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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת לך לך • י' במרחשון התש"פ
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ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

כל אחד ררררוצה לרראאאות אתת הההרבי, כ"קקק ממו"ח אאדדדמו"ר, ככדדיי שיפפפתוור 
אתת שאלווותתיו, שההרררי לכלל אאחד וואחדד יששנם ששאאאלות (גגםם מי שששאיינו 
יודדע שישששש לו שאאלוות), וככדייי לפתתור אאאותתם צרייךךך לראותת אאת הררבבי. 
והעעצה לזזזהה – הההללייכה בבראאאש השנהה לבבתי כנננסססיות לעעוררר אתתת בבני 
ישרראל, נננשששמות בבגגוופים, שבבבזה ממקייםםם ררצונו ששששלל הרבי, ועעי"ז ייזככה 

שהההההרבי יפפתתתור אתת ששאלותתיו בבאאופפן שלל נננשמה בבגגוףף.
(משיחת ש"פ נצבים ה'שי"ת – תו"מ ח"א עמ' 214)

זמני השבוע

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
4.024.495.116.108.4211.2411.544.45.75.11ו', י' במרחשוון

4.034.505.116.118.4211.2411.544.44.95.10ש"ק, י"א במרחשוון
4.034.505.126.128.4311.2511.554.44.25.10א', י"ב במרחשוון
4.044.515.136.138.4311.2511.554.43.65.09ב', י"ג במרחשוון
4.054.525.146.148.4411.2511.554.42.95.08ג', י"ד במרחשוון
4.054.535.146.158.4411.2511.554.42.35.08ד', ט"ו במרחשוון
4.064.535.156.168.4511.2511.554.41.75.07ה', ט"ז במרחשוון

4.074.545.166.168.4511.2511.554.41.15.07ו', י"ז במרחשוון

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת לך לך | ירידה שמביאה התעלות
הקב"ה מצווה לכל יהודי: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". צא מעצמך 
ומד' אמות שלך, מארצך, ומולדתך וביתך, וצא לפעול ולשנות את העולם, שיתנהג כפי רצונו של הקב"ה, 
על-ידי הפצת היהדות, תורה ומצוות, לכל היהודים שאתה יכול להגיע אליהם, ובכלל - טוב ויושר לכל 

באי עולם!
טוען היהודי: ע״י הירידה בעולם —  אפשר לכאורה לגרוע בשלימות עבודתו לה׳, למה הוא צריך לירד 

— מוטב שיתיישב ללמוד יותר תורה לעצמו, ולקיים מצוות בהידור?!
אומר הקב״ה בתורתו — אדרבה: דוקא ע״י היציאה ״מארצך גו״׳ לפעול בעולם, יהי׳ ״אראך״ — שיגלה 

מהותו ומציאותו האמיתית, ומקבל ע״ז כחות יותר נעלים ממה שיש לו בפני עצמו.
(משיחת שבת פרשת לך לך תשמ"ט)

לשמירת  שהתקרב  ליהודי  במענה 
תורה ומצוות, והתלונן בפני הרבי על 

מקום מגוריו:

 - כתבו  על  המענה  מפורש  כבר 
בפרשה שני' של ק"ש [קריאת-שמע]

והי' אם שמוע תשמעו גו' - 
שבמשך של קרוב 3300 שנה אומרים 

אותה בנ"י [=בני ישראל]
[=ומסירות  ומסנ"פ  יום  בכל  פעמים 
חכמים  וביניהם  זה]  [=על  ע"ז  נפש] 

הכי גדולים וכו' וכו'.
ע"פ  עתה  חי  אשר  חלקו  ואשרי 

התומ"צ [=על פי התורה והמצוות]
ובסביבה של שומרי תומ"צ.

המענה נמצא בקריאת שמע

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' במרחשון ה'תש"פ – י"ז במרחשון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מאכלות אסורות פרק י' במרחשווןו'
ב-ד.

הל' חובל ומזיק 
פרק ח.

מ"ע קנ. קנא. קנב. מל"ת 
קעב. קעד.

פרק ה-ז.י"א במרחשווןש"ק
הל' רוצח ושמירת 

נפש.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מל"ת קעג. קעה. קעו. קעז. 
קעח.

מל"ת קעט. קפ. קפח.פרק ב.פרק ח-י.י"ב במרחשווןא'

מל"ת קפא. קפב. קפד. קפה. פרק ג.פרק יא-יג.י"ג במרחשווןב'
קפג.

מל"ת קפז. קפו. קפט. קצ. פרק ד.פרק יד-טז.י"ד במרחשווןג'
קצא. קצב.

פרק יז. הל' שחיטה.. בפרקים ט"ו במרחשווןד'
מל"ת קצג. קנג. קצד. מ"ע פרק ה.אלו. פרק א-ב.

קמו.

מל"ת קא.פרק ו.פרק ג-ה.ט"ז במרחשווןה'

מ"ע קמז.פרק ז.פרק ו-ח.י"ז במרחשווןו'

30



29

’לך לך' אל הגאולה
בברית בין הבתרים ניתנה הבטחה לירושת עשר ארצות העמים, וכל זמן 

שלא נתקיימה במלואה השליחות ’לך לך' לא הסתי ימה • בגלות ניתן 
לשנות את שבע המידות בלבד, ובבוא הגאולה ניתן יהיה לשנות גם את 
שלוש בחינות המוחין • יש להתחיל כבר עתה בלימוד פנימיות התורה 

השייכת לימות המשיח • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בכריתת ברית בין הבתרים נאמר1: ”ביום ההוא כרת 
ה' ברית את אברם לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת 

וגו' את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וגו'":
ש"עשר   – הבתרים  בין  ברית  בכריתת  החידוש 
אומות יש כאן", אף על פי שבינתיים (עד היום הזה) 
”לא נתן להם אלא שבעה גוים, והשלשה .. קיני קניזי 
כשיקויים   – לעתיד"2  ירושה  להיות  עתידים  וקדמוני 
הציווי שנאמר בערי מקלט ”ואם3 ירחיב ה' אלקיך את 
גבולך כאשר נשבע לאבותיך (לתת לך ארץ קיני קניזי 
וקדמוני) .. ויספת לך עוד שלש ערים וגו'" [ש"מעולם 
לתוהו"4] – ”בימי  הקב"ה  ציווה  ולא  זה  דבר  היה  לא 
 .. השש  אלו  על  אחרות  שלש  מוסיפין  המשיח  המלך 
אבינו  לאברהם  שנכרת  והקדמוני  הקניזי  הקיני  בערי 
בתורה  נאמר  ועליהן  נכבשו,  לא  ועדיין  עליהן  ברית 
ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך"5, שאז תתקיים מצות 

ערי מקלט בשלימותה, שיהיו תשעה ערי מקלט.
ונמצא, שבחלק זה של הפרשה מודגשת הברכה הכי 
גדולה הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 
”עשר  הזאת",  הארץ  את  נתתי  ”לזרעך   – ממש  ומיד 

אומות".

ב
”לך   – הפרשה  (שם)  בכללות  גם  מודגש  זה  עניין   

1) טו, יח-יט.
2) פירוש רש"י על הפסוק.

3) שופטים יט, ח-ט ובפירוש רש"י.
4) רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ב.

5) שם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ח הלכה ד.

לך":
התוכן של ”לך לך גו' אל הארץ" הוא ציווי הקב"ה 
לאברהם לילך לארץ ישראל, אשר, בהמשך לזה באה 
גם ההבטחה והנתינה של ארץ ישראל לו ולזרעו. ומזה 
בני  כל  בהליכת  היא  לך"  ”לך  של  שהשלימות  מובן 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה   – ישראל  לארץ  ישראל 
שאז יהיו ”כל יושביה עליה"6, שכל בני ישראל יתיישבו 
בכל ארץ ישראל, בכל עשר הארצות שהובטחו וניתנו 

בברית בין הבתרים.
ומצב  המעמד  בעבר  היה  שכבר  פי  על  אף  כלומר: 
שכל בני ישראל ישבו על אדמתם שלכן היה נוהג דין 
יובל (שתלוי בתנאי ד"כל יושביה עליה"), מכל מקום, 
תהיה  עליה"  יושביה  ”כל  של  האמיתית  השלימות 
שיבואו  לכך  נוסף  כי,  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
כולל  תבל,  קצווי  מכל  ישראל  בני  כל  ישראל  לארץ 
גם עשרת השבטים שגלו מעבר לנהר סמבטיון7, תהיה 
השלימה,  ישראל  בארץ  ישראל  בני  של  ההתיישבות 
ארץ עשר אומות, שעל ידי זה ניתוסף יותר בשלימות 

של ”כל יושביה עליה".
האמיתית  לגאולה  והשייכות  שהקשר  ולהוסיף, 
כדאיתא   – לך"  ”לך  של  בכפל  גם  מרומז  והשלימה 
במדרשי חז"ל8 ”חמש אותיות נכפלו וכולן לשון גאולה, 
ך"ך שבו נגאל אברהם אבינו מאור כשדים שנאמר לך 
לך", כפי שנתבאר בארוכה במאמרו הידוע של אדמו"ר 

6) ערכין לב, סוף ע"ב. רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ח.
7) בראשית רבה פע"ג, ו.

