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כ' כסלו תשל"ז גיליון מיוחד לי"ט כסלו, ראש השנה לחסידות

לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי 
החסידות תכתבו ותחתמו!

החסידות מגלה 
את הכישרונות 

והכוחות 
המיוחדים שבכל 

אחד 
התוועדות עם 

הרבי

הרבי מדריך: כך 
לומדים תניא 
בצורה נכונה

מכתב מבואר

"אני מהאנשים 
הפשוטים"...-

רגע מיוחד 
מחלוקת התניא
תמונה מספרת

מדוע הרבי סירב 
לבקשה להקליט 

דברי ברכה 
להתוועדות 

י"ט כסלו בכפר 
חב"ד?

ניצוצי רבי

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 32
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התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

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

תוכן
מהידיעה  העולם?  את  לשנות  היומרה  מאיפה 
כוחות  אחד  לכל  העניק  הוא  ברוך  שהקדוש 
וכישרונות גדולים ומיוחדים. החסידות מגלה בכל 
• בו  שטמונים  האינסופיים  האוצרות  את  אחד 

התוועדות עם הרבי

במכשולים  רצופה  ודרך  ומייגע  ארוך  מסע  לאחר 
והרפתקאות, יעקב חוזר לארץ ישראל. רש"י מפרט 
לנו מהם המכשולים אותם עבר ומאילו סכנות הוא 
גדושה  מנה  מקבלים  בדברים  כשמתבוננים  ניצל. 
של עידוד וביטחון ברגעים האחרונים של הגלות •

שיעור בלקוטי שיחות

לחפש  היא  תניא  ללימוד  הנכונה  השיטה  האם 
הלימוד  כדי  תוך  אם  עושים  מה  ודיוקים?  עיונים 
עולות קושיות? ומה העצה הכי טובה למי שמתחיל 
שמדריך  הרבי,  של  מיוחד  מכתב   - תניא?  ללמוד 
בצורה ברורה כיצד נכון לגשת ללימוד התניא, ומה 

מכתב מבואר לא נכון לעשות •

י"ט  להתוועדות  ברכה  להקליט  סירב  הרבי  מדוע 
שז"ר  מר  של  לנאומו  קרה  מה  חב"ד,  בכפר  כסלו 
בחגיגה ומה ביקש הרבי שישדרו ברדיו לקראת י"ט 

ניצוצי רבי כסלו •

מה צריך לעשות עם הגפרור האחרון? ומה לעשות 
הדלקת  כדי  תוך  כבה  השבת  מנרות  אחד  אם 

הלכה עם טעם הנרות? •

הוראות  לרבי,  במתנה  שהוגש  עור  בכריכת  תניא 
מפורטות להוצאת התניא הדו-לשוני בלשון הקודש 
ואנגלית, וכיצד הגיב הרבי כשהרב עדין אבן ישראל 
תמונה מספרת אמר: "אני מהאנשים הפשוטים" •
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• זמנים ושיעורי השבוע – 22  לוח השבוע – 20 • עת לדעת - 18• שניים מקרא ואחד תרגום – 23

מוקדש, ה השבוע  גיליון 
ל"ראש  הדברים,  מטבע 
י"ט   – לחסידות"  השנה 
השבוע.   שיחול   – כסלו 
בענייני  עוסקים  השונים  המדורים 
והחסידות  התניא  לימוד  היום: 
בכלל, וגם מדורים עשירים בפרטים 
חג  של  והמנהגים  ההיסטוריה  על 

הגאולה.

חוב קטן לקוראים. במדור שיעור 
פרשת  בגיליון  שיחות  בלקוטי 
פרופסור  על  סיפרנו  תולדות, 
משה  מהרב  שהושפע  גרין  וולוול 
כשרה  מנה  להזמין  והשתכנע  פלר 
את  מצא  דבר  של  ובסופו  בטיסה, 
עצמו רעב וכועס ועמד לגשת לדוכן 
לא  נקניקיה  לעצמו  ולקנות  רחוב 
כשרה. סוף הסיפור הושמט בטעות, 

ואנו מצרים על כך.

הנה הוא לפניכם:

וניגש  הטלפון  את  טרק  הפרופסור 
הדהדו  הרב  דברי  אבל  הדוכן,  אל 
שהקשר  לפתע  הרגיש  הוא  באוזנו. 
יותר  עמוק  הוא  ברוך  לקדוש  שלו 

מהרעב וריח הנקניקיה.
גרין  פרופסור  אכל  לא  ערב  באותו 
מה  להרגיש  זכה  ולראשונה  נקניקיה, 

זה להיות יהודי.
נפש  מעורר  בציטוט  נחתום 
(מי"ט  הריי"צ  הרבי  של  ממכתבו 
ביום  כי  "דעו  תרפ"א):  שנת  כסלו 
טוב  שם  מהבעל  אבותינו –  כל  הזה 
– יהיו בעזרכם. קבלו עליכם ללמוד 
דא"ח [דברי אלוקים חיים, חסידות] 
באמת, ִוְחיּו. היזהרו מאוד ביום הזה 

כי קדוש הוא. לחיים ולברכה!".



כ  וחות  ,  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  יהודי  לכל 
ש"כל  הגמרא  וכדברי  ואפשרויות.   כישרונות 
מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא 
אותם  שי נצל  כדי  אלא  לבטלה",  אחד  דבר 
חס  להיפך  (ולא  וקדושה  טוב  של  באופן 
פרט  אפילו  יישאר  שלא  במילואם,  ושלום)... 

אחד בלתי מנוצל.

והאפשרויות  שהכוחות  להיות  יכול  אך 
או  שינה,  של  באופן  ושלום  חס  יישארו 
היא  זה  ובעניין  וזריזות.  חיות  ללא  שינוצלו 
פעולת תורת החסידות – שכל ענ  יין שבתורה 
מעיין...  מי  חיים",  "מים  של  באופן  יהיה 
הנה  שנים,  ואלפי  מאות  בן  בהיותו  שגם 
את  בה  יש  מהמעיין היום,  שנובעת  הטיפה 
חיים",  "מים  מעיין,  של  והדינים  התכונות  כל 
ועד שבכל טיפה ישנו כל ענ  יין המעיין, שלכן 

מטהר המעיין בכל שהוא.

ובאופן כזה צריך להיות לימוד התורה, "אין 
שכבר  פי  על  שאף  והיינו,  תורה".  אלא  מים 
ימים,  וכמה  כמה  במשך  התורה  את  לומד 
שלומד  עניי  ן  כל  ושנים...  חדשים  שבועות, 
בתורה, הן בלימוד הפשט, רמז, דרוש או סוד, 
אחת  אות  ואפילו  בכמות,  קטן  הוא  אם  גם 
רק  שאם  כך  שלם,  מעיין  זה  יהיה   – בתורה 
יתייגע כדבעי תהיה מזה נביעה של נהר גדול, 

מלא על כל גדותיו.

ומלימוד התורה הרי זה נמשך גם בהליכותיו 
בעולם:

העולם  הרי  לו:  שאומרים  כאלו  אמנם  יש 
שנולדת,  לפני  הרבה  שנים,  ריבוי  כבר  עומד 
ו"אתם המעט מכל העמים". ואם כן כיצד אתה 
לוקח על עצמך לשנות את העולם ולהעלותו 
לדרגה נעלית יותר מכמו שהיה עד עתה, בה 
תוכל  שלא  מנגדים  עניינים  שישנם  בשעה 

להתמודד עמהם?

אבל אף על פי כן, יודע הוא שיש לו שליחות 

מהקדוש ברוך הוא, שנטע בו כ  וחות מיוחדים, 
ברוך  הקדוש  שנטע  הצמיחה  כח  בדוגמת 
אודות  כשמדובר  שאפילו  כך  בארץ,  הוא 
יש  רק  אם  הנה  ושלום,  חס  שממה  מדבר 
אצלו "מעיין מים חיים", ולא יחביא אותו אלא 
ההתלהבות  החיות  ,   – עצמו  המעיין  את  יביא 
בענייני  בעולם,  לחלקו  ל"חוצה",   – והחום 
העולם, אזי סוף כל סוף יצליח לפעול בעולם 
חיים",  מ"מים  שירווה  ומצב  במעמד  להיות 
"והולידה והצמיחה" – שכל הדברים שטמונים 
הם  כמה  עד  לדעת  מבלי  בעולם,  ומכוסים 
יקרים  , גדולים ועמוקים, יציצו ויצמחו ויגדלו, 
טובה  לארץ  כראוי  ואחד,  אחד  לכל  ויומשכו 
רובצת  ומתהום  מטל  שמים  "ממגד  ומבורכת 

תחת".

וכאמור, עניינו של מעיין הוא שלא נוגע בו 
המקור  עם  הקשר  הוא  העיקר  הכמות,  ענין 
נפסק  יהיה  שלא  המעיין,  נובע  שממנו 
יהודי  שכאשר  בנמשל,  הוא  וכן  ממקורו. 
"מחיה  שהוא  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  קשור 
חיים", מקור כל החיים, אזי יש ביכולתו על ידי 
עצמו  את  להכריע  אחת  ופעולה  אחד  מעשה 
הרמב"ם  שפוסק  (כפי  כולו  העולם  כל  ואת 

הלכה למעשה), ולהמשיך ברכת ה'.

שמגלה  החסידות,  תורת  של  ענ  יינה  וזהו 
ופותחת אצל כל אחד מישראל שיודע אודות 
בפנימיותו,  שטמונים  האין-סופיים  האוצרות 
שהם בדוגמת ה"מעיין", ויודע שיש לו שליחות 
מהקדוש ברוך הוא, וכי  וון ש"אין הקדוש ברוך 
הוא  נותן  בריותיו",  עם  בטרוניא  בא  הוא 
יוכל  ירצה  רק  שאם  האפשרויות,  את  תחילה 
למלא את השליחות – להביא את המעיין לידי 
גילוי וגם להביאו ל"חוצה", שיהיה שם באופן 
ולעומק,  לרוחב  לאורך  ,  ("יפוצו"),  הפצה  של 
היי  עוד "מלאה  קיום  עדי  קצוות,  הששה  לכל 

הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים".

החסידות מגלה את האוצרות 
האינסופיים שבכל אחד

מהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ז

התוועדות עם הרבי
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דרך צלחה
לאחר מסע ארוך 
ומייגע ודרך 
רצופה במכשולים 
והרפתקאות, יעקב 
חוזר לארץ ישראל. 
רש"י מפרט לנו מהם 
המכשולים אותם עבר 
ומאילו סכנות הוא 
ניצל. כשמתבוננים 
בדברים מקבלים מנה 
גדושה של עידוד 
וביטחון ברגעים 
האחרונים של הגלות. 
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק כה, שיחה 
ראשונה לפרשת וישלח.

ש לוש השלמויות
מחרן  יעקב  של  המסע  על  קוראים  אנו  השבוע  בפרשת 
לאחר  ישראל,  ארץ  אל  בחזרה  ימינו)  של  טורקיה  (דרום 
למעלה מעשרים שנה בהן התגורר   בבית דודו לבן בעיר פדן 
ארם, אליה נמלט מפני עשיו אחיו שרצה להרוג אותו. יעקב 
קונה חלקת אדמה בסמוך לעיר שכם, וקובע שם את מגוריו.

את סיום תלאותיו של יעקב וחזרתו לארץ מולדתו למקום 
של קבע, מתארת התורה כךא:

ֲאָרם,  ן  ּדַ ִמּפַ ֹבאֹו  ּבְ ַנַען  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ר  ֲאֶשׁ ֶכם  ְשׁ ִעיר  ֵלם  ָשׁ ַיֲעֹקב  ֹבא  ַוּיָ
ֵני ָהִעיר. ַחן ֶאת ּפְ ַוּיִ

אפשר לשמוע כאן אנחת רווחה. יעקב חוזר הביתה והכל 
בסדר, המסע הסתיים בשלום. רש"יב לא מסתפק במשמעות 
הכללית של המילה "שלם", שיעקב חזר בשלום, ומפרט למה 

בדיוק הכוונה:

ֵלם - ָשׁ
ַלְעּתֹו; א ִמּצָ ְתַרּפֵ ּנִ גּופֹו, ׁשֶ ֵלם ּבְ ׁשָ

ל אֹותֹו ּדֹורֹון; לּום ִמּכָ ּלֹא ָחַסר ּכְ ָממֹונֹו, ׁשֶ ֵלם ּבְ ׁשָ
ֵבית ָלָבן. ְלמּודֹו ּבְ ַכח ּתַ ּלֹא ׁשָ תֹוָרתֹו, ׁשֶ ֵלם ּבְ ׁשָ

רש"י מחזיר אותנו לשלושה אירועים שקרו ליעקב בדרכו 
ורוחנית.  כלכלית  פיזית,   – בו  פגע  מהם  אחד  שכל  הארוכה, 
לומר  מתכוונת  היא  "שלם",  חזר  שיעקב  מספרת  כשהתורה 
שלושת  מכל  לגמרי  התאושש  שהוא  הכול,  השלים  שהוא 

האירועים.

מה הם אותם שלושה אירועים?

על  מסופר  הפרשה  בתחילת  הצליעה.  הראשון:  האירוע   •
התחולל  המפגש,  שלפני  בלילה  ועשיו.  יעקב  של  המפגש 
מאבק בין יעקב למלאך המייצג את עשיו. תוך כדי המאבק, 
"ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו... ַוִּיְזַרח לֹו 

ַהֶּשֶׁמׁש ַּכֲאֶשׁר ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו".

