בשלימות הקניין של 

ארץ-ישראל (גם של ז' הארצות).
כיבוש  לאחר  אפילו  שבארץ-ישראל.  ליהודים  בנוגע  הוא  כן  עצמה,  לארץ-ישראל  נוגע  שהדבר  כשם 
הארץ, עדיין לא היה בכל הזמנים מצב של "כל יושביה עליה" (מציאות אשר בה תלוי קיום דיני היובל) 

.[...]
לפי זה מובן כיצד העניין שבפרשתנו – "לך לך מארצך וגו' אל הארץ אשר אראך", וכן עניין קניין הארץ 
(על-ידי הליכה "לאורכה ולרוחבה") – נוגע לפועל גם בזמן הזה. מכיוון שכל זמן שאין עדיין בפועל את 
בני-ישראל  יושביה עליה" – כל  של "כל  וקדמוני (ובכלל זה תכלית השלימות  קניזי  קיני,   – הארצות  ג' 
מכל הדורות), בגאולה האמיתית והשלימה – עדיין אוחזים בעיצומו של קניין הארץ (כיוון שאז גם קניין 
מכל  שבני-ישראל  גו'",  מארצך  לך  "לך  שיהיה  נדרש  ועדיין  השלימות),  בתכלית  אינו  עדיין  הארצות  ז' 
המקומות (ושל כל הדורות) יילכו מחוץ-לארץ "אל הארץ אשר אראך" ויקנו את ארץ-ישראל בשלימותה 

– כל עשר הארצות.
(מהתוועדות שבת פרשת לך-לך ה'תשנ"ב, התוועדויות ה'תשנ"ב כרך א עמ' 258-256 - תרגוש מאידיש)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

מלחמת תנופה
מתי היתה 'יריית הפתיחה' ל'מלחמת התנופה' של שבתות וערבי חב"ד 
בקיבוצים ובמושבות? • לכבוש את הרחוב באמצעות נקודת היהדות 
שבכל יהודי • תכנון מרשים ומדוייק והצלחה מפתיעה בתגובות אנשי 
הקיבוצים • ליל סדר כשר בקיבוץ בזכות מצות ששלח הרבי • תיעוד 

מרוכז על אחת הפעולות המרשימות של חב"ד בארץ

שיחה  תשי"ז.  השואבה  בית  שמחת  התוועדות 
הפכים  ב'  שמצאנו  כך  על  מדבר  הרבי  שמינית. 
בהנהגה על-פי תורה: מחד, שלילת השתדלות בעניין 
(עד  בלבד  אחד  יהודי  נוגע  כמה  עד  ומאידך  הגרים, 
האדם,  שביכולת  ממה  יותר  בעבורו  לעשות  שצריך 
כי כשהדבר נוגע בעצם מתעוררים כוחות הנעלמים); 

והוראה זו היא בכל מקום ובכל זמן.
תנופה  מלחמת  מעלות  את  ומסביר  ממשיך  הרבי 
עם  היראים  למלחמת  בנוגע  (גם  הגנה  מלחמת  על 
החזק,  הצד  את  לבחור  שאפשר   – עתה)  החופשים 
היה  עתה  עד  כו'.  יבלבל  שלא  באופן  לסדרה  ואפשר 
"נערים  להיות  צריך  ומעתה  הגנה,  של  באופן  הסדר 
פני זקנים ילבינו" למעליותא – לצאת למלחמת תנופה, 
ולפעול מבפנים על-ידי שמעוררים את נקודת היהדות 
שבכל יהודי, מבלי להתחשב במספר החיילים בכל צד.

הייתה זו אולי הפעם הראשונה שהרבי דיבר על-כך 
חידוש  אף  זה  ובפומבי. מבחינה מסויימת, היה  בגלוי 
יום'  ב'היום  המוזכרת  הגישה  לגבי  בשיטה  לכאורה, 

י"ד אלול, בשם הרבי הרש"ב:
להיזהר ממלחמת תנופה עד קצה האחרון. לא מפני 
מפני  אלא  לב,  מורך  מפני  או  לנצח  במה  לנו  שאין 
לחיזוק  ורק  אך  להקדיש  עלינו  כוחותינו  כל  שאת 
בנייננו, בניין התורה והמצוות בקדושה ובטהרה. ועל 
זה עלינו למסור את נפשותינו במסירות נפש בפועל 

ולא רק בכוח.

לחולל מהפכה 'מעבר למסך' הקיבוצים
יחידים שמעו על כך מהרבי כבר בתקופה הראשונה 
לאחר עלותו על כס הנשיאות. העסקן החרדי ר' אליהו 
בשנת  ב'יחידות'  ביקר  טוב)  כי  (אליהו  מוקטובסקי 
של  החילוני  הלהט  על  דברים  מהרבי  ושמע  תשי"ג, 

של  שבסופו  כך  ועל  האופנה,  מן  שייעלם  ה'להכעיס' 
(הדברים  בתשובה  ישובו  הצעירים  מבין  רבים  דבר 

צוטטו ב'הרבי' עמ' 307 ואילך).
השאר: "לּו היו  בין  הרבי  התבטא  הזדמנות  באותה 
לי כמה עשרות צעירים, שהיו חודרים אל מעבר למסך 
'השומר הצעיר', הייתי כבר מחולל שם מהפכה" (מפי 

הרה"ח ר' צבי גרינוואלד ע"ה).
במקום אחר סיפר איש ירושלים על תוכן ה'יחידות' 
ב'משבחי  (מצוטטת  תשי"ג  תשרי  בחודש  לו  שהיתה 

רבי' עמ' 72):
דישיבתנו  שהאברכים  רוצה  שליט"א  "כ"ק אדמו"ר 
[=תורת אמת] יהיו השלוחים שלו במושבות ובמעברות 
חמישה  של  לזמן  ייסע...  אחד  שכל  בארץ-ישראל. 

שבועות לערך...".
אב"ד  יאלעס,  הכהן  אליעזר  אפרים  רבי  הגאון  גם 
פילדלפיה, כשיצא מ'יחידות' שהתקיימה בתקופת חג 
הסוכות תשכ"א, התבטא: "ממה שמעתי בקודש פנימה 
הבנתי שהרבי סבור שבדורנו הגיעה השעה למלחמת 

תנופה".
ונחזור להתוועדות בתשי"ז. כהמשך לה כותב הרבי 
שנה  אותה  כסלו  בד'  חב"ד  אגודת  צעירי  להנהלת 

('אגרות קודש' כרך יד עמ' קמה):
הפעולות  להכרח  בהנוגע  דברי...  אשר  מובן 
למלחמת תנופה, הרי אף שהלשון הוא מלחמה, אבל 
שלום,  ובדרכי  נועם  בדרכי  להיות  שצריכה  פשיטא 
וכמבואר גם בהשיחה אשר בתוככי פנימה כל אחד 
ואחד מישראל רוצה הוא לקיים מצוותיו של הקב"ה 
סוף  גירושין  הלכות  הרמב"ם  דין  וכפסק  ובמילואם, 
פרק ב', והענין דדע את אלקי אביך ועבדהו... כל אלו 
אביך  דאלקי  זו  לידיעה  להכניסם  לקרבם  שישתדלו 

וכו' הם גם כן חפצים וגם רוצים את זה.
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זכות הנחשון בארגון מלחמת התנופה
הותיק  על-ידי  "דברי  שם)  (במכתבו  מזכיר  הרבי 
שי'  שמואל  מו"ה  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  וחסיד 
בליזינסקי". ר' שמואל זה זכה אכן לשליחות מיוחדת, 
ברגר, בחודש  לרש"ז שי'  בפירוט  כפי שסיפר לימים 

ניסן תשס"ב:
רב  לא  זמן  תשי"ז,  בראשית  שבת  במוצאי  היה  זה 
הרבי  של  הק'  לחדרו  נקראתי  ערבית.  תפילת  אחר 
בהפתעה מוחלטת. על שולחנו הקדוש של הרבי היה 
מזג  הרבי  מהבדלה.  שנותר  יין  מעט  ובו  גביע  מונח 
מעט יין לתוך הכוס החד-פעמית שעמדה על השולחן 