לך  לך  פרשת  ריש  שמעוני  ילקוט  מח.  פרק  אליעזר  דרבי  פרקי   (8
(רמז סד).

דבר מלכות

4
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בסגנון  אריבער"10)  ”לכתחילה  (שענינו  מהר"ש9 
ולכולם  וטף,  נשים  לאנשים  והשגה  להבנה  שניתן 
היא  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  (כשם  אחת  בבת 

לאנשים נשים וטף בבת אחת).

ג
 – האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  לבאר  ...ויש   

בהכנה לגאולה האמיתית והשלימה:
ומצב  בזמן  עדיין  נמצאים  עתה  שלעת  פי  על  אף 

”מפני  אומרים  ישראל  ארץ  בני  שגם  ועד  הגלות, 
שישנה  כיון  מקום,  מכל  מארצנו",  גלינו  חטאינו 
וכבר  בתשובה"11,  אלא  תלוי  הדבר  ש"אין  ההבטחה 
וממילא,  הכפתורים,  את  צחצחו  וכבר  תשובה,  עשו 

אין הדבר ”תלוי" אלא ישנו כבר ב"מזומן",
[והפירוש ד"חטאינו" עתה אינו אלא חסרון (”חטא" 
מלשון חסרון12, ולא חס ושלום חסרון בשלימות של 
קיום המצוות אפילו לפנים משורת הדין, אלא חסרון) 
בשלימות הראויה מצד היות כל אחד ואחת מישראל 
האמיתית  ששלימותו  הוא13,  ברוך  לקדוש  יחיד  בן 
היא כמו השלימות דעצמות ומהות, ”ישראל וקוב"ה 

כולא חד"14 גם בעניין השלימות],
מעין  העבודה  תהיה  עכשיו  שכבר  להשתדל  יש 
האמיתית  בגאולה  שתהיה  לעבודה  והכנה  ודוגמא 

9) מאמר ד"ה לך לך תרכ"ז. תר"ל.
10) אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק א עמ' תריז.

11) סנהדרין צז, ב.
12) פירוש רש"י ויצא לא, לט.

13) כתר שם טוב הוספות סימן קל"ג.
14) ראה זוהר חלק ג עג, א.

והשלימה.
ולדוגמא – בנוגע ללימוד התורה:

דין  לפסק  עד  שבתורה  נגלה  שלימוד  פי  על  אף 
עיקרו  גרמא  שהזמן  בעניינים  בפועל  למעשה  בנוגע 
(שעניינים  הגלות  זמן  הזה,  בזמן  השייכים  בעניינים 
צריך  מקום,  מכל  גרמא),  שהזמן  הענינים  הם  אלו 
להיות השתדלות והוספה יתירה גם ובעיקר בלימוד 
התורה  ענייני  לימוד   – הגאולה  לזמן  ששייך  התורה 
האמיתית  והגאולה  צדקנו  משיח  אודות  שמדברים 

והשלימה.

ועוד ועיקר:
פנימיות  בלימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף 
שהלימוד  [ובאופן  והשגה  הבנה  של  באופן  התורה 
ומתאחד  ומתקשר  שמתפשט  התורה  פנימיות  של 
עם נגלה שבתורה, עד שנעשים ”תורה אחת", ”תורה 
שהתחילה  כפי  תמימה"15,  החסידות  ותורת  הנגלית 
ודוגמת  מעין   – תמימים"16]  ב"תומכי  העבודה 
המעמד ומצב דימות המשיח, כמו שכתב הרמב"ם17 
ש"באותו הזמן .. לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה' בלבד .. שנאמר18 כי מלאה הארץ דעה את ה'".
סיום  את  גם  מוסיף  שהרמב"ם  כפי   – מזה  ויתירה 
הפסוק ”כמים לים מכסים" (דלא כבהלכות תשובה19 
שמביא רק חציו הראשון של הפסוק, ”כי מלאה הארץ 
ימות  של  השנייה  התקופה  על  שקאי  ה'"),  את  דעה 

15) ספר המאמרים תרנ"ט (בהוספות) עמ' רכה, ועוד.
16) ונמשכה אחר כך בכל המחלקות שנתוספו ל"תומכי תמימים" 

בכמה שמות, ”אחי תמימים", וכיוצא בזה, כמדובר כמה פעמים.
17) הלכות מלכים בסופן.

18) ישעיה יא, ט.
19) פרק ט הלכה ב.

כיון שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה 
צריך להיות כבר מעין ודוגמא והתחלה של עבודת המוחין 
בפני עצמם – על ידי הלימוד וההשתדלות לקיים בפועל 

העניינים הקשורים עם עבודת המוחין

28
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המשיח20 – שבזה מודגש שנוסף על לימוד עניני התורה 
דימות  הראשונה  לתקופה  השייכים  התורה  ופנימיות 
ופנימיות  התורה  עניני  גם  ללמוד  כבר  צריכים  המשיח, 

התורה השייכים לתקופה השנייה של ימות המשיח.

ד
ל"השלשה...  ובשייכות  בקשר   – יותר  ובפרטיות 
לעתיד",  ירושה  להיות  (ש)עתידים  וקדמוני  קניזי  קיני 

בהוספה על ה"שבעה גוים" שניתנו כבר:
ירושת  של  העניין  תוכן  חסידות21  בדרושי  מבואר 
שבעה אומות וירושת השלשה אומות קיני קניזי וקדמוני 
בעבודת האדם – ששבעה אומות קאי על עבודת המדות 
המוחין  עבודת  על  קאי  אומות  והשלשה  מדות),  (שבע 
(שלושה מוחין), ומהחילוקים שביניהם, שעבודת המדות 

עיקרה בזמן הזה, ועבודת המוחין עיקרה לעתיד לבוא.
כלומר: בזמן הזה עיקר העבודה היא עבודת המדות, 
פולחנא  (”לית  אלקיך  ה'  את  ”ואהבת  שכתוב22  כמו 
שבלב24,  מדות  לבבך",  בכל  דרחימותא"23)  כפולחנא 
ולא עוד אלא שגם עבודת המוחין אינה אלא כפי הדרוש 
לצורך השלימות של עבודת המדות; ולעתיד לבוא תהיה 

עבודת המוחין בפני עצמם.
האמיתית  לגאולה  ממש  בסמיכות  שנמצאים  וכיון 
של  והתחלה  ודוגמא  מעין  כבר  להיות  צריך  והשלימה 
עבודת המוחין בפני עצמם – על ידי הלימוד וההשתדלות 
המוחין,  עבודת  עם  הקשורים  העניינים  בפועל  לקיים 

20) ראה הדרן על הרמב"ם תנש"א (תורת מנחם הדרנים על הרמב"ם 
וש"ס עמ' רג ואילך).

21) ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק א בתחילתו.
22) ואתחנן ו, ה.

23) ראה זוהר חלק ב נה, ב. חלק ג רסז, א.
ובכל  וכמה)  כמה  אחת  (ועל  נפשך"  ”ובכל  נאמר  זה  שלאחרי  אף   (24

מאודך", שכולל כל העבודות כולם (ראה גם המשך השיחה).

בני  שאר  לעבודת  או  לעבודתו  נוגע  זה  כשאין  אפילו 
ישראל בעניין המדות, כי אם למוחין בפני עצמם.