אם כן, המשמעות הראשונה של המילה "שלם" היא במובן 
הפיזי. יעקב החלים מהפציעה בירך.

• האירוע השני: הַמתנה לעשיו. לקראת הפגישה עם עשיו, 
ְבָידֹו  ַהָּבא  ִמן  "ַוִּיַּקח  מכובדת.  מתנה  דורון,  לו  משגר  יעקב 
ְרֵחִלים  ֶעְשִׂרים,  ּוְתָיִשׁים  ָמאַתִים  ִעִּזים  ָאִחיו.  ְלֵעָשׂו  ִמְנָחה 

א. פרשתנו, לג, יח. 
ֵלם  גּופֹו, ׁשָ ֵלם ּבְ ֵלם, ְוָאַמר ַרב: ׁשָ ֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ְכִתיב: ַוּיָ ב. על פי גמרא שבת, לג, ב. ושם: "ּדִ

תֹוָרתֹו".  ֵלם ּבְ ָממֹונֹו, ׁשָ ּבְ

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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ּוְבֵניֶהם  ֵמיִניקֹות  ְּגַמִּלים  ֶעְשִׂרים.  ְוֵאיִלים  ָמאַתִים 
ֲאתֹנֹת  ֲעָשָׂרה,  ּוָפִרים  ַאְרָּבִעים  ָּפרֹות  ְשִׁשׁים, 
ֶעְשִׂרים ַוְעָיִרם ֲעָשָׂרה". יעקב שולח לעשיו כמות 

גדולה של בהמות.

של ימות   – "שלם"  של  השנייה  המשמעות  וזו 
כלכלית. גם המתנה הגדולה לעשיו לא השאירה 
וחצי  השנה  במהלך  בכיס.  חור  עם  יעקב  את 
לארץ  יעקב  של  החזרה  ועד  המפגש  שמאז 
המענק  על  ופיצה  עוד  גדל  שלו  הרכוש  ישראל, 

הגדול שנתן לעשיו.

תורה.  ללמוד  הפניות  חוסר  השלישי:  האירוע   •
שהתורה  כמו  בתורה,  הגה  ומתמיד  מאז  יעקב 
יֵֹשׁב  ָּתם  ִאיׁש  "ַיֲעקֹב  בצעירותו:  עליו  מספרת 
אָֹהִלים", וחז"ל מסבירים שהוא ישב ולמד באוהלי 
התורה של שם בן נח ושל ממשיך דרכו וצאצאו 
של שם - ֵעֶבר. וכך עד גיל 77 יעקב עוסק בלימוד 
אז  אבל  עולמו.  כל  את  ממלאת  והיא    התורה 
הוא  רצופות  שנה  עשרים  עולמו.  עליו  מתהפך 
מתאר  עצמו  והוא  לבן,  של  בצאנו  בטיפול  עובד 
איך הוא מתמסר לעבודה ביום ובלילה ובכל מזג 
אוויר. בנסיבות כאלה הוא לא פנוי כל כך ללמוד 

תורה.

חזר  יעקב  לנו:  אומרת  שהתורה  מה  בדיוק  וזה 
שכח  "לא  הוא  ולימודית.  רוחנית  גם  "שלם" 
תלמודו בבית לבן". כשהוא שב הביתה הוא פותח 
את הספר וצולל בחזרה אל ים התורה כאילו לא 
והשנים  כלום  שכח  לא  הוא  שנה.  עשרים  עברו 
שלו  וההישגים  הידע  את  שחקו  לא  הרבות 

בלימוד.

שלם",  יעקב  "ויבוא  לפסוק  הזו  הפרשנות  על 
נשאלת שאלה פשוטה:

יעקב  "ויבוא  הפסוק  את  לומדים  כאשר 
הסיפור  אריכות  לאחר  שכם",  עיר  שלם 
כיצד ניצל יעקב מלבן ומעשיו, יש להסיק, 
כי הפירוש העיקרי של "ויבוא יעקב שלם" 
מבלי  שלם  הגיע  הוא   – בפשטות  הוא 

להנזק מלבן ועשיוג...
שלם"  יעקב  ש"ויבוא  אומר...  רש"י  אך 
מצידם  מהסכנה  להצלתו  ביחס  (לא  הוא 
כללית  "שלמות"  אלא)  ועשיו,  לבן  של 

ביחס לגופו, ממונו ותורתו!

יעקב  על  קוראים  אנחנו  תולדות  בפרשת 
אותו  להרוג  רוצה  עשיו  אחיו  כי  מהבית,  שבורח 
בגלל גניבת הברכות. מהבית הוא נמלט לבית לבן 
דודו בחרן, ובפרשה הקודמת אנחנו קוראים איך 
אחרת,  אליו  מתייחס  לבן  מסתבך.  המצב  שם  גם 
על  כספו  את  עשה  שהוא  אותו  מאשימים  וגיסיו 
חשבון לבן. בסוף לא נותרת לו ברירה והוא בורח 
גם משם, ומבריח א  יתו את נשיו ,  ילדיו ו את רכושו. 
לבן רודף אחריו כדי לתפוס אותו ולהרע לו, ורק 

אחרי איתות משמים הוא נמנע מלפגוע בו.

ממתין  בבית  כי  שככה,  לא  עדיין  הסכנה  אבל 
"ַהִּציֵלִני  נקמה.  ומבקש  הזועם  עשיו  עדיין  לו 
ָנאד", זועק יעקב לה', "ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָשׂו, ִּכי ָיֵרא 
ָאֹנִכי אֹתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים". המתח לא 
מתפוגג עד שהמפגש הטעון בין האחים מסתיים 
בני  וכל  כשיעקב  מפו ייסים,  לשלום  נפרדים  והם 

משפחתו נותרים בריאים ושלמים ללא פגע.

יעקב  "ויבוא  שהפסוק  כך,  אם  פשוט,  כך  כל 
כך  על  הקלה  של  סיכום  הוא  שכם"  עיר  שלם 
כך  על  אנחת רווחה  חזר הביתה בשלום.  שיעקב 
שהוא ניצל מהסכנות הגדולות לחייו: עשיו ולבן. 
שוליות  חלקן  תקריות,  כאן  נכנסים  פתאום  מה 
השנים?  במהלך  יעקב  על  שעבר  ממה  יחסית, 
ומספר  מחרידה,  מתאונה  שניצל  אדם  מזכיר  זה 
לאכול  הספיק  הוא  התאונה  שלאחר  בהתרגשות 
מתייחס  מי  שבע...  הב יתה  הגיע  ה'  ובחסדי 

לצליעה ולכסף, כשמדברים על החיים שניצלו?

"ושמרתיך"
נחזור  אם  נמצא  הזו  לשאלה  התשובה  את 
עשרות שנים אחורה, אל תחילת המסע של יעקב:

ויש לומר הביאור בזה:
הבטיח  לחרן,  יעקב  של  צאתו  לאחר  מיד 
עמך  אנכי  "והנה  הוא1  ברוך  הקדוש  לו 
שהכוונה  גו'".  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך 
ֵמעשיו  השמירה  לראש,  לכל  הינה,  בזה 
ולבן. וממילא, לא צריך הפסוק להדגיש כי 
התקיימה  אכן  הוא  ברוך  הקדוש  הבטחת 

1. ויצא כח, טו.

 ג. ראו בגוף השיחה שרש"י בעצמו מפרש פירוש מעין זה לקמן, אך לא על 
המילים "ויבוא יעקב שלם". וראו שם הערות 26, 32. 

 ד. פרשתנו, לב, יב. 
 ה. ראו בגוף השיחה תיווך הסבר זה עם פירוש רש"י בהמשך הפסוק. 
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ומלבן –  מעשיו  ארצה "שלם"  חזר  ויעקב 
הדבר מובן מאליוה...

לגבי  הפסוק  זאת  מציין  כן]  [אם  מדוע 
שהפסוק  רש"י  מסיק  מכך   – יעקב? 
שנכללת  "שלמות"  אודות  מדבר  איננו 
אנכי  "והנה  הוא  ברוך  הקדוש  בהבטחת 
עמך ושמרתיך [בכל אשר תלך] גו'", אלא 
עלולות  שהיו  מיוחדות  מאורעות  אודות 
לגרום שיעקב לא יהיה "שלם", מבלי הבט 
על הבטחת הקדוש ברוך הוא הנ"ל – ואף 

על פי כן "ויבוא יעקב שלם"...

ואלו הם שלושת העניינים ֶׁשמֹוֶנה רש"י.

בצאתו לדרך לחרן, יעקב במצוקה. הוא נמלט 
מבית אביו משום שמרחפת על ראשו סכנת חיים. 
עשיו רוצה להרוג אותו. מצד שני, מקום המפלט 
רע  איש  לבן,  דודו  בית  הוא  הולך  הוא  אליו 
מעללים שצריך להיזהר ממנו. בדרכו לחרן עוצר 
לו  ומבטיח  אליו  מתגלה  ה'  ושם  אל,  בבית  יעקב 
 ְּבכֹל ֲאֶשׁר ֵּתֵל ּוְשַׁמְרִּתי הבטחה: "ִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ
ַעד   ֶאֱעָזְב א  ִּכי  ַהּזֹאת.  ָהֲאָדָמה  ֶאל   ַוֲהִשׁבִֹתי
ההבטחה   ."ָל ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶשׁר  ֵאת  ָעִשׂיִתי  ִאם  ֲאֶשׁר 
הזו מתייחסת ישירות לסבך שבו יעקב נמצא. ה' 
מבטיח לו שאף אחד לא יפגע בו לרעה והוא ישוב 

הביתה בשלום.

הזו  המפורשת  ההבטחה  את  ששמענו  אחרי 
ההבטחה  הנה,  לנו:  להדגיש  צורך  אין  ה',  מאת 
יעקב  על  שומר  ה'  כיצד  קוראים  אנחנו  קוימה. 
מזה:  ויותר  מעשיו,  וגם  מלבן  גם  אותו  ומציל 
סוף  יהיה  שהסוף  יודעים  כבר  אנחנו  מההתחלה 
טוב. אם ה' הבטיח, כך בוודאי יקרה. לכן, אין שום 
טעם לומר "ויבוא יעקב שלם" – במובן של בריא 
ושלם. זה מובן מאליו. ברגע שה' הבטיח ליעקב 
כבר  הם  ולבן  עשיו  תלך",  אשר  בכל  "ושמרתיך 
בהצגה  לצפות  כמו  זה  מעכשיו  איום.  באמת  לא 

מוכרת שאנו יודעים את הסוף הטוב שלה.

לדעת  נוכחים  אנו  התורה  סיפורי  לאורך  ואכן, 
על  מראש  לנו  מספרת  שהתורה  במקרים  כי 
הבטחה מפורשת שניתנה מאת ה', היא לא חוזרת 
משום  התקיימה,  ההבטחה  כי  ולספר  להדגיש 
לגבי  'רגוע'  כבר  בוודאי  הקורא  כי  מניחה  שהיא 

קיום ההבטחה ואין טעם לחזור על כךו.

הרבי מביא לכך דוגמהז מאברהם. הקדוש ברוך 
הוא מצווה את אברהם לצאת למסע מאור כשדים 
גורמים  נוודים  אצל  כלל,  בדרך  ישראל.  ארץ  אל 
הרבה  להם  אין  בעיות:  לשלוש  הדרך  טלטולי 
כסף, הם לא יכולים ללדת ילדים והם גם נעשים 
נדודיו  שלמרות  לאברהם  מבטיח  ה'  אלמונים. 
והוא  רבים  צאצאים  לו  יהיו  עשיר,  יהיה  הוא 
יהיה מפורסם מאוד. ואכן, הבטחת ה' מתממשת 
לא  התורה  אך  אברהם.  של  חייו  סיפור  לאורך 
טורחת לציין ולהדגיש זאת, מאחר שזה כבר לא 

חידוש – ה' הרי הבטיח זאת מפורשות.

אם כך, כשאנו מגלים שבכל זאת התורה בחרה 
יעקב  "ויבוא  מאליו,  המובן  הסוף  את  לנו  לסכם 
אחר,  מסר  פה  שיש  לומר  מוכרחים  אנו   – שלם" 
לחפש  צריכים  אנו  מאליו.  מובן  לא  ממש  שהוא 
שוליים- אירועים  אותם  את  דווקא  ולמצוא 
לכאורה בתולדות חייו של יעקב, אירועים שפגעו 
ההבטחה  כי  בו,  לפגוע  עלולים  היו  או  ביעקב 
יעקב  זאת  ובכל  אותם,  'מכסה'  לא  "ושמרתיך" 

יצא מהם "שלם".

שרש"י  אירועים  שלושה  אותם  בדיוק  אלו 
מספר לנו עליהם. כפי שנראה מיד, כל אחד מהם 
לפגוע  עלולה  או  אמורה  שהייתה  תקרית  הוא 
והתאושש  "שלם"  נותר  הוא  זאת  ובכל  ביעקב, 
התמונה  את  לנו  מראים  יחד  ושלושתם  מהם. 
הכללית: גם אחרי הגלות הארוכה והלא-פשוטה 
אדם  חזר  יעקב  דבר  ,  של  בסיכומו  לבית,  מחוץ 

"שלם" במובן המלא של המושג.