ואמר (תוכן הדברים):
איתנו  אין  כי  לו  אמור  דמיאל.  יצחק  ר'  עבור  זה 
יודע עד מה, ושיעשה ויצליח. ולך נתתי כבר בקבוק 
לארץ-הקודש,  כשתגיע  תורה.  בשמחת  משקה 
עם  שמספיק  להם  ותאמר  צא"ח  עם  גם  תתוועד 

הוויכוחים ושיעשו ויצליחו.
כשחזר לארץ הקודש סר לביתו של ר' יצחק דמיאל 
מחשובי  – יהודי יקר, שהיה בעברו סופר ואיש-רוח, 
השמאל, שהתקרב ליהדות וחסידות על-ידי אביו של 
ויחד   – ע"ה  בליזינסקי  מאיר  ר'  הרה"ח  שמואל,  ר' 
עמו ועם פעילי צא"ח התוו תוכנית פעולה של ביקורי 
יצחק  כשר'  הקיבוצים,  בתוככי  והחסידים  אנ"ש 

מפעיל את קשריו והיכרויותיו.
ביום כ"ח במרחשוון כתב ר' שמואל לרבי:

"היות וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בשיחה בשמחת 
לצאת  וצריכים  מגן  במלחמת  שדי  השואבה  בית 
למלחמת תנופה, על כן אני אדרוש שכל אחד מצא"ח 
בכל  אחת  ששבת  והוא  תנופה;  למלחמת  יתגייס 
לפעולות  להקדיש  אחד  כל  צריך  חודשים,  שלושה 
יישוב  שבכל  לתכנן  צריכים  צא"ח  והנהלת  צא"ח. 
של  קיבוצים  בלי יוצא מהכלל, אפילו  בארץ,  ויישוב 

מי שלא יהיה, צריכים לבקר שם צא"ח.
מצוי  וברשותי  ארץ-ישראל  מפת  קניתי  "...כבר 
ספר על כל יישוב ובו מפורט איזה סוג אנשים יש שם, 

ולפי זה אני מתאים את האנשים אשר נשלחו לשם".
על מכתב זה השיב הרבי, בג' בכסלו תשי"ז:

זה עתה התקבל מכתבו מכ"ח מרחשוון ותשואות 
האנשים  לאלו  מכאן  שלום  הפרישת  מסרו  על  חן 
רצון  ויהי  חב"ד,  אגודת  לצעירי  וגם  שבקשתיו 
ואתבשר  הדרוש,  ככל  פעולתם  הדברים  שיפעלו 

טוב גם מזה ובקרוב.
בזמנים  ישאל  אשר  לעוררו  למותר  בוודאי 
אשר  לדברי  מתאים  בפועל,  להנעשה  המתאימים 

את  יזרז  בודאי  השאלה  עצם  אשר  להנ"ל,  מסר 
הנ"ל להביא הדברים בפועל ואולי גם להוסיף מזמן 
הוא  כסלו  לחודש  עתה  זה  שנכנסנו  ובפרט  לזמן. 
חודש החסידותי, חודש הגאולה וההצלחה, וכסיפור 
בית-דין  של  הפסק-דין  אודות  האמצעי  אדמו"ר 
יראת-שמים  עניין של תורה,  בכל  מעלה, אשר  של 
בעקבותיו  והולכי  מקושריו  יד  תהיה  טובות  ומידות 

על העליונה.
אגודת  צעירי  דהנהלת  להחלטות  בהנוגע 
רשמי  מכתב  יגיעני  בוודאי  אודותם,  שכותב  חב"ד 
מתוך  אשר  רצון  ויהי  בזה.  אענה  ואז  מההנהלה 
יוסיף  הפרנסה  והרחבת  אמיתית  הדעת  הרחבת 
במסגרת  חוצה  המעינות  בהפצת  הוא  גם  אומץ 
המתאימים  אופנים  ובשאר  חב"ד  אגודת  צעירי 

ובאופן דמוסיף והולך.
באותם ימים פרצה מלחמת סיני והתעוררות כללית 
ביקש  הרבי  ארצנו-הקדושה.  תושבי  בקרב  הורגשה 
לנצל התעוררות זו, ולזרז את ארגון הביקורים – ראה 
במכתב מי"ג טבת ('אגרות-קודש' כרך יד עמ' רסט):

במה שכותב אודות המבצע דביקור בישובים וכו' 
הנה בכדי לזרז העניינים, ברשותו להודיע אשר בלי 
הוצאות  בשליש  להשתתף  אנ"ש  את  אעורר  נדר 

הקשורות בהנ"ל, אלא שכדרכי בשליש האחרון.

לשנות מלשון פקודה ללשון הצעה
ר' שמואל ארגן מכתבים לאנ"ש. הרב אברהם חנוך 
גליצנשטיין שלח תחילה את המכתבים לרבי, שהורה 

להכניס בהם אי אלו שינויים.
הנוסח הסופי של המכתבים:

לכבוד________
שלום וברכה!

מטעם  ביקור  תפקיד  למלא  בזה  לך  להציע  הננו 
צעירי חב"ד במושב________ בשבת פרשת_____. 
הביקור  מקום  יהיה ________. פרטים על  זוגך  בן 
על  תשובה  קבלת  אחרי  שני  במכתב  לך  יודיעו  וכו' 

מכתבנו זה.
לשבת  להתפנות  אופן  בשום  לך  אפשרי  אי  באם 
הנ"ל, בטח תודיע לנו לאיזה שבת יהיה אפשרי הדבר.
זה.  למכתבנו  תשובתך  חוזר  בדואר  להודיענו  נא 

בכל הכבוד.
לאחר שהנמען היה משיב ומביע את הסכמתו, היה 

ר' שמואל שולח חוזר נוסף:
לכבוד______

שלום וברכה!
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והסכמתך   _______ מיום  למכתבנו  בהתאם 
ביום  להופיע  מתבקש  הנך  מיום_______ 
לשם  במקום______  בשעה_____  שישי______ 

נסיעה ל _______.
וחזור  הלוך  לרשותך  תעמוד  מיוחדת  תחבורה 

למקום וממקום הנ"ל.
באופן  ותיסע  שלנו  לתחבורה  זקוק  אינך  באם 
אתך  לקחת  עליך  כך.  על  לנו  להודיע  נא   – עצמאי 

אוכל ליום השבת.
בכל הכבוד.

מהיר:  בדואר  מכתב  לרבי  כתב  גליצנשטיין  הרב 
מדי  מאנ"ש  זוגות  כמה  שליחת  של  לתכנית  "בקשר 
שונות...  וערים  קיבוצים  למושבים,  בשבתו  שבת 
לאנ"ש  שיישלחו  מכתבים  שני  של  טופס  סידרנו 
שיצטרכו לבקר. מכתב אחד המודיע שלשבת זו נקרא 
הסכמתו לכך...  מבקשים  המקומות, בו  לאחד  לנסוע 
שהוא  הביקור והיכן  מקום  והמכתב השני הודעה על 

צריך לבוא".
הרבי בח"י שבט ('אגרות קודש' שם עמ' שס) מגיב 

על כך:
במענה על מכתבו המהיר מי"ב שבט עם המצורף 
אליו. הנה בכלל במכתבים טכניים יש להתייעץ על 
אתר ודווקא ברוב יועץ והרי נוסח טופסי המכתבים 
עניין טכני הוא, אבל כיוון שכבר נשלח לכאן ומחכה 
של  אפילו  בתור  שלא  זה  על  הנני  עונה  למענה, 
של  יש לשנות מלשון  מכתבי התכופים, ובמכתב א' 
אומרת שמציעים לך  פקודה ללשון של הצעה, זאת 
במקום שהנך נקרא, וכמו כן גם להוסיף שאם בשום 
אופן אי אפשר שיתפנה לשבת זו בטח יודיע לאיזה 

שבת אפשר הדבר.
סתם  המוזמנים נתינת הסכמה  כן בטח יקשה על 
מבלי לדעת מראש מקום הביקור וכו', ולא עוד אלא 
הוא  מי  תלויה  תהיה  הסכמה  שנתינת  לחשוש  שיש 
אחד  כל  עם  שלא  אדם  בני  טבעי  וכידוע  זוג,  הבן 
רוצה להצטרף, וכן לפעמים שידע הבן זוג יגרום זה 
להסכמה בלבב שלם, כן בהנוגע לתחבורה לכאורה 
עצמאית  ויסע  לזה  זקוק  אינו  שבאם  להוסיף  יש 

מבקשים להודיע בעוד מועד.