ה
 ובנוגע לפועל:

נתבארו  שבהם  החסידות  בתורת  דרושים  כמה  ישנם 
עם  הקשורים  התורה  בפנימיות  עמוקים  ענינים  דווקא 
אדמו"ר  בדרושי  ובפרט  עצמם,  בפני  המוחין  עבודת 
 – לאחרונה  דווקא  נדפסו  מהם  שכמה   – האמצעי 
וקשור  החסידות25,  תורת  של  הנהר"  ”רחובות  שעניינו 
האמיתית  בגאולה  הנהר"  ”רחובות  של  השלימות  עם 
ועומק  וגבהות  אמיתית  רחבות  תהיה  שאז  והשלימה, 

אמיתיים בכל העניינים בתכלית השלימות.
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  לכך  ובהתאם 
באופן  החסידות  תורת  של  העמוקים  העניינים  בלימוד 
של ”רחובות הנהר", בהרחבת הביאור וההבנה וההשגה, 
השתדלותו  ידי  (על  ומצליח  עוזר  הוא  ברוך  והקדוש 
עד כמה שהדבר תלוי בו) שהלימוד יהיה מתוך רחבות 
לו  נותן  אחת  באצבע  קלה  טירחא  ידי  שעל  בגשמיות, 
הקדוש ברוך הוא פרנסתו הגשמית בהרחבה, ועל ידי זה 
גם רחבות המוחין (ועל אחת כמה וכמה רחבות המדות).

בהתוועדויות  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  להוסיף  יש  וכן 
פנימיות  של  העניינים  אודות  ידברו  שבהן  חסידותיות, 
התורה באופן של הבנה והשגה בהרחבה, כולל ובמיוחד 
על ידי ”דיבוק חברים ופלפול התלמידים"26, שעל ידי זה 

ניתוסף עוד יותר בהרחבת ההבנה וההשגה.

25) ראה ליקוטי שיחות חלק כ"ה עמ' 319, וש"נ.
26) אבות פרק ו משנה ו.

התוכן של ”לך לך גו' אל הארץ" הוא ציווי הקב"ה לאברהם לילך 
לארץ ישראל, אשר, בהמשך לזה באה גם ההבטחה והנתינה 

של ארץ ישראל לו ולזרעו. ומזה מובן שהשלימות של ”לך לך" 
היא בהליכת כל בני ישראל לארץ ישראל – בגאולה האמיתית 

והשלימה
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בפרשתנו,  מוזכרת  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
לאברהם  הקב"ה  הבטיח  שבה  הבתרים,  בין  בברית 

אבינו שייתן לו את ארץ ישראל. 
בהבטחתו מונה הקב"ה ארצות עשרה עמים שיינתנו 
כי  נחלו  לא  הארץ  את  כשכבשו  בפועל,  ישראל.  לבני 
אם שבע ארצות בלבד, ואילו שלוש הארצות הנותרות 

יינתנו לבני ישראל רק בבוא הגאולה.
המבטיחים  בפרשתנו,  הכתובים  כי  כן,  אם  נמצא, 
הגאולה  ביאת  על  מבשרים  ארצות  עשר  נתינת  את 

השלימה.
עניין הגאולה נרמז גם בשם הפרשה ”לך לך":

הבשורה על נתינת הארץ באה בהמשך לציווי הקב"ה 
ששלימות  נמצא,  ישראל.  לארץ  לך"  ”לך  לאברהם 
הוראת ה' לאברהם ”לך לך" תהיה רק בנתינת כל עשר 
שתוכן  הרי,  והשלימה.  האמיתית  בגאולה   – הארצות 

שם הפרשה ”לך לך" הוא בוא הגאולה.
ההוראה למעשה:

יש  הגאולה,  לזמן  בסמיכות  אנו  ועומדים  היות 
לאופן  בהתאם  יהיה  עתה  הנהגתנו  שאופן  להשתדל 

ההנהגה הצפוי בזמן הגאולה.
בעיקר  עוסק  התורה  לימוד  הגלות,  בעת  לדוגמה: 
בעיון ובליבון הלכות הנוהגות בזמן הגלות ופחות באלו 

שיהיו נוהגות בזמן הגאולה. ברם, עקב סמיכותנו לזמן 
הגאולה, יש לעסוק בעיון ובליבון עניינים השייכים לזמן 

הגאולה גם כן.
כמו כן, יש להרבות בלימוד ובעיון בפנימיות התורה, 
כל  עסק  יהיה  ”לא  הגאולה:  בעת  להיות  צפוי  כך  שכן 

העולם אלא לדעת את ה' בלבד".
לימוד התורה עתה, צריך להיות בהתאם למצב שיהיה 
בעת הגאולה – שכל עשר הארצות יינתנו לבני ישראל:

ארצות  שבע  שרק  לכך  הטעם  מבואר  בחסידות 
אפשרית  הגלות  שבעת  משום  ישראל,  ידי  על  נכבשו 
העבודה  ואילו  שבנפש,  המדות  בשבע  רק  העבודה 
לעתיד  תתאפשר  שבנפש  המוחין  בחינות  בשלושת 
לבוא, וזהו אכן הטעם שאז יינתנו לישראל גם שלושת 

הארצות הנותרות.
ממש  בסמיכות  עומדים  בהיותנו  עתה,  ובזממנו 
המוחין  בחינות  בשלושת  גם  לעבוד  עלינו  לגאולה, 
שבנפש כפי מעין ודוגמת העבודה שתהיה לעתיד לבוא, 
שייכים  שאינם  בעניינים  גם  ולהעמיק  ללמוד  והיינו, 

להשפעה על המדות, אלא על המוחין בלבד.
וכל זה באופן של ”לך לך מארצך וממולדתך" – הליכה 

ועלייה למצב נעלה שלא בערך למצבו הקודם. 

סיכום

ו
באופן   – הפרשה  כללות  של  כההוראה   – זה  וכל   

ד"לך לך":
בעילוי  היא  אמיתית  לך)  (לך  שהליכה  ידוע27 
ומזה  הקודם.  ומצב  המעמד  לגבי  כלל  בערך  שלא 
מובן שכשקורין בתורה פרשת לך לך, מודגש הציווי 
והנתינת כח לעבודה באופן של הליכה אמיתית, שלא 

בערך לגבי המעמד ומצב הקודם.
זאת ועוד:

כיון שבמשך השבוע קורין ד"לך לך" כמה פעמים 
חמישי  וביום  שני  ביום  נח,  פרשת  שבת  במנחת   –
בשבוע, וביום השבת קודש פרשת לך לך (שבו קורין 
כל הפרשה כולה) – מובן, שהקריאה ד"לך לך" בפעם 
השנייה היא ציווי ונתינת כח להליכה שבאין ערוך גם 
ביחס להליכה בקריאת ”לך לך" בפעם הראשונה, וכן 

הלאה.

27) ראה ליקוטי שיחות חלק כ עמ' 58.

ועד לשלימות הקריאה ד"לך לך" ביום השבת קודש 
גם  קורין  שבו   – לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא 
כל פרטי הענינים של ירושת הארץ, ”לזרעך נתתי את 
הקדמוני  ואת  הקניזי  את  הקיני  את  גו'  הזאת  הארץ 
וגו'", ”עשר אומות יש כאן" – שבזה מודגשת שלימות 
שבע  (ארץ  זה  זמן  של  ומצב  מהמעמד  ההליכה 
אומות, עבודת המדות) למעמד ומצב שלעתיד לבוא 
וקדמוני,  קניזי  קיני  אומות  השלשה  גם  (שיתוספו 
כבר  ונעשית  מתחילה  זו  שהליכה  המוחין),  עבודת 
עתה בהווה, תיכף ומיד ממש, על ידי ההוספה ביתר 
של  באופן  התורה  פנימיות  בלימוד  עוז  וביתר  שאת 

”רחובות הנהר", כמבואר לעיל.