את  שמסר  פוטרפס,  מענדל  רבי  החסיד 
נפשו על שמירת המצוות והחזקת מוסדות 
הקומוניסטית  ברוסיה  במחתרת  התורה 
וכעונש על כך הוגלה למשך שנים ארוכות 

למחנה כפיה בסיביר, סיפר פעם:

העבודה  במחנה  שרר  מסוי ימת  בתקופה 
מחסור באוכל, ולאחר כמה ימי רעב הובאה 
לאסירים מנת אוכל של דגים שרויים בשמן 
והיה  החי  מן  שומן  היה  גבוהה  שבסבירות 
טרף. הניסיון היה קשה מנשוא. מצד אחד, 
עילאית  בגבורה  מענדל  ר'  הקפיד  תמיד 
כשר  שאיננו  מאכל  דבר  להכניס  שלא 
לפיו   . אך מצד שני, הפעם הרגיש שכוחותיו 
הולכים ואוזלים ומדובר בסכנת נפשות של 

ממש.

6

 ו. יעקב עצמו מביע חשש שמא לא יזכה לשמירה, "קטונתי מכל החסדים", 
אך זאת מפני ענוותנותו הגדולה. אך עבורנו בוודאי ההבטחה היא 'ספוילר' 

שמגלה את הסוף. 
 ז. ראו בפנים השיחה, בקטע שלא הובא בפנים. 
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לפתע הבזיק בר' מענדל זיכרון נושן. כאשר 
היה ילד קטן, זכה לפגישה עם הרבי הרש"ב 
ידיו  שתי  את  הניח  הרבי  מליובאוויטש. 
הקדושות על ראשו, ובירכו כי יאריך ימים 
ויהיה יהודי ירא שמים. זיכרון זה הביא את 
בליבו:  אמר  הוא  החלטה.  לידי  מענדל  ר' 
לא ייתכן שאותה ברכה של הרבי לאריכות 
ימים תתקיים על ידי אכילת מאכל טרפה, 

חס ושלום.

ברגע האחרון, כאשר כבר היה נדמה שזהו 
זה, הביא לו אחד האסירים מאיזשהו מקום 
ר'  של  חייו  את  הצילה  והיא  לחם,  חתיכת 
התקיימה,  ימים  לאריכות  הברכה  מענדל. 

  מבלי שיאכל מאכל אסור.

שכאשר  התובנה  את  הזה  מחדד  הסיפור 
יוכלו  לא  ועשיו  שלבן  ליעקב  מבטיח  ה' 
עד  לגביו  איום  מהווים  לא  הם  בו,  לפגוע 
כדי כך שמיותר  אפילו לציין שהדברים אכן 

התקיימו.

בגופו, בממונו, בתורתו
אחד  כל  ננתח  האירועים,  שלושת  על  נעבור 
בהבטחה  נכלל  לא  הוא  מדוע  ונראה  מהם 
מבטא  הוא  כך  משום  ודווקא  "ושמרתיך",  של 

'של ימות' בתחום חיים מסו יים של יעקב.

נתחיל בראשון:

"שלם בגופו, שנתרפא   מ צלעתו":
כתוצאה  ירכו"  על  "צולע  נעשה  יעקב 
מלאך3,  עשיו2 –  של  שרו  עם  מהיאבקותו 
ומאחר  הוא4.  ברוך  הקדוש  של  שליחו 
של  מלאך  ידי  על  ליעקב  נגרם  זה  שעניין 
נכלל  זה  שאין  מובן  הוא,  ברוך  הקדוש 

בהבטחה "ושמרתיך" מעשיו ולבן.

התרחשות  של  תוצאה  היא  יעקב  של  הצליעה 
איבה.  פעולת  או  הטבע  פגעי  של  לא  שמיימית, 
עשיו  של  השר  מלאך,  היה  יעקב  את  שפצע  מי 
הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על  שנשלח  בשמים, 
להיאבק עם יעקב. אם זו שליחות מאת ה', ברור 
'כיסוי'  כללה  לא  "ושמרתיך"  של  שההבטחה 

2. פרש"י פרשתנו לב, כה. לג, י.
3. ראה פרש"י לב, כז. שם, כט-ל.

4. פרש"י שם, ל.

למקרה הזה.

 – "שלם"  חזר  שיעקב  אומרת  כשהתורה  לכן, 
היא מתכוונת קודם כל לכך שמבחינה גופנית הוא 
היה שלם לחלוטין, שהוא התגבר גם על הפציעה 

הזו שהבטחת "ושמרתיך" לא הגנה מפניה.

הלאה, לאירוע השני:

"שלם בממונו, שלא ָחַסר כלום מכל אותו 
דורון":

"כל  את  לעשיו  יעקב  שנתן  לאחר  גם 
אותו דורון", נשאר אצל יעקב רכוש גדול, 
גם  וממילא,  הכתובים5.  מפשטות  כמובן 
לא  יעקב  של  זה  חסרונו  נתמלא  אילולי 
הקדוש  הבטחת  בקיום  ממעיט  זה  היה 
אעזבך  לא  [כי]  גו'  "ושמרתיך  הוא  ברוך 
דיברתי  אשר  את  עשיתי  אם  אשר  [עד 
"לחם  לו  שיהיה  הוא,  (שפירושו  גו'"  לך] 

לאכול [ובגד ללבוש] גו'").
הוא  ברוך  הקדוש  לו  מילא  זאת,  ולמרות 
את כל מה שנחסר ממנו "מכל אותו דורון".

בהבטחה "ושמרתיך בכל אשר תלך", ה' מבטיח 
מינימלי.  קיום  גם  אלא  הישרדות  רק  לא  ליעקב 
מקבל  שהוא  אחרי  מיד  מבין,  עצמו  יעקב  כך 
ִעָּמִדי  ֱא-ִהים  ִיְהֶיה  "ִאם  ה':  מאת  ההבטחה  את 
ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם 
ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁשח". במהלך הפרשות שמספרות 
את סיפור חייו של יעקב, התורה מתארת עד כמה 
הנכסים של יעקב היו רבים וכמה רכושו היה רב. 
לעשיו,  העצום  הדורון  ליעקב  עלה  שלא  כמה 
עדיין נשאר לו "לחם לאכול ובגד ללבוש" והרבה 
יותר מכך. כך שההבטחה ממש לא כללה 'כיסוי' 
על ההוצאה הזו של הדורון שיעקב שיגר לעשיו.

"שלם"  חזר  שיעקב  אומרת  כשהתורה  לכן, 
רוצה  התורה  כלכלית.  לשל מות  היא  הכוונה   –
להדגיש לנו שאפילו את ה ' חור בכיס '  הזה שגרם 

לו הדורון לעשיו, הוא מילא.

ומכאן לדבר השלישי והאחרון:

שם).  פרש"י  ע"פ  (ובפרט  מג  ל,  (ויצא  גו'"  מאד  מאד  האיש  ד"ויפרוץ   .5
יותר  הרבה  הוא  ובפשטות  ו).  לב,  פרשתנו  יח.  שם,  טז.  לא,  שם  וראה 
מהדורון ששלח. וראה פרשתנו לג, יא – וברשב"ם כאן: וכי בשביל מיעוט 

דורון שנתן לעשו הוצרך לכתוב כן.

7

 ח. בראשית, כח, כ. 
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בבית  תלמודו  שכח  שלא  בתורתו,  "שלם 
לבן":

העובדה שיעקב עלול לשכוח את תלמודו 
לבן  שבבית  מכך]6  [נבעה  לבן...  בבית 
גדולה  בהתמסרות  עסוק  היה  יעקב 
פי  על  צאן (כפי הנדרש  לעבודתו כרועה 
ִּכי]  ְיַדְעֶּתן  "[ְוַאֵּתָנה  שאמר  וכפי  תורה7). 
ְּבָכל ֹּכִחי ָעַבְדִּתי [ֶאת ֲאִביֶכן] גו'8", "ָהִייִתי 
ַוִּתַּדד  ַּבָּלְיָלה  ְוֶקַרח]  ֹחֶרב  [ֲאָכַלִני  ַבּיֹום 
יעקב  עבד  כזה  ובאופן  ֵמֵעיָני9".  ְשָׁנִתי 

"עשרים שנה10".
מובן אם כן שזהו חידוש הכי גדול, שמבלי 
שכח  "לא  זאת  בכל  זה,  כל  על  הבט 

תלמודו בבית לבן".
אמנם, החידוש הזה איננו קשור להבטחת 
אשר  בכל  "ושמרתיך  הוא  ברוך  הקדוש 
מתעסק  יעקב  היה  אילו  שכן  גו'".  תלך 
בביתו,  בהיותו  האופן  באותו  במלאכה 
לברכה  זקוק  היה  אז  גם  כנען,  בארץ 

מיוחדת כדי שלא לשכוח תלמודו.
שלם"  יעקב  "ויבוא  בפסוק  החידוש  וזהו 
– שלם בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית 

לבן.

לבן"  בבית  תלמודו  שכח  "לא  שיעקב  זה  גם 
מראש  לו  שניתנה  מההבטחה  חלק  היה  לא 
משום  מדוע?  תלך".  אשר  בכל  "ושמרתיך 
לשכוח  כן  לו  לגרום  עלולות  שהיו  שהנסיבות 
את לימודו היו יכולות לקרות בכל מקום. הן לא 
יעקב  של  המסוכן  מהמסע  נמנע  בלתי  חלק  היו 
המוחלטת  ההתמסרות  זו  אותן  שיצר  מה  לחרן. 
שהוא  זה  שלו.  הגבוה  העבודה  ומוסר  יעקב  של 
עבד את לבן ביושר ובנאמנות, ביום ובלילה ובכל 
תנאי מזג אוויר, במשך עשרים שנה – מנע ממנו 
בן  בהיותו  קודם,  רגיל  שהיה  כפי  בתורה  לעסוק 
ישיבה. תיאורטית, גם  אם הוא היה עובד כרועה 

צאן בביתו, הוא היה עלול לשכוח את לימודו.

6. עפ"ז מתורצת בפשטות קושיית הנחלת יעקב כאן, וא"צ לחילוקו בין 
מצות לתורה כו'.

הל'  (רמב"ם  הפועל  עבודת  חיוב  או פן  יעקב  מהנהגת  שלמדים  עד   .7
שאלה  הל'  חו"מ  אדה"ז  שו"ע  שלז.  סו"ס  חו"מ  טושו"ע  בסופן.  שכירות 
ושכירות כו' ס"כ.  ). ולהעיר משו"ע אדה"ז שם הל' נזקי גוף ונפש ס"ד – 

בקו"א סק"ב.
8. ויצא לא, ו (הובא בהנסמן בהערה הקודמת).

9. שם, מ.
10. שם, לח. מא.

הביתה  חזר  שיעקב  אומרת  כשהתורה  לכן, 
שאף  רוחנית  לשל מות  מתכוונת  היא   – "שלם" 
אחד לא הבטיח מראש. היא רוצה לספר לנו שעל 
אף הנסיבות, למרות ההתנתקות הארוכה מלימוד 
התורה, הרמה הרוחנית וההישגים הלימודיים של 

יעקב לא נפגעו כלל. הוא נותר "שלם בתורתו".

אפשר לסכם את סיפור מסעו של יעקב כך: אם 
מדברים על הרמה הבסיסית של הישרדות וקיום, 
מההבטחה  חלק  זה  מאליו.  מובן  בבחינת  זה 
מהארץ,  יציאתו  לפני  ליעקב  ה'  של  המפורשת 
התורה  לזה,  ומעבר  תלך".  אשר  בכל  "ושמרתיך 
בכל  "שלם",  אדם  חזר  שיעקב  לנו  מספרת 
ורוחנית-תורנית.  כלכלית,  פיזית,  המובנים: 
הוא  ה',  מלאך  עם  במאבק  נפצע  שהוא  למרות 
העניק  שהוא  למרות  מהפציעה;  לגמרי  החלים 
ועוד;  עוד  גדל  הונו  מרכושו,  נכבד  חלק  לעשיו 
מלאה,  במשרה  צאן  רועה  היה  שהוא  ולמרות 
חלק  היו  לא  אלה  כל  לימודו.  את  שכח  לא  הוא 
בצאתו  ליעקב  העניק  שה'  הביטוח'  מ'פוליסת 

לדרך, ובכל זאת הוא קיבל אותם וחזר "שלם".

חוזרים מהגלות "שלמים"
רק  אינם  האבות  סיפורי  כי  יודעים  כבר  אנחנו 
בהם  שיש  סיפורים  לא  ואפילו  יפים,  סיפורים 
הדרך  את  שסללו  אירועים  אם  כי  השכל,  מוסר 
בעבורנו, צאצאיהם של האבות. מה, אם כן, מלמד 

אותנו סיום המסע של יעקב?

הליכתו של יעקב לחרן מרמזת על הליכת 
בניו11 – בני ישראל – לגלות.

מודיע לנו הפסוק: "ויבוא יעקב שלם עיר 
שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם".
[העובדה שלבן ועשיו (מצד עצמם) אינם 
שב  (יעקב)  והוא  ביהודי,  לפגוע  יכולים 
'שלם' אל ארץ ישראל, עניין זה הוא דבר 
יעקב  "ויבוא  של  החידוש  זהו  לא  פשוט. 
הוא  ברוך  הקדוש  הבטיח  כך  על  שלם". 
לגלות,  שירדנו  טרם  עוד  מלכתחילה, 
"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך 
גו'", ועל כן לאף אחד אין את הכוח לפגוע 

בעם ישראל.]
כי  יהודי  לכל  מבטיח  הוא  ברוך  הקדוש 

מכל  "כלולה  יעקב  של  שנשמתו  סע"ב)  (קיא,  ס"ז  אגה"ק  ראה   .11
הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם".
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הוא יחזור 'שלם', בשלמות, מהגלות12!

מסעו של יעקב לחרן וחזרתו משם בשלום היא 
שלנו.  והגאולה  הגלות  סיפור  של  'תרגול'  כמו 
ארץ  את  שלו,  הטבעית  הסביבה  את  עוזב  יעקב 
הקודש ואת בית אביו, ויוצא לארץ ֵניכר. שם הוא 
פשוטים,  לא  ומצבים  שונות  הרפתקאות  עובר 
אך לבסוף צולח את כל המכשולים וחוזר הביתה 
'נסיעת  בשלום. ובמבט פנימי, יעקב עושה מעין 
בעבורנו  לסלול  כדי  וחזרה,  הגלות  אל  מבחן' 
לנו  שיקרה  למה  פעולה  דפוס  ולייצר  הדרך  את 
זאת  לאור  הגלות.  בתקופת  שנים,  אלפי  כעבור 
עיר  שלם  יעקב  "ויבוא  הפסוק  כי  מבינים  אנו 
שכם" איננו רק פסקת סיום שחותמת את הסיפור 
מלמד  הוא  אלא   – המסע  של  אנד  הפי  בהקלה, 
ממש  עוברים  שאנחנו  שלנו  המסע  על  אותנו 

עכשיו.

מורכבת  בשלום  של   יעקב  שחזרתו  אמרנו 
עצם  היא  הבסיסית  השכבה  שכבות.  מכמה 
ההצלה שלו מידי עשיו ולבן – וזה בבחינת מובן 
עוד  במפורש  ליעקב  הבטיח  שה'  משום  מאליו, 
אשר  בכל  "ושמרתיך  ישראל:  מארץ  שיצא  לפני 
תלך". מעבר לזה מספרת לנו התורה שיעקב חזר 

הביתה "שלם בגופו, בממונו ובתורתו".

בנוגע  אלינו,  בנוגע  הדברים  משמעות  מה 
למסע החיים שלנו בגלות?

ולאף  טוב,  יהיה  שהסוף  לדעת  עלינו  ראשית, 
"עם  ישראל.  בעם  לפגוע  הכוח  את  אין  אחד 
שכך  מפני  ומוחלטת,  נצחית  אמת  זו  חי"  ישראל 
והולך  עלינו  שומר  ה'  הבטיח.  הוא  ברוך  הקדוש 
איתנו, ושום איום לא יכול להשמיד אותנו. הקיום 
של עם ישראל, גם בגלות, הוא עובדה חזקה עוד 

יותר מהידיעה שהשמש תזרח מדי בוקר.

ועדיין, גם אם עצם ההישרדות שלנו מובטחת, 
התלאות והצרות של הגלות מעלות כמה תהיות 
התורה  משיבה  בדיוק  ועליהן  היהודי.  בלב 
חזר  שהוא  רק  לא  שלם".  יעקב  "ויבוא  ואומרת: 
הביתה חי וקיים ועומד על רגליו, אלא שהוא חזר 
"שלם" בכל המובנים. ומכאן אנחנו לומדים שגם 
לנו ניתנה מאת ה' הבטחה ברורה, שנחזור הביתה  

"שלמים".

ועכשיו לפרטים:

העניין ששרו של עשיו נגע בכף ירך יעקב, 

12. ראה רמב"ן שבהערה 60 [בגוף השיחה].

המדרש  דברי  את  מבאר  שהרמב"ן13  כפי 
על הפסוק14: "נגע בכל הצדיקים שעתידין 
שזהו  שמד".  של  דורו  זה  ממנו,  להיות 
ביותר,  הקשים  הגלות  ייסורי  על  הרמז 

רחמנא ליצלן15...
ניתן לחשוב, חלילה, שמכיון שצרות אלו 
אינן באות ֵמעשיו למטה כי אם מ"שרו של 
לגלות  כדי  מלמעלה  באות  (הן  עשיו"16 
הנפש),  מסירות  כח  את  ישראל  עם  אצל 
קיום,  לה  שיש  אמיתית  מציאות  הן  הרי 

חס ושלום.
בגופו,  "שלם  ההבהרה:  מגיעה  כך  על 
העבודה  שבתום   – מצליעתו"  שנתרפא 
בגלות יתבטלו הייסורים לחלוטין, "נתרפא 
מצליעתו" באופן כזה שהוא כעת שלם17.

כפי שהבאנו מדברי חז"ל, מי שפצע את יעקב 
עשויים  היינו  ולכן  משמ ים.  שנשלח  מלאך  היה 
חייו,  כל  הזו  הפציעה  את  יסחוב  שיעקב  לחשוב 
כי ה' הוא זה ששלח את המלאך להיאבק ביעקב.

המאבק הלילי הזה של יעקב עם שרו של עשיו 
בתקופת  היהודי ם   וסבל  הייסורים  את  מסמל 
הגלות. כבר דורות רבים שעם ישראל חווה צרות ,  
 טרגדיות ואסונות קשים ביותר, שאין צורך אפילו 
מאמינים,  יהודים  אנחנו  אותם.  ולפרט  להזכיר 
שמפעיל  זה  הוא  שה'  משמי ם.  זה  שכל  ויודעים 
לנו.  ומתנכלים  בנו  שפוגעים  האלה  הכוחות  את 
יעקב,  בנו,  להיאבק  ממשיך  עשיו"  של  ש"שרו 
וחלילה  בצדיקים  לפגוע  ורוצה  הבודד,  היהודי 
להשמיד את כולנו – וזה בכדי שאנחנו נראה כמה 
על  נפש  מסירות  כדי  עד  לאמונה  אנו  נאמנים 

קידוש השם.

אמנם   'עם  מא ו ד.  קשה  מחשבה  מעלה  וזה 
איננו  שהוא  משום  יאבד,  לא  ולעולם  חי '   ישראל 
מיוחדת  שמירה  תחת  ומוגן  הטבע ,   לחוקי  כפוף 
גורלנו,  זהו  אולי  אבל  הוא.  ברוך  הקדוש  של 
קבע  ה'  באמת  אולי  סוף?  ללא  צרות  לסבול 
שלעולם נצטרך להציב מאבטחים בכניסה לבתי 

13. פרשתנו לב, כו.
14. ב"ר ספע"ז (בשינוי לשון קצת).

ויבא  שרמז  כמו  עלינו  ועבר  סבלנו  והכל  ומסיים:  שם.  רמב"ן  ראה   .15
יעקב שלם.

א.  טז,  (ב"ב  נתכוונו"  לש"ש  ופנינה  "שטן  במחז"ל  מהביאור  להעביר   .16
לקו"ת חוקת סא, סע"ד ואילך. מאמרי אדה"ז – אתהלך ליאזניא ע' קנה. 

ועוד).
תשובה  הל'  לרמב"ם  צפע"נ  (ראה  מעיקרא  החולי  שעוקרת  רפואה   .17

פ"ב ה"ב בסופה) שאפילו בשמו אינו חסר (אין רושם).

9

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
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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
23עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

מסוכן  בהם  מקומות  יהיו  שתמיד  יהודיים,  ספר 
על  לשמוע  נפסיק  ושלא  להסתובב,  ליהודי 

אסונות ועל יהודים שסובלים בגלל יהדותם?

"שלם  הביתה  חזר  יעקב  לנו:  אומרים  כך  על 
בגופו". לא היה זכר לצליעה שבעקבות המאבק. 
בגלות.  ישראל  עם  על  כשמדברים  גם  וכך 
שלנו  הרוחני  והייעוד  המשימה  את  כשנשלים 
ומשיח יבוא, כל הצרות והסבל ייעלמו. לא נסחוב 
ישוב  ישראל  עם  טראומות.  ולא  צלקות  איתנו 
הביתה "שלם בגופו", בלי שום סימן לכל האסונות 

הקשים שעברנו במשך אלפי שנות הגלות.

שבו  הזה  העידן  לגבי  מחשבה  עולה  עדיין  אך 
אנו נמצאים:

ענייני  את  לקדושה  ולהפוך  לברר  בכדי 
נדרש  הגלות,  ענייני  את  ובפרט  העולם 
זריעה18,  לחרישה,  מזמנו  לתת   .  . ממנו 
"מלאכתך אשר תעשה19" – זמן שהיה צריך 
שנשאלת  כדי  עד  התורה.  ללימוד  לנצל 

השאלה: תורה מה תהא עליה?...
זו  וירידה  זה  חיסרון  גם  כי  הבהרה  ישנה 
יהודי  יישאר  סוף  וסוף  שעה,  לפי  הינם 
הולכים  כאשר  ב"ממונו".  גם  "שלם" 
לגאולה, לוקחים גם את הגשמיות והנכסים 
'שלמים' –  נעשים  שהם  באופן  יהודי,  של 

מתעלים ונכללים בקדושה.

כלכלית,  הפעם  ביעקב,  שפגע  השני  האירוע 
אם  לעשיו.  שלח  שהוא  הענק  הדורון  היה 
יעקב  פה.  קרה  בעצם  מה  נבין  בדברים  נתעמק 
הפשוט  במובן  גם  מסו ים,  חיים  במסלול  הלך 
לסטות  נאלץ  הוא  בדרך  אבל  ה'.  בעבודת  וגם 
מהמסלול. הוא היה צריך להפנות את המשאבים 

שלו למקום אחר, בגלל המפגש עם עשיו.

בגן  חיים  לא  אנחנו  שלנו.  הסיפור  בדיוק  זה 
עדן, אלא בעולם הזה. אנחנו לומדים ומתפללים 
לצאת  צריך  הכול  אחרי  אבל  מצוות,  ומקיימים 
והצורך  פיזי  כורח  בגלל  רק  לא  להתפרנס. 
להניח על השולחן לחם וחלב, אלא גם מפני שזו 
המשימה הרוחנית שלנו. נשלחנו לכאן, התפזרנו 
למקומות שונים והתגלגלנו לנסיבות שונות, כדי 
ש"נהפוך לקדושה" כל דבר שנטפל בו. נביא את 
וכך  לסידורים,  וגם  לעבודה  גם  השמיים  יראת 

18. ראה ברכות לה, ב.
19. שאז וברכך (בכל אשר תעשה) – ראה טו, יח ובספרי שם.

את  ונקדש  ונרומם  כולו  העולם  את  איתנו  נסחף 
כל הדברים שבעולם.

עצמו:  את  שואל  שמים  וירא  רציני  יהודי  וכל 
וללמוד  לשבת  במקום  הזה?  הבזבוז  מה  לשם 
בבעיות  להתעסק  צריכים  אנחנו  היום,  כל  תורה 
לעבודה  יוצאים  אנו  ובנקים,  בריאות  של 
ומתעייפים משגרת החיים. הרי אנחנו עכשיו רק 
שמחכים  האמיתיים  החיים  לקראת  ב"פרוזדור", 
לנו בעידן הגאולה. לא חבל על כל השעות ,   הימים 
והשנים שבמצטבר 'נשרפו' על עיסוק בגשמיות?

שלם  הביתה  חזר  יעקב  לנו:  אומרים  כך  על 
הרכוש  לאיבוד.  הלך  לא  דבר  שום  בממונו.  גם 
הגשמי לא נפגע, וגם לא הרוחני. כל אותם כוחות 
עם  בהתעסקות  היום  משקיעים  שאנו  ואנרגיות 
לא  זה  מקום.  לשום  הולכים  לא  העולם  ענייני 
מהתהליך  נפרד  בלתי  חלק  זה  להיפך,  בזבוז. 
בבנק   בקניות,  בעבודה,  גם  הגאולה.  את  שמביא 
יהודי,  כמו  בהם  מתנהג  יהודי  כאשר  ובמרפאה, 
מוצא בהם הזדמנויות לקדש שם שמים, להתנהג 
דורשת  שההלכה  כפי  ולנהוג  ישראל  באהבת 
העולם  כל  ואת  אותם  ו'מעלה'  מקדש  הוא   –
הזה  המטען  כל  הגאולה,  תבוא  וכאשר  שסביבו. 
יבוא איתנו. בימים ההם, ענייני החולין שלנו יהיו 
מרוממים ומקודשים – תוצאה מהעבודה הגדולה 

שאנחנו עושים כעת.

ואחרי כל זה, בשורה התחתונה, יהודי שבאמת 
רוצה לעבוד את ה'  , מרגיש לא בנ ו ח בגלות ושואל 

את עצמו שאלה לא פשוטה:

ממנו  שדורשים  מאחר  יהודי:  טוען 
להתעסק עם "בירורים" של הגלות במקום 
יעמוד  שעה  שבאותה  יתכן  לא  הגלות, 

הוא במצב נעלה בלימוד התורה.
תלמודו  שכח  "לא  יעקב  כי  לו  אומרים 
הקודמים  העניינים  שני  לגבי  לבן".  בבית 
חיסרון  שעה  לפי  יתכן   – וממונו  גופו   –
יושלם.  הוא  מכן  שלאחר  אלא  בפועל, 
יעקב  אצל  יתכן  לא  לתורה,  בנוגע  אך 

מלכתחילה כל חסרון...
ירידת האדם לגלות בכדי לברר את ענייני 
לחיצוניות  בנוגע  ורק  אך  היא  הגלות 
הנשמה, אך בנשמה עצמה ש"לא נשלחה 

לגלות", לא שייכת כל ירידה, חס ושלום.

עם ישראל חי; כל הצרות ייעלמו בלי להשאיר 
 – לשווא  יהיה  לא  בעולם  שעשינו  מה  כל  סימן; 
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כוח  שמעניקות  מעודדות  בהחלט  תובנות  אלו 
בכל  אך  הגלות.  מכשולי  על  ולהתגבר  להתחזק 
כן  שהגלות  מחשבה  להתעורר  עלולה  זאת, 
פוגעת בנשמה שלנו. בחיים כאן בעולם ,  הנשמה 
לא  שהיא  וסיטואציות  דברים  פוגשת  הקדושה 
שעלולים  פעולה  ודפוסי  יסוד  הנחות  מכירה, 
שלא  יהודי  הטבע,  בדרך  בטוהרתה.  לפגוע 
המובן  שבו  בעולם  אלא  גאולה  של  בעולם  חי 
מאליו הוא החומריות והגשמיות, לא יכול להגיע 
שהתפקיד  זה  עצם  רוחניות.  ומעלות  לדבקות 
מחייב אותנו להפשיל שרוולים ולעסוק ב"בירור" 
וכוחות  זמן  מאתנו  גוזל   – הגשמיות  של  ותיקון 
ברמה  אותנו  מוריד  ובהכרח  להחזיר,  נוכל  שלא 

הרוחנית.

ישראל  לארץ  שב  יעקב  לנו:  אומרים  כך  על 
תלמודו  שכח  "לא  הוא  בתורתו".  "שלם  כשהוא 
בבית לבן". אי אפשר להשוות את המצב הרוחני 
של יעקב בהיותו בן ישיבה שספון באוהלי התורה 
של שם ועבר, למצב שלו בתור רועה צאן שעובד 
ה'.  לעבודת  ומנוכרת  זרה  בסביבה  השעון  סביב 
ובכל זאת ולמרות זאת, הרוחניות שלו לא נפגעה 

כהוא זה.

את  לעשות  הצליח  הוא  איך  כך?  זה  מדוע 
טכניקה  שום  ולא  טוב  זיכרון  לו  היה  כי  לא  זה? 
אלוקית,  נשמה  יש  שביהודי  משום  זה  אחרת. 
שלא  מצב  בכל  היא"  "טהורה  נותרת  שבמהותה 
הפנימי  חלקה  ביותר.  והמרוחק  הגרוע  גם  יהיה, 
כאן  שקורה  ממה  בכלל  מושפע  לא  הנשמה  של 
לא  עלינו,  עובר  מה  משנה  לא  הגשמי.  בעולם 
היא  הנשמה  נפלנו,  ואיפה  התגלגלנו  לאן  משנה 
הנסיבות  לפעמים  ממש".  ממעל  אלו-ה  "חלק 
לא נותנות לנו להתחבר לחלק העמוק הזה, אבל 
כשזה קורה – שום דבר לא עומד בדרך. כשיעקב 
חזר הביתה, הוא חזר לאותה נקודה שממנה הוא 
נפרד מהספר. "לא שכח תלמודו", כאילו עשרים 

השנים האלו שבאמצע לא היו בכלל.

שלם"   יעקב  "ויבוא  שמלמד  הפסוק  מה   זה 
את כל אחד מאיתנו. גם לאחר שבוע של עבודה 
כמו  ספר  לפתוח  יוצא  לא  אולי  שבו  סיזיפית 
שצריך, כאשר יהודי מקדיש שעה פנויה ללימוד 
מהכול  להתנתק  יכול  הוא   – תניא  או  גמרא 
ולשקוע בעולמה של תורה. להיות בתוך הדברים 

ולהרגיש שהתורה היא באמת החיים.

כפי שאמר הרבי הריי"צ כאשר נפרד מחסידיו 
שגזר  לגלות  הרכבת  על  שעלה  לפני  הכואבים, 
ניתן  שלנו  הגוף  הקומוניסטי: "רק  המשטר  עליו 

לגלות ושעבוד מלכויות, אך נשמותינו מעולם לא 
נשלחו לגלות".

השלטון  ימי  של  בלנינגרד  פסח  ערב  ימי 
הבולשביקי. פעילות דתית נחשבת כאיסור 
חמור, אך מתחת לעיני המשטרה החשאית 
מצות  מאפיית  המרתפים  באחד  פועלת 
קטנה, יום ולילה, כדי לספק לכל היהודים 

שומרי המסורת מצות מצווה   לליל הסדר.

למרות שהדבר נשמר בסוד מוחלט, נעצרת 
באחד הערבים מכונית משטרה ליד הבית. 
מקבלים  באפיה  המתעסקים  הפועלים 
מיציאה  נמלטים  והם  כך,  על  התרעה  מיד 
בפחד  לבאות  מחכה  הבית  בעל  אחורית. 
בלתי מוסתר. מהמכונית יוצאת אשתו של 
היא  הקומוניסטי.  המשטר  מבכירי  אחד 
חבילת  ו...מבקשת  הבית  בעל  אל  ניגשת 
מצות לה ולמשפחתה לליל הסדר. "יהודים 
אנו, ועל מצות בליל הסדר לא נוכל לוותר".

תרגולת מעשית
נחשוב על חומרה או הידור שאנו 
נוטים להקל בהם בגלל תירוץ כמו 
"אין לנו חנות מהדרין באזור", "למי שעובד כל 
היום, קשה להקפיד על תפילה במניין", "איך 
אפשר לעלות שש קומות בלי מעלית שבת?", 
או "בשכונה שלנו זה לא נראה טוב ללכת עם 
ציצית בחוץ" – ונאמר לעצמנו בכנות: האמת 
שזה רק תירוץ. ליהודי יש את הכוחות להיות 

"שלם" בעבודת ה', גם בנסיבות הגלותיות.

צידה לדרך
שסוף  תורה,  הבטיחה  כבר 
ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן 

נגאלין.

(רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ז הלכה ה)

11

לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
15:5517:1516:1617:1616:0417:1416:1817:18וישלח
15:5717:1716:1817:1816:0617:1616:2017:20וישב

ט"ו בכסלו ה'תשפ"ג – כ"ב בכסלו ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קח.הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. פרק א.הל' פרה אדומה פרק ח-י.ט"ו בכסלוו'

מ"ע קח.פרק ב.פרק יא-יג.ט"ז בכסלוש"ק

פרק יד-טו. הל' טומאת צרעת.. י"ז בכסלוא'
מ"ע קח. קא.פרק ג.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת שח. שז.פרק ד.פרק ב-ד.י"ח בכסלוב'
מ"ע קיב.פרק ה.פרק ה-ז.י"ט בכסלוג'
מ"ע קי.פרק ו.פרק ח-י.כ' בכסלוד'
מ"ע קיא.פרק ז.פרק יא-יג.כ"א בכסלוה'
מ"ע קב. קג.פרק ח.פרק יד-טז.כ"ב בכסלוו'

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

72 ד'
לפני 

הזריחה
4.245.125.356.378.5911.3312.034.36.15.03ו', ט"ו בכסלו

4.255.135.356.389.0011.3312.034.36.35.03ש"ק, ט"ז בכסלו
4.255.145.366.399.0011.3412.044.36.55.03א', י"ז בכסלו
4.265.145.376.399.0111.3412.044.36.75.03ב', י"ח בכסלו
4.265.155.376.409.0211.3512.054.36.95.04ג', י"ט בכסלו
4.275.155.386.419.0211.3512.054.37.25.04ד', כ' בכסלו

4.285.165.396.419.0311.3612.064.37.55.04ה', כ"א בכסלו
4.285.175.396.429.0311.3612.064.37.85.05ו', כ"ב בכסלו
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ספר פעמים במהלך השנים חילק הרבי מ
נספר  וכאן  תניא,  ספרי  הרחב  לציבור 

על כמה מהן.

בשנת תשכ"ט הרבי יזם הוצאה לאור 
המקור  דו-לשונית,  במהדורה  התניא  ספר  של 
כך  לשם  הקים  הרבי  לאנגלית.  תרגום  בתוספת 
מראשי  כמה  חברים  היו  שבה  מיוחדת,  ועדה 
את  העמיד  ובראשה  בבריטניה,  ואנ"ש  השלוחים 
מוסדות  מתומכי  עסקים  איש  פרין,  ברנרד  מר 
מימון  את  הרבי  הטיל  שעליו  בבריטניה,  חב"ד 

הפרויקט.

כך סיפר מר פרין בראיון למיזם "הסיפור שלי": 
"הרבי נתן לי הוראות מאוד ממוקדות בנוגע למי 
צריך להדפיס את הספר וכיצד צריך שהוא יודפס. 
הוא נתן לי עוד הוראות מפורטות רבות, כמו היכן 
למקם את הערות השוליים ועל איזה סוג נייר יש 
להדפיס את הספר – הוא רצה נייר מאוד דק וחזק, 
שהתרגום  רצה  גם  והוא   – להשגה  קשה  שהיה 

יהיה באנגלית מודרנית וקלה להבנה...

"זה היה מיזם מורכב שעבדנו עליו קשה... לקח 
אך  להשלימו,  שנים  משש  יותר  הכול  בסך  לנו 
בסופו של דבר הצלחנו בכך. כאשר הספר הודפס, 
הרבי ערך התוועדות מיוחדת לציון המאורע והוא 
ההוצאה  וועדת  חברי  מאתנו,  אחד  לכל  העניק 
לאור, עותק חתום בחתימת ידו. בתמורה, הענקנו 
כאשר  כך,  אחר  עור.  בכריכת  מיוחד  עותק  לרבי 
הלכנו אל הרבנית להעניק לה עותק מהספר, היא 

גאה  היה  שהרבי  לנו  אמרה 
של  החדשה  במהדורה  מאוד 

התניא".

הכניסה  ברחבת  עמד  הרבי 
הראשית,  לדלת  מחוץ  ל-770, 
דקות,  כעשר  של  שיחה  ונשא 
לשלוחים  חילק  כך  ואחר 

עותקים מהתניא המתורגם.

יום  תשמ"ב,  ניסן  י"א  לרגל 
הרבי  הורה  השמונים,  הולדתו 
של  מיוחדת  הוצאה  להדפיס 
של  הוראתו  לפי  התניא.  ספר 
המיוחדת  במהדורה  הרבי, 
השער  עמודי  כל  את  הדפיסו 
שהודפסו  התניא  ספרי  כל  של 
עד אז. לקראת סוף ההתוועדות הרבי הודיע שהוא 
מהמשתתפים  אחד  לכל  תניא  ספר  לחלק  עומד 
על  תודה  כהכרת  בהתוועדות,  והמשתתפות 
הלילה,  כל  לאורך  נמשכה  החלוקה  השתתפותם. 

עד אור הבוקר.

תשד''מ,  ניסן  י"א  לקראת  שנתיים,  כעבור 
הורה הרבי להדפיס מהדורה מיוחדת נוספת של 
המהדורה   – האלף"  "הוצאת  שתהיה  התניא  ספר 
הודפסו  זו  במהדורה  גם  התניא.  ספר  של  האלף 
שהודפסו  התניא  ספרי  כל  של  השער  עמודי  כל 
בפועל  החלוקה  הרבי,  של  הוראתו  לפי  אז.  עד 
(שנוהל  הכולל  אברכי  חמישים  ידי  על  התבצעה 

על ידי המזכירּות של הרבי).

 חלוקת התניא הבאה הייתה בליל י' שבט תש"נ,
את להדפיס  הורה  הרבי  ערבית.  תפילת  לאחר 
התניא במהדורה מיוחדת בפורמט גדול ובכריכה
רכה, ועל השער נכתב: "יו"ד שבט תש"נ - ארבעים
גדול  קהל  אדמו"ר  שליט"א".    כ"ק  לנשיאות  שנה 
לכל  עותק  חילק  והרבי  הגיע,  אנשים  אלפי  של 

אחד. 

התמונה כאן היא מחלוקת התניא הזו. בתמונה 
שהגיע  (שטיינזלץ),  ישראל  אבן  עדין  הרב  נראה 
אתה  גם  "האם  אותו  שאל  הרבי  החלוקה.  בסיום 
אבן  הרב  מאחור)?".  (המשתרכים  ה'נמושות'  מן 
הפשוטים...",  מהאנשים  "אני  השיב:  ישראל 
הרב  כי  לציין  המקום  זה  רחב.  חיוב  חייך  והרבי 
אבן ישראל כתב ביאור יסודי על כל ספר התניא, 
והפך  מא ו ד  רחבים  לקהלים  התניא  את  שהנגיש 
התניא  אוצרות  את  שחשף  פופולרי  לפירוש 

למאות אלפי יהודים.

תמונה מספרת

חלוקת התניא
תאריך: י' שבט תש"נ
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במענה על מכתבם... בו כותבים אודות הקישוים [קשיים] שפגשו בלימוד 
ספר התניא קדישא [הקדוש].

וכבר מילתי אמורה [כבר עניתי על כך] לכמה מהשואלים בכגון דא [בנושא 
מאופן  הם  משנים  התניא  בלימוד  מה  מפני  [אני מתפלא]  ְלֶּפֶלא  אשר  הזה], 
לימוד של שאר חלקי תורתנו, ולאחרי זה תמהים על הקישוים שפוגשים בזה, 
היו  לא  בתורה,  אחר  חלק  כל  שלומדים  כמו  תניא  לומדים  היו  בשעה שאם 

נתקלים בקשיים אלה.

וכוונתי:

"ויקרא"  שבלימוד  ומובן  פשוט  שבכתב...  תורה  ללימוד  כשניגשים 
ו"בראשית" אין [לא] מבארים להמתחיל [למי שרק מתחיל ללמוד] את פירוש 
רש"י, ועל אחת כמה וכמה שלא מלמדים את פירושי שאר המפרשים, כי אם 
מוסרים לו תוכן הכתוב בפסוקים בכלל [באופן כללי] ופירוש האמור בפסוקים 

כפשוטו בפשטות הכי גדולה.

ואפילו אם תלמיד חכם הוא וישאל: למה האל"ף קטנה דלא כשאר [שלא כמו 
שאר] האותיות? (בכמה מקומות בתורה, יש מספר אותיות שכתובות בספר 
"ויקרא" שפותחת  יותר מהרגיל. לדוגמה: במילה  או קטן  גדול  התורה בגופן 
את ספר ויקרא, האות א' קטנה) וכך גם אם ישים לב וישאל על שאר הדיוקים 
לו  יאמרו  בפירושיהם,  אותם  מתרצים  התורה  ומפרשי  שרש"י  בזה  כיוצא 
שעוד חזון למועד [יגיע הזמן בעתיד], ושלא ידרוש בהתחלת הלימוד שיבארו 
לו את כל זה, אף שהקושיא אמיתית היא, ויאמרו לו שבשלב זה עליו להמשיך 
בלימוד דוקא באופן הפשוט עד שיגדל ויקבץ יותר ידיעות בהענינים [יצבור 

יותר ידע בנושאים אלה].

כשלומד  פה.  שבעל  התורה  בלימוד  כן  גם  הוא  זה [בדומה לכך]  דרך  ועל 
בפעם הראשונה את המשנה, הנה לא לבד [רק] שאין לומדים עם תוספ[ו]ת 
[חיבורם של בעלי התוספות, שיש בו קושיות ותירוצים על הנאמר בגמרא], 
אלא שגם בלא רש"י שמפרש את פשט הדברים, ולא את הדיוקים שהגמרא 

מדייקת ב ה משנה. והיפך השכל הוא לעשות אחרת...

דווקא.  כזה  באופן  להיות  צריך  החסידות  תורת  בלימוד  שגם  מובן  ומזה 
שבפעם הראשונה קולטים כללות העניין, אחרי כן לומדים אותו בשטחיות, 

ומפעם לפעם נכנסים בעומק יותר ובפרטיות יותר...

להם  יש  רחוקות  לעתים  שרק  במצבם,  אפילו  בתניא  לימודם  להקל  כדי 
האפשריות  [האפשרות] לשאול דעת בקי בחלק תורה זו [אדם שלמד הרבה 
אגרת  את  בתניא  תחלה  שילמדו  היא]  הנכונה  [הדרך  מהנכון  חסידות], 
התשובה, ואחר כך שער היחוד והאמונה ורק אחר כך חלק ראשון של התניא

[ספר של בינונים]...

בעמלם  טוב  פרי  יראו  קצר  זמן  שבמשך  תקוותי  הנ"ל,  הגישה  עם  וביחד 
בלימוד חלק זה בתורתנו הקדושה, ויקוים בהם "טעמו וראו כי טוב ה'"...

מכתב מבואר

האם השיטה 
הנכונה 
ללימוד 

תניא היא 
לחפש עיונים 

ודיוקים? 
מה עושים 

אם תוך כדי 
הלימוד עולות 
קושיות? ומה 

העצה הכי 
טובה למי 
שמתחיל 

ללמוד תניא? 
• מכתב מיוחד 

של הרבי, 
שמדריך 

בצורה ברורה 
כיצד נכון 

לגשת ללימוד 
התניא, ומה 

לא נכון 
לעשות.

כך מתחילים נכון 
ללמוד תניא
(אגרות קודש, חלק טו, אגרת ה'תרט)

הביאור מופיע
בגופן כזה. 

מילים שעוזרות 
לשטף הקריאה 

הכנסנו ללא 
סוגריים, מילים 

שמבארות 
מושגים או 

מילים - 
מופיעות בתוך 

סוגריים.
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התוועדות פעילה
מדוע הרבי סירב להקליט ברכה להתוועדות י"ט כסלו בכפר חב"ד, 

מה קרה לנאומו של מר שז"ר בחגיגה ומה ביקש הרבי שישדרו 
ברדיו לקראת י"ט כסלו • רשימה מיוחדת על התוועדויות י"ט כסלו, 

ובמיוחד על ההתוועדות המרכזית בכפר חב"ד
ייערכו  מקום  שבכל  ועודד  ביקש  רצה,  הרבי 
הרבי  כותב  לדוגמה  כך  כסלו.  בי"ט  התוועדויות 
בכל  כדבעי  יתוועדו  "בוודאי  פריז1:  אברהם  לרב 

קצווי ארץ-הקודש ת יבנה ות יכונן".

במכתב לרב חנוך גליצנשטיין מכ"ט במרחשוון 
תשט"ז, הרבי כבר מעורר אותו להתארגן לפעילות 
הפרסום  נושא  את  במיוחד  ומדגיש  כסלו,  בי"ט 
והתעמולה סביב הנושא: "בוודאי למותר [מיותר] 
גם  טוב  ומה  בעיתונים,  הכתיבה  על-דבר  לעוררו 
בעיתונים לילדים, בקשר עם ימי יו"ד וי"ט כסלו... 
על-דבר  ברדיו  שידורים  כן  גם  שיהיו  יסדרו  בטח 
ימי סגולה הנ"ל, ולקשר ולסיים הסיפור על-דבר 
מעשית]  [הוראה  ו"בכן"  ממש  בפועל  עם  העבר 

בנוגע להווה".

מעשה  לאחר  דיווחים  לשמוע  רצה  גם  הרבי 
כ ו תב  כך  בהן.  שהיה  ומה  ההתוועדויות  על 
בארץ  צעירי-אגודת-חב"ד  להנהלת  הרבי 
הידיעות  על  הכבוד']  ['כל  חן  "תשואת  הקודש2: 
משאר  גם  ובטח  כסלו.  די"ט  ההתוועדות  אודות 
פרקים,  ראשי  רק  אודותם  שמזכירים  המקומות 

תגענה ידיעות מפורטות יותר".

עניין של כל אנ"ש
כסלו  י"ט  התוועדויות  את  להפוך  שאף  הרבי 
חב"ד  ורעיונות  בכלל  החסידות  להפצת  למנוף 
בפרט. כחלק מכך עודד הרבי להביא להתוועדויות 
בעלי  ציבור  אישי  וכן  מבחוץ  רחב  קהל  אלה 
עמדות השפעה. יותר מכולן הייתה זו ההתוועדות 
מאז  כמעט  חב"ד.  בכפר  כסלו  י"ט  של  המרכזית 
בכפר  כסלו  י"ט  חגיגות  נהפכו  חב"ד  כפר  ייסוד 
בארץ  הגאולה  חג  של  המרכזיות  לחגיגות  חב"ד 
הקודש, כשבאופן מתמיד הרבי, זירז, עודד ותבע 

לארגון מסודר של האירועים ולפרסומם.

1. אגרות-קודש כרך כא, עמ' רעט.
2. אגרות-קודש כרך כא, עמ' שכז.

כך כותב הרבי3: "פשוט הדבר אשר ההתוועדות 
דכפר-חב"ד בי"ט כסלו, זהו עניין של [כל] אנ"ש 
דהכפר  ופשיטא  ותיכונן,  תיבנה  בארץ-הקודש 
 .  . ענייניו  לכל  ונוגע  כולו  הכפר]  של  [ובוודאי 
באופן  זו  התוועדות  שמוכרחת  לבד  לא  ולכן, 

פומבי אלא שמוכרחת גם כן תכנית מראש".

וכך כותב הרבי למר זלמן שז"ר (מבכירי המדינה 
חב"דית  למשפחה  ונצר  הראשונים  בעשורים 

שורשית. היה לו קשר קרוב עם הרבי וסייע רבות 
תודתי  לכבודו  להביע  לי  "ארשה  בארץ)4:  לחב"ד 
כסלו  י"ט  ביום  בכפר-חב"ד  ביקורו  בעד  מראש 
שגם  חזקה  שתקוותי  לטובה,  עלינו  הבא  הבהיר 

בשנה זו יבקר כמנהגו הטוב".

דברי התעוררות דורשים מצב 
נפש מיוחד

מראש  להקליט  בקשה  לרבי  הופנתה  אחת  לא 
לברך  או  כסלו,  י"ט  להתוועדות  ברכה  דברי 

3. אגרות-קודש כרך טז, עמ' קז.
4. אגרות-קודש כרך כד, עמ' לג- לד.

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי

הרבי שאף להפוך את 
התוועדויות י"ט כסלו למנוף 

להפצת החסידות בכלל 
ורעיונות חב"ד בפרט. כחלק 

מכך עודד הרבי להביא 
להתוועדויות אלה קהל רחב 
מבחוץ וכן אישי ציבור בעלי 

עמדות השפעה
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שבת קודש פרשת וישלח
ט"ז בכסלו

מ"חזון  אחד,  (פרק  עובדיה  ספר  כל  הפטרה: 
עובדיה" עד "והיתה לה' המלוכה").

 יום שני
י"ח בכסלו

היום מסיימים את לימוד התניא לפי החלוקה 
לשיעור היומי. ומיד אחרי שמסיימים כדאי 

להתחיל מחדש את לימוד התניא, כמו בקריאת 
התורה בשמחת תורה שמצמידים את סיום 

התורה להתחלתה.

רבים מאנ"ש נוהגים ללמוד את "לוח היום יום" 
את  ללמוד  היום מסיימים  ביומו.  יום  מדי  כסדרו 

המחזור השנתי ומתחילים מחדש.

מי שקיבל על עצמו בי"ט כסלו בשנה שעברה 
לפני  היום,  עד  לסיימה  יש   – מסכת  ללמוד 
בהקדם  ישלים  יספיק,  שלא  מי  הכוכבים.  צאת 

האפשרי.

בתפילת מנחה לא אומרים תחנון.

בעיקר  יערכו  כסלו  י"ט  שבליל  הציע  הרבי 
יוכלו  שבהן  וקהילתיות  מקומיות  התוועדויות 
להשתתף גם כאלו שלא יבואו להתוועדות במקום 
אחר, ולמחרת בערב יערכו התוועדויות מרכזיות 
חשובים  אנשים  ובהשתתפות  עם  ברוב  גדולות 
שרבותינו  כפי    – ההתוועדות  עיקר  (אז  ונכבדים 

נשיאינו נהגו להתוועד בליל כ' כסלו).

כן  ועל  סביבתו,  על  משפיע  גם  הוא  אחד  כל 
כדאי שכל אחד ואחד גם יערוך בעצמו התוועדות 
– עם עצמו, עם בני משפחתו, עם חבריו וכדומה.

יום שלישי
י"ט בכסלו - חג הגאולה

ממאסרו  לחירות  הזקן  אדמו"ר  יצא  זה   ביום 
בפטרבורג בשנת תקנ"ט.

לא אומרים תחנון.

מנהגי י"ט כסלו והתוועדויות י"ט כסלו:
· בי"ט כסלו הרבי לבש בגדי שבת.

· מאחלים אחד לשני: "גוט יום טוב. לשנה טובה 
בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתב ותחתם".

 – הזקן  אדמו"ר  של  בתורתו  היום  ללמוד  יש   ·
תורה),  ול קוטי  אור  תורה  התניא,  (ספר  מספריו 
נשיאינו.  רבותינו  של  והשיחות  מהמאמרים  או 
וכן יש ללמוד על ענייני היום, קודם כל מהדברים 
המופיעים בתחילת "לוח היום יום" על מעלת י"ט 

כסלו.

של  מתורתם  דברים  לומר  יש  בהתוועדות   ·
את  אחד  ולברך  "לחיים"  לומר  נשיאינו,  רבותינו 
השני  את  אחד  ולעודד  צדקה  לתת  וכן  השני, 
עבודה  "תורה,  של  ה"עמודים"  שלושת  הם  (אלו 

וגמילות חסדים").

הפסוקים  על  הידוע  הניגון  את  לשיר  נוהגים   ·
"פדה בשלום נפשי".

· מקבלים החלטות טובות לקבוע עיתים לתורה 
התפילה,  בעבודת  לעסוק  ובחסידות,  בנגלה 
בהתלהבות;  המצוות  ובקיום  ישראל  באהבת 
לעורר  וכן  נשיאינו;  רבותינו  למוסדות  לתרום 

לפעולה בהפצת התורה והחסידות.

בכל  בבלי)  (תלמוד  הש"ס"  "חלוקת  עורכים   ·
קהילה (בקהילות קטנות יצטרפו לחלוקת הש"ס 
כך  ישראל"),  "מחנה  מטעם  שנערכת  המרכזית 
 – הבאה  בשנה  כסלו  י"ט  עד   – השנה  שבמהלך 
ילמדו יחד את כל הש"ס. זהו מנהג קדום בקהילות 
ישראל, ובכך כל משתתף מזכה את כולם בלימוד 

שלו ומשתתף גם בלימוד כל הש"ס.

כל אחד יתחייב ללמוד מסכת אחת לפי בחירתו, 
כדאי  יכול.  הוא  אם  יותר,  או  שתיים  טוב  ומה 
כתובה,  תהיה  המסכת  ללימוד  שההתחייבות 
בבית  המשתתפים  רשימת  את  לפרסם  ונוהגים 
טוב  לזיכרון  ושיהיה  חיזוק  לתת  כדי   – הכנסת 

בהיכל ה'.

מקום  בכל  חב"ד  כנסת  ובבתי  בליובאוויטש   ·
בה  ואכלו  ידיים.  נטילת  עם  סעודה  עורכים  היו 
דייסת  שחורה',  'דייסה   -) קאשע"  "שווארצע  גם 
בהיותו  הזקן  אדמו"ר  שאכל  למה  זכר  כוסמת), 
במקומות  היום  גם  רבים  נוהגים  כך  במאסר. 

שבהם עורכים סעודות מצווה גדולות מסודרות.

יום רביעי
כ' בכסלו – חג הגאולה

גם היום לא אומרים תחנון.

בימים אלה יש להתכונן לחנוכה, ללמוד הלכות 
חנוכה ולהתארגן לפעילות חנוכה עם אחרים.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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"פטרופבלסקי"  הסוהר  בבית  במאסר  וישב  הזקן 
בפטרבורג במשך חמישים ושלושה ימים.

יום  ממאסרו,  הזקן  אדמו"ר  של  שחרורו  לאחר 
ו"ראש  הגאולה"  כ"חג  לדורות  נקבע  כסלו  י"ט 
ומשתה  טוב  יום  אותו  ועושים  לחסידות",  השנה 

ושמחה.

תקנ"ט

יום הולדת הרבנית מנוחה רחל סלונים, בתו של 
אדמו"ר האמצעי ונכדתו של אדמו"ר הזקן.

הרבנית מנוחה רחל נולדה ביום בו יצא אדמו"ר 
התבשר  האמצעי  כשאדמו"ר  ממאסרו.  הזקן 
לנו",  תהיה  מנוחה  "מעתה  אמר:  בת,  לו  שנולדה 
בתו  שם  על  הוא  רחל  השם  מנוחה.  לבתו  וקרא 
בצעירותה  שנפטרה  הזקן  אדמו"ר  של  הצעירה 

בחיי אביה, כשלוש שנים לפני כן.

צדק,  הצמח  הרבי  גיסה  בעצת  תר"ה,  בשנת 
עלתה הרבנית מנוחה רחל יחד עם בני משפחתה 

לארץ הקודש והתיישבו בחברון.

תקע"ו

הצעיר  בנו  היה שניאורי  משה  רבי  הקדוש  הרב 
תקמ"ד, ונקרא  בשנת  הא נולד  של אדמו"ר הזקן. 
על שם אבי-סבו של אדמו"ר הזקן. רבי משה היה 
תורותיו  על  חוזר  היה  מיוחדים,  כישרונות  בעל 
מיוחדת ,   בצורה  הזהב  בלשונו  הזקן  אדמו"ר  של 
הזקן  ואדמו"ר  מא ו ד,  לו  דומה  שהיה  גם  ואומרים 

חיבב אותו מא ו ד.

בשנת תקע"ו, בהיותו בן שלושים ושתיים, קיים 
וניצח  הדת  נושאי  על  כמרים  עם  ויכוח  משה  רבי 
זה  ביום  אליהם.  אותו  לקחו  זאת  ובעקבות  אותם 
ובני  לנדוד ,   לצאת  צריך  והיה  מידיהם,  נגאל  הוא 
נודד  שהיה  מסופר  הקודש.  לארץ  עלו  משפחתו 
רק  נדבה  לבקש  כדי  לעיר  ומגיע  ביערות,  ושוהה 
בכדי להתקיים. היה ישן בבית המדרש, ואף אחד 

לא ידע מי הוא ומה מעשהו.

כך חי עד הסתלקותו, למשך כשישים שנה! רבי 

קייב,  באזור  תרל"ח  סיוון  בחודש  הסתלק  משה 
בהיותו בן תשעים וארבע, ומנוחתו כבוד שם.

תרפ"ד

בהתוועדות  הרבי  נכח  שבה  הראשונה  הפעם 
והרבי  בלנינגרד,  היה  זה  הריי"צ.  אדמו"ר  של 

הריי"צ קירב את הרבי במיוחד.

 תשמ"ו

כשלושה  שנמשך  הספרים",  "משפט  החל 
שבועות. הושמעו עדויות שני הצדדים, ולאחר מכן 
מא ו ד  השפיע  החריג  המשפט  המסמכים.  הוגשו 
יהודי  היה  שלא  סיפטון,  צ'רלס  מר  השופט,  על 

והתוודע ליהדות ולחסידות בעקבות המשפט.

תנש"א

הזקן,  אדמו"ר  של  לשחרורו  שנה   192 לרגל 
הרבי חילק ספרי תניא בהוצאה מיוחדת (בפורמט 
שער  על  לצדקה.  דולר  של  שטר  בצירוף  גדול), 
שנה  קצב   – כסלו  י"ט  הגאולה  "חג  נכתב:  הספר 
– ה'תקנ"ט-ה'תנש"א, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א". בשבת שלאחר מכן נכנס הרבי 
היה  והספר  שחילק,  התניא  ספר  עם  להתוועדות 

מונח על השולחן לידו לאורך כל ההתוועדות.

כ' כסלו

תקנ"ז

בבית  הראשונה,  בפעם  התניא  ספר  הדפסת 
ספר   – ראשון  חלק  בו:  היו  בסלוויטא.  הדפוס 
היחוד  ושער  קטן,  חינוך   – שני  חלק  בינונים,  של 
כחמישה  הודפסו  הראשונה  בהוצאה  והאמונה. 

עשר אלף עותקים.

תקנ"ט

בן  מוויכוח  כשיצא  הזקן,  אדמו"ר  גאולת  גמר 
הזקן  אדמו"ר  'מתנגד'.  של  בביתו  שעות  שלוש 
יותר  לו  קשות  היו  אלו  אחדות  ששעות  התבטא 

מכל המאסר!
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בהתוועדות.  המשתתפים  את  טלפוני  חי  בשידור 
הרבי  כותב  כך  הבקשות.  את  דחה  הרבי  אך 
הדת  שירותי  את  שייסד  מי  צביאלי,  בנימין  לרב 
בעניין  שכותב  "במה  ישראל"5:  ב"קול  והמסורת 
יום  עם  בקשר  התעוררות  דברי  להקליט  הסברא 
עלינו  הבא  לחסידות  ראש-השנה  כסלו,  הי"ט 
לו.  בסמיכות  או  זה  ביום  לשדרם  בכדי  לטובה, 
עם  בקשר  ובפרט  בכלל,  התעוררות  שדברי  מובן 
הזמנה',  פי  'על  לאמרם  אי-אפשר  זה,  סגולה  יום 
מיוחדת.  והתעוררות  מיוחד  נפש  מצב  ודורשים 
ובוודאי לדכוותיה האריכות למותר [לאדם כמוהו, 

5. אגרות-קודש כרך יט, עמ' צו.

בתחום,  שמתמצא 
להאריך  מיותר 
בזה]. ואף שהכוונה 
אי-אפשר  רצויה, 

למלא הבקשה".

שיגר  כן  הרבי 
ברכה  מברק 
ימים,  (באותם 
לשלוח  כשרצו 
במהירות  הודעה 
בשירותי  השתמשו 
למשתתפי  טלגרף) 
 . ת ו ד ע ו ו ת ה ה
תשכ"ו  בשנת 
במברק6:  נכתב 
המשתתפים  "לכל 
הגדול  בהפרבריינגן 
בכפר-חב"ד שליט"א. יהי רצון מה' יתברך שיקויים 
במילואו,   – וגו'  בשלום'  ה'פדה  ואחת...  אחד  בכל 
חז"ל  כביאור  לזה,  הכלים  בעשיית  ושיצליחו 
וחסידות  הנגלה  בתורה  העסק  שזהו  בהכתוב, 
ובגמילות-חסדים ובתפילה, ותמהר פדיה זו פדיית 
כל אחינו ואחיותינו, וביחוד אשר ב"שם" [כנראה 
הכוונה היא ליהודי ברית המועצות], בקרוב ממש 
ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לזה  ותיכף 

משיח צדקנו. בברכת ופרצת".

קצר  מברק  לשגר  הרבי  נהג  עצמם  לאנ"ש 
בשנת  ששוגר  המברק  לשון  היה  זה  ביותר. 
ודרכיה  החסידות  בלימוד  טובה  "לשנה  תשי"ט7: 

תכתבו ותחתמו. התוועדות שמחה ופעילה".

"שמענו נאומו מתוך התקליט"
לנאומים  לעיתים  האזין  הרבי  הנראה,  ככל 

מוקלטים מהתוועדות י"ט כסלו.

ידי  על  ושוגר  הרבי  ידי  על  שהוכתב  במכתב 
(הגאון  זווין  לרב  חדקוב,  הרב  הרבי,  של  מזכירו 
הרב שלמה יוסף זווין, שהיה אב בית הדין הראשון 
של בית דין רבני חב"ד בארץ, חבר מועצת הרבנות 
התלמודית),  האנציקלופדיה  ועורך  הראשית 
מה  התקליט  מתוך  נאומו  "שמענו  כך8:  נאמר 
בכפר-  כסלו  י"ט  הבהיר  יום  בהתוועדות  שנאם 

חב"ד...".

6. 'בכרם חב"ד' מס' 3, טבת תשכ"ו, עמוד ראשון.
7. 'בטאון חב"ד' חוברת י"ט, יו"ד שבט תשי"ט עמ' 73.

8. 'מקדש מלך' כרך ב', עמ'  62.

במה שכותב בעניין הסברא 
להקליט דברי התעוררות 

בקשר עם יום הי"ט כסלו, 
ראש-השנה לחסידות הבא 
עלינו לטובה, בכדי לשדרם 

ביום זה או בסמיכות לו. 
מובן שדברי התעוררות 
בכלל, ובפרט בקשר עם

יום סגולה זה, אי-אפשר 
לאמרם 'על פי הזמנה', 

ודורשים מצב נפש מיוחד 
והתעוררות מיוחדת
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בארץ  מהעסקנים  לאחד  במכתב  כתב  וכך 
שני  אלו  ימים  "נתקבלו  תשט"ז:  שנת  של  בחורף 
חלקי תקליט [הקלטת] השידור דהתוועדות דיום 
ההילולא בכפר-חב"ד, ותשואת-חן תשואת-חן על 
נאומו  מהשידור  שנמחק  על  וחבל  בזה.  טרחתו 
של מר שז"ר שי' – מלבד ההתחלה, ואינני יודע אם 
נעשה זה על-ידי הצנזור או על-ידי [מישהו] אחר, 
ובטח אם ישנו הנאום בכתב ישלחו לי ותשואת-חן 

מראש".

שבליל  מספרים  אז,  הרבי  אצל  ששהו  אנשים 
הרבי  של  לחדרו  המזכירות  חברי  הכניסו  ניטל 
לנאומיהם  האזין  והרבי  הקלטה,  וסרטי  רשמקול 
כבוד  אורחי  היו  שניהם  שז"ר,  ושל  זווין  הרב  של 

קבועים בהתוועדות בכפר חב"ד.

נשיאים 
ואלופים

קטע  הנה 
אחד  של  ממכתבו 
ישיבת  מתלמידי 
תמימים  תומכי 
בכפר  המרכזית 
כ"א  מיום  חב"ד, 
שבו  תש"ל,  כסלו 
הוא מדווח לחברו 
חגיגת  על  ב-770 

י"ט כסלו בכפר:

אתמול   .1"
כאן  היתה  בלילה 
כרגיל  החגיגה, 
ת  ו פ ת ת ש ה ב
המדינה;  נשיא 
השתתפו  וכן 

המנחה  ועוד.  זאבי  רחבעם  האלוף  קשתי,  מר 
מלאכתו  שעשה  שי'  גרינוולד  צבי  ר'  הרה"ח  היה 

נאמנה.

בתוכנית  ב'שידור-חי'  העביר  ישראל'  'קול   .2"
לבית- המדינה  נשיא  כניסת  רגעי  את  הזה'  'היום 
הכנסת, וכן השמיעו דברים קצרים שאמר הרה"ח 

ר' יצחק גנזבורג.

"3. מספר המשתתפים היה כרגיל, אך השמחה 
הפעם היתה יוצאת מן הכלל.

"4. אחרי החגיגה [הגדולה והרשמית] התקיימה 
שי'  פייטל  ר'  הרה"ח  של  בביתו  התוועדות 
סודקביץ עם חברי ארגון נכי צה"ל משעה 10.30

בערב עד שעה מאוחרת בלילה.

דרכו  את  כשעשה  כי   [...] התמים  לי  סיפר   .5"
מוקדם יותר לביתו של ר' פייטל סודקביץ נעצרה 
בסיס  מפקד  את  ראה  והוא  צבאית  מכונית  לידו 
שפר,  שמואל  משנה  אלוף  מתל-נוף,  חיל-האויר 
ערבי  מפעילות  הכיר  (אותם  אלישע  סרן  את  וכן 
לבית-הכנסת  עמו  לקחם  הוא  בבסיסים).  חב"ד 
והעלה אותם לבמה. הם מאוד נהנו ובתום החגיגה 
הגדולה הגיעו גם לביתו של פייטל, ושם נהנו עוד 
א י תם  שתה  שפר  שמואל  צבי גרינוולד.  מר'  יותר 
מרומם.  רוח  במצב  והיה  משקה  מאוד  הרבה 
גרינוולד  צבי  ר'  עם  בתיאום  החברה  החליטו 
שהוא יארגן ערב חב"ד בבסיסו לכל אנשי הבסיס, 
הוא  הערב  שאת  הבטיח  הוא  הקרובים.  בימים 

יארגן בעצמו...".

זכות בעל השמחה תעמוד
י"ט  לקראת  הרבי  של   ממכתב  בקטע  נסיים 

כסלו בשנת תשי"ח9:

הכנות  עורכים  הטהור  במחנם  גם  "בוודאי 
אדמו"ר  של  הגאולה  יום  כסלו  י"ט  הבהיר  ליום 
וזכות  והדרכותיה,  עניניה  החסידות  תורת  הזקן, 
לכל-אחד-ואחת  יעמוד  הזקן  רבנו  השמחה  בעל 
בגשמיות  לו  בהמצטרך  כלל-ישראל  בתוככי 
ולהתוועדות  טובות  לבשורות  בברכה  וברוחניות. 

שמחה ופעילה".

9. אגרות-קודש'כרך טז, עמ' קלט.
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ט"ו כסלו

תק"י

אדמו"ר הזקן מתקבל כחבר בחברה קדישא של 
הריי"צ  הרבי  חמש.  בגיל  בהיותו  ליאזנא,  העיר 
סיפר שבגיל הזה כבר הרגיש אדמו"ר הזקן ששערי 
ובצורה  היטב  הבין  הוא  לפניו,  פתוחים  התורה 
לו  ביותר והייתה  הקשים  את הנושאים  גם  ברורה 

הצלחה גדולה בידיעת התורה. 

תקנ"ט

נפטר גיסו של הרבי הצמח צדק, הרב החסיד ר' 
חיים חייקיל, שהיה נכדו של הרב הקדוש רבי חיים 

חייקיל מאמדור, מתלמידי המגיד ממזריטש.

ב תו  לאה,  דבורה  הרבנית  של  פטירתה  לאחר 
צדק,  הצמח  הרבי  של  ואימו  הזקן  אדמו"ר  של 
שכנא  שלום  רבי  בעלה  את  הזקן  אדמו"ר  שידך 
עם הרבנית רבקה בתו של הרב הקדוש רבי אהרן 
שתי  להם  נולדו  אלה  מנישואים  מקרלין.  הגדול 
בנות (אחיות מאב לרבי הצמח צדק). אחת הבנות, 

הרבנית דבורה, נישאה לר' חיים חייקיל.

ט"ז כסלו

תשמ"ב

יצא לאור ספר התניא – מהדורא קמא (לקט של 
ה'קונטרסים' שנכתבו על ידי חסידי אדמו"ר הזקן, 
שלם  כחיבור  והודפסו  יחד  נערכו  יותר  שמאוחר 

של ספר התניא), ביוזמתו של הרבי.

י"ז כסלו

תשנ"ב

כסלו,  בי"ד  והרבנית  הרבי  נישואי  יום   לקראת 

את  מיוחדת  במהדורה  להדפיס  הרבי   הורה 
קונטרס "דרושי חתונה" – שמופיעים בו המאמרים 
בקשר  תרפ"ט  כסלו  בחודש  הריי"צ  הרבי  שאמר 
מאמרים  גם  בו  ונוספו  והרבנית,  הרבי  לחתונת 
הרבי  של  האלה  המאמרים  את  שמבארים  מהרבי 

הריי"צ.

בי"ז כסלו הרבי חילק את הקונטרס, בצירוף שני 
דולר לצדקה.

י"ח כסלו

תרל"ז

מאוורוטש, יוסף יצחק הסתלק הרב הקדוש רבי
חמישים  בגיל  צדק,  הצמח  הרבי  של  החמישי  בנו 
שטערנא  הרבנית  של  אביה  היה  הריי"צ  ושבע. 
אדמו"ר  בנם,  הרש"ב.  אדמו"ר  של  אשתו  שרה, 
הריי"צ, נקרא על שם סבו. הרבי הרש"ב סיפר על 
בלימוד  בשקידה  והצטיינותו  הגדולות  מעלותיו 

ובמידות תרומיות, ובמיוחד בענווה.

תקל"ג

יום הסתלקות הרב המגיד ממזריטש, רבי דובער
(שם משפחתו פרידמן) – ממשיך דרכו של הבעל 
את  כשהובילו  הזקן.  אדמו"ר  של  ורבו  טוב  שם 
המגיד לאחר הסתלקותו לטהרה במקווה, אדמו"ר 
היה.  וכך   – בעצמו  לטבול  לו  שיניחו  אמר  הזקן 

ציונו של המגיד בעיר אניפולי.

תקנ"ט

ממאסרו,  הזקן  אדמו"ר  השתחרר  ערב  לפנות 
לאחר שנקבע כי הוא מזוכה מכל אשמה.

על  לחסידות  המתנגדים  הלשנת  בעקבות 
ישראל  לארץ  כספים  שולח  הזקן  שאדמו"ר  כך 
(שהייתה נתונה אז תחת השלטון העותומני שהיה 
אדמו"ר  נעצר  הרוסי),  הצאר  ממשל  של  יריבו 

עת 
לדעת
מתוך הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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שיש  ידעה  היא  האחרון  הנר  הדלקת  בשעת  כבר 
שבהדלקת  כך  שכבה,  נוסף  נר  ולהדליק  לחזור 
הנר האחרון היא לא הסיחה את דעתה מהדלקת 
הנרות, אלא דעתה הייתה שהנר שכבה יהיה הנר 
כניסת  ולכן  שבת,  לפני  תדליק  שהיא  האחרון 
שכבה,  הנר  הדלקת  בסיום  רק  עליה  חלה  השבת 

שבמקרה זה הוא הנר האחרון7.

להניח את הגפרור או להשליכו
בעיה:  מתעוררת  הזקן  אדמו"ר  שלשיטת  אלא, 
גפרור דולק הוא מוקצה. ובכן, אם כניסת השבת 
חלה על האישה כבר בסיום הדלקת הנר האחרון, 
מחזיקה  שהיא  הגפרור  עם  לעשות  עליה  מה 

בידה?

גם בעניין זה שיטת אדמו"ר הזקן שונה ומיוחדת 
משאר הפוסקים:

את  להניח  לאישה  מותר  אברהם8,  המגן  לדעת 
למרות  לכך:  ההסבר  כלי.  באיזה  בנחת  הגפרור 
הנר  את  שהדליקה  ברגע  עליה  חלה  שהשבת 
מוקצה נעשה  שבידה  הגפרור  ובכך  האחרון, 
כבר  המוקצה  שהגפרור  כי  וון  זאת,  בכל  עבורה, 
בנחת אותו  להניח  לה  מותר  שלה,  בידיים  נמצא 
היכן שתרצה, ועליה לשים לב רק לא לכבות אותו 
(כיו  ן שכבר נכנסה שבת אצלה, וכיבוי הוא מלאכה 

שאסור לעשות בשבת).

אך לשון אדמו"ר הזקן היא9 שהנשים "משליכות
לארץ הפתילה שבידן שהדליקו בה הנרות, ואינן 
צריכה  האישה  שלדעתו,  הרי  אותה"10.  מכבות 
לה  ואסור  האפשר,  ככל  מהר  מהגפרור  להיפטר 

להניח אותו בנחת היכן שתבחר.

מוקצה גמור הנמצא כבר בידו
וזהו ההסבר בדברי אדמו"ר הזקן:

7. וע"ע קצוה"ש בבדה"ש סי' עד סקי"ד, שלדעתו אם הנר כבה מפני שהיא 
אותו  הדליקה  לא  היא  כאילו  שנחשב  מסתבר  כראוי,  אותו  הדליקה  לא 

בכלל, ויהיה מותר לה לחזור ולהדליקו .  ע"ש. 
8. סי' רסו סקי"ט – ראה הגהות רעק"א על השו"ע סי' רסג סעי' י.

9. רסג,ז.
להשליך  נוהגות  נשים"  ש"קצת  רסג,י  בשו"ע  המחבר  שלשון  להעיר,   .10
הפתילה, אך אדה"ז כתב "נוהגות הנשים" ומשמע שכולן נוהגות כן, היינו 

שכך צריך לנהוג. 

"כלי שמלאכתו לאיסור" הוא מוקצה שאיסורו
קל יותר משאר סוגי המוקצה11. ואכן כותב אדמו"ר 
הזקן12 שאדם שנטל לידיו דבר מוקצה כזה, "אינו 
צריך להשליכו מידו מיד שפינהו ממקום זה הצריך 
לו, אלא מותר להניחו באיזה מקום שירצה להצניעו 
יותר  לטלטלו  רשאי  בידו,  הוא  שכבר  שכיון  שם. 

ממה שצריך לו".
הזקן14 אדמו"ר  דעת  גמור13,  מוקצה  לגבי  אבל 
שאדם  הסוברת  לדעה  לחשוש  שצריך  היא 
ממנו  להיפטר  עליו  גמור  מוקצה  בידיו  שמחזיק 
מיד ואסור לו להניחו בנחת היכן שירצה, למרות 

שהוא כבר נמצא בידיו.

לכך  שהסיבה  בענייננו,  לומר  אפשר  זה  לפי 
להשליך  נוהגות  שהנשים  כותב  הזקן  שאדמו"ר 
מפני  היא  ההדלקה,    בגמר  לארץ  הפתילה את 
בגדר "כלי  אינם  דולק  גפרור  או  דולקת  שפתילה 
שמלאכתו לאיסור" אלא הם מוקצה גמור, ועל כן 
אסור לאישה להחזיק אותם בידה אפילו רגע אחד 
את  כשהדליקה  מיד  מהם  להיפטר  ועליה  מיותר 

הנר האחרון ובכך קיבלה עליה את השבת.

במהירות, אך בזהירות רבה
למעשה:

בו  מיוחד,  כלי  הנרות  ליד  ולהניח  להכין  חובה 
בסיום  האחרון  הגפרור  את  להניח  תוכל  האישה 

ההדלקה, במהירות ובלי שהיות.

אלא שיש לשים לב היטב שהנחת הגפרור בכלי 
מיד,  יכבה  לא  שהוא  כדי  רבה,  בזהירות תיעשה 
כתוצאה מפעולת ההנחה שלו בכלי, וגם שההנחה 
בכלי לא תמהר את כיבויו – שהרי השבת כבר חלה 
על האישה, ואסור לה להביא לכיבוי הגפרור וגם 

לא לזרז ולמהר את כיבויו.

11. לכן מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו.
12. שח,יג. 

13. שאסור לטלטלו כלל, אפילו לצורך גופו ומקומו.
14. שם.
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הדלקת נרות שבת (ה)
להדליק  שסיימה  אישה 
ולפני  שלה,  השבת  נרות  את 
עיניה  את  לכסות  שהספיקה 
ולברך על הנרות הבחינה שאחד 
הנרות שלה כבה. האם מותר לה 

לחזור ולהדליק אותו?

עם  לעשות  האישה  על  ומה 
הגפרור בסיום הדלקת הנרות? 

כניסת השבת, בברכה 
או בהדלקה

שכניסת  הסוברות1  דעות  יש 
רק  האישה  על  חלה  השבת 
הנרות  על  מברכת  שהיא  בשעה 
אך  בדיבור.  השבת  את  ומזכירה 
לדעת אדמו"ר הזקן2, כבר בסיום 
הדלקת הנר האחרון חלה השבת 
שכותב3,  כפי   – האישה  על 
על  השבת  "מקבלות  שהנשים 

ידי הדלקת הנרות".
שהיות  היא,  שסברתו  נראה 
המלאכה  היא הנרות  שהדלקת 
עושה  שהאישה  האחרונה
לכבוד השבת4, והיא 'אות הסיום' 
ידיה,  על  מלאכות  לעשיית 
עצמה  הנרות  הדלקת  ממילא 

פועלת עליה את כניסת השבת.

כבה הנר האחרון
השאלות  לשתי  הפתרון 
הדעות  בשתי  תלוי  שהעלינו 

הללו: 

על  חלה  השבת  כניסת  אם 

1. ראה ערוך השולחן סי' רסג אות יח. 
2. רסג,ז.

3. רסג,יא. 
4. רסג,ו. ועוד.

האישה רק בשעת הברכה, יהיה 
מותר לה בסיום הדלקת הנרות, 
לפני שתברך, לכבות את הגפרור 
את  הדליקה  היא  א  יתו  האחרון 

הנרות. 

ההדלקה  בסיום  אם  כן,  כמו 
הנרות  שאחד  מבחינה  היא 
שלה כבה, יהיה מותר לה לחזור 
ולהדליק אותו, כי  וון שעדיין לא 

חלה עליה השבת עד שתברך. 

הזקן  אדמו"ר  לדעת  אך 
כבר  האישה  על  חלה  שהשבת 
בסיום הדלקת הנר האחרון, יהיה 
הגפרור  את  לכבות  לה  אסור 
את  הדליקה  היא  א  יתו  האחרון 

הנרות5. 

הדלקת  לאחר  אם  כן,  כמו 
הנר האחרון היא מבחינה שאחד 
הנרות כבה, יהיה אסור לה לחזור 
אפילו  בעצמה,  אותו  ולהדליק 
שהרי  הנרות,  על  שבירכה  לפני 
במקרה  השבת.  עליה  חלה  כבר 
כזה, מה שכן תוכל לעשות הוא 
אחר  מישהו  או  מבעלה  לבקש 

שידליק את הנר שכבה6.

נר   שכבה לפני 
הדלקת כל הנרות

הבחינה  שהאישה  במקרה 
שכבה לה נר עוד לפני שהדליקה 
לה  מותר  יהיה  האחרון,  הנר  את 
בעצמה,  אותו  ולהדליק  לשוב 

אפילו לדעת אדמו"ר הזקן.

הרי  זה,  שבמקרה  מפני  זאת 

5. רסג,ז.
6. ומותר לה לומר להם בפירוש שידליקו, למרות 

שכבר חלה עליה השבת - ראה רסג,כה. 

מוגש ע"י רבני קהילות אנ"שהלכה עם טעם

מה צריך 
לעשות עם 
הגפרור 
האחרון? ומה 
לעשות אם 
אחד מנרות 
השבת כבה 
תוך כדי 
הדלקת 
הנרות?

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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