כשחיפשו בחדר האוכל את הניצוץ 
האלוקי...

לדרך.  המבצע  יצא  תשי"ז  פקודי  פרשת  בשבת 
"ברוך השם, לשבת פרשת פקודי יצאנו שלושה זוגות" 
– כותב ר' שמואל לרבי לאחר שבת פרשת פקודי כ"ט 
מרדכי  ר'  השו"ב  גן,  מרמת  "שניים   – תשי"ז  א'  אדר 

יצחק  ר'  שילר";  ל"קבוצת  בליזנסקי  ושמואל  גרוזמן 
ור'  לעיינות,  חב"ד  מכפר  לוין  בנימין  ור'  גנזבורג 
זלמן אבלסקי עם ר' אלעזר גורליק לקיבוץ פלמחים. 
ומתל  האנשים  את  גן  לקח מרמת  והוא  טקסי  לקחתי 
אביב ואחר כך מכפר חב"ד ופיזר את כל אחד למקומו 

ובמוצאי שבת הוא לקח את כולם בחזרה לביתם".
כדבעי.  ומסודר  מתוכנן  היה  הכול  שמואל  ר'  אצל 
המבקרים  צריכים  היו  שאותו  ביקור,  דו"ח  הכין  הוא 
בקיבוץ למלא, ובו רשמים על הקיבוץ, מצב היהדות 
עוד  לעשות  כדאי  ומה  נעשו  פעולות  אילו  במקום, 

בעתיד. אף דוחו"ת אלו נשלחו לרבי.
בשבת  הפעילות  על  וכותב  שמואל  ר'  ממשיך 
הראשונה: "סוג הפעולות שהועברו: הרצאה על שיטת 
בהשתתפות  בתניא  פרקים  שני  ולימוד  חב"ד,  ותורת 

90 מאנשי הקיבוץ.
הקיבוץ  חברי  כל  התכנסו   9 בשעה  שבת  "בליל 
הציג  מאיר  בשם  אחד  נכנסנו.  ואנו  התרבות  לחדר 
אותנו ומסרו את רשות הדיבור לי. הסברתי להם את 
שלושת הפרקים הראשונים של שער הייחוד והאמונה 
חסידיים.  סיפורים  מיני  כל  להם  וסיפרנו  פה.  בעל 
ואיתם למד ר' מרדכי גרוזמן את פרק לב בתניא מתוך 
את  ליקקו  ממש  הם   – מאוד  יפה  אותו  הספר, וביאר 

הידיים.
"שוחחנו איתם על חב"ד בכלל וכפר חב"ד בפרט. ר' 
מרדכי סיפר להם על חב"ד ברוסיה, ושם היה גם יונה 
יודע  שהוא  ממה  גם  יספר  שהוא  אותו  וביקשו  כסה, 
על חב"ד, כי הם קוראים לו החבדניק; והוא סיפר על 

משפחת האדמו"ר שליט"א, וככה ישבנו עד חצות.
"המארגנים אמרו לנו שזה עשה רושם עד שלמחרת 
פגשו אנשים בחדר אוכל שלהם, והאנשים החלו לחפש 

את הניצוץ האלוקי שבדבר הגשמי ולא בצחוק...
בחדרנו  חברים  שבעה  התכנסו  שלישית  "בסעודה 
ושרנו שירים חב"דיים ואמרנו איזה קטעים מחסידות 
להם  היתה  וקשה  מהם  להם ובלילה נפרדנו  המובנת 

הפרידה".

כנגד ארבעה בנים – בקיבוץ
הדברים  את  שמואל  ר'  שיחזר  יותר  מאוחר 
מרדכי  הרה"ח  עם  שישי  ביום  "...הגעתי  מראשיתם: 
במאור  אותנו  קיבל  הקיבוץ  ומזכיר  (ע"ה),  גרוזמן 
בקיבוץ  התרבות  ועדת  כי  לנו  בישר  הוא  פנים. 

החליטה לערוך ערב עם חב"ד בליל שבת.
הוא הוסיף ואמר כי בכל ליל שבת מתקיימת הרצאה 
הוא זמר, מגיעים הרבה  באולם התרבות. אם המרצה 

11

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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תר"פ תקצ"ז

תרע"ו

יום פטירת הרבנית יוכבד 
שניאורסאהן

יוכבד  הרבנית  של  פטירתה  יום 
ר'  הרה"ק  אשת  שניאורסאהן, 
חמותו  שניאורסאהן,  אברהם 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של 

ומנוחתה כבוד בעיר קשינוב.

יום פטירת ר' לייב בעל-יסורים

כ"ק  מתלמידי  היסורים"  "בעל  לייב  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
אדמו"ר הזקן, ומנוחתו כבוד בעיר צפת.

הוא היה גדול מאד בתורה וביראת שמים, והראשון - בין חסידי 
חב"ד - שהתיישב בעיר חברון. בסוף ימיו עבר לעיר צפת ונפטר 

שם זקן ושבע ימים.
על  ישתטח  ר"ל,  צרה  בעת  שיהיה  מי  שכל  אמר  פטירתו  לפני 

קברו ויוושע. עד ימינו פוקדים רבים את קברו. 
(תולדות חב"ד בארץ הקודש ע' עג-עד. ימי חב"ד ע' 41)'

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב עוזב את העיר ליובאוויטש

עולם  מלחמת  (בשל  אחדים  ומלווים  ביתו  בני  עם  יחד  ליובאוויטש  העיר  את  עוזב  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
הראשונה והתקרבות הגרמנים לאזור ליובאוויטש) בדרכו לעיר רוסטוב על נהר דאן. כשבועיים התעכב בדרכו 

עד בואו לרוסטוב.
102 שנים בדיוק (מחודש חשון תקע"ד) שימשה העיר ליובאוויטש כמקום מושבם של נשיאי חב"ד .

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
בצאתנו ביום א' ט"ז מר-חשון מליובאוויטש ונסענו לאראל ג' ימים, ובאנו לשם ביום ד' י"ט מר-חשון בשעה שש 

בערב, הנה בישבנו במרכבה, אמר אבי:
האמצעי  אדמו"ר  סבי  לחודש.  מחודש  שנים  ושתים  מאה  בליובאוויטש,  משפחתנו  היתה  שנים  ושתים  מאה 
ליובאוויטש.  את  עוזבים  אנו  תרע"ו  ובמר-חשון  תקע"ד  במר-חשון  קבע)  של  (בישיבה  בליובאוויטש  התיישב 
וביאר את המאמר "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחת", ואמר שהמספר ק"ב 
הוא מספר מרובה ממאה ואחד - שלא לפי ערך ההוספה במספר א', כי ק"ב הוא בגימטריא יסוד וכ"ב אותיות. 

ליובאוויטש במאה ושתים השנים שלה עשתה יסוד מוסד עם כ"ב אותיות. 
(ליקוטי דיבורים ח"א ע' 36)

לקיץ  עד  בליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  נותרה  ליובאוויטש,  את  עזב  מוהרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  למרות 
תרע"ח, אז נאלצו, בשל המצב הכלכלי, להעבירה לעיר קרמנצ'וג. 