(משיחת מוצאי יום רביעי ח' מרחשוון (אחרי תפילת ערבית) 
תשנ"ב. תורת מנחם התוועדויות תשנ"ב ח"א עמ' 246 
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

26
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’רכוש גדול' 
בגאולה הקרובה

מצד התגברות החושך בדורות האחרונים בכלל ובזמן האחרון בפרט – נעשתה בגבול הקדושה תנועה של ריבוי 
זה  ומטעם  החושך).  התגברות  מניחה  אינה  הקדושה  שמציאות  (כיוון  החושך  את  לגרש  כדי  ביותר,  והתפשטות 
שבכתר  היקרה  האבן  הזקן מבזבוז  של אדמו"ר  המשל  תורת החסידות בדורות האחרונים דווקא. וכידוע  נתגלתה 

המלך, כדי להציל את חייו של בן המלך כו'.
ומזה מובן גודל ההכרח שבלימוד תורת החסידות – כיוון שכדאי למלך לאבד את האבן היקרה שבכתר המלכות, 
בהכרח לומר שאי-אפשר בלאו הכי, שכן, אילו היתה איזה עצה אחרת, היו משתמשים בה, ולא היו מאבדים האבן 

היקרה שבכתר המלך!
ועוד זאת – שכללות גילוי תורת החסידות בדורות האחרונים הוא התחלת גילוי המשיח, והיינו, ש"חשף הוי' את 

זרוע קדשו" והתחיל לגלות את הגילוי דמשיח.
היתה  (שלא  מצרים  מיציאת  וחומר  וקל  שכן  במכל  גדול",  ה"רכוש  עניין  יהיה  העתידה  שבגאולה   – ובהקדמה 

גאולה שלימה, אלא גאולה שיש אחריה גלות), שבה נאמר ”ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".
וה"רכוש גדול" הוא הריבוי וההוספה בתורה – כפי שמצינו (אפילו) באחאב ש"מחמד עיניך" קאי על התורה.

וב"רכוש גדול" גופא – יש אבנים טובות שצריכים להיות ”מבין" לידע ערכם, כי כאשר אדם פשוט (שאינו ”מבין") 
מי  שכל  טובות  אבנים  ויש  בהעלם;  הוא  שבהם  שהיוקר  כיוון  פשוטות,  אבנים  שהם  הוא  חושב  עליהם,  מסתכל 

שמסתכל עליהם, גם מי שאינו ”מבין", רואה מיד שהן אבנים יקרות ביותר.
ודוגמתו בנוגע לתורת החסידות – שלא צריך להיות ”מבין" כדי להעריך את היוקר שבה. צריך רק להסתכל, ”ַא 

קוק טָאן", על כל פנים ”כחודה של מחט", ואז רואים מיד במה דברים אמורים.

(תורת  מנחם ה'תשי"ג כרך ז, עמ' 332-333)

לכל יהודי חלק בארצות קיני קניזי וקדמוני
כיוון ש"לזרעך נתתי את הארץ הזאת גו' את הקיני את הקניזי ואת הקדמוני וגו'" היא הבטחה מפורשת בתורתנו 
הקדושה, שיש בזה התוקף של ”דבר ה' זו הלכה" – נעשה כבר על-פי התורה ההליכה (הקשורה עם הלכה) למעמד 
ואפילו  בגשמיות  בקיומו  (שישנו  אלה  ארצות  ששטח  הזה  בזמן  שגם  היינו,  וקדמוני.  קניזי  קיני  ירושת  של  ומצב 

בחומריות) הוא בשליטת אינם-יהודים, שייך הוא לבעלותם של בני-ישראל.
ובפרט על-פי הידוע שגם בזמן הגלות (כש"גלינו מארצנו") יש לכל אחד ואחד מישראל חלק בארץ, אמה אחת או 
ד' אמות, כפי שמצינו לדינא בנוגע לכתיבת פרוזבול על הקרקע שגם בזמן הזה סומכין על החלק בארץ שיש לכל 

אחד ואחד מישראל. ויש לומר שכן הוא גם בנוגע לארץ קיני קניזי וקדמוני.
ומזה מובן שירושת ארץ עשר אומות היא ב"מזומן", וצריך רק שכל אחד ואחד יושיט ידו וייטול חלקו בארץ – 

בדרכי נועם ובדרכי שלום.

(התוועדויות ה'תשנ"ב כרך א, עמ' 251-252)

משיח וגאולה



9

’הפרדס' בשירות 
ליובאוויטש

הגאון רבי שמחה עלברג, בעל ’שלמי שמחה' זכה להיות צינור לגבורה, 
שלא אחת מעביר את עמדותיו של הרבי בנושאים השונים שעמדו על 
הפרק, פעמים בגלוי ולעיתים בצנעה • ביטאון אגודת הרבנים דארצות-
הברית וקנדה – ’הפרדס' – זכה לשמש ’שופר' ל'מלחמות ה'' של הרבי, 
והרב עלברג עצמו נטל חלק פעיל בענייני המאבק של שלימות התורה, 

שלימות העם ושלימות הארץ

על ה'לקוטי שיחות'
שמואל  הרב  של  מאמרו  מתוך  בקטעים  נפתח 
תמוז  בחודש  ב'הפרדס'  שפורסם  (ז"ל)  זלמנוב 
במדור  בעבר  כבר  פורסמו  אחדים  (קטעים  תשכ"ד 

זה) [’הפרדס' שנה לח חוברת יו"ד עמ' 29]:
הקודמים  חב"ד  נשיאי  שהרביים  פשוט  סיפור  ”כל 
שיחה  לך  אין  לדורות.  הוראה  בתוכו  מכיל  השמיעו, 
בכוונה,  הכל  בעלמא;  שיחה  במקרה,  סתם  שנאמרה 
התורה  עפ"י  לחיות  שיידע  ליחיד  אף  הוראה,  לשם 

הזאת בכל עידן ובכל אתר".
* * *

הרבי  של  ב'ליקוטי-שיחות'  מיוחדת  ”חשיבות 
המדובר  בו  הנושא,  תופש  שליט"א  מליובאוויטש 
לעמוד  ישראל  ובנות  נשי  של  ותפקידן  חובתן  על 
מישראל,  בית  כל  של  והטהרה  הקדושה  משמר  על 
זכותן  על  ובעיקר  פנימה,  מלך  בת  כבודה  בבחינת 
ילדי-ישראל,  של  החינוך  משמר  על  לעמוד  הנשגב 

שיהי' עפ"י התורה והמסורה".
ומואחזת  חכז"ל  מאמרי  שפעת  על  ”מבוססות 
בדרך החסידות מופיעות שיחות אלו בהדגשת חובה 
ותפקידה של האשה היהודית בהחזקת התורה ובחינוך 
הדור הצעיר בדור שלנו, דוד עיקבתא דמשיחא. ולא 
ובית  קדושה  בית  יהי'  שביתה  לראות  שמחובתה  רק 
לעזור  שמחובתה  אלא  שמים,  ויראי  לחכמים  ועד 

להפצת התורה והיהדות בחוגים יותר רחבים".

* * *
ביריעות- ומשתזר  ומתרקם  ההולך  הזהב  ”חוט 
צו  הוא:  שליט"א,  מליובאוויטש  הרבי  של  השיחות 
ולהגיש  להשפיע  דמשיחא  בעקבתא  בימינו  השעה 
ובת  בן  לכל  ביותר,  הגדושה  במדה  אהבת-ישראל 
העכשוי  הפרטי  מצבם  עם  התחשב  מישראל,מבלי 
צריך  המאמצים  כל  מאמץ  היהדות.  בקיום  שלהם 
השקוע  ניצוץ-היהדות  והתעוררות  הלהבת  להיות 
של  יקוד-האש  את  ולהעלות  בפנימיותם,  והנרדם 
והכל  מאליה,  עולה  שתהא  שבהם,  נקודת-היהדות 
לבא.  הכבוד  וסוף  ואהבה,  סבלנות  נועם.  בדרכי 
התועים יתחזקו ויתקרבו ליהדות אמיתית של לימוד 

התורה ושמירת המצוות.
”הרבי מליובאוויטש מוכיח בראיות עצומות שזוהי 
רגילות  בדרכים  להסתפק  לנו  ושאין  חובת-השעה, 
ושגורות [=ושגרתיות] עד הנה. עלינו לעבד כעת ביתר 
אלינו  בנוגע  הן  על-טבעיים  בכחות  עז,  וביתר  שאת 
הקרובים לתורה. והן ובעיקר בנוגע וביחס לרחוקים 
ערב  כזאת,  לעת  לקרבם.  ושמחובתנו  שנתרחקו, 
ימות המשיח, מחובתנו להיחרג [=לחרוג] מהמדידות 
והגבולים העד-עכשווים. כל בן ובת מישראל מחובתו 
להפציע מקרבו את כל הכחות הנעלמים ובמאמצים 
את  ולסיים  להתגייס  ממעמקי-הנשמה  הנובעים 
מלפני  המניעות  כל  את  ולהסיר  האחרונות,  ההכנות 

בוא גואל-הצדק מלכא-משיחא, בקרוב ממש".

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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* * *
מהרבי  אמירתן  כפי  באידיש  נדפסו  ”השיחות 
נרשמו  הן  החסידיים.  הכינוסים  בעת  מליובאוויטש 
ממקשיבים (חוזרים) חרדים לכל מלה ואות שיצאה 
למסרם  האפשרות  בכל  ומשתדלים  הרבי,  מפי 

דברים כהווייתן.
ללומדים  לכל:  ספר  הוא  שיחות'  ”ה'ליקוטי 
וגם  התורה  בפנימיות  חן  יודעי  לחסידים  מופלגים, 
לכל איש יהודי שנפשו אתו להתרענן ולטבול במאור 

החסידות ולמצא קורת-רוח אמיתית".

עצה ותבונה לניהול 
קהילת בריסל

הרב  ורבה  בלגיה,  בבריסל,  הקהילה  על  בידיעה 
ר' עזריאל חייקין (’הפרדס' שנה מ"ד חוברת ז' [ניסן 

תש"ל] עמ' 37) נאמר בין השאר:
”הרב חייקין הוא חסיד ליובאוויטשאי, והוא נמצא 
טס  הוא  בפעם  פעם  מדי  הרבי.  עם  מתמיד  בקשר 
לברוקלין בכדי לקחת עצה ותבונה מהרבי להמשך 
הוא  עומד  משמרתו,  על  נאמן  וכחייל  פעולותיו. 
האדמו"ר  מטעם  הניתן  צוו  לכל  הכן  חייקין  הרב 

מליובאוויטש".
בחודש כסלו תשכ"ח פרסם ’הפרדס' (שנה מב חוברת 
ג' סימן יג מעמ' 7 ואילך) את ”משיחת כ"ק אדמו"ר 
שבת  תפילין  מבצע  בענין  מליובאוויטש  שליט"א 

בראשית תשכ"ח".
בהערה לשיחה מ"אחד השומעים" בשולי העמוד 
הוא  ופשוט  קל  כך  כל  לא   (*” כדלהלן:  נכתב 
ביותר,  המצומצמת  בצורה  אפילו  למסור,  הענין 
מליובאוויטש,  האדמו"ר  של  הארוכה  שיחתו  את 
בשבת בראשית, תשכ"ח, שארכה כשש-שבע שעות. 
החוברת  כל  תקצר  אז  הרי  הכל  למסור  הואלתי  לו 
התמצית  את  למסור  נמרץ  בקיצור  ואפילו  הזאת, 
ולפידי  ההברקות  המחשבות,  הרעיונות,  קשה.  ג"כ 
ההגות במתכונת חב"ד שהושמעו אז – בכדי לתפשן 
לאוצר  קרוב  מאד  להיות  השומע  צריך  ולהכלילן 
ולמעיין-החיים הלזה הנקרא חב"ד. אמנם ההסברה 
על  מקילה  בשיחה  שניתנה  והצלולה  החריפה 
השומע לחפש משהו. ברם מי זה יהין לומר שירד אל 
גינת הבושם הזאת שכולה נטיעות של תורה, הלכה, 

קבלה וחסידות, חקירה ופילוסופי'[ה].
היינו  אחד  לענין  להצטמצם  החלטתי  לזאת  ”אי 
’מבצע התפילין', שהרבה מן גדולי אדמו"רים וגדולי 
היכולת  בכל  לעזור  ותבעו  קראו  שבא"י  ישראל 
לגבי  ספיקות  עוררו  שאחרים  וכיוון  זה.  במבצע 
יעילותה של מבצע זה מוצא אני לנחוץ למסור את 
תשובתו המקיפה של האדמו"ר מליובאוויטש בענין 

זה".

נגד הבריחה והנטישה
לעלות  זכתה  יהודיות  שכונות  של  נטישה  בעיית 
רבות  על-כך  שהתריע  לרבי,  הודות  היום  סדר  על 
אחרון-של-פסח  בשיחת  על-כך  לדבר  והגדיל 

תשכ"ט (ונדפסה ב'הפרדס' אייר תשכ"ט).
 4-3 עמודים  תש"ל  תשרי  מחודש  ב'הפרדס' 
בכותרת: ”בעיה  לנושא  דברים  עלברג  הרב  מקדיש 

הלכתית ולא פוליטית".
שם  אייר,  בחודש  השיחה  לפרסום  נחזור  אבל 

ניתנה הבהרה כדלהלן: 
”*) בעי' כאובה ומאד רצינית זו של צרת השכונה, 
ביחוד  המטרידות  קשות,  היותר  הבעיות  אחת  היא 
לה  מצאו  טרם  ואשר  האחרונות  בשנים  אחב"י  את 
משכונה  והנדידה  היציאה  ומקובל.  מתאים  פתרון 
הבלתי  החדשים  ”השכנים  עקב  לחברתה  אחת 
והרסניות.  שליליות  תוצאות  לידי  מביאה  רצויים", 
עוזבים  בשנים  עשרות  זה  המקום  תושבי  יהודים 
ומקום  פרנסתם  קן  ובתיהם,  דירותיהם  את  בבהלה 
כתוצאה  ומעמיק.  רציני  חשבון  כל  ללא  תפילתם, 

—
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עזיבתו,  ע"י  גורם,  אחד  כל  זו  מבריחה  ישירה 
[ש]יהודים  ואיפה  וביזע  בדם  שנבנתה  שהשכונה 
את  וביצרו  פרנסתם  את  מצאו  אלפים  לעשרות 
מתושביה  כליל  ותתרוקן  לגמרי  תיחרב  מעמדם, 

היהודיים.
”ואמנם, עד עכשיו לא נשמע כמעט קול ענות-
הזאת  המסוכנת  הבריחה  נגד  מחאה  קול  גבורה, 
אשר כבר חללים רבים, חללים רוחניים וחומריים, 
הפילה. והנה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, 
המתרחש  דבר  לכל  קדשו,  ברוח  תמיד,  העיר 
בעולם היהודי, גם הפעם התעורר והוקיע בדברים 
אתה  להביא  העלולה  הזאת  התופעה  את  חריפים 
חורבן על שכונות שלימות יהודיות אשר אין ערוך 
שלא  בנידון  להשקפתו  בהתאם  הרוחני.  לקיומן 

האדמו"ר  כ"ק  יצא  שונות,  ”בהזדמנויות  הובעה,  פעם 
מליובאוויץ חוצץ בדברים חוצבים להבות אש וקולעים 
השיחות  ובאחת  זו.  שלילית  תופעה  נגד  המטרה  אל 
שלו במוצאי יו"ט אחרון של פסח הסעיר את הנאספים, 
את  לעצור  וקרא  איש,  אלפים  לשלש  הגיע  שמספרם 
ישאר  ואחד  אחד  שכל  במפגיע  ודרש  הזאת,  ’המגפה' 
על מקומו ובל יתן חילם לגויים שיכבשו את השכונה 

שחותם יהודי עליה.
”שאלה זו – הגיד האדמו"ר מליובאוויטש – היא לא 
שאלה פוליטית-ציבורית, זוהי שאלה יסודית-הלכתית 
הכרוכים  ההלכה  צדדי  כל  את  רבה  בבהירות  וגולל 
הנדידה  שאלת  הגדולה  ולדעתו   – זה.  מדאיב  בענין 
עפ"י  מותרת  היא  אם  שאלה,  היא  לשכונה  משכונה 
ההלכה, כאשר יראה הקורא בפנים, בתשובה הנדפסת 

לפנינו.
”מוצאים אנו לחובה נעימה לפרסם את המאמר הזה, 
אחת  שיחה  קטע,  רק  המהווה  ורב-התוכן,  רב-ענין 
מוצאי  בליל  עם,  במקהלות  שנאמרו  רבות  שיחות  בין 

אחרון של פסח. המערכת".

נגד הפגנות אנטי 
ברית-המועצות

מאמר  עלבערג  הרב  מפרסם  תשל"א  אדר  בחודש 
דברי  ורוח   (3-2 (עמ'  רוסיה"  נגד  ”ההפגנות  בנושא 
 – מפורשות).  מזכירו  שאינו  (אף  בהם  ניכרים  הרבי 
ראהדברי הרבי ב'תורת מנחם' כרך סג עמ' 134 ואילך. 

ועוד (נסמנו בתו"מ כרך סה עמ' 324 ערב הפגנה)

וזאת הברכה
 ל"שנת השבעים"

י"א  לרגל  כמודעה  ’הפרדס'  שפירסם  הברכה  וזאת 
ניסן תשל"ב – מלאת שבעים שנה לרבי – (פורסם שם 
אייר תשל"ב): "לרבם של אלפים ורבבות, מנהיג ישראל 
וחסידות,  תורה  מפיץ  וקדושו  ישראל  נזר  ותפארתו 
לוחם מלחמת ה' במסירת-נפש מופתית, עמוד הימיני 

ופטיש החזק של היהדות הנאמנה העולמית".

ברכה לשנת ה-70
"כ"ק אדמו"ר מליובאוויץ שליט"א

"להגיעו לגיל שיבה עד מאה ועשרים שנה,
מעיינותיו  להפיץ  ויזכה  ואיחולים,  ברכות  "שפעת 
מערכת  וליראה.  לתורה  ישראל  לבות  את  לקרב 

'הפרדס'".

הדברים עדיין אקטואליים
נדפסו  ואילך   256 עמ'  לט  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
לשאלת  בקשר  ה'תש"ל  בעומר  ל"ג  משיחות  ”קטעים 

הגיור", שנדפס ב'הפרדס' חוברת א' שנה מה.
כהקדמה לשיחה מופיעים שם – ולא נעתקו בלקו"ש 
שליט"א  אדמו"ר  ”כ"ק  דלהלן:  ההקדמה  דברי   –
דבריו,  את  השנה  בעומר  בל"ג  השמיע  מליובאוויטש 
נוער  בני  אלפי  של  חגיגי  מצעד  בקבלת  שנה,  כבכל 
יהודיים, שאורגן על ידי תנועת חב"ד בניו-יורק. בסיום 
שיחתו זו – בה הסביר את תוכן החג והאיר את תפקידם 
של ילדי ישראל על-פי פרשת השבוע – הקדיש דברים 

הגאון הרב 
שמחה 
עלברג. 
צילום: 

שטורעם
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ולאחר מכן, כשיראה איך הן מתקיימות בפועל ממש, 
יוכל לומר לעצמו: ראה כמה טוב נהגתי, שלא דאגתי 

על דברים שלא הי' ממה לחשוש אודותם.
רק  ולא  אליו,  חמי  בברכות  מהכוונות  אחת  זוהי 
כי  בשמחה,  שיהי׳  ציווי,  בתור  גם  אלא  ברכה,  בתור 
קשות  כך  כל  שהן  לו  שנדמה  הבעיות  השי״ת,  בעזר 
להיות  יכול  והוא  לדאוג,  מה  לו  אין  וכלל  יפתרו, 

בשמחה ולקיים את ה[ציווי] עבדו את ה׳ בשמחה1.

(תרגום מאגרות קודש ח"ד ע' רנה)

ברכה שתוכה רצוף רגש חם ולבבי
בנועם קבלתי מכתבו, לאחרי ההפסק הארוך. ולכל 
עם  בקשר  הברכות  על  הלבבית  תודתי  אביע  לראש 
יום ההולדת, וברכה אשיבנו2 בדברי חכמינו ז״ל3 כל 
שתוספתו  הברכות,  מקור  מהשי״ת  מתברך  המברך 

מרובה על העיקר4, ואין לך ברכה גדולה מזו.
על  אמורים,  הדברים  לרעהו  איש  ברכה  בכל  ואם 
אחת כמה וכמה ברכה שתוכה רצוף רגש חם ולבבי, 
אז,  שהיתה  והאוירה  אבא5  בית  זכרונות  ובצירוף 
בבית  שהמדובר  ובפרט  הקורא,  אצל  גם  המעוררת 
אין  לדכותי׳  ובודאי  וחוויות.  ורגשים  זכרונות  אבא, 
הדבר זקוק לאריכות. והרי ניכר במכתב כבודו אשר 
גם אצלו זכרונות ימים שעברו עומדים חיים נגד עיניו.

(אגרות קודש חל"ב ע' רד)

"ואברכה מברכיך", המברך חבירו 
זוכה בברכת ה'

"ואברכה  אבינו  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  ...כיון 
מברכיך", הרי כל המברך יהודי, ועל אחת כמה וכמה 
יהודי המברך יהודי, מובטח לו שהוא מתברך מהשי"ת 
הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו  הברכות,  מקור 

והרחבה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

(אגרות קודש ח"ל ע' ק-קא)

1) תהלים ק, ב.
2) ע"פ במדבר כג, כ.

3) ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה 
— חולין מט, א.

4) בראשית רבה פס"א, ד.
5) הנמען הנו מר יונה כסה, שגר בצעירותו ביקטרינוסלב, והכיר את 

בית הוריו של כ״ק אדמו״ר זי"ע. המו"ל.

במענה על מכתבו בברכת השנה, שנתקבל באיחור 
מבעל  מתברך  המברך  וכל  אשיבנו  וברך  תודה  זמן 
הברכות וכמו שכתוב ואברכה מברכיך, נמצא ראובן 
שברך את שמעון הרי מצד זה גדול חלקו של ראובן, 
של  ברכתו  וראובן  ודם  בשר  ברכת  מקבל  שמעון  כי 

הקב״ה.
לל״א  (וחייבו  התקינו  חלקם  להשוות  כדי  ואולי 

ברש״י מכות כג, ב) לשאול שלום חברו בשם דוקא.

(אגרות קודש ח"ב ע' קעז)

הברכות מלמעלה – על ידי הברכה 
הגורמת מלמטה

בנועם קבלתי מכתבו ברכה ליום האחד עשר בחדש 
עם  לכהנים  ובפרט  השי״ת  הבטחת  וידוע  הגאולה, 
מברכתו  מתברך  המברך  אשר  אברכם6  ואני  קדושו, 

של הקב״ה ותוספתו, בתוספת מרובה על העיקר.
בכמה  המובא  פירוש  דרך  על  שהוא  לומר  ויש 
האב,  מכח  הבן  כח  יפה  במרז״ל8  בחסידות  מקומות7 
שאף  בזה,  גם  הוא  וכן  האב.  מכח  הוא  זאת  שבכל 
שתוס' הוא מרובה מן העיקר, אבל בכל זאת גם זה בא 
דלעילא  שאתערותא  שאף  דרך  על  והוא  העיקר,  מן 
גדולה  היא  מלמעלה]   – הקב"ה  של  [=הה תעוררות 
המטה]   – האדם  [=התעוררות  דלתתא  מאתערותא 
האתערותא  ידי  על  היא  נמשכת  כן  פי  על  אף  אבל 

דלתתא, ובמילא יש דמיון וערך ביניהם.
הסיבה  היא  שהיא  דלתתא  בהאתערותא  ומעלה 
זה  נק׳  שלכן  לומר  ויש  כביכול,  והמכריח  הגורם 
אנו  מה  כי  אף  שלנו,  החוזק  וזהו  עיקר,  וזה  תוספת 
ומה חיינו כו׳9 אשר אף כי פותחים אנו פתח רק כחודה 
של מחט10, הנה אף על פי כן פתיחת של אולם תלוי 

בחודה של מחט שלנו. 
(אגרות קודש ח"ה ע' שיא)

6) במדבר ו, כז.
7) ספר המאמרים תרנ"ז ע' רסט. ועוד.

8) שבועות מח, א.
9) נוסח התפילה.

10) ראה שיר השירים ה, ב.

«
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והגיור  יהודי"  ”מיהו  של  האקטואלית  לשאלה  גם 
הרפורמי וכו'. באותו ערב התקיימה ”התוועדות" ל"ג 
בעומר לציבור הרחב בבית מדרשו של הרבי שליט"א, 
וגם כאן, לאחרי שיחות בעניני תורה ומצוות כדרכו, 

חזר הרבי שליט"א לנושא הנ"ל. 
להלן קטעים מתורגמים – תרגום חפשי – מדבריו 

בהזדמנויות האמורות בקשר לשאלה הנ"ל".
תשרי  מחודש  הוא  הקטעים  נדפסו  שבו  הגיליון 
חודשים.  מארבעה  למעלה  אחרי  כלומר,  תשל"א. 
אמירתם?  אחרי  ארוך  זמן  בהדפסתם  יש  טעם  איזה 
התשובה  את  ’הפרדס'  מערכת  העניקה  זו  לשאלה 
אדמו"ר  כ"ק  ע"י  שנאמרו  הדברים   (* הבאה: 
מצאו  אחדים,  חדשים  זה  שליט"א,  מליובאוויטש 
בשעתם הד גדול בחוגים רבים, באמריקה כמו בא"י, 
וטרם אִבדו מחשיבותם הרבה. אדמו"ר מליובאוויטש 
עורר בשעתו את היהדות החרדית על הסכנה הכרוכה 
רבים  מאמצים  והשקיע  הבעיה  של  מסולף  בפתרון 

כדי לעורר את דעת הקהל.
מצאה  שטרם  יהודי'  הוא  ’מי  שאלת  ”לדאבוננו, 
היהדות  של  יומה  מסדר  הורדה  הנאות,  פתרונה  את 
הדתית. ואין ספק שאחרי תקופה של רגיעה תתעורר 
שוב השאלה הכאובה הזאת. ברור כי אותה תסבוכת 
’מי  שאלת  פתרון  אי  בגלל  באה  הגיור  לבעית  סביב 

הוא יהודי' בכיוון הנכון והרצוי. – המערכת".

ליובאוויץ לא שקט
 ולא שותק

המונים  השתתפו  תשל"א  פסח  של  שני  ביום 
(”קהל של אלף איש") בשיעורו והרצאתו של הרב ר' 
שמחה עלבערג בנושא המפריש תרומת חמץ בפסח. 
ישראל  אגודת  של  החדש  בבניין  התקיים  המעמד 
הדובר  התייחס  האקטואליים  בדבריו  בבורו-פארק. 
הנכבד לניסיונות ממשלת ישראל לכפות על הרבנות 

הראשית עמדות בענייני הלכה.
עמ'  תשל"א)  (אייר  מה  שנה  ח'  חוברת  ב'הפרדס' 
28 בה נסקרו הדברים אנו קוראים את הציטוט הבא:

”הרב עלברג הדגיש גם-כן את העובדה שלפי שעה 
וצווח  שעומד  היחידי  הוא  מליובאוויטש  אדמו"ר 

ואינו שותק לרגלי השערוריות הנ"ל".
תשל"א)  (תשרי  מה  שנה  א'  חוברת  שנה  באותה 
והברורה  האיתנה  לחוות-דעתו  ”בהתייחסו   :38 עמ' 
ענין  לגבי  שליט"א  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק  של 

נגד  פרוש  מנחם  הרב  חבר-הכנסת  של  [מחאתו  זה 
ה"סדור" הרפורמי (ראה תורת מנחם כרך ס' עמ' 161 
ואילך)], הוכיח הרב עלברג כמה נורא הוא מבחינה 
שופטי  חמשת  של  המשונה  פסק-הדין  היסטורית 
זהים  וטיעוניהם  טעמיהם  אשר  העליון  המשפט  בית 
בכל  ישראל  שונאי  של  ביותר  השפלים  לנימוקים 

הדורות".
במאמר ארוך שהתפרסם ב'הפרדס' מרחשון תשל"א 
מיהו  (לבעיית:  השתיקה"  ”קללת  הכותרת  תחת 
מלכתחילה  יודעים  הדת  שאויבי  מזכיר  הוא  יהודי) 
ולכן,  בשתיקה.  תסתיים  ביותר  הקשה  הסערה  שאף 

”ראשית כל להפסיק ולהשתחרר מתורת השתיקה".
ובין הדברים שם: ”ליובאוויץ לא שקט ולא שותק, 
אף לרגע אחד אין האדמו"ר מליובאוויטש מסיח דעת 
מן ההווי. בעשרות שיחות ומאמרים הנאמרים בשבת 
הוא  יהודים,  רבבות  [=בפני]  ע"י  והנשמעים  וביו"ט 
מוכיח בשער על הגזרה האיומה של חוק מיהו יהודי. 
(בכותרת  תש"ל  סיון  בחודש  כתב  דומים  דברים 

”כולם שותקים")
”בעולם האדמו"ריות נמצא אחד שאינו שקט ואינו 
ומצביע  ומעורר  וזועק  הוא  עומד  נרגע:  ואינו  נח 
מרעיש  הוא  ובעל-פה  בכתב  הנוראה.  הסכנה  על 
הוא  וזה  ישראל,  לעם  הצפויה  האיומה  הסכנה  על 

האדמו"ר מלובביץ שליט"א.
מליובביץ  האדמו"ר  [=את]  נשאיר  הכי  ”והאומנם 
בבדידותו זו? האמנם נמשיך להיות אדישים והכי לא 

נשמיע הקריאה הגדולה: עורו ישנים".

ידיעה ללא הכחשה
מה  (שנה  ’הפרדס'  מפרסם  תשל"א  ניסן  בחודש 

חוברת ז' עמ' 39) את הידיעה הבאה:
”האדמו"ר מליובאוויץ נמנע מלהיפגש עם ד"ר יוסף 

בורג
”כפי שנמסר בעתונות בא"י, האדמו"ר מליובאוויץ 
נמנע מלקבל לפגישה את שר הפנים הד"ר יוסף בורג. 
ל]  לקיים [=לקבל  מליובאוויץ  האדמו"ר  של  סירובו 
שיחה אישית [=עם] את הד"ר בורג הוא ביטוי לרוגזו 
של הרבי על מפלגת מפד"ל בגלל עמדתה הפשרנית 

בבעיות גיור, לרבות בעיית גיור-ווינה.
הוכחשה  לא  וגם  אושרה  לא  ליובאוויץ  ”מחוגי 

ידיעה זו".
לדעת  בהזדמנות: ”עלינו  עלבערג  הרב  כתב  ועוד 
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שיש שתי מהדורות של ליובאוויץ, האחת האירגונית 
ומנהלי'  במשרדיה  החולשת  ליובאוויץ  המנגנונית, 
כמעט בכל קצווי התבל ואשר מעיקר תפקידה הפצת-
ליובאוויץ  שבעולם,  ביותר  הנידחות  בפינות  התורה 
וישיבות  חינוך  בתי  של  פינות-יקרות  המייסדת 
בארצות לא זרועות. וישנה ליובאוויץ שני' שנשמת-
אפה היא החווייה החסידית המקורית. על ליובאוויץ 
מוסכם  כבר  לדבר.  ברצוני  כאן  אין  חלוצית-תורנית 
בתור  ליובאוויץ  היא  שמשמשת  כל  אצל  ומושכל 
להקות  כל  ללא  מבצרי-תורה  לייסד  חלוץ-התורה 
מגביות  כל  וללא  אחרים,  אצל  כמקובל  מזכירים 
רעשניות הצורמות לפעמים את האזן. יכולה וראוייה 
של  בפעולה  האיך  מופתי  סמל  לשמש  ליובאוויץ 

לשם-שמים אפשר ליצר נשגבות לאין ערוך.
”אטפל במאמרי זה רק בליובאוויץ החסידית ואנסה 

להביע כמה רעיונות בנדון. 
מלבד  אדם  שום  יצר  לא  באמריקה  חסידות   – ”א. 
ליובאוויץ. אחרים יש להם אוהדים, נאמנים וחובבים, 
אבל רובם ככולם אינם תוצרת אמריקה, ויש שהצליחו 
והנם  מהחסידים  מעט  לים  מעבר  אתם  להביא 
ממשיכים כאן השושילתא באותה הנוסחא השיגרתית 
של  דמותה  וריתקה  עיצבה  ליובאוויץ  שמלפנים. 
מלידה  אמריקאיים  מבתים  מקורי.  אמריקאי  חסיד 
מתגייסים אלה אלפי האברכים החסידים האמריקאים. 
לפתח  ליובאוויץ  הצליחה  אמריקה  אדמת  על  כאן 
אלה  בלבות  ונאצלת  לוהטת  חסידית  נשמת-חיים 
אברכים  קיבלו  וזקניהם  מאבותיהם  לא  הצעירים. 
שנתלקחו  החסידות  גִּצֵי  החסידות.  דבר  את  אלה 
מהפטיש  אליהם  ונתכוונו  יצאו  בלבותיהם  ונתלהטו 
דאמריקה.  דארעא  הסדנא  על  שהכה  הליובאוויצאי, 
ואם אצל אחרים במסיבות דומות [=ישנם] רק כמעט 
של  שלחנותיהם  את  מעטרים  וקשישים  ישישים 
האדמורי"ם, הרי בי"ט כסליו האחרון שחזיתי, אלפים 
אחדים בגילים של מן שלש-עשרה ועד חמשים מילאו 

את הביהמ"ד הגדול של הרבי מליובאוויץ.
ששרשה  גדולה  מדרגה  זוהי  צדיקים  אמונת   – ”ב. 
התורה  של  ועדותה  ים-סוף,  קריעת  מימי  עוד  נעוץ 
בצדיקים  ואמונה  עבדו.  ובמשה  בה'  ויאמינו  עלינו: 
אמונה  באין  החסידות.  של  היסודות  יסוד  הריהי 
פועל-ישועות,  של  היכולת  מהרבי  ניטלת  הרי  ברבי, 
ואף גם כשהוא מוכר בתור איש-אלקים. הבנה זו היא 
מקובלת ומושכלת אצל החסידים בכלל כאלפא-ביתא 
שאפשר  כזו  אמונת-צדיקים  ברם  הזאת,  התנועה  של 

נדנוד  כל  ללא  נאמנה  אמונה  בליובאוויץ,  לראות 
כלשהו, יראת-הכבוד עילאית כזו, התבטלות ממשית 
כשזוכה  אחר.  רבי  אצל  לראות  קשה  הרבי,  מלפני 
חסיד ליובאוויץ לקבל ברכה מפי הרבי, הריהו כמוכן 
ספק  כל  ללא  הדבר  יקום  שקום  להישבע  ומזומן 
החסיד  ללב  יתגנב  לא  היסוס  של  שמץ  אף  ותפונה, 
ליובאוויץ  הרבי.  הבטחת  של  ועצמתה  תקפה  בדבר 
אמונת- של  והדגמתה  התגשמותה  היא  ימינו  של 

צדיקים, במדרגה המלאה ביותר.
החסידות  את  ומרבה  מביא  ליובאוויץ  חסיד   – ”ג. 
הליובאוויצאית בתוך ביתו הוא. אין הוא הולך בתור 
הרבי,  של  ואצילותו  תורתו  של  באור  להתחמם  פרט 
הטוב  כל  את  הרבי  של  מחצרות  מעביר  שהוא  אלא 
הוא  מניח  הוא.  ומשפחתו  ביתו  כתלי  בתוך  ומשכינו 
את גושפנקת ליובאוויץ על אשתו ועל בניו. כי ישנם 
אבל  אחר,  או  זה  ברבי  וחבוקים  אדוקים  חסידים 
לביתו יש יחס אדיש ואמונה קלושה בהרבי, אף שכל 
בני-ביתו הם יראי-השם. לא כן ליובאוויץ בכל ”ביתו" 
כלם  ובנותיו  כבניו  כאשתו,  החסיד  הרבי.  הוא  נאמן 
ליובאוויצאים הם מקדקדם ועד רגלם. וזהו מחידושה 
של ליובאוויץ: השראת החסידות בתוך כל כתלי ביתו 

של חסידיו וזוהי גבורת ליובאוויץ המפוארת.
חסידי'  פני  את  והידרה  האדירה  ליובאוויץ   – ”ד. 
ליושנה.  ישראל  כלל  של  עטרת-הזקן  והחזירה  בזקן, 
ואין כאן מעניננו לטפל בעיון הלכתי על חובת נשיאת 
דרך-יהדות  לבחור  אף  ביכלתו  יש  היחיד  בכלל.  זקן 
אופיינית משלו, ברם הכלל-ישראל, נציגו של ישראל 
ישראל  הכלל  ולדאבוננו  זקן.  לשאת  מחובתו   – סבא 
הוותיקה.  ההיסטורית  מצורתו  התערטל  באמריקה 
התפרקו  אמריקה  אדמת  על  דרכו  עת  ככלם  רובם 
הן  ושונות  ומרובות  הזקן.  של  הכבד  המשא  מאותו 
האמתלאות ואכן שהכלל-ישראל דכאן נשאר נטולי-

זקן.
”העדר הזקן הביא אתו כמה וכמה תופעות שליליות, 
שבאה  עד  הדתיים.  בחיים  והן  הרבניים  בחיים  הן 
ליושנו.  הזקן  תפארת  עטרת  את  והחזירה  ליובאוויץ 
ואחריה יצאו עוד והכניסו את כבוד הזקן לעולמות-

התורה שלהם. אבל זוהי זכותה של ליובאוויץ שהיא 
הלבישה את הכלל ישראל את הוד הזקן ובזה חידשה 

את פניו ההיסטוריים של ישראל סבא.
והאיך  הרבי,  מאמרי  של  תורותיו  לתוכן  ”ואשר 

שהם נאמרים, בהזדמנות אחרת".
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כוחה של ברכה
כהנים;  וברכת  צדיק  ברכת  לרעהו,  מאיש  ברכה  של  וחשיבותה  כוחה 

המברך מתברך – בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר

כוחה של ברכה נאמנה ולבבית 
מאיש לרעהו

מה  על  מיוסדת  שלימה,  באמונה  אני  ...מאמין 
חשוב  שאולי  ומה  פעמים,  כמה  חיי  משך  שראיתי 
עוד יותר על מה ששמעתי מאחרים בעלי סמכא בזה, 
בהחלטיות  בזה  המדובר  על  מיוסדת  שהיא  ובעיקר 
אשר  בחיים),  (הוראה  חיים  תורת  בתורתנו  ובפירוש 
תוקף  לה  יש  לרעהו  מאיש  ולבבית  נאמנה  ברכה 
בחלקה,  ופעמים  במילואה  פעמים   – היא  ופועלת 
הענין  על  נוסף  זמן;  לאחרי  ופעמים  תיכף  פעמים 
את  מעודד  הלבבות  את  שמקרב  שבזה,  הפסיכולוגי 

הרוח וכולי וכולי.

(אגרות קודש חכ"ו ע' תנז-ח)

פעולת המחשבה והטובה 
והאיחולים הטובים מאחד לחבירו

אפשר  אי  אם  שאף  ספרים,  בכמה  המבואר  ...ידוע 
טובה  מחשבה  פנים  כל  על  הרי  בגשמיות,  לעזור 
הוא.  ענין  לחברו  אחד מישראל  של  ואיחולים טובים 
וכידוע ג"כ המעלה כשממשיכים בעולם הדיבור בגלוי 
מעלת רעהו והחסרון בהמצטרך לו, שזהו פועל, אם 
 – הביאור  (עיין  מצבו  בהקלת  זמן,  לאחר  אם  תיכף 
במשל של הרב הלל מפאריטש המובא בהתמים ח"ב 

ונדפס בקובץ מכתבים א' ע' כ').
וכידוע שהבעש"ט השתדל לגרום שאנשים פשוטים 

ידברו טוב איש על רעהו ועי"ז היו נמתקים הדינים.
הפדיון-נפש אקרא בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
בשעת  וכן  וליחידות,  פדיונות  לנתינת  שם  שנכנסים 

הכושר על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וצדיק מברך והשי"ת ממלא ברכות צדיק, דאשתכח 
בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, על מילואן.

(אגרות קודש ח"ג ע' תב)

כוחה של ברכה בהתוועדות 
חסידית

על  הבאים   .  . חתונה  בשמחת  המסובים  כבוד 
החתום במכתב ברכה ליום ההולדת, ה' עליהם יחיו,

שלום וברכה!
ִמָּלָתם  וכבר  האמור.  ברכה  מכתב  קבלתי  בנועם 
המברך  כל  חיים,  תורת  הקדושה  בתורתנו  אמורה 
מתברך, אלא שבברכתו של הקב"ה שהיא מרובה על 

העיקר.
התועדות  מתוך  הברכה  באה  כאשר  וביחוד 
הפתקא  דבר  על  הזקן  רבנו  דברי  וכידוע  חסידותית, 
של  שבכוחה  מה  אשר  וכו'  נחתא  שמיא  משמי  אשר 
התוועדות חסידית לפעול אין בכחו של מלאך מיכאל 
לפעול, וביאורו בזה כמובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נדפס בקובץ מכתבים א'.

(אגרות קודש חי"ט ע' