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מדוע הקדוש ברוך הוא לא ביקר את 
אברהם מיד לאחר הברית?

שיעורים בל קוטי שיחות  // עמוד 4

188273 Levi Freiden, JEM 

הרבי עורר וקרא לכל אחד ואחת להיות 'יהודי של 
הקהל'. בבית המקדש היה זה המלך שקרא באוזני כל 
העם פרשיות מהתורה, "למען ישמעו ולמען ילמדו 

ויראו את ה' אלוקיכם". ב"שנת הקהל" אלה אנחנו, כל 
אחד ואח ת מאיתנו. עלינו האחריות להשפיע ולחזק 
כמה שיותר יהודים ביראת שמים, בתורה ובמצוות.

כל אחד מאיתנו משפיע - במשפחה, בקהילה, בעבודה 
ובכל מקום אחר. ב"שנת הקהל" חובתנו וזכותנו לנצל 

את ההשפעה שבידינו "ליראה את ה'".

ב"ה

זה עניין שלנו!
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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

חב"ד חסידי לאנ"ש שבועי טרס

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

השחר  ברכות  לומר  נהג  הרש"ב  הרבי  מדוע 
בגרטל?  חגור  ולא  בחלון  מסתכל  כשהוא 
אחד  כל  של  האפשרות  על  מיוחדת  הוראה 
מאתנו להתחבר לקדוש ברוך הוא בכל מצב • 

התוועדות עם הרבי.

מדוע  בקלות?  לנו  הולכות  לא  המצוות  למה 
לגלות  נופתע  בקשיים?  כרוכים  טובים  מעשים 
מהמטרה  חלק  אלא  כשל,  לא  שזה  רק  שלא 
לשמה קיבלנו את המצוות • שיעורים בליקוטי 

שיחות.

"שנת הקהל" מניין? – סדרת מאמרים מיוחדת 
העוסקת בבירור המקורות ל"שנת הקהל" מאת 
הרב פרץ בלוי, עורך ראשי הוצאת "חזק" ומנהל 

תיכון חב"ד ירושלים.

המוח שלנו פועל ללא הרף, והמחשבות זורמות 
אומרות  שלנו  המחשבות  מה  הפסקה.  ללא 
עלינו? מניין מגיעות אלינו מחשבות רעות? האם 
אפשר  נמוך?  רוחני  במצב  שאנו  מוכיחות  הן 
לשלוט בהן? איך נגיע למצב שהמחשבות שלנו 

יהיו רק חיוביות? – מכתב מבואר.

פרק מיוחד על הדאגה של הרבי והטיפול האישי 
 • נשיאינו  רבותינו  ה'ציונים' של  בנושא  הקרוב 

ניצוצי רבי.

האם חובה להשאיר אור דולק בחדרים בשבת? 
זמן  וכמה  נרות?  הדלקת  מצוות  שייכת  למי 
צריכים נרות שבת לדלוק? – הלכה עם טעם,

דאתרא  מרא  אשכנזי  מאיר  הרב  הגה"ח  מאת 
ואב"ד כפר חב"ד.

שבו  בחברון  המפואר  הבית  נקרא  מי  שם  על 
שכנה ישיבת "תורת אמת" לפני כמאה שנה, מי 
עוד התגורר בבית ומדוע נאלצו תלמידי הישיבה 
לעזוב אותו כעבור שלוש שנים בלבד • סיפורו 

של "בית רומנו" בחברון
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לקבל ר שמחנו  אשית, 
והמשובים  התגובות  את 
החיוביים על השינוי שנעשה 
"התקשרות",  בגיליון 
שמקפיד לשמר את היין הישן בקנקן 
החדש. בעז"ה נשתדל ונתאמץ להביא 
עוד תוכן חסידי איכותי ולהגיש אותו 

בצורה מושכת עין ולב.

סדרת  לחנוך  שמחים  אנו  השבוע 
אורח,  כותב  מאת  מיוחדת  מאמרים 
עוסקת  הסדרה  בלוי.  פרץ  הרב 
"שנת  למושג  המקורות  בבירור 
ומביאה  מפתיעות  מזוויות  הקהל" 

תגליות מרתקות...

בסדרת  פתחנו  ההלכה  במדור 
פרקים מאת הרב מאיר אשכנזי, מרא 
הדלקת  בנושא  חב"ד,  כפר  דאתרא 
נרות שבת. הפרקים עוסקים במקרים 
ובשאלות הפרקטיים ביותר המצויים 
בכל בית, ומביאים את ההלכה ומנהג 

חב"ד בצורה תמציתית ובהירה.

במדור  הבאנו  מרחשוון  כ'  לכבוד 
הרבי  שבו  מהתוועדות  קטע  הפותח 
הרבי  של  מעניינת  הנהגה  מסביר 
השחר;  ברכות  בקריאת  הרש"ב 
מפרסמים  אנו  רבי"  "ניצוצי  במדור 
המעורבות  על  מאד  מעניינת  סקירה 
ל'ציונים'  הרבי  של  והדאגה  האישית 
היסטוריה  ובמדור  הרביים;  של 
ההיסטורי  סיפורו  מסופר  חסידית 
של "בית רומנו" בחברון עיר הקודש.

את  לקבל  להמשיך  נשמח 
חומרים  לקבל  וכן  תגובותיכם, 

לפרסום במדור "הקהל".



וחמי",  "מורי   -] אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
הנהגתו  אודות  סיפר  הקודם]  הרבי 
נ"ע...  [הרש"ב]  אדמו"ר  כ"ק  אביו,  של 
לא  (א)  השחר:  ברכות  אמירת  שבעת 
היה הרבי נ"ע חוגר אבנט. (ב) היה נוהג 

להסתכל בחלון.

וביאור הענין בעבודת האדם:

לקראת  "הכון   - ענינה  אבנט  חגירת 
לאזור  "צריך  שלכן  ישראל",  אלקיך 
חלציו כשמתפלל", כיון שקודם התפלה 
אבל  האדם.  של  הכנה  להיות  צריכה 
תיכף  להיותה  השחר,  ברכות  אמירת 
בקומו משינתו, קודם העבודה, במעמד 
הוא  הרי   – בלבד  באפו"  ד"נשמה  ומצב 
על  ואף  אבנט.  דחגירת  ההכנה  ללא  גם 
הכנה  ללא  זה,  ומצב  במעמד  גם  כן,  פי 

כלל, ביכולתו לומר ברכות השחר!...

מעלתו  ביטוי  לידי  באה  זה  ובענין 
הבט  מבלי  אשר  יהודי.  של  המיוחדת 
כלל  עצמו  את  הכין  לא  שעדיין  כך  על 
ניעור  זה-עתה  שהרי  השם,  לעבודת 
באפו"  "נשמה  אלא  לו  ואין  משינתו... 
בלבד, מכל מקום, לאחרי שנטל את ידיו 
בכחו  יש  לטומאה  שייכות  לו  אין  וכבר 
ברכות  ומיד  תיכף  לברך  ובאפשרותו 

השחר!

ועוד ענין בזה:

על ידי חגירת אבנט ניתוסף שלימות 
ו)לבו  (ראשו  בין  ד"להפסיק  בענין  גם 
לערוה", כפי שהוא בעבודת האדם. היינו, 
המוח  בין  והפירוד  ההפסק  שנעשה 
וחומריים  גשמיים  ענינים  ובין  והלב 
האדם  שהתעסקות  ערוה).  (שבבחינת 

באופן  להיות  צריכה  הזה  עולם  בעניני 
ולבו  מוחו  ואילו  בלבד,  כפיך"  ד"יגיע 
נעלים  בענינים  שקועים  להיות  צריכים 

ורוחניים.

שחסרה  ומצב  במעמד  שגם  ונמצא, 
אצלו שלימות ההפסק שבין לבו לערוה, 
גשמיים  בענינים  שקועים  ולבו  שמוחו 
(ולא  ראשך"  "יגיע  בבחינת  וחומריים, 
"יגיע כפיך" בלבד) - הנה גם אז יש בכחו 

לברך ברכות השחר!

וחידוש גדול עוד יותר מודגש במנהגו 
בעת  בחלון  להסתכל  נ"ע  הרבי  של 
אמירת ברכות השחר: נוסף לכך שבכחו 
את  לברך  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 
ברכות השחר ללא כל הכנות מצדו, הרי 
ובאפשרותו  ביכלתו  שיש  מזה,  יתירה 
 - בו  ולהסתכל  חלון  לפתוח  אפילו 
הענין  תוכן  מקומות  בכמה  כמבואר 
שיש  מבואר  [בחסידות  דהסתכלות 
שבה  לאלוקות  גבוהה  חיבור  צורת 
הבחינה האלוקית איננה נקלטת בהשגה 
הלב",  והסתכלות  ראייה  "בבחינת  אלא 
שמסתכלים  יונים  לזוג  זאת  ומדמים 
בשיר  הפסוק  שאומר  כפי  זה,  על  זה 

השירים "עינייך יונים"].

והוראה  לימוד  ישנו  אלה  ...במנהגים 
אשר  מישראל.  ואחד  אחד  לכל  כללית 
כאשר  אפילו  שיהיה,  ומצב  מעמד  בכל 
ולא  בלבד,  באפו"  "נשמה  אלא  לו  אין 
עוד, אלא שנמצא בבחינת "יגיע ראשך" 
את  לשבור  ובאפשרותו  בכחו  יש   -
עם  ולהתקשר  חלון,  לפתוח  הכותל, 

הקדוש ברוך הוא!

להסתכל בחלון ולהתקשר 
עם הקדוש ברוך הוא

(משיחת שבת ויקהל-פקודי תשי"ב)

התוועדות עם הרבי

3

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

30
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יגעת 
ומצוות
למה המצוות לא 
הולכות לנו בקלות? 
מדוע מעשים טובים 
כרוכים בקשיים? 
נופתע לגלות שלא רק 
שזה לא כשל, אלא 
חלק מהמטרה לשמה 
קיבלנו את המצוות.  
השיחה המלאה – בל קוטי 
שיחות חלק ה, שיחה 
לפרשת וירא.