ט"ו 
חשון

ט"ז 
חשון
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מצומצם  קהל  מגיע  ציבור,  איש  מגיע  ואם  צעירים, 
לחדר אוכל של  של מבוגרים. "תליתי מודעה בכניסה 
הקיבוץ כי השבוע יתקיים ערב עם חסידי חב"ד. אינני 

יודע כמה יבואו לערב שלכם, אם בכלל.
נראה  הקיבוץ,  מזכיר  הגיע  בערב  שמונה  "בשעה 
הקיבוץ,  חברי  כל  בהשתוממות כי  וסיפר  מופתע,  די 
לבואנו.  ומצפים  באולם  יושבים  כצעירים,  מבוגרים 
מה  השאלות  במוחי  ניקרו  התרבות  לאולם  בדרך 
איך  דברי?  את  אפתח  במה  להם?  לומר  עלי  בכלל 

הקיבוצניקים יקבלו זאת?
אותי  והזמין  ברכה  מילות  בכמה  פתח  "המזכיר 
לידו  בשולחן  המפה  כי  הבחנתי  בינתיים  להרצות. 
בו  לפתוח  נפלא  רעיון  במוחי  נפל  הפוכה.  יושב  אני 
אחד  בשם  שמעתי  כי  לנוכחים  אמרתי  ההרצאה.  את 
לשם  התכנסות  או  מצווה  בסעודת  כי  הצדיקים, 
ישבתי  המפה היא הפוכה, והנה בשולחן לידו  מצווה, 

המפה הפוכה.
"כל אחד מהנאספים החל לבדוק את המפה שלפניו, 
גלי  הדבר עורר  המפות הפוכות.  כולם מצאו כי  והנה 
לחברי  בינינו  הקרח  את  מיד  ששברו  אדירים,  צחוק 
הקיבוץ. התחלתי להסביר להם את הפרקים הראשונים 
על  כידוע  מדובר  שבהם  והאמונה,  היחוד  שער  של 

האמונה, שכה חסרה בקרב חברי הקיבוצים".
שמע ההצלחה של ה'נחשונים' עשתה כנפיים בכפר 
חב"ד ובקרב אנ"ש בכלל, וזה הפיג את חששם של רבים 
מהנסיעה. מאז, מדי שבת, יצאו כמה זוגות לקיבוצים, 
לבוא.  איחרו  לא  והתוצאות   – חסידות  להשפיע  כדי 
המבצע  תחילת  לאחר  בלבד  שבועיים   – הפורים  בחג 
– הגיעו כל חברי קיבוץ פלמחים לביקור מרגש בכפר 

חב"ד.
החוט  קצה  לתפוס את  בקודש, הורה  כדרכו  הרבי, 
מצות  לשלוח  הורה  הרבי  הלאה.  איתו  ולהמשיך 
שמורות עבודת יד לכל הקיבוצים שבהם ביקרו אנ"ש. 
 – שמואל  ר'  מספר  הרבי" –  כהוראת  שעשינו  "כמובן 
"ולאחר הפסח הגיעה תגובה מפתיעה מקיבוץ קבוצת 
המצות  את  כשקיבלתי  כתב:  הקיבוץ  מזכיר  שילר. 
שהשנה  להם  והסברתי  הקיבוץ  חברי  כל  את  אספתי 
לא נוכל לנהוג כבכל שנה, שאוכלים חמץ ומצה יחד. 
השנה יש לנו מצה שמורה ואותה אי אפשר לאכול יחד 
הסדר,  בליל  מצה  רק  לאכול  שיחליט  מי  החמץ.  עם 
כולם  החליטו  במקום  בו  שמורה.  מצה  חתיכת  יקבל 
גבעת  בקיבוץ  חמץ  יאכלו  לא  השנה  הסדר  שבליל 

שילר".

הקיבוץ,  חברי  בקשר עם  להיות  המשיך  ר' שמואל 
וכעבור זמן לא רב נפתח שם מטבח כשר למעוניינים.

להמשיך בביקורים
פיקח  שעליה  תנופה"  "מלחמת  החלה  למעשה  כך 
ותבע  הסתפק,  לא  בבד  בד  אך  נחת,  שרווה  הרבי 
בניסן,  בה'  שמואל  לר'  כותב  שהוא  כפי  להמשיך, 

תשי"ז:
מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצאי שבת-קודש עם 
רוח  הנחת  וגודל  הקודמים,  מכתביו  וכן  בו,  המוסגר 
להאריך  למותר  בוודאי   – כותב  אודותם  מהפעולות 
אשר  הקדושים,  רבותינו  נשיאינו  אשר  ובודאי  בזה. 
מסרו נפשם על הענין דאהבת כל אחד ואחד מישראל 
בהתעוררות  יוסיפו  העניין,  גודל  בדבריהם  והפליגו 
להוסיף  עתה,  בקודש  עבודתם  במקום  רבים  רחמים 
הצלחה מרובה בפעולות האמורות והצלחה מופלגה, 
אלו  כל  של  הפרטיים  בעניינים  גם  והצלחה  וברכה 
המתעסקים בזה. ובודאי שעל-ידי זה יוסיפו בפעולות 

אלו, ומצווה גוררת מצווה.
לראות  וזכה  הביקורים  רעיון  לעורר  שזכה  וכמו 
יזכה  כן  אלו,  מפעולות  טוב  ופרי  שבזה  הבפועל 
הפעולות  הולכות  אשר  בזה,  טוב  לבשר  להבא  גם 
ומתגברות הן בכמות והן באיכות, עדי יקויים הייעוד 
ולא ילמדו עוד איש את רעהו גו' כי כולם ידעו אותי 

למקטנם ועד גדולם.
כמה ימים אחר כך, ביו"ד ניסן תשי"ז ('אגרות-קודש' 
כרך טו עמ' לב), כותב הרבי למר משה בן נחום, איש 

צוות בית-הספר החקלאי עיינות:
שימת  על  חן  ותשואת  מכתבו,  קיבלתי  בנועם 
לבבו לשלוח לי דין-וחשבון על דבר ביקור השליחים 
בעיינות. ושמחתי שהרושם ההדדי הי[ה] חיובי וטוב 
ובכל אופן תקוותי שהיתה התחלה טובה לקירוב   . .
ואהבת  בה  גדול  שכלל  תורתנו  יסוד  על  הלבבות 
פסח  סדר  בהתחלת  שמודגש  וכמו  כמוך,  לרעך 
כהלכתו בקיבוץ ארבעה בנים בעלי השקפות שונות 
מן הקצה אל הקצה מסביב לשלחן אבא, המודיעם, 

את כולם, מה שדברה תורה.
נחום  הרב  מהרבי  קיבל  ("סודי")  חשאית  הוראה 
הפעולות  על  יפקחו  אנ"ש  שזקני  ששונקין,  שמריהו 

('מקדש מלך' כרך א' עמ' 121):
וביקורים  בהנסיעות   – לאחרונה  בההוספה 
במקומות שונים שגדולות יש לפעול על ידי זה, אבל, 
 – נקודה  ועוד  בדבר.  מיוחדת  גיסא, אחריות  לאידך 
שיש  כאלו  יסעו  שלא  לסדר  יש  דיפלומט  שבאופן 
לחשוש שיושפעו מהאוירה דשם, עס קען זיך עפעס 
חס  משהו  'להידבק'  [=יכול  ושלום  חס  צוקלעפען 

ושלום].
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כשהגיע לקצה 
הבימה נעצר 

לפתע... ופתח 
בשיחה

שיחה קצרה בהפתעה לאחר תפילת מנחה • 
ציווי רבותינו נשיאנו 'עשה כאן ארץ ישראל'! • 
יש להקהיל קהילות בלימוד התורה • יומן מבית 

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

יום שישי, עש"ק פ' לך לך י' מר־חשון
תפילת שחרית התקיימה כרגיל.

המדרג  ות,  לעבר  פנה  דולרים,  לחלוקת  הרבי  סימן  מנחה  תפילת  בסיום 
והקהל כבר החל לנגן, אך כשהגיע לקצה הבימה (ליד המדרגות) נעצר לפתע... 
האחת מונחת על המעקה ובידו השנייה אוחז  כשידו  והתחיל באמירת שיחה, 

את הסידור.
והשיחה  לרבי,  סמוך  המיקרופון  את  בידו  והחזיק  מיהר  הארליג  מאיר  ר׳ 

נשמעה בכל הזאל.
השיחה הייתה קצרה, ותוכנה היה מעלת היום הזה שהוא עשירי בחודש ובא 
לאחרי עשירי - ׳אחת בשנה׳ - בתשרי, ולפני עשירי בכסלו - הרי ״חזקה״ ורצף 
של ג' פעמים עשירי וגם - בעש״ק נאמר ״טוב מאד״ - ולהמשיך זאת ב״שמים 

ובכל צבאם״.
השירה  את  שמעודד  כדי  תוך  ויצא  לכאו״א,  א׳  שטר  חילק  השיחה  בסיום 

בחזקה.
לקבלת שבת ירד דקות מספר קודם הזמן שהכריזו (ב-18:40).

ב׳לכה דודי׳ עודד את השירה, ובסיום ׳בואי בשלום׳ ניגנו ניגון שמח, והרבי 
הסטענדער,  על  הק׳  ידו  ובתנועות  מהרגיל  רב  זמן  משך  השירה  את  עודד 

כשמידי פעם מרים את היד כולה בתנופה.

שבת פרשת לך לך, י"א מר־חשון
בקדושת  ב׳ממקומך׳  עשר.  השעה  לפני  דקות  חמש  נכנס  שחרית  לתפילת 
שחרית ניגנו ניגון ׳לכתחילה ארי בער׳ והרבי סימן לחזור על התנועה הידועה 

שבע פעמים.

יומן
מבי+
כיינו
תשנ"ב

13

עתלדעת

תרכ"אתקפ"התקצ"ה

תשנ"דתרס"ט

יום הולדת 
הרבנית רבקה

הולדתה  יום 
כ"ק  אשת  של 
מהר"ש,  אדמו"ר 
רבקה  הרבנית 
חי'  הרבנית  בת 
(אשת  שרה 
ר'  הרה"ח  הרה"ג 
אהרן משקלאוו), 
אדמו"ר  כ"ק  בת 

האמצעי. 

חתונת הרה"ק מהרי"ל מקאפוסט

יום חתונת כ"ק אדמו"ר יהודה ליב שניאורסאהן - 
מהרי"ל מקאפוסט - בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, 
עם בתו של ר' שלמה פריידס משקלוב – מגדולי 

חסידי אדמו"ר הזקן וכ"ק אדמו"ר האמצעי.
הזקן.  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  ה"כותב"  היה  הוא 
כשאסרו את כ"ק אדמו"ר האמצעי בשנת תקפ"ז, 

אסרו גם אותו. 
כמה  ואמר  בחתונה  השתתף  האמצעי  אדמו"ר 

מאמרי חסידות. 
(מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תקעח)

יום סיום כתיבת
ספר־תורה חשאי

תורה  ספר  כתיבת  סיום  יום 

אדמו"ר  כ"ק  בהוראת  שנכתב 

הצמח צדק לקראת לידתו של 

הסיום  כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב. 

כ"ק  של  בחדרו  בחשאי  נערך 

אדמו"ר הצמח צדק.  
(חנוך לנער ע' 5)

יום פטירת הרז"א

יום פטירתו של הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרן שניאורסאהן - הרז"א – בנו הגדול 
של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, בגיל חמישים וחצי. מנוחתו כבוד בעיר וויטבסק.

ימים אחדים קודם פטירתו שרף את כל הכתבים שרשם במשך יותר משלושים 
אמת  של  חסד  אתו  שיעשו  וביקש  לבן,  בבד  וצררו  האפר  את  צבר  הוא  שנה. 

להניחו בקברו, וכן עשו - - - 
(שמועות וסיפורים ח"ג ע' 234)

מסופר:
שמואל  ר'  המפורסם הרב החסיד  ובראשם המשפיע  זקני החסידים  כשנכנסו 
גרונם נ"ע לנחם את הוד כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ לנחמו על פטירת אחיו הנ"ל, 
אפשליישיקער  וואס  ניט  גאר  וייסט  איהר  בזה"ל:  להם  אמר  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק 

ברודער איז! [אינכם יודעים כלל מהו אח גשמי!...] 
(הלקח והלבוב ח"ב ע' ק)

התפלה 
האחרונה 

בציבור

תפילת מנחה ביום 
היתה  זה,  ששי 
האחרונה  הפעם 
כ"ק  את  שראינו 
מתפלל  אדמו"ר 

עם הציבור.

י' 
חשון

י"א 
חשון

י"ד 
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
שבת-קודש פרשת לך-לך1

י"א במרחשוון
הפטרה: למה תאמר יעקב – ישראל יתהלל, (ישעיה 

מ,כז-לא מא,א-טז).
בקריאת ההפטרה קרא הרבי: "וקֹוֵוי ה' יחליפו כוח" 

(ישעיה מ,לא) הצירי תחת הוא"ו2.
במוצאי שבת – קידוש לבנה.

ולקוטי- היום-יום  עד  וכו',  תורת-חיים  בתורה-אור,  הפרשה  שם  הוא  כן   .1
כמו  אחת,  פעם  'לך'  שכותבים  לקצר,  כשבאים  (מלבד  בכלל  ועד  שיחות 
כל  עמ' 197, קטע ד"ה  התהילים 'אהל יוסף יצחק'  מכתבים שבסו"ס  בקובץ 

התינוקות).
זילברשטרום  שיחי'  טוביה  ר'  והרה"ח  אופן  שיחי'  יוסף-יצחק  ר'  הרה"ח   .2
הרבי, כיוון שלמד לקרוא  כתב הביתה כששמע זאת לראשונה מפי  (האחרון 
הוא  וכן  לז,ט  בתהילים  המנחת-שי  שהביא  האבן-עזרא  כדעת  אחרת), 
תמימה'  'תורה  בחומש  נדפס  וכן  ושלנו,  שלו  גדולות  שבמקראות  במסורה 
עצמו,  והמנחת-שי  הרד"ק  כדעת  ולא  ההפטרות.  את  הרבי  קרא  שממנו 
נעתק 'ספר  (שממנו  ברויאר  בתנ"ך  קורן,  בתנ"ך  היידנהיים,  בחומש  וכנדפס 
שהצירי  מצליח',  'איש  ובתיקון  תשנ"ה)  קה"ת  הוצאת  חב"ד',   – ההפטרות 
והמסורה  הראב"ע  שלדעת  למרות  זאת  וקוראים "וקֹוֵיי".  היו"ד  תחת  נמצא 
גם  שם צריך לומר "וקֹוֵיי", ולמעשה בכל ספרי התהילים,  בתהילים  הנ"ל הרי 
בתהילים 'אוהל יוסף יצחק' שלנו, נדפס "וקֵויי", אם-כי לא ידוע איך קרא הרבי 

שם.

יום שני
יג במרחשוון

תענית 'שני' בתרא. 

יום שלישי
י"ד במרחשוון

סוף זמן קידוש לבנה – יום שלישי בלילה אור ליום 
רביעי כל הלילה.

לוח השבוע
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הקהל  ניגן  להתוועדות  הרבי  כניסת  עם 
עודד  והרבי  מתי״  עד  ה׳  ״שובה  הניגון  את 

את השירה.
היין,  על  ובירך  במקומו  שהתיישב  לאחר 
גאולה׳.  די  זיין  שוין  ׳זאל  לנגן  הקהל  החל 
ידו  תנועות  בעידוד  וגברה  הלכה  השירה 
של הרבי. אגב, בשבת זו נערכה ׳פגישה׳ ע״י 
צא״ח, ואורחיה זכו גם להשתתף בהתוועדות.

ההוראה  על  דובר  הראשונה  בשיחה 
מפרשת לך לך, ואמר שאברהם נק׳ ברמב״ם 
- ״איתן״ על שם התוקף. שאף שהוא היה אז 
מיעוט - יחיד, לא התפעל מהעולם שהיה אז 
הרוב. בהמשך אמר שמוסיפים בקיום הציווי 
ישראל׳,  ארץ  דא  ׳מאך  נשיאנו  רבותינו  של 
החל - בנפשו פנימה ואחר כך בחלקו בעולם.

אחרי השיחה ניגנו ״כי אלקים יושיע ציון״. 
ובאמצע  פעמים בידו הק׳,  כמה  עודד  הרבי 
ממשפחת  הקטן  לילד  מהעוגה  פרוסה  נתן 

שארף.
שיש  הקניין  על  דובר  השנייה  בשיחה 
זה  דרך  ועל  אומות,  עשר  בארץ  לישראל 
בעשר כוחות הנפש, כולל - עבודת המוחין, 
הזכיר  בסיומה  מהגבלה.  שלמעלה  עבודה 
למה  שבכה  נ״ע  אדמו״ר  אודות  הסיפור  את 

לא נגלה אליו ה' כמו לאברהם.
והרבי  מתי״  עד  ה'  ״שובה  ניגנו  כך  אחר 

עודד את השירה בחזקה, במיוחד בתנועה הידועה בה עודד כמה פעמים לפי הקצב.
אחד באופן  כל  ולהוסיף  התורה,  ללימוד  קהילות'  לפועל 'להקהיל  הייתה הוראה  בשיחה השלישית 
ד״לאפשה לה״. אחריה ניגנו ״יפרח בימיו צדיק״, וכאן עודד הרבי בתנועות נמרצות כשמניף ידיו מצד 

אל צד.
בשיחה הרביעית דובר על גילוי כוחות הנעלמים בלימוד התורה, וסיימה בקול 'והיו עיניך רואות את 
מוריך'! ניגנו ניגון שמחה (מניגוני שמח״ת), והרבי עודד את השירה בחוזק לכל עבר, ובאמצע עודד בב' 
ידיו הק' גם יחד! אחר-כך הורה לחזן הרה״ח הר״מ טלישבסקי לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״, ועודד את השירה.

בשיחה החמישית הזכיר על חלוקת המשקה ו״מצוה לפרסם עושי מצוה״. אחר-כך הועלו על השולחן 
ומהגביע לתוכם, ושוב מהבקבוק לכוסו  הרוב) מזג מתוכם לגביע,  כ-13 בקבוקים, והרבי (כהסדר על 

של מקבל-המשקה, תוך כדי שמברכו ב'הצלחה רבה'.
בסיום התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז״ל ועודד את השירה. ואז התחיל בעצמו 'נייעט נייעט' ועודד 

את השירה בחוזק רב, וכמ״פ עודד לעבר אורח שמחא כף במרץ.
ההתוועדות הסתיימה ב-15:40, והרבי הזכיר אודות ברכה אחרונה. אמר את הברכה מתוך הסידור, 

נטל ידיו הק' ונעמד לתפילת מנחה.
שלא  התקיימה,  התפילה   .(18:50) שהכריזו  הזמן  קודם  דקות  כמה  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת  גם 

כבחודש תשרי, בזאל הקטן - למעלה.

קריאת התורה
לאחר המאורע הבריאותי

מאז  הקדוש  מחדרו  לראשונה  הרבי  יצא  זה  ביום 
קריאת  לשמיעת  הקטן  לזאל  עצרת,  בשמיני  האירוע 

התורה.
וכך מתואר הדבר באחד מיומני התמימים:

רשות  מהרופא  בקש  שהרבי  נודע  הבוקר  בשעות 
שמיני  מאז  הראשונה  בפעם   - למעלה  לזאל  להיכנס 
הגבלות,  בלי  ושיהיה  התורה  קריאת  ולשמוע   - עצרת 
שאי- לרבי  כשאמרו  להיכנס.  לכולם  שיתנו  היינו, 
ומחסור  דוחק  שיהיה  מפני  כולם  את  להכניס  אפשר 
באוויר, אמר הרבי שרצונו יותר שיכנסו מאשר שיגבילו 
רק  שיכנסו  הוחלט  זאת  למרות  מלהיכנס.  הקהל  את 
האורחים האמורים לנסוע בשבוע הבא. הזאל היה מלא 

ומונו סדרנים ששמרו על הסדר.
קריאת  לפני  בזאל  המניין  כשאחז  היעודה,  בשעה 
שאוחזים  והודיע  הרבי  אל  גרונר  הרב  נכנס  התורה, 
והחומש  הסידור  כשבידו  נכנס  הרבי  הקריאה.  לפני 
עמד  הקריאה  לפני  בשבת.  הקבוע  במקומו  ועמד 
וכשהתחילו לקרוא התיישב. אחר-כך קיבל עליה וקרא 
שלפני  החצי-קדיש  אחרי  לחדרו  חזר  ההפטרה.  את 
ודרך  וכו'  ספסלים  על-גבי  בסוכה  עמדו  רבים  מוסף. 
שמיני  מאז  הראשונה  בפעם   - הפעם  וזכו  החלונות 

עצרת - לראות את פניו. 

תשל"ח
ג' מר־חשון
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שעמד במקום חניית המכונית. שרו 'זאל שוין  הרבי לקידוש לבנה - אל הסטענדער  בעשרה לעשר יצא 
בכובעו  אחז  כשיצא  מיד  גאולה'.  די  זיין 
ועודד  שנשבה,  החזקה  הרוח  מפני  לרגע 
מאיר  לר'  עליכם״  ״שלום  אמר  השירה.  את 
ור'  צירקינד  מיכאל  יהודה  ר'  הארליג, 
ישראל ירמוש. בסיום ניער שולי הטלית קטן 
כשמסתובב  לחדרו  ללכת  פנה  פעמים,  ג' 
גוט  'א  ואמר  לשמאלו  שלם  סיבוב  תחילה 
חודש' לכל הסובבים. שוב עודד את השירה 

'זאל שוין זיין די גאולה'.

יום ראשון, י"ב מר־חשון
אשר  הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
מוכנים״.  ״כשיהיו  הוא  מנחה  תפילת  זמן 
אך  ל לכת,  ופנה  הסידור  את  לקח  הרבי 
אחד  של  קולו  נשמע  הכנסת  בית  מאמצע 
שעדיין לא סיים 'קדיש בתרא' והרבי המתין 

עד שסיים.
לחלוקת הדולרים יצא ב-13:35, והחלוקה 
ירד  מנחה  לתפילת  ב-17:35.  הסתיימה 
מעריב.  התפללו  לאחריה  ומיד  ב-18:35, 
לפני שיצא מהזאל, ליד דלת הכניסה, הביט 
יום א') המזמין  לרגע על שלט (שתלוי בכל 

את העומדים בתור לחלוקת הדולרים לפעילות לשמיעת הרצאות, קבלת 
עזרה, עידוד וכו'.

יום שני, י"ג מר־חשון - תענית שני בתרא
ונתנו  (השני)  הסידור  את  עמו  הוציא  מנחה  לתפילת  הרבי  כשיצא 
מגן-עדן  כשיצא  אחר-כך  ובירכו.  לו,  נ תן  לצדקה  מטבעות  גם  לחתן. 
שעמדו  לילדים  לצדקה  מטבעות  חילק  למעלית,  שנכנס  לפני  התחתון 

רבה',  הצלחה  'בשורות טובות  לו  שוב, שאמר  הרבי  לברכת  חתן מגן-עדן התחתון, וזכה  יצא  באמצע  שם. 
ונכנס למעלית.

של הרבי.  בחדרו הק'  ליחידות  קארף  הרה״ת ר' יהושע  כמידי שנה בזמן זה -אחרי מנחה- נכנס הרה״ח 
הוא שהה בקודש במשך כ-25 דקות. למעריב נכנס הרבי ב-18:45. בקדיש אחרי שמונה עשרה לפני שפסע 
הרבי חזרה, וכן בקדיש האחרון שהסתובב לעבר הקהל, נענע בראשו ואמר בהדגשה ה״אמן״ לעבר הילדים 

שעמדו בקרבתו.
במדרגות  הרבי  עלה  ולכן  פתאומי,  באופן  המעלית  שהתקלקלה  התברר  לחדרו  לעלות  מהזאל  כשיצא 
המעלית  ליד  והמתינו  זאת,  ידעו  לא  למעלה  שהמתינו  אלו  אך  בשבת).  לתפילות  יורד  (בהם  הפנימיות 
מפתח  התחתון  גן-עדן  תוך  אל  יוצא  הרבי  את  ראו  שלפתע  עד  לרווחה,  פתוחה  התחתון  גן-עדן  כשדלת 
המדרגות הפנימיות. הרבי האט את צעדיו ועודד בחוזקה בידו הק' לעבר השרים בחוץ פעם ופעמיים, ונכנס 

לחדרו הק'.

מעלת מסירות הנפש
ביום חמישי, ד' מרחשון תש"מ, נרצח ר' דוד אוקינוב 
בהתוועדות  הייטס.  בקראון  הכנסת  לבית  בדרכו 
הנורא  לרצח  הרבי  התייחס  שבת  במוצאי  שהתקיימה 

והורה להקים מוסד של תורה לעילוי נשמתו. 
מסירות  ענין  את  הרבי  כשהזכיר  המאמר  במהלך 
והשמדות  והגזירות  הגלות  אריכות  "לאחרי  הנפש 
רחמנא ליצלן, איך ייתכן שכל זה אינו מספיק ונמצאים 
לזמן  שמזמן  ועד  ומכופל,  כפול  ובחושך  בגלות  עדיין 
ביאור והסבר  שום  שאין עליהם  כאלה  מאורעות  ישנם 
ועד  הגלות,  חושך  עדיין  יש  ופינה?!...  צד  מכל  כלל, 
לחושך כפול ומכופל ועד למאורעות כו' בשלוחי מצוה 
הרבי  של  הקדוש  קולו  נשנק  הדברים  במהלך  וכו'". 

בבכי.
ר' דוד אוקינוב הי"ד

תש"מ
ז' מר־חשון
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העובדה  לזכות  לו  נחשבה  לכן  בעקבותיו?  שילך 
שהאמין בהבטחה זו.

הבטחה  להבטיח  הקב"ה  יכול  היה  באמת,  כיצד, 
הבחירה  את  מיצחק  שוללים  כך  על-ידי  והרי  כזו, 
את  מכריחה  אינה  שלמעלה  הידיעה  אלא  החפשית? 

הבחירה, כידוע.

(שמועות וסיפורים חלק ג, עמ' 203)

במה אדע כי אירשנה (טו,ח)
ביקש  שאברהם  העובדה  את  להבין  אפשר  כיצד 
של הקב"ה  הבטחתו  אות וסימן להבטחת הקב"ה, וכי 

עצמה אינה מספקת?
הביאור בזה: רז"ל אמרו (בבא-בתרא קל) "אין למדין 
הלכה לא מפי לימוד כו' (שאם לומד הרב דרך לימודו 
ואמר 'מסתבר טעמא דפלוני חכם' אין תלמידיו למדין 
ידקדק יותר  מעשה  אם יבא לידי  דשמא  הלכה,  משם 
ויראה טעם אחר בדבר, רשב"ם), עד שיאמרו לו הלכה 
למעשה". הווי אומר: הדיבור אינו מכריח שהדבר יבוא 
לידי מעשה בפועל, ובהחלט ייתכן הפסק בין הדיבור 
שתוריד  מיוחדת  פעולה  להיות  צריכה  לכן  למעשה. 

מדיבור למעשה.
לתת  בדיבור  לאברהם  הבטיח  שהקב"ה  אף  ולכן, 
את הארץ לישראל, מכל-מקום אברהם חשש שמא לא 
'יומשך' הדבר מדיבור למעשה, כי מחמת חטאיהם לא 

יהיו ישראל ראויים לקבל את הארץ.
הקב"ה  (שהרי  להתקיים  מוכרחה  שההבטחה  ואף 
המבטיח) – עדיין קיים החשש שמא יהיה זה רק  הוא 

וברור  בגשמיות.  למטה  כלל  'יומשך'  ולא  ברוחניות, 
יחידי- רק  בלבד,  ברוחניות  תהיה  ה'המשכה'  שאם 

'כלים'  יהיו  כולם  לא  כי  בכך,  לזכות  יוכלו  סגולה 
להשפעה. מה-שאין-כן כשה'המשכה' היא בגשמיות – 

הרי היא לכל בני-ישראל בשווה.
מעשה- לכן ביקש אברהם כריתת-ברית בעניין של 

בפועל. ואז כשההבטחה מלווה במעשה-בפועל בהכרח 
הוא שתינתן הארץ בפועל (בגשמיות) לישראל.

(אור התורה כרך א, דף פב)

וגם את הגוי אשר יעבֹדו דן אנכי ואחרי כן 
יצאו ברכש גדול (טו,יד)

לפעמים יש יהודים שעובדים את הגוי ובוטחים בו, 
עובדים  שהיו  ומצרים,  באשור  בהיותם  ישראל  כדרך 
אותם ובוטחים בהם. אבל כשהקב"ה דן את הגוי הזה, 
רואים ישראל שרק לה' הישועה, ויעשו תשובה וֵיצאו 

ברכוש גדול.
גם בגלותנו המרה יש הבוטחים ב'אשור' וב'מצרים', 
את  דן  הקב"ה  מהם.  תבוא  ישראל  שישועת  וחושבים 
המגיע  העונש  על  (נוסף  גדול  בדין  ו'מצרים'  'אשור' 
יראו  שבני-ישראל  כדי  ופשעיהם),  חטאיהם  על  להם 
וילמדו שלא לשים את ביטחונם בהם, שכן הם משענת 

קנה רצוץ. או-אז יעשו תשובה וייגאלו.
(ספר השיחות תש"ג עמ' 55)
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פרשת לך-לך
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל 

הארץ אשר אראך (יב,א)
כל יהודי ויהודי, אשר  ציווי זה מופנה לנשמתו של 
צריכה לרדת ממקור חוצבה בעולמות העליונים, דרך 

השתלשלות מדרגות רבות, עד לעולם הזה:
"מארצך" – מבחינת רצון העליון (ארץ מלשון רצון);
(הנקראת  העליונה  חכמה  מבחינת   – "ממולדתך" 

'אב');
"מבית אביך" – מבחינת בינה (שהיא בית וכלי לאב, 

חכמה);
"אל הארץ" – לעולם הזה הגשמי;

יתברך,  ועצמותו  מהותו  אני,  אשר   – אראך"  "אשר 
להמשיך  הנשמה  מסוגלת  הזה  בעולם  רק  לך.  אראה 
התורה  עסק  על-ידי  הבורא,  עצמות  את  ו'לקחת' 

והמצווה.
(לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 15)

מארצך וממולדתך ומבית אביך (יב,א)
ממידותיך;  – "ממולדתך"  מרצונותיך;   – "מארצך" 
"מבית אביך" – משכלך. אף שרצונותיו של אברהם, וכן 
הם  מקום,  מכל  קדושה,  חדורים  היו  ומידותיו,  שכלו 
כוחות שלו (אמנם של קדושה, אבל מציאות דקדושה); 
ועליו ללכת "אל הארץ אשר אראך" – העבודה שהקב"ה 
אברהם  פרסם  זה  ציווי  לפני  גם  אמנם,  לו.  מראה 
אלוקות בעולם והכניס רבים תחת כנפי השכינה, אבל 
ואילו  באלוקות;  והבנתו  הכרתו  מצד  זאת  עשה  הוא 
לאחר הציווי נכנס לסדר חדש – פרסום אלוקות מצד 

ציווי ה', בתור שליח ה'.
(לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 58)

מארצך וממולדתך ומבית אביך (יב,א)
התורה אינה מזכירה את גדולתו של אברהם (שהכיר 
באור-כשדים,  ה'  קידוש  על  נפשו  שמסר  בוראו,  את 
שהקב"ה  (שקודם  נח  אצל  מוצאים  שאנו  כפי  ועוד), 
צדיק  שהיה  ומספרת  התורה  מקדימה  אליו  דיבר 

ותמים). מדוע?

לאלוקות  ההתקרבות  העמים,  כל  שאצל  לומר,  יש 
אליו.  ומתקשרים  בקב"ה  מכירים  שהם  בכך  תלויה 
לאלוקות  קירובם  עיקר  מתבסס  עם-ישראל  אצל  אך 
וכאן  בהם. בחר  שהקב"ה  כך  על  כיהודים  ומציאותם 
יש רמז לעניין זה – שייחודו של אברהם אבינו כיהודי 
התקרב  שהוא  בכך  מתחילים  אינם  הגדולה  ומעלתו 
ציווה  הקב"ה  וייחדו;  הבדילו  שהקב"ה  אלא  לבורא, 

והוא קיים.
(לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 305)

ויוצא אותו החוצה (טו,ה)
אמר לפניו – ריבונו-של-עולם, נסתכלתי באצטגנינות 
מאצטגנינות  אמר ליה: צא  בן.  להוליד  ראוי  ואיני  שלי, 

שלך, שאין מזל לישראל (שבת קנו)
לומר שאין מזל  התוספות הקשו על זה: איך אפשר 
לישראל, והרי אמרו רז"ל (מו"ק כח) "בני, חיי ומזוני 

– לאו בזכותא תליא אלא במזל תליא"?
מתרץ אדמו"ר הזקן:

שאמרו  ממה  גם  כדמוכח  לישראל,  מזל  שיש  ודאי 
רז"ל (שבת נג) "אדם אית ליה מזלא", וכן – "הכול תלוי 
בחינת  דומה  שאינה  אלא  רפט).  ח"ג  (זוהר  במזלא" 
העולם.  אומות  של  המזל  לבחינת  ישראל  של  המזל 
המזל של אומות העולם הוא – המזלות, שבעים השרים 
נתונים  ואילו ישראל אינם  להם;  שחלק ה'  והכוכבים, 
שלמעלה  בחינת "ַאִין",  הוא  המזלות, ומזלם  לשליטת 
 – "אין  חז"ל:  מאמר  לפרש את  וכך יש  מהשתלשלות. 

מזל לישראל", המזל של ישראל הוא בחינת ה'ַאִין'.
(ליקוטי תורה דברים עא,ד)

והאמין בה' ויחשבה לו צדקה (טו,ו)
ע"ה,  אבינו  שאברהם  בזה  וחידוש  פלא  יש  כלום 
האש,  בכבשן  ה'  קידוש  על  למיתה  עצמו  את  שמסר 

האמין בהבטחת ה' שיהיה לו בן?
אמר אדמו"ר הזקן:

תשוקתו של אברהם היתה שיהיה לו בן שיירש את 
יצא  "אשר  הובטח  זה  ועל  ה'.  בעבודת  עבודתו  דרך 
ממעיך הוא יירשך". אבל הוקשה לאברהם: הלא יצחק 
בטוח  להיות  יכול  אברהם  וכיצד  בחירה,  בעל  הוא 

ממעייני החסידות
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יום שלישי, י"ד מר־חשון
היום נסע הרבי לאוהל, ולכן בסיום תפילת שחרית, לא הכריז הגבאי על זמן תפילת מנחה, אך הרבי 
שכבר החל  ללכת נעצר. מיד ניגש המזכיר הריל״ג והרבי אמר לו שיכריזו שיתפללו מנחה 'ווען מ׳וועט 
זיין פארטיג' (= מתי שיהיו מוכנים). למקווה נסע בשעה 14:00, ובשעה 15:25 יצא לאוהל. לפני היכנסו 

היום,  הנוסעים  לאחד  לצדקה  מטבע  נתן  לרכב 
ובירכו 'נסיעה בהצלחה'.

ושאלו  יונה,  אלי  לצלם  מטבע  נתן  אחר-כך 
הנ״ל  בנו.  עבור  מטבע  לו  נתן  ושוב  בנו,  היכן 

ביקש ברכה, והרבי ענהו 'בשורות טובות'.
מספר  וכעבור  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-19:20 
בקדיש  ומעריב.  מנחה  לתפילת  ירד  דקות 
ה״אמן״  אמירת  את  הק'  בראשו  עודד  האחרון 
בימת  אחורי  עודד לעבר  כשפנה -  של הילדים. 
רבות),  פעמים  קורה  זה  (לאחרונה  התפילה 
הילדים,  לעבר  שוב  עודד  המדרגות  באמצע 
השירה  בעידוד  הק'  לחדרו  בדרכו  והמשיך 

כרגיל.

יום רביעי, ט"ו מר־חשון
בסיום תפילת שחרית הכריז הגבאי שיתפללו 

מנחה 'כשיהיו מוכנים' וכן הכריזו גם למחרת.
'ברכת  בירך  מהזאל  בצאתו  בחודש.  ט״ו  כבכל  לאוהל  הרב י  נוסע  היום 
בישיבת ״תורת  הדרך' 15 מהתלמידים-השלוחים הנוסעים לארה״ק, ללמוד 

אמת״ בירושלים עיה״ק.
'בשעה  הוסיף:  לארה״ק,  הוא  גם  שנוסע  פינסון  יהושע  ר'  הרה״ח  לגבאי 
פון  ברענגען  און  גריס  פריילעכן  א  דארטן  געבן  וועט  איר  ומוצלחת  טובה 
דארטן א פריילעכן גריס' (= תמסרו שם דרישת שלום משמחת ותביאו משם 

דרישת שלום משמחת).
למקווה נסע הרבי ב-13:45. לפני שנכנס לרכב חילק מטבעות לצדקה לעומדים שם.

משהו  עבור  לבנו של הצלם אלי יונה שביקש ברכה  מטבעות לצדקה.  חילק  שנסע לאוהל,  גם לפני 
ענה 'בשו״ט', ועוררו (בשפת המדינה) שיבוא להתפלל עם אביו. ב-15:10 יצא הרבי בדרכו אל האוהל.

ב-18:50 חזר הרבי מהאוהל, וכעבור כמה דקות ירד לתפילת מנחה ומעריב. בסיומם עלה לחדרו הק' 
בעידוד השירה כרגיל.

יום חמישי, ט"ז מר-חשון
ל-770 אך  הרבי חזרה  ב-19:25 הגיע  ל'אוהל'.  נסע הרבי בשעה 14:10 ובשעה 16:05 יצא  למקווה 
נשאר דקה בר כב, כשמעיין בספר רמב״ם, אחר-כך יצא מהמכונית ונכנס לחדרו הק'. כעבור מספר דקות 

נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
'בשורות  ענה  הרבי  עבורו,  ברכה  וביקש  יהודי  עמד  למטה,  המעלית  ליד  בדרכו  התפילה,  בסיום 
טובות'. כן גם למעלה, כשיצא מהמעלית בירך נוסע ב׳פארט געזונטערהייט', וכשביקש ברכה אמר הרבי 

'בשורות טובות'.

יחידות
האדמו"ר מסלאנים

אברהם  רבי  מסלאנים  האדמו"ר  כ"ק  הגיע  זה  ביום 
וינברג  ליחידות אצל הרבי.

טרם התמנותו של הרב וינברג לאדמו"ר, שימש כר"מ 
מהיחידות  בצאתו  שבלוד.  תמימים  תומכי  בישיבת 
ב-770.  הזמן  באותו  ששהו  מתלמידיו  כמה  עם  שוחח 
את  וראה  לביתו  מ-770  הרבי  יצא  הזמן  באותו  בדיוק 
לכך  לב  שמו  (שלא  הבחורים  עם  משוחח  וינברג  הרב 
פניו  על  רבה  רוח  קורת  וניכרה  עליהם)  מביט  שהרבי 

הקדושות של הרבי.

תשמ"ג
י' מר־חשון
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