ב יקור חולים
מתגלה  ה'  המילה.  ברית  בנושא  מסתיימת  לך-לך  פרשת 
את  מל  ואברהם  המילה,  על  אותו  ומצווה  אבינו  לאברהם 
וירא,  פרשת  שלנו,  הפרשה  ביתו.  בני  ואת  בנו  ישמעאל 

נפתחת במתרחש ימים ספורים אחר כך1:

ֹחם ַהּיֹום. ַתח ָהֹאֶהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא, ְוהּוא ֹיֵשׁ ָרא ֵאָליו ה' ּבְ ַוּיֵ

הפסוק קצר ולא מגלה לנו הרבה, אך חז"ל2 מרחיבים לנו 
את התמונה ומספרים לנו עוד הרבה פרטים. נקרא את פירוש 

רש"י על הפסוק, שמביא את דברי חז"ל:

ר ֶאת ַהחֹוֶלה. ָרא ֵאָליו" – ְלַבּקֵ "ַוּיֵ
דֹוׁש  י ְלִמיָלתֹו ָהָיה, ּוָבא ַהּקָ ִליׁשִ ר ֲחִניָנא: יֹום ׁשְ י ָחָמא ּבַ ָאַמר ַרּבִ

לֹומֹו. ׁשְ ַאל ּבִ רּוְך הּוא ְוׁשָ ּבָ

הסיפור מתרחש יומיים אחרי ברית המילה שעבר אברהם, 
את  חשים  שבו  האחרון  היום  זה  למילתו".  ה"שלישי  ביום 
הוא  ברוך  והקדוש  מהברית3,  כתוצאה  והחולשה  הכאב 
ולשאול  חולים  ביקור  מצוות  את  לקיים  בא  ובעצמו  בכבודו 

בשלומו של אברהם.

לדאוג  זה  חולה  לבקר  חברתית.  מצווה  היא  חולים  ביקור 
שמטפלים בו היטב, לעזור לו וגם לעודד את רוחו, להתעניין 
שביקור  אומרים  חז"ל4  זה.  רק  לא  זה  אבל  אותו.  ולשמח  בו 
ִמִּשִּׁשׁים  ֶאָחד  נֹוֵטל   .  . חֹוִלים  "ִּביּקּור  בריפוי:  מסייע  חולים 
של  האוהל  בפתח  ערך  שה'  חולים  בביקור  וכאן,  ְּבָחְליֹו". 
אברהם – זה היה עוד יותר מזה. ה' לא רק עודד את אברהם 
והקל על כאביו, לא רק לקח חלק מסבלו וכאביו, אלא ממש 

ריפא אותו.

כך כותב הרמב"ןא:

למחלת  ריפוי  השכינה  במראה  לו  שהיה  לומר  בזה  עוד  כיוונו 
אֹור פני מלך חיים". המילה, כי כן ראוי להיות, כדכתיב: "ּבְ

1. בראשית יח, א.
2. ב"מ פו, ב.

בעבור  שבת  מחללים  מסוימים  במקרים  לדוגמה,  הלכתיות.  השלכות  הזו  לעובדה  יש   .3
תינוק שנימול, אך זאת רק אם לא חלפו שלושה ימים מהברית – ראה שו"ע סימן שלט, א.

4. שם ל, ב.

א. בראשית יח, ב – קרוב לסופו (הובא ונתבאר באור התורה ריש פרשת וירא). 
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ה' לא רק שאל בשלומו של אברהם, אלא ריפא 
השכינה  של  הרוחנית  ההתגלות  ממחלתו.  אותו 
הבריאה את אברהם. הוא התאושש וחזר לאיתנו 

בזכות הביקור הזה5.

למה רק בשלישי?
כאן נשאלת שאלה פשוטה מא וד. נקרא אותה 

בלשונו של הרבי:

נתעכב  באמת  מה  מפני  קשה:  ביותר 
אצל  הוא בביקור חולים  הקדוש ברוך 
ביקרו  ולא  השלישי,  ליום  עד  אברהם 

בחוליו קודם לזה?

בהם  תמימים,  יומיים  במשך  היה  ה'  איפה 
המתין  ה'  למה  מהמילה?  ותשוש  חלוש  אברהם 
וערך ביקור חולים רק ביום השלישי, כשהמחלה 
גם ככה עומדת להסתיים באופן טבעי? כשמבינים 
שהביקור של ה' אצל אברהם אושש וריפא אותו, 
השאלה מתחזקת עוד יותר: למה ה' לא בא לבקר 

את אברהם ולרפא אותו הרבה קודם?

ומציעים  הזו  בשאלה  עוסקים  התורה  מפרשי 
לה מספר תשובות. נביא כאן שתיים מפורסמות: 
טורקיה  רבני  מגדולי  מזרחי,  אליהו  (רבי  הרא"ם 
לפני כחמש מאות שנה) מסביר כי היום השלישי 
מהברית הוא היום הכואב והקשה ביותר, כך שה' 
ה"אור  המחלה6.  בשיא  דווקא  הביקור  את  ערך 
החיים" הקדוש (רבי חיים בן עטר, מגדולי חכמי 
שה'  מסביר  שנה)  מאות  כשלוש  לפני  מרוקו 
לא  כדי  טבעי,  באופן  תירפא  שהמחלה  המתין 
לגרום לפרסום מיותר ושמועות סביב מחלתו של 

אברהם7.

ההסבר  ומקורי.  שונה  הסבר  מציע  הרבי  אך 
הזה נותן לא רק מענה נקודתי על סיפור הביקור 
של ה' באוהל אברהם, אלא גם מלמד אותנו יסוד 
השקפתי עמוק מא וד על הגישה לקיום המצוות, 

5. ראו בגוף השיחה ביאור כיצד זה מתיישב עם דברי חז"ל שמלאך רפאל 
בא לרפא את אברהם.

הנחה  על  חולקים  מהמפרשים  רבים  כי  ב')  (אות  השיחה  בגוף  ראה   .6
רפואית זו, ולכן תשובתו של הרא"ם לא מספיקה.

שלא  אבינו  אברהם  את  לבקר  היה  יכול  שהקב"ה  השיחה  בגוף  ראה   .7
בפרסום, ועל כן תשובתו של האור-החיים איננה מספיקה.

שגם רל  וונטי לחיים שלנו.

נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

הימים  בשני  שבאמת  לומר,  יש 
הוא  ברוך  הקדוש  בא  לא  הראשונים 
שלא  כדי  בחוליו,  אברהם  את  לבקר 
בטבע  הבאים  הקשיים  ממנו  לסלק 

מצד קיום המצוהב.

ותשע  תשעים  בן  מיהודי  לחסוך  לא  למה 
יתרפא  שאברהם  רצה  ה'  כי  המילה?  כאבי  את 
בדיוק כמו שהוא היה מתרפא באופן טבעי, ללא 
רגיל  בוגר  אדם  טבעי,  באופן  ניסית.  התערבות 
ימים,  שלושה  של  למשכב  נופל  ברית  שעורך 
של  חולים  ביקור  ומתאושש.  מחלים  כך  ואחר 
הקדוש ברוך הוא מביא א יתו רפואה, כפי שראינו, 
ולכן ה' לא הגיע קודם לבקר את אברהם – בכדי 
גילוי  אמנם  טבעי.  לא  בעיתוי  יתרפא  לא  שהוא 
השכינה הוא זה שריפא בפועל את אברהם, אבל 
על- ריפוי  תהליך  היה  לא  זה  בפועל  בתוצאות 

טבעי, מוקדם או שונה מהצפוי.

מדוע? למה ה' רצה שרפואתו של אברהם תגיע 
רעיון  עומד  הזו  האמירה  מאחורי  טבעי?  באורח 

עמוק מא וד, שמיד נרחיב בו ונסביר אותו.

בדרך הטבע
נתחיל בקריאת הדברים בלשונו של הרבי:

למצוה  ההכנות  המצוות,  קיום  על 
הטבעג  בדרכי  להיעשות  ותוצאותיה, 
הטבע  מן  לעשות  מנת  על   – ידם  ועל 

גופא "כלי" לאלקות.

את  לרפא  רצה  לא  ה'  מדוע  לשאלה  התשובה 
מקיימים  כך  כי  היא:  על-טבעית  בדרך  אברהם 
מצווה  של  התהליך  כל  הטבע.  בדרך  מצווה, 
ולכל  ניסית,  ולא  טבעית  פעולה  להיות  צריך 
אורך התהליך: כשמתכוננים ומכינים מה שצריך 
את  כשמקיימים  המצווה,  את  לקיים  בכדי 
המצווה עצמה, וגם כשמתמודדים עם ההשלכות 
והתוצאות של המצווה. הכול צריך להיות מעשה 

טבעי, ללא התערבות נסית.

 ב. בגוף השיחה הערה 49 מאריך הרבי בכך שלפי ביאור זה מבוארים ה יטב 
הגמרא  דברי  על  שמתעוררת  קושיא  תתורץ  וכן  הפסוק,  על  רש"י  דברי 

(סוטה יד, א). עיי"ש. 

השמן  נס  וכמו  זה,  בשביל  במיוחד  הנס  שנעשה  או  אפשר,  בדאי  מלבד   ג. 
וצע"ק  ניסים.  ממעשה  נהנים  שאין  אף  המן,  את  שאכלו  וכמו  דחנוכה. 

מתוד"ה חטין (מנחות סט, ב). ואכ"מ. 
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מדוע? כי המצוות נועדו להפוך את הטבע עצמו 
ל"כלי לאלוקות".

יותר,  טוב  הדברים  את  ולהבין  להסביר  בכדי 
המטרה  מה  יותר:  עוד  גדולה  בשאלה  נעמיק 
של המצוות? לשם מה ה' ציווה אותנו לקיים את 

המצוות?

לשאלה הזו יש תשובות שונות ומגוונות, כמו: 
כדי שנחיה חיים משמעותיים ומלאים יותר; כי זו 
הדרך לקיים את העולם ולחיות את החיים בצורה 
תגמול  שכר,  תמורתן  שנקבל  כדי  וטובה;  בריאה 
התרחשויות  מחוללות  המצוות  כי  ורוחני;  גשמי 
תשובות  אלה  כל  עליונים.  בעולמות  רוחניות 
התשובה  אינה  מהן  אחת  אף  אך  ויפות,  נכונות 

האמיתית.

בספר התניא8 מבואר כי ה' נתן לנו את המצוות 
כדי שבקיומן נגשים את הרצון שלו לשכון בתוך 
רבות  מצוטט  בחסידות  והחומרי.  הפיזי  העולם 
בהקשר הזה המדרש: "נתאווה הקדוש ברוך הוא 
והתכלית  הסיבה  זו  בתחתונים".  דירה  לו  להיות 
האמיתית של המצוות: לקחת את העולם הגשמי 
שנדמה שאין בו אור אלוקי ולהפוך אותו למקום 

בו הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות.

לכן המצוות בכללן הן פעולות פיזיות וגופניות, 
מעשים שבדרך כלל קשורים גם בחומרים פיזיים 
– תפילין מעור של בהמה, נרות שבת קודש, ציצית 
מחוטי צמר, צדקה בכסף. זה כך מפני שזו הדרך 
כך  בתחתונים",  "דירה  של  התכלית  את  להגשים 
הגשמיים.  הדברים  בתוך  ה'  רצון  את  מקיימים 
מתענגים  או  בסוכה  מתיישבים  אנו  כאשר 
ברוך  לקדוש  מחברים  אנו  טעים,  מאוכל  בשבת 
הסוכה.  של  הגשמי  החומר  ואת  האוכל  את  הוא 
שמכיל  לחפץ  קלף  מפיסת  הופכת  המזוזה  כך, 
קדושה, וכך גם חתיכת הבצק שהפרשנו ל"חלה" 
וסידור התפילה. גם חפצים שעשינו בהם מצווה 
פמוטים  כמו  קדושים,  אינם  הלכתית  ומבחינה 
המצה  לצדקה,  שנתנו  מטבע  או  שבת  לנרות 
לא  כבר  הם  ליולדת,  שהכנו  והארוחה  שאכלנו 
אותו דבר. הם הפכו לכלים שיש בהם אור אלוקי.

גם  המצוות,  קיום  את  שמשרת  מה  כל  גם  וכך 
לביצוע  שתורם  מה  כל  יותר.  רחוקים  במעגלים 
למעשה  הוא  גם   – במכונה  בורג  כל  ה',  רצון 
לוקח חלק קטן בעולם ומקדש אותו. המכשירים 
בעזרתם מכינים את התפילין, השדה בו צומחים 

8. פרק לו ואילך.

בית  או  שלנו  המשרד  ואפילו  למצות,  החיטים 
מרוויחים  שאנו  ומהכסף  עובדים  אנו  בו  העסק 
שרשרת  זו  לצדקה.  נותנים  העבודה  תמורת 
וזו   – בה  חוליה  כל  לקדושה  שמחברת  גדולה 

בדיוק המטרה של המצוות.

לה'  ומחובר  לקדוש  הופך  שלנו  הגוף  גם 
צדקה  המחלקת  היד  המצווה.  קיום  בשעת 
לעניים, הרגליים שהולכות לבית הכנסת, הידיים 
שמדליקות נרות שבת. הא יברים הפ יזיים, הכוחות 
שלנו – כל אלה הופכים להיות כלים לאור אלוקי.

קיום  של  היסוד  את  להבין  נוכל  הזו  מההבנה 
חשובה  במצווה  ידם".  ועל  הטבע  "בדרכי  מצווה 
גם  חשוב  עשינו.  לא  או  עשינו  התוצאה,  רק  לא 
אמורה  שהמצווה  מה  את  הרעיון,  את  להבין 
לקדש  הוא  שהרעיון  מבינים  אנו  ואם  להשיג. 
תוך  אל  האלוקי  האור  את  ולהביא  העולם  את 
המציאות עצמה, אל תוך הגשמיות – אנ ו יכולים 
שנעשתה  מצווה  היא  מושלמת  שמצווה  להבין 
החוקים  ולפי  החוקים  מתוך  טבעי,  באופן 
אנו  כך  שרק  משום  המציאות.  מתנהלת  שבהם 
את  שמכיל  כלי  בתור  גופא"  ב"טבע  משתמשים 
האור של ה', בתור אמצעי שמשרת את רצונו של 

הקדוש ברוך הוא.

התהליך  אורך  לכל  נכון  הזה  שהרעיון  אמרנו 
 – והתוצאות  הביצוע,  ההכנה,  מצווה:  קיום  של 

וכעת נעבור לפירוט שלושת החלקים האלה.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

זיכוך  לפעול   .  . המצוות  שעל  כיון 
הדברים  בתוך  קדושה  ולהמשיך 
הגשמיים שבעולם הטבעי, צריך קיומן 
טבע  שגם  כדי   - טבע  פי  על  להיות 

העולם (לא יתבטל, אלא) יזדכך.

איך היינו מגיבים אילו קיום המצוות היה נעשה 
מופיעים  היו  מהודרים  ואתרוג  לולב  קל.  פתאום 
מאכלי  שבת  בערב  פלאית;  בדרך  בסלון  אצלנו 
הייתה  המפה  השמים,  מן  נוחתים  היו  השבת 
נפרסת מעצמה על השולחן והסכו"ם היה מאורגן 
זה,  את  מדמיינים  אם  מלאכים.  של  צוות  ידי  על 
עדן  בגן  לחיות  קסום.  אידיאלי,  עולם  נשמע  זה 
המצוות  כל  את  לקיים  לנו  שעוזרים  ניסים  של 
טוב  יותר  להיות  יכול  מה  מעבירות.  ולהימנע 

מזה?
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כך.  לחשוב  מפתה  אכן  זה  רגשית  מבחינה 
שהמצוות  הרעיון  את  מפנימים  אנחנו  אם  אבל 
המסקנה  בתחתונים",  "דירה  לבנות  כדי  נועדו 
היא שמצוות בניסים הן ממש לא האידיאל. אולי 
להשתמש  הוא  הרעיון  שכל  מפני  להיפך.  אפילו 
נרות  נדליק  אם  ה'.  רצון  את  לעשות  כדי  בטבע 
מטע  את  קידשנו  לא  פלאי,  זית  בשמן  חנוכה 
שמעל  כוחות  כאן  פעלו  כי  השמן  ואת  הזיתים 
את  החומריות,  את  לזכך  כדי  מלכתחילה.  הטבע 
הגשמיות עצמה, צריך להשתמש בה ולא בניסים 

שהם מלכתחילה מחוץ למסגרת של העולם.

את  נקרא  למצווה.  להכנות  באשר  גם  כך 
הדברים בלשונו של הרבי:

ויתירה מזו: לא רק קיום המצוה עצמה, 
אלא אף ההכנה למצוה צריכה להיות 

על פי טבע. 
וכסיפור הידועד על רבינו הזקן, שעיכב 
ברכת קידוש הלבנה עד שגרם לפקיד 
מקומה  על  הספינה  את  יעמיד  שהוא 
רבינו  העמיד  כבר  לכן  שקודם  (אף 

הזקן בעצמו את הספינה בדרך נס). 
והטעם לזהה, כי רצונו היה שגם ההכנה 

למצוה תהא מלובשת בדרכי הטבע.

הדרך'  'קפיצת  לנו  שתהיה  רוצים  היינו  האם 
לנו  שיגרום  קמע  שנגלה  או  הכנסת,  לבית  בדרך 
להיות ערניים בשיעור תורה? על פניו, מי לא היה 
רוצה? הכול כדי לעשות את המצוות, בצורה קלה 
טעות  שזו  מגלים  אנחנו  כאן  אבל  יותר.  ונוחה 
דרך  וקיצורי  ניסים  מצווה.  מהי  בהבנה  בסיסית 
המצווה,  של  בשלמותה  פוגמים  אפילו  כאל  ו 
התכלית  את  ומפספסים  עוקפים  שהם  משום 
העיקרית של המצוות: להשתמש בטבע כדי להכין 

את המצווה.

הזקן  אדמו"ר  מופלא.  סיפור  לכך  מביא  הרבי 
במרידה  נחשד  כי  הרוסי  בכלא  במאסר  ישב 
הגאולה".  כסלו, "חג  בי"ט  בנס  ושוחרר  במלכות, 
באגם,  המוקף  שמור  כלא  בבית  נכלא  הרבי 
לחקירות  בסירה  נלקח  הוא  המאסר  ובמהלך 
כיפת  תחת  האלה,  הנסיעות  באחת  אחר.  במבנה 
השמיים, רצה אדמו"ר הזקן לערוך קידוש לבנה. 

את  לעצור  אותו  שליווה  מהסוהר  ביקש  הוא 
כהלכתה,  הלבנה  את  לקדש  שיוכל  כדי  הסירה, 
בעמידה ובכוונה. הסוהר סירב, ואז חולל הרבי נס 
והסירה נעצרה במקומה לפרק זמן מסוים ואחר 
לעצור  הסוהר  הסכים  אז  לשוט.  המשיכה  כך 
בעצמו את הסירה, ורק אז הרבי נעמד לקדש את 

הלבנה.

על פניו, הסיפור הזה מוזר: אם בכוחו של הרבי 
יעצור  שהסוהר  ביקש  למה  הסירה,  את  לעצור 
שפחות  כמה  לערב  צריך  הוא:  ההסבר  אותה? 
כמו  למצווה,  בהכנות  גם  המצוות.  בקיום  ניסים 
ולומר  אחד  במקום  לעמוד  יהיה  שאפשר  לדאוג 
קידוש לבנה – צריך לעשות את זה באופן טבעי. 
אז  הסירה,  את  לעצור  זה  בשביל  צריך  ואם 
בכוחות  לא  סירה,  שעוצרים  כמו  אותה  עוצרים 
בכוחו  להשתמש  היה  צריך  הרבי  על-טבעיים. 
כדי לעצור את הסירה, משום שלא הייתה ברירה 
הסוהר  את  לשכנע  הייתה  המטרה  אבל   – אחרת 

שילחץ על הברקס בעצמו ויעצור את הסירה.

של  לתוצאות  לאחרי,  שנוגע  במה  גם  כך 
המצווה. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

וכשם שכך הוא בנוגע להכנות למצוה, 
כן הדבר גם בנוגע לתוצאות מן המצוה 
בנס  להשתמש  שאין  אחד) –  (ומטעם 
על מנת לסלק את הענינים המוכרחים 

להסתעף על פי טבע מקיום המצוה.

ובעקבות  הכנסת  בית  את  וסידרנו  שטפנו  אם 
בליל  כוסות  ארבע  של  היין  אם  התעייפנו,  זה 
תורה  בשמחת  רקדנו  אם  אותנו,  התיש  הסדר 
והרגליים כואבות – אל לנו לחכות לנס שיאושש 
אותנו. להיפך, כל העניין הוא לעשות את המצווה 
כתהליך טבעי. ואם התוצאה של ריקוד היא כאב 

רגליים, כך יהיה.

אברהם.  של  לרפואתו  נחזור  הזו  התובנה  עם 
ה' לא רצה שאברהם יתרפא מחולי המילה באופן 
מפני   – טבעית  בצורה  ורק  אך  אלא  טבעי,  על 
שכל התכלית של המצוות היא להאיר את הטבע, 
מתנהל  שלפיהם  ובכללים  בחוקיות  להשתמש 
בין  אומר,  וזה  ה'.  רצון  את  לעשות  בכדי  העולם 
עם  טבעיים  כלים  באותם  להתמודד  גם  היתר, 
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התוצאות של המצוות.

מילה  ברית  הרגילים,  הרפואיים  הכללים  לפי 
ולחולשה  לכאבים  וגורמת  הגוף  את  מחלישה 
להתמודד  צריך  אז  כך,  זה  ואם  ימים.  מספר  של 
זה  ככה  כי  ימים,  שלושה  חולה  להיות  זה.  עם 
כשעושים ברית. אם ה' היה מגיע קודם, זו הייתה 
התערבות על טבעית בתוצאות של  המצווה – וזה 
שמצווה  אותנו,  ללמד  רוצה  שהתורה  מה  בדיוק 
בדרך  סוף,  ועד  מתחילה  ולחוות,  לעשות  צריך 

טבעית ולא נסית.

לא לחסוך מאמץ

שלא  הפשוטים  האנשים  לנו,  אומר  זה  מה 
 – על-טבעיים?  כוחות  להם  ואין  ניסים  מחוללים 

נקרא את המשך הדברים בלשונו של הרבי:

טבע  פי  על  שכאשר  מובן,  ומזה 
מסויימים  בקשיים  המצוה  כרוכה 
המצוה  בקיום  הם  הקשיים  אם  (בין 
או  למצוה  בהכנה  הם  אם  ובין  גופא, 
לסלקם  אין  ממנה),  הבאות  בתוצאות 
או להחלישם באופן בלתי טבעי – דאם 

כן הרי ישנו חסרון בשלימות המצוה.
"לחפש"  שיש  הדברים  פירוש  ואין 
אשר  הקשיים  שאותם  אם  כי  קשיים, 
דבר  לעשות  אין  טבע,  פי  על  ישנם 
מנת  על  מהטבע  שלמעלה  בדרך 

להסירם.

קל  תמיד  שלא  לעשות,  מה  היא,  המציאות 
במניין  לשחרית  בוקר  כל  לקום  מצוות.  לקיים 
כיבוד  על  תמיד  לשמור  לעבודה,  שיוצאים  לפני 
אב ואם גם במצבים לא פשוטים, לא לדבר לשון 
כחמורה.  קלה  שבת  הלכות  על  ולשמור  הרע 
לפעמים גם לא פשוט להתמודד עם ה'אחרי' של 
בתגובה  אחרים  אליי  מתייחסים  איך   – המצווה 
ונפשית,  פיזית  מרגיש  אני  איך  שעשיתי,  למה 
זו  מצוות  לשמור  אתגרים.  ואחד  אלף  ועוד 

מחויבות, וזה לא פעם קשה.

השאלה היא איך מתמודדים עם זה: בדרך נס, 
מביקור  לומדים  שאנחנו  ומה  הטבע.  פי  על  או 
ב"שלישי  אבינו  אברהם  אצל  ה'  של  החולים 
מתמודדים  במצווה  קושי  שעם  זה  למילתו" 
בדרך הטבע, לא בהוקוס פוקוס. כמובן, אם אתם 
להשתמש  לא  אומר  זה  מופת,  ובעלי  צדיקים 

ובעיות  אתגרים  לפתור  בשביל  שלכם  בכוחות 
ורובנו   – לא  ואם  המצוות.  לקיום  שקשורים 
את  לשנות  בעיקר  אומר  זה   – הסתם  מן  כאלה, 
התפיסה ואת הגישה. לא לנסות למצוא פטנטים 
איך לעקוף בעיות, ולא להרגיש שהקשיים בקיום 
המצוות הם כשל או תקלה שעדיף היה בלעדיהם. 
ואולי גם זה אומר לא לבקש בתפילה שה' יפתור 
שנזכה  למשל:  נס,  בדרך  הבעיות  כל  את  לנו 
בלוטו כדי שנוכל לקנות את האתרוג הכי מהודר.

נדגיש. זה לא אומר לחפש לעשות את המצווה 
כמה שיותר קשה. לבחור דווקא את היין שיהיה 
או  הסדר,  בליל  אתו  להתמודד  קשה  הכי  לנו 
להקים את הסוכה עם פטיש ומסמר במקום עם 
זה  שני  מצד  אבל  לא.  ממש  חשמלית.  מברגה 
לעקוף  לחפש  ולא  מהקושי  לברוח  לא  גם  אומר 
אותו. להתמודד בדרכים נורמליות, כמו שהעולם 

עובד.

בדרך  המצוות  רעיון  של  ההפנמה  וכאמור, 
הטבע אמור לגרום לנו לשנות גישה. לא לרטון על 
כך שהמצוות דורשות מאמץ ולפעמים גם יש להן 
השלכות. זאת מפני שכל העסק של קיום המצווה 
הטבע  את   – הטבע  ואת  החומר  את  לקדש  נועד 
של הגוף שלנו, את הטבע של העולם שלנו. לכן 
הגישה לעשיית מצוות צריכה להיות מלכתחילה 
מתוך ידיעה שהקושי הוא חלק מהחבילה, ואולי 

אפילו לשמוח על כך.

לנקות  שצריך  זה  על  "אוף"  לעשות  אפשר 
מאושר  להיות  ואפשר  מחרקים,  עלים  ירקות 
ודקדקנות  מאמץ  דורשת  כשרות  ששמירת  מזה 
ג'וקים  יש  בעולם  כי   – לפרטים  לב  ותשומת 
קטנים שאוהבים חסה, וכשאני מנקה את החסה 
המסגרת  בתוך  פעלתי  ה',  רצון  על  לשמור  כדי 
של העולם, בדיוק כמו שה' רוצה. ככל שהמאמץ 
אומר  זה   – יותר  גדול  שהקושי  ככל  יותר,  גדול 
שהמצווה שאני עושה 'מעורבת' עוד יותר בכללי 
העולם ובטבע של 'איך הדברים עובדים', ולכן זו 

דווקא סיבה לשמוח.

יעלה כמה שיעלה
נותן  כאן,  אותנו  מלמד  שהרבי  הגדול  החידוש 
יהודי  כל  אצל  שקיימת  להתלבטות  מענה  לנו 
מצווה?  על  להוציא  כסף  כמה  מצוות:  שומר 
לא  לוכד  וזה   – משמע  תרתי  יקרות,  המצוות 
אחד,  מצד  פנימית.  בהתחבטות  אנשים  מעט 
קשה  שני,  מצד  ערך.  ובעלות  חשובות  המצוות 

8



להוציא הרבה כסף. זו דילמה שמתמודדים איתה 
פשוטות  מזוזות  לקנות  עדיף  האם  מעט.  לא 
כאב  ולחוש  יקרות  מזוזות  לרכוש  או  ובשמחה, 
בכיס? האם להשקיע בארבעת המינים יקרים, או 
במתנה  דווקא  ולהשקיע  יותר  פשוט  סט  לקנות 

יפה לחג?

המצוות  של  העמוק  הרעיון  את  כשמבינים 
כתכלית להגשמת ה"דירה בתחתונים", ברור מה 
הקושי  אבל  כסף,  הרבה  לשלם  קשה  התשובה. 
הוא חלק מהעניין. לדברים יש מחיר, וגם למצוות 
כדי  כסף  הרבה  לשלם  מוכנים  אנחנו  מחיר.  יש 
שלא  ראשונה  יד  רכב  לקנות  מותגים,  ללבוש 
ועסיסיים.  טריים  פירות  ולקבל  בעיות  עושה 
במצוות  גם  רהיטים,  או  בגדים  ברכישת  כמו 
עולה  וזה   – והמהודר  והאיכותי  הטוב  על  נלך 
עולה,  שהיא  כמה  מצווה  על  כשמשלמים  כסף. 
מכניסים את הקדוש ברוך הוא אל תוך הטבע, אל 
תוך השוק, הארנק והכסף. כשניגש לקנות מזוזה, 
אתרוג או מצות לפסח, לא נחפש קומבינות, סוג 
עליהם  נשלם  בחינם.  עודפים  או  מחיר  בחצי  ב 

כמה שהם עולים.

לקיים  צריך  שמצוות  כתוב  הקדוש9  בזוהר 
רוח  ובחינם.  בריקנות  ובמגנא",  "בריקנייא  לא 
הקדושה שורה על האדם רק כשהוא משלם על 
בקבלה  בחינם.  אותה  משיג  כשהוא  ולא  מצווה, 
כדי  עד  בנושא,  מאד  חריפים  דברים  כתובים 
לברך  ראוי  לא  שזה  אומרים  שהמקובלים  כך 
חלק  בחינם.  שקיבלת  תפילין  או  אתרוג  על 
מהפוסקים אפילו כתבו כך להלכה, שעל מצווה 
צריך לשלם. מה שלמדנו כאן נותן לנו את היסוד 

העמוק שמאחורי הדברים.

צדיקים  על  סיפורים  שני  מביא  הרבי  בשיחה 
עוד  גבוהה  לדרגה  העניין  את  שלקחו   גדולים 
יותר: לא רק שהם שילמו על מצווה, הם שילמו 
כל מחיר שנקבו בו המוכרים, בלי להתמקח ובלי 
לנהל משא ומתן , ובלי לחפש מקום אחר לקנות 

בו את המצווה.

9. פרשת תרומה, קכח, א.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

האריז"לו,  דבר  על  המסופר  תוכן  וזהו 
מחיר  על  מלהתמקח  נמנע  שהיה 
משלם  והיה  מצוה,  עבור  התשלום 

עבורה כפי שדרשו ממנו לשלם.
(ככל  נרמזת  האריז"ל  של  זו  הנהגה 
בנגלה  גם  התורה)  פנימיות  עניני 
דתורה: מסופר בגמראז על רבן גמליאל 
"להודיעך  זוז,  באלף  אתרוגח  שקנה 

כמה חביבות מצוותט עליהן"י.

האריז"ל היה קונה את המצ וה במחיר הראשון 
חכמי  (מגדולי  גמליאל  רבן  ועל  לו.  שהציעו 
השני)  הבית  חורבן  אחרי  קצת  שחי  המשנה, 
בספינה  הפליג  הוא  שפעם  הגמרא  מספרת 
והגיע חג הסוכות, ולא היו אתרוגים למכירה על 
החזיק  הגויים  האונייה  מנוסעי  אחד  האונייה. 
או  למאכל  בו  להשתמש  ותכנן  אתרוג,  במקרה 
מחפש  גמליאל  שרבן  הגוי  כשראה  לתיבול. 
ממנו  ודרש  אותו  לסחוט  החליט  הוא  אתרוג, 
מחיר מופקע של אלף זוז. זה כמו לקנות אתרוג 
את  שילם  גמליאל  ורבן  קטנה.  דירה  של  במחיר 

מלוא הסכום, כדי לזכות לקיים את המצווה.

לגבי  פרופורציה  לנו  נותנים  הללו  הסיפורים 
כדי  לפעמים  נכון,  מצוות.  על  כספית  השקעה 
לשמור שבת אנחנו מוותרים על טיסה ומפסידים 
הרבה כסף. לפעמים יש פער מחירים גדול מאוד 
לבין  מהודר,  בהכשר  כשרה  שווארמה  מנת  בין 
מנת השווארמה הנמכרת בדוכן הסמוך. זה יכול 
צריך  שבאמת  מה  אבל  בלב,  צביטה  לנו  לעשות 
בלי  כסף,  שילמנו  שניצחנו.  שנרגיש  זה  לקרות 
לחסוך ובלי לתחמן – כדי לקיים את רצון ה' מתוך 

הטבע.

 ו. בטעמי המצות פרשת ראה מצות הצדקה. והעילוי בהנהגת האריז"ל לגבי 
הנהגת כל אחד ואחד בזה ע"פ הזהר – שאפילו ע"י פעולות שבטבע (משא 

ומתן וכיו"ב) לא רצה לבטל או למעט כו'. 

 ז. סוכה מא, ב. 

 ח. כן הוא בתוס' ורא"ש ב"ק ט, ריש ע"ב. סמ"ג מ"ע מד – הובא בב"י או"ח 

סתרנ"ו. (ולהעיר מזהרי חמה לזהר ח"ב קכח, א: כשקונים אתרוג כו'). 

 ט. ומזה ראיה שזהו ענין כללי באופן קיום המצוות ואינו שייך לתוכן המצוה 
פרטית (דנטילת ד' מינים), ולכן נלמד מזה בפשיטות לכל המצוות. (ולהעיר 

מיש"ש (הובא במג"א או"ח שם סק"ב) לענין שליש בהידור מצוה). 

 י. ראה בגוף השיחה הערה 36 תיווך הביאור שבפנים עם דברי התוס' שם. 
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ישמעו
למען 

ילמדו
 ולמען 

הבימה לנושאי שנת הקהל

דוע לכולנו כמה השקיע הרבי בהחדרה י
ומשמעותה  הקהל  מצוות  של  והפצה 
יום  לסדר  הפיכתה  כדי  עד  בימינו,  גם 
קבוע ומתמשך להפצת יראת ה' – "למען 
ישמעו ולמען ילמדו ושמרו לעשות את 
ליראה  ולמדו  הזאת...  התורה  דברי  כל 

את ה' כל הימים".

חדש  באור  המצ וה  את  מאיר  בשיחותיו  הרבי 
ומשנה את התפיסה לגביה בצורה מהפכנית. אך 
של  ביותר  הבולט  שהחידוש  נראה  הכול  מעל 
של  הזמן  הרחבת  בעצם  הוא  זה  בהקשר  הרבי 
שבבית  אף  על  והמנהג.  החובה  ובימינו:  המצו ה, 
המקדש התקיים מעמד ההקהל פעם אחת לשבע 
סוכות, הרבי  של  טוב הראשון  שנים במוצאי יום 
אותה  להמשיך  יש  דברים  של  במהותם  כי  דורש 
בפעולות ממשיות של "הקהלה" במשך כל השנה 
הראשונה של מחזור השמיטה, ואף להוסיף בזה 

מיום ליום במשך כל השנה.

כחלק מהחדרת מושג זה, טבע הרבי את מטבע 
הלשון: "שנת הקהל". לאמור: כל השנה כולה היא 

בסימן הקהל.

קריאת הקודש הראשונה של הרבי על "הקהל" 
ב"שלשלת  שמופיע  כפי  תשכ"ז,  בשנת  הייתה 
היחס" שבתחילת לוח היום יום: "מכריז שהשנה 
ל"הקהיל"  מעורר  לזה  ובקשר  שנת "הקהל"  היא 
זכינו  לאחריה  נשיאינו".  רבותינו  דרושי  כל 
 – השביעי  בדור  נוספות  הקהל"  "שנות  לשלוש 

תשל"ד, תשמ"א, ותשמ"ח.

מעניין לראות כי המושג "שנת הקהל" – במסר 
השימוש  זה  ולצד  השנה"  כל  במשך  "הקהל  של 

כולה –  השנה  של  כסימנה  הקהל"  ב'מותג' "שנת 
הלך והתעצם עם הזמן.

השיחות,  של  שהפרסומים  להבחין  ניתן  כך 
עם  ויותר  יותר  להופיע  החלו  וכו',  המאמרים 
דבר,  ובפתח  בשער  הקהל"  "שנת  המושג  סימון 

בציון תאריך ההוצאה לאור.

יותר  עוד  מוחשית  בצורה  זאת  לראות  ניתן 
בסקירת המכתבים הכלליים של הרבי. התבוננות 
במכתבים אל  ו על רצף הזמן מראה קודם כל ששנת 
תשכ"ז היא שנת הייסוד של "מבצע שנת הקהל". 
הדבר מונח על סדר היום במכתבים הכלליים של 
הכללי  במכתב  מרכזי.  מאוד  באופן  שנה  אותה 
ל"ימי הסליחות תשכ"ו" כותב הרבי בהרחבה על 
כך, והוא ממשיך בכך ב מכתבים של כל אותה שנה 

עד לסיומה במכתב של ימי הסליחות תשכ"ז.

נמרצת  בהסברה  החל  הרבי  תשל"ד  בשנת 
בשטורעם  כולה  השנה  במשך  הקהל  אודות 
במכתביו  היטב  מתבטא  הדבר  כאן  כשגם  גדול, 

הכלליים במשך כל השנה.

של  את המכתבים הכלליים  לסקור  נמשיך  אם 
כבר  כאן  השלישית,  ההקהל  שנת  תשמ"א,  שנת 
הכתובת  שלב.  עולה  הקהל"  "מבצע  את  נראה 
"שנת הקהל" כבר מתנוססת בשורת התאריך של 

כל המכתבים באותה שנה!

ב"שנת הקהל" העוקבת, תשמ"ח – כבר מופיע 
בשורה  התאריך  בשורת  הקהל"  "שנת  הציון 
מודגשת בפני עצמה, ובתוספת הערה שמסבירה 
בקודש  כדרכו  הרבי  הזה.  בביטוי  השימוש  את 
הנגלה  בעולם  אותם  ומגבה  הדברים  את  מבסס 

שבתורה – ועל כך בפרקים הבאים בעז"ה.

"שנת הקהל" מניין?
סדרת מאמרים מיוחדת 

העוסקת בבירור המקורות ל"שנת הקהל"
מאת הרב פרץ בלוי, עורך ראשי הוצאת "חזק" ומנהל תיכון חב"ד ירושלים
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במה שכותב שנבוך הוא בענין מחשבות והרהורים נחותים ורעים
המבלבלים אותו בעת תפלתו.

חסידות  בספרי  ובפרט  הקדושים,  בספרים  המבואר  פי  על  הנה 
ומוסר העוסקים בנפש האדם, ברובא - לרוב, באים מחשבות אלו 

מפעולות בלתי רצויות בעבר, ולכן יש לפעול בשני מישורים:

 - שזוהי  המבלבלות,  למחשבות  ַהְּיעּוָצה  העצה  עם  ביחד  (א) 
ידי  על  מהן,  מוחלטת  התעלמות  הדעת  היסח  היא  לזה  שהעצה 

תקיעת המחשבה בעניני תורה ומצות וטהרה בכלל,

ענין  כן  גם  שולל  התעלמות,  של  בטקטיקה  זה  שימוש   – (וזה 
המלחמה במחשבות המבלבלות על ידי הוכחה לעצמו איך שהעניין 
שחושב עליו הוא בלתי רצוי ומגונה, כי לא זה הענין דהיסח הדעת 

כמובן),

(ב) הנה ביחד עם זה צריך לפעול במישור נוסף, על מנת לאבד 
הנה הדרך  שבעבר,  רצוי  הבלתי  - ההשפעה של המעשה  הרושם 
שהיא  הבסיסית,  בתשובה  החזרה  על  שנוסף  היא,  זאת  לעשות 
[מצוות  להבא"  על  טובה  וקבלה  העבר  על  גמורה  ד"חרטה  הענין 
התשובה מורכבת משני חלקים: הכרה בחומרת החטא וחרטה עליו, 
והחלטה להשתנות מכאן ולהבא], צריך להיות גם כן ענין ה'משקל' 
- עשיית מעשים טובים בעוצמה זהה לעב ירה, וריחוק - יתר זהירות

באותו השטח בו היתה הפעולה הבלתי רצויה והמגונה.

ענין  או  מצווה  אי-עשיית  טוב  בועשה  חסר  היה  באם  ולדוגמא, 
היפך דסור מרע עשיית עבירה במצוה פלונית מסויימת - יש להוסיף 

הידור בזה מכאן ולהבא,

כך  לגמרי,  אחר  במצב  העב ירה  בשעת  האדם  היה  ואם 
שהמכשולים האמורים הם במצוה שעתה אינה שייכת אל הנכשל, 
יש להשפיע על אלו שעדיין שייכים לזה, שהם יוסיפו הידור בקיום 
בזה"  זה  ערבים  ישראל  ש"כל  וכיון  זו.  מסויימת   - מסוימה  מצוה 
וכל אחד נושא את האחריות עבור כולם, הנה זוהי - ההשפעה על 
אחרים באותו תחום, נחשבת גם היא לתשובה - תשובת המשקל,

ועוקרת את הרושם דהענין הבלתי רצוי.

בכלל, בכדי שתהיה התפלה מקובלת לפני ה' יותר, נכון להפריש 
איזה פרוטה לצדקה לפני התפלה בכל יום חול,

וישתדל שתהיה התפלה בטהרת הגוף על ידי טבילה במקוה לעת 
הצורך,

וגם כשנאלצים להתפלל ביחידות, יש להתפלל במקום שהצבור 
מתפללים - בית כנסת וכדומה, ששם האויר מזוכך יותר.

מכתב מבואר

המוח שלנו 
פועל ללא הרף, 

והמחשבות זורמות 
ללא הפסקה. מה 
המחשבות שלנו 

אומרות עלינו? 
מניין מגיעות אלינו 

מחשבות רעות? 
האם הן מוכיחות 

שאנו במצב רוחני 
נמוך? אפשר 
לשלוט בהן? 

איך נגיע למצב 
שהמחשבות שלנו 
יהיו רק חיוביות? 

שליטה 
במחשבות
(אגרות קודש, חלק טו, אגרת ה'תז)
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האוהלים הקדושים
הדאגה המיוחדת של הרבי והטיפול האישי הקרוב בנושא 

ה'ציונים' של רבותינו נשיאינו

שחרית,  תפילת  אחרי  תש"נ,  תשרי  ו'  ביום 
התייצבו לפני הרבי ר' אבי טאוב ור' דוד נחשון, 
שבמהלכה  חשאית  משליחות  שחזרו  לאחר 
נשיאינו  רבותינו  ציוני  על  'אוהלים'  הקימו 
על  אוהל  זה  ובכלל  ואוקראינה,  רוסיה  ברחבי 

ציון אביו של הרבי באלמא-אטא שבקזחסטן.

הרבי ביקש לקבל מידם אישית את ה'מפתח' 
בו  ניכרה  המפתח  לידיו  כשנמסר  לאוהל, 
רב  חלקם,  "אשרי  אמר:  ואז  גדולה  התרגשות 
שכרם, גדול זכותם על שהתעסקו באוהלים של 
להגיע  נצטרך  ושלא  וקדושים  צדיקים  הרביים 
לזה – על-ידי שיהיה 'הקיצו ורננו שוכני עפר'".

שבת  בהתוועדות  מכן,  לאחר  משנה  יותר 
פרשת ואתחנן תנש"א (התוועדויות תנש"א כרך 
בלשונו,  כך  "פלא",  הרבי  הזכיר   ,(135 עמ'  ד, 
אנ"ש  "כינוס  ממש:  ימים  באותם  שהתרחש 
בעיירה  רוסיה...  במדינת  שיחיו  והשלוחים 
ציוני  על  להשתטח  כדי  גם  כולל  ליובאוויטש, 
קודש של רבותינו נשיאינו ששם מנוחתם כבוד, 
וגם על הציון הקדוש של אבי-אדוני-מורי-ורבי 

ז"ל...".

החדשה,  המהפכה  של  תוצאותיה  אלו  היו 
"שאותה  שם):  (בהמשך  הרבי  שהתבטא  כפי 
מו"ח  כ"ק  של  פעולותיו  מדינה שלחמה נגד 
חוצה,  והמעיינות  התורה  בהפצת  אדמו"ר... 
שלוחיו  תלמידיו,  את  ומכבדת  מארחת 
התורה  בהפצת  ואורחותיו  בדרכיו  וההולכים 

והמעיינות חוצה".

שיקום אוהלי צדיקים
אוהלי  במצב  הטיפול  על  ראשון  אזכור 
בי'  תשי"ב.  בשנת  כבר  אנו  מוצאים  הקודש, 
החסיד  לרב  כותב  הרבי  שנה  באותה  אלול 
והשמירה  השיפוץ  בנושא  איידלקופ  יונה  ר' 
נשיאינו  רבותינו  של  הקדושים  הציונים  על 
לי  אי-אפשר   – ברוסיה  האוהלים  "בעניין  כי 

להחליט, טרם אדע ההוצאות שבזה".

הרבי  תשי"ד,  אלול  בכ"א  כשנתיים,  כעבור 
עמ'  שסא  גיליון  ('התקשרות'  שוב  לו  כותב 
כותב  בו  אלול,  מי"א  מכתבו  על  "במענה   :(14
לאוהלי  בנוגע  להתעסק  שהתחיל  מה  אודות 
קודש אשר במדינתנו לפנים, וכבר דיבר בכמה 
שיהיה  יתברך  מהשם  ויהי-רצון  וכו',  משרדים 

להצלחה".

תשע"ב,  הגולה,  (בתוך  תשט"ז  בשנת  בערך 
באמצעות  כסף  סכום  הרבי  שיגר   (277 עמ' 
שביקרה  הברית  מארצות  רבנים  משלחת 
הציון  סביב  חומה  לבנות  כדי  שיועד  ברוסיה, 
הרב  כי   (226 עמ'  (שם,  מסופר  עוד  ברוסטוב. 
חדשה  דלת  הציב  שטיינגרט  שלום  ר'  החסיד 

ל'אוהל' ועותק של המפתח הועבר לרבי.

מיוחד  שליח  שיגר  אף  הרבי  תשכ"ה  בחורף 
ישיבה  בחור  כ"ץ,  בנימין  ר'  היה  זה  לרוסיה. 
כשלושה  נמשכה  ושליחותו  ימים,  באותם 
היה  עליו  שהוטלו  התפקידים  אחד  חודשים. 
לבדוק את מצב האוהל ברוסטוב, מקום מנוחתו 

כבוד של הרבי הרש"ב.

טאוב  אבי  ור'  נחשון  דוד  ר'  של  פעילותם 
כך  המ"ם.  שנות  בסוף  יותר,  מאוחר  הייתה 
ואילך):   278 עמ'  (שם,  נחשון  הרב  מספר 
האמצעי  אדמו"ר  של  ב'אוהל'  "כשעסקנו 
את  לעשות  איך  הרבי  את  ושאלנו  בנייז'ין, 
תוכן  היה  (זה  בכתב  הרבי  ענה   – וכו'  המצבה 
יבקש  "בשמי  המדויקות):  המילים  לא  המענה, 
ויחליטו  שישבו  אנ"ש  ומזקני  חב"ד  רבני  מוועד 
את  בעיגול  הקיף  אף  הרבי  בזה".  ובכיוצא  בזה 

המילה "בשמי", לסמן הדגשה".

המשיך  ברוסטוב,  הרש"ב  הרבי  לציון  באשר 
וסיפר הרב נחשון, "כששאלנו, כמה ימים לפני 
כ"ב שבט תשמ"ח, הרבי לא ענה. מאוחר יותר 
בעבר.  שהיה  כמו  הציון  את  שיעשו  הרבי  ענה 
ובשנת  תשמ"ט,  בשנת  המצבה  את  העמדנו 
שם.  שעמד  העץ  את  והורדנו  חזרנו  תש"נ 
במלחובקה  הוכנו  שעליה  והכתובת  המצבה 

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי
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הורדנו  ובמנוף  במשאית,  לרוסטוב  הובאה  והיא 
אותה אל תוך האוהל".

הפרסום עלול להזיק
לדאוג  הרבי  ביקש  רבות  שנים  במשך 
שההתעסקות בענייני קברי צדיקים בכלל, ואוהלי 
רבותינו נשיאינו במיוחד, לא תהיה באופן העלול 
להזיק ליהודי רוסיה. על מידת הזהירות ושקילת 
שיבולע  מחשש  הצדיקים,  באוהלי  ההתעסקות 

ליהודי רוסיה, למדים אנו מהמאורע הבא.

הרבי  אצל  ליחידות  נכנס  תשל"ז  טבת  בחודש 
(פיטר)  יעקב  בן  מאיר  פנחס  ר'  היהודי  העסקן 
מקורב  שהיה  אנגליה,  יהדות  מנכבדי  קלמס, 
לפני  רוסיה.  יהדות  בענייני  רבות  והתעסק  לרבי 
עמ'  תשנ"ז,  שמי"ר,  תנחני',  הרבי  ('עצת  היחידות 
74) הכניס ר' פנחס מכתב לרבי ובו דיווחים רבים 

וגם שאלות.

בין השאר ציין כי לפעיל יהודי ידוע ברוסיה יש 

אנשים  קבוצת  בעזרת  לילה,  בין  לשקם  תוכנית 
מגרוזיה, את המבנה הקטן (בגודל עשרה מטרים 
מנוחתו  מקום  על  אז  שעמד  הכול)  בסך  רבועים 

של הבעל שם טוב באוקראינה.

אותו  את  להניא  האם  הרבי  את  שאל  פנחס  ר' 
מפני  אותה,  לבטל  לו  ולגרום  מהתוכנית  יהודי 
מלהרגיז  להיזהר  הצורך  על  דיבר  שהרבי  שידע 

את שלטונות ברית המועצות.

פעולתו  התוקף.  בכל  "כן,  לו:  השיב  הרבי 
הקברות  בתי  כל  את  ותסכן  נחוצה,  איננה 
של  לידיעתם  שהובאו  אלה  את  במיוחד  ברוסיה, 
וציון  מווילנה  הגאון  של  הציון  כגון  הסובייטים, 
אדמו"ר הזקן. ככל שהדברים נעשים יותר בשקט 
במיוחד  בפרסום,  תועלת  שום  אין  יותר].  [טוב 
של עובדות מוגמרות. אולי זה טוב לטלוויזיה, אך 
היהודים יצטרכו לתת על כך את הדין בכל רחבי 

רוסיה".

הרבי המשיך ואמר כי "המצבה המדוברת תהיה 
אף  יהרסוה,  ולא  תוקם  אם  אפילו  שכן  כישלון, 
אחד לא יורשה לבוא לבקר שם, ולאיש בקרמלין 
תהיה עוד תמונה להוסיף לתיקים [מי שיבקר שם 
בכל זאת יסתכן ויתועד על ידי שירותי הביון של 
אחדים  רובלים  תמורת  כיום,  המועצות].  ברית 
מקייב,  בדרך  המונית,  נהג  את  לשכנע  אפשר 

לבקר שם בחשאי".

פגיעה בקודש
ב'ציון'  במזיד  זדים  פגעו  תשל"ז  שבט  בחודש 
שם  הדביקו  השאר  בין  יורק,  בניו  הריי"צ  הרבי 

פשקווילים וכתבו דברי נאצה נגד הרבי.

(שיחות  בשבט  בט"ו  ההתוועדות  במהלך 
התבטא  ואילך)   465 עמ'  אף  כרך  תשל"ז  קודש 
"אם  ואמר:  העניין  על  מא וד  רבה  בחריפות  הרבי 
מדי...  מעט  זה  יהיה  המצער",  "דבר  להתבטא 
אנשים  של  החיים'  ב'בית  מדובר  היה  אם  אפילו 
פשוטים לגמרי... מובן ופשוט לכל בר דעת ולכל 
איש מישראל , ואפילו גם שאינם בני ברית (גויים) 

מבינים זאת...".

בלתי  התנהגות  על  בהרחבה  סיפר  הרבי 
בסביבות  ברוסטוב  בעבר  שהתרחשה  הולמת 
ה'ציון' של הרבי הרש"ב, והרבי הריי"צ הזהיר את 
וכשסירבו  התנהגותם,  את  לתקן  בדבר  הנוגעים 
להישמע נענשו קשות. הרבי קרא  לכל המעורבים 
והשותפים במה שקרה ב'ציון' הרבי הריי"צ לשוב 

בתשובה שלמה ולתקן את מעשם.

13
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ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה
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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
19עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

הדלקת נרות שבת (א)
החיוב ומקורו

ששרה  מספרים1,  חז"ל 
הקדושות,  האימהות  ורבקה 

הדליקו נרות שבת.

התפשטה  הנרות  הדלקת 
רבינו2,  משה  בימי  ישראל  בעם 
להיות  הפכה  היא  מכן  ולאחר 
אחת משבע המצוות3 החשובות 

שחז"ל ציוו לעשותן.

בכל  רווח  להוסיף  האם  אתה  1.  תחליט 
ההערות או שלאראה רש"י חיי שרה כד,ס  ז. 

2. פסיקתא זוטרתא שמות פרק לה אות ג ד"ה 
"לא תבערו". 

 – חכמים'  'תקנת  בגדר  רק  אינה  והיא   .3
שכמותה יש הרבה מא וד. 

טעם המצווה
שתהיה    הוא,  שבת4  כבוד  א. 
שלום  של  אווירה  בבית 
ושלווה. הדלקת הנרות מאירה 
בליל  מהחשיכה  הבית  את 
בו  ייתקלו  שלא  וגורמת  שבת, 
ייגרם  ולא  שונים5,  בחפצים 
בחושך6,  מאכילה  צער  לאדם 
הטובה  האווירה  יישמרו  כך 

והשלום בבית7.  

ליד  שבת  סעודת  אכילת  ב. 
בסעודה,  עונג  מוסיפה  נרות 
עונג  מצוות  בכלל  זה  והרי 

שבת8.

הדלקת הנרות בימינו
בסעודה  עונג  הטעם   של 
רק  שבת  נרות  להדליק  מחייב 
סעודת  את  אוכלים  שבו  בחדר 
השבת ולא בשאר חלקי הבית. 

בית  שלום  של  הטעם  אך 
חדר  בכל  נרות  להדליק  מחייב 
בליל  אליו  יכנס  שאדם  וחדר 
היתקלות  למנוע  כדי  שבת, 
בחפצים שונים באותם חדרים9, 

דבר שיפגע בשלווה בבית. 

מאיר  החשמל  שאור  בימינו, 
מונע  זה  אור  הרי  הבית,  את 
ואת  בחפצים  ההיתקלות  את 
צורך  ואין  בחושך,  האכילה 
על  לשמור  כדי  נרות  בהדלקת 

4. רסג,ו.
5. שם,א. 
6. שם,ד.

7. שם,א,ד. 
8. שם,א,ב. 

9. שם,א. 

מוגש ע"י רבני קהילות אנ"שהלכה עם טעם

האם חובה 
להשאיר 
אור דולק 
בחדרים 
בשבת? 

למי שייכת 
מצוות 
הדלקת 
נרות? 

וכמה זמן 
צריכים 
נרות שבת 
לדלוק?

הלכות ומנהגי חב"ד בתחומי החיים היומיומיים, עם טעמיהם ההלכתיים

הגה"ח הרב מאיר אשכנזי
מרא דאתרא ואב"ד כפר חב"ד
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השלום בבית. 

בימינו  השבת  נרות  בהדלקת  הצורך  זה,  לפי 
 - נרות  יד  על  באכילה  עונג  להוסיף  כדי  הוא 
השבת  נרות  הדלקת  שסיבת  והיות  הב'.  כטעם 
לכן  בסעודה,  עונג  להוסיף  כדי  היא  בימינו 
שבו  בחדר  רק  בימינו  נעשית  הנרות  הדלקת 

אוכלים את סעודת השבת.

מחייבת  ההדלקה  מצוות  שעצם  היות  אך 
להאיר גם את שאר חדרי הבית כדי שלא ייתקל 
בהם בחפצים ותיפגע השלווה בבית, לכן בימינו 
חובה  הבית,  את  שמאיר  זה  הוא  החשמל  שאור 
מן הדין לוודא קודם השבת שאור החשמל דולק 
בכל חלקי הבית, כך לא ייתקל בחפצים ותישמר 

השלווה בבית. 

חכמים  תיקנו  הנרות  הדלקת  על  הברכה  את 
שבו  בחדר  הנעשית  ההדלקה  על  רק  לברך 
ההדלקה  שהיא  השבת,  סעודת  את  אוכלים 
ההדלקה  על  לברך  תיקנו  ולא  העיקרית10, 
זו  הדלקה  אלא  הבית,  חדרי  בשאר  הנעשית 
הנרות  על  מברכת  שהאישה  בברכה  כלולה 

בחדר האכילה11.

משך הזמן שהנרות או החשמל 
צריכים לדלוק 

היות שבימינו הדלקת הנרות במקום האכילה 
נעשית כדי להוסיף עונג בסעודה, לכתחילה על 

הנרות לדלוק כל משך זמן הסעודה. 

אך בדיעבד12 יוצאים ידי חובה גם אם הנרות 
דלקו רק בזמן האכילה של מעט יותר מכביצה 
מצוות  את  מקיימים  זה  שבשיעור  (חלה),  פת 

סעודת שבת מן הדין13. 

חדרי  שאר  את  המאיר  החשמל  אור  ולגבי 
כל  לדלוק  החשמל  אור  על  לכתחילה  הבית, 
הלילה  באמצע  יקום  אדם  שאם  כדי  הלילה14, 
ייתקל  ולא  דרכו  את  יידע  הוא  כלשהו  לצורך 

וכו'. 

10. שם,א,ד.
11.ש ם, ט.

12. ראה רסג,יג
13. עדר,ה-ו.

14. כף החיים סי' רסג סקל"א.

אור  אם  גם  חובה  ידי  יוצאים  בדיעבד  אך 
הלכו  הבית  שבני  בשעה  רק  דלק  החשמל 

לישון15. 

על מי מוטל חיוב ההדלקה
היות שחובתו של בעל הבית לדאוג לכל צרכי 
הבית, ממילא חיוב הדלקת נרות שבת - להאיר 
 - בסעודה  מושלם  לעונג  ולהביא  הבית,  את 

מוטל בעיקרו על הבעל ולא על האישה. 

אלא שחז"ל העבירו את ביצוע המצווה בפועל
לאישה (אדה"ז מגדיר16, שהאישה נחשבת שליח 
משני   - במקומו)  הנרות  את  להדליק  הבעל  של 

טעמים:

א. האישה מצויה בבית ועוסקת בצרכי הבית 
יותר מהבעל. 

פועלת  האישה,  ע"י  שבת  נרות  הדלקת  ב. 
החטיאה  חווה  שלה:  הדעת  עץ  לחטא  תיקון 
וגרמה  הדעת  מעץ  באכילה  הראשון  אדם  את 
'נרו  את  כיבתה  היא  ובזה  מיתה,  עליו  שתיגזר 
האישה,  ע"י  שבת  נרות  הדלקת  העולם'.  של 

מתקנת חטא זה.

יש משמעות הלכתית לזה שמצוות ההדלקה 
מוטלת בעיקרה על הבעל:

חז"ל העבירו לאישה רק את ביצוע ההדלקה 
את  בו  שאוכלים  בחדר  הנעשית  העיקרית17 
סעודת השבת. אך את ההדלקה הנעשית בשאר 
חדרי הבית לא העבירו חז"ל לאישה, והבעל הוא 

זה שצריך להדליק בשאר חדרי הבית18.

את  מאיר  החשמל  שאור  בימינו  זה,  פי  על 
הבית ובו מקיימים את המצווה להאיר את שאר 
חדרי הבית, החובה לוודא לפני שבת שכל חלקי 
הבית מוארים מוטלת על הבעל ולא על האישה.

נרות  את  מדליקה  שהאישה  לפני  ולמעשה: 
השבת,  סעודת  את  בו  שאוכלים  בחדר  השבת 
מוארים  הבית  חלקי  ששאר  לוודא  הבעל  צריך 
באופן שלא ייתקלו שם בחפצים שונים במהלך 

ליל שבת, ותישמר השלווה בבית.

15. ראה סידור בית יעקב דיני ע"ש אות ל.
16. סי' רסג קונטרס אחרון סק"ג.

17. כנ"ל.
18. רסג,ה,ט.
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את  ירכוש  שמא  ומחשש  לזה,  זה  מא וד  סמוכים  היו 
הנחלה שכן לא מהימן – היה צורך לרכוש גם אותה.

באורח פלא, זמן לא רב אחרי רכישת הנחלה השכנה 
מת המוכר. כך מתאר זאת הרב הויזמן במכתב לרבי 
שמחת  מגודל  טובה  בשורה  לבשרו  "הנני  הרש"ב: 
לבבי והתענוג שהתענגתי ברגשת לבבי... בישועת ה' 
שהייתה על ידי בקניית חצר המשומד דאהוד אפנדרי 
ימ"ש, כי ערב שבת קודש נפגר [התפגר, מת] דאהוד 
הנ"ל המשומד ימ"ש מחולי פתאומית ר"ל; כל אחינו 
על  דברו  אחד  פה  ואשכנזים,  ספרדים  ישראל,  בני 
בית  להעשות  מיועד  שהיה  החצר  בקניית  הצלחתי 
היה  לא  הון  בכל  ואשר  גאגאזין,  ברחוב  גאמע  מסגד 
בזה  שהיה  והסכנה  הפחד  וגודל  לקנותו,  אופן  עוד 
שקנינו  הגדול  לחצר  ובפרט  שבצדו  החצרים  לכל 

מרומנו".

היא  אמת".  ישיבת "תורת  שכנה  כאמור,  זה,  בבית 
פעלה במקום בהצלחה רבה עד הקיץ של שנת תרע"ד 
והאימפריה  רוסיה  הראשונה.  העולם  מלחמת  עת   –
ששלטו  והעות'מנים  מלחמה,  במצב  היו  העות'מנית 
בארץ גירשו ממנה את כל נתיני רוסיה באופן מ יידי, 

וכך נאלצו תלמידי הישיבה לעזוב את הארץ.

השלטונות  המבנה  על  השתלטו  המלחמה  לאחר 
בית  בו  והפעילו  החדשים,  הארץ  שליטי  הבריטיים, 
אל  נאספו  תרפ"ט  בפרעות  משטרה.  ותחנת  משפט 
הבית פצועי הטבח וגופות ההרוגים, אז הגיע לסופו 
כבשו  תש"ח  בשנת  בחברון.  היהודי  היישוב  (הזמני) 
בית  הקימו  המפואר  במבנה  חברון.  את  הירדנים 
ספר, ובשטח הנחלה בנו חנויות ומיקמו את התחנה 

המרכזית של חברון.

רק כעבור למעלה משלושים שנה, הצליחו לגאול 
את המבנה ואת הנחלה. הרב משה לוינגר, ממחדשי 
זכה  ואף  בעניין  רבות  פעל  בחברון,  היהודי  היישוב 
לעסוק  אותו  שעודד  הרבי,  אצל  ליחידות  להיכנס 

בכך.

"שבי  ישיבת  רומנו  בבית  נפתחה  תשמ"ב  באלול 
ונוצר  והתפתחה,  גדלה  הישיבה  הזמן  עם  חברון". 
תחילת  עם  המקום.  את  ולהרחיב  לשפץ  צורך 
עתיק,  קרקעי  תת  מבנה  במקום  התגלה  השיפוצים 
בעת  גם  ידוע  היה  לא  וכנראה  עליו  ידוע  היה  שלא 

בניית בית רומנו.

המבנה המפואר עומד עד היום, כאמור, ופועלת בו 
את  שמתעד  מיוחד  חדר  גם  הוקם  ובמקום  הישיבה , 
ההיסטוריה החב"דית של המקום ונקרא בשם "היכל 

הרש"ב".

שבת-קודש פרשת וירא
ח"י במרחשוון

בנה  את  ותשא  אחת...  הפטרה: "ואשה 
ותצא" (מלכים-ב ד,א  -לז).

יום שני
כ' במרחשוון

מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  את  יום-הולדת 
נ"ע, בשנת תרכ"א.

אחד  כל  צריך  זה  ביום  כי  אמר  הרבי 
להוסיף  טובות  החלטות  לקבל  ואחד 
לראש  לכל  חוצה,  המעיינות  בהפצת 
הפצת   – ועיקר  ועוד  לעצמו...  בנוגע   –
התורה והמצוות והפצת היהדות בכללותה, 
שנתבארה  התורה  בפנימיות  חדורים 

בתורת חסידות חב"ד.

גם   – טוב  (ומה  זה  שביום  הציע  הרבי 
בימים שלפניו ושלאחריו) ישתדל כל אחד 
קיימת  שבה  ועיר  עיר  בכל  הנמצא  ואחד 
ישיבת תומכי-תמימים וסניפיה, ועל-אחת-
להיכנס  ת"ו,  הקדושה  בארצנו  כמה-וכמה 
פעולות  שם  ולעשות  הישיבה,  לבניין 
טובות בכל שלושת הקווים דתורה, עבודה 
וגמילות-חסדים: להתפלל (או לומר מזמור 
תהילים, כולל ובמיוחד – המזמור המתאים 
מהורש"ב  אדמו"ר  של  שנותיו  למספר 

[השנה – מזמור יג]), וללמוד מתורתו.

בעיר שאין בה ישיבה זו – יעשו זאת בתוך 
בית- כגון  הישיבה,  מעין  שתפקידו  בניין 
וגמילות-חסדים.  תפילה  תורה,  בית  חב"ד, 
ומובן שעל-פי הציווי "ואהבת לרעך כמוך", 
נוספים  יהודים  על  להשפיע  להשתדל  יש 
שפעולות   – ועיקר  ועוד  כן,  יעשו  הם  שגם 
שבין  ונכון  וכדאי  ברבים.  תיעשנה  אלה 
יום- בעל  של  מתורתו  שלומדים  העניינים 
ההולדת, ילמדו גם קונטרס 'החלצו', שעל-
ואחדות- באהבת-ישראל  יתווסף  זה  ידי 

ישראל, כמבואר בארוכה בקונטרס זה.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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וסיפורה  בחברון,  היהודי  היישוב  של  סיפורו 
של ישיבת "תורת אמת" בעיר, שניהם מרתקים 
כאן  אליהם  ניכנס  ולא  לעצמם  ברכה  וקובעים 
הוא  פחות  לא  מעניין  היריעה.  קוצר  מפאת 
"בית  הישיבה,  שכנה  שבו  המבנה  של  סיפורו 

רומנו", אותו נספר כעת.

ההתיישבות  מאד  התפתחה  תרל"ו  בשנת 
היהודית בחברון ונוצר צורך להרחיב את גבולות 

היישוב.

לקהילה  שהשתייכו  חברון  מתיישבי  בין 
שבאו  עולים  של  קבוצה  בלטה  הספרדית 
מאיסטנבול שבטורקיה להשתקע בחברון, והיו 
במהירות  שהשתלבו  אמידים  אנשים  ברובם 
מפתח  עמדות  ותפסו  הקהילה  בהנהגת 
אחד מאותם עולים מאיסטנבול היה  והשפעה. 
רומנו.  "מרקדו")  הספרדי:  (בשמו  ישראל  חיים 
אחד  היה  הוא  עשיר.  תבואה  סוחר  היה  הוא 

הישנה  העיר  לחומות  מעבר  שפרצו  החלוצים 
של חברון, ה"קסבה".

רומנו רכש מערבי מקומי נחלה רחבת ידיים, 
ואז היא נחשבה לנחלה היהודית הגדולה ביותר 
בחברון. שטחה עמד על כחמשת אלפים מטרים 
רבועים, והיא שכנה סמוך מא וד לאזור המיושב 
הישן של חברון. במרכז הנחלה בנה רומנו בית 
עומד  הבית  חדרים.  עשרות  עם  ומפואר  ענק 
להתרשם  אפשר  היום  וגם  היום,  עד  תילו  על 
הייתה  זו  שלו.  המרשים  הארכיטקטוני  מהיופי 
היציאה הראשונה מחוץ לתחומי העיר הישנה, 

וממנה העיר המשיכה להתפתח לכיוון מערב.

רחבות  קומות  שלוש  כלל  המקורי  הבניין 
הבית  שירותים.  ומתקני  מים  בורות  ידיים, 
קשישים  גם  בו  והתגוררו  אירוח,  כמרכז  שימש 
לחיות  כדי  בזקנותם  לחברון  שעלו  מטורקיה 
המכפלה.  מערת  בקרבת  חייהם  שארית  את 
את  ששימש  כנסת מפואר  גם בית  בבניין  היה 
יוצאי טורקיה וכונה "בית הכנסת האיסטנבולי". 
חזקיהו  חיים  הרב  גם  התפלל  זה  כנסת  בבית 
התגורר  שבעצמו  חמד",  ה"שדי  בעל  מדיני, 
בבניין וגם הקים בו ישיבה , ובו גם סיים לכתוב 

את חיבורו המפורסם.

כשלושים שנה מאוחר יותר נפטר רומנו האב, 
ובנו אברהם הציע את הנחלה למכירה. ברכישת 
ערבים  בהם  גורמים,  כמה  התעניינו  הנחלה 
מקומיים, גורמי המיסיון וגופים אחרים. הנחלה 
חברונית  ערבית  למשפחה  נמכרה  כמעט 
עשירה תמורת סכום גבוה, אך העסקה סוכלה 
בזכות חסיד צאנז מראשי הקהילה בחברון בשם 

הרב שמעון הויזמן.

קשר  לו  והיה  אמיד  סוחר  שהיה  הויזמן  הרב 
מהמכירה  אותו  להניא  הצליח  רומנו,  עם  קרוב 
אותו  את  שישלם  יהודי  רוכש  למצוא  והבטיח 
בעניין  עירב  הויזמן  הרב  הנחלה.  תמורת  סכום 
את הרבי הרש"ב, שגייס כספים לטובת רכישת 
שווה  היה  העסקה  סכום  רוסי,  בכסף  הנחלה. 
סכום  רובלים,  אלף  וחמישה  לכעשרים  ערך 
כך  התגלגל  העניין  תקופה.  באותה  מאד  גבוה 
הרכישה  דבר  של  שבסופו  עד  שנים,  כחמש 

יצאה לפועל.

אגב, העניין הושלם רק כעבור מספר חודשים, 
כשנרכשה גם נחלה שכנה, קטנה יותר, שהייתה 
את  להוציא  ועמד  שהתאסלם  ליהודי  שייכת 
שביל  הוביל  החצרות  לשתי  למכירה.  השטח 
הנחלות  בשתי  הבתים  וחלונות  משותף ,  כניסה 
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הרש"ב ב הרבי  ייסד  שנת תרע"א 
בחברון  אמת"  "תורת  ישיבת  את 
קבוצה  שלח  הרבי  הקודש.  עיר 
מישיבת  תלמידים  שבעה  של 
בליובאוויטש,  תמימים"  "תומכי 
שימחוביץ  אלתר  הרב  בהם 
תמימים"  ב"תומכי  למשפיע  היה  כך  (שאחר 
והרב  בירושלים)  אמת"  וב"תורת  בוורשה 
יחזקאל פייגין (מי שהיה אחר כך מזכירו האישי 
זלמן  הרב שלמה  ובראשם  הריי"צ),  הרבי  של 
חב"דית  ישיבה  בחברון  להקים  במטרה  הבלין, 

שתפעל ברוח הישיבה בליובאוויטש.

בחודש  לחברון  הגיעו  הישיבה  מייסדי 
מרחשוון תער"ב, מצוי ידים בהוראות מפורטות 
אז  שהיה  הריי"צ,  והרבי  הרש"ב  הרבי  מאת 
וגם  בליובאוויטש  הישיבה  של  בפועל  המנהל 

התלמידים  שמה.  את  החדשה  לישיבה  העניק 
"בית  שנקרא  ומרשים  מפואר  במבנה  שוכנו 

רומנו", שם גם התקיימו הלימודים.

הקהילה  הייתה  בחברון  חב"ד  קהילת 
האשכנזית הוותיקה ביותר במקום. היא נוסדה 
ובעת  הישיבה,  הקמת  לפני  שנה  כתשעים 
מאות  מחמש  למעלה  מנתה  הישיבה  הקמת 
החב"דית  ההתיישבות  הייתה  זו  למעשה,  נפש. 
הגדולה והחשובה בארץ ישראל במשך עשרות 
במאורעות  שנחרבה  עד  כזו  והייתה  שנים, 

תרפ"ט האיומים.

הישיבה הפיחה רוח חסידית חדשה בקהילת 
חב"ד בחברון ובכלל. רמת הלימודים בה הייתה 
היו  התלמידים  ובחסידות,  בנגלה  מאד,  גבוהה 
והישיבה  חסידית  ה'  לעבודת  ומופת  דוגמה 

משכה אליה תלמידים מכל רחבי הארץ.

היסטוריה חסידית

על שם מי נקרא הבית 
המפואר בחברון שבו 

שכנה ישיבת "תורת אמת" 
לפני כמאה שנה, מי עוד 

התגורר בבית ומדוע נאלצו 
תלמידי הישיבה לעזוב 

אותו כעבור שלוש שנים 
בלבד • סיפורו של "בית 

רומנו" בחברון

הבית
בחברון

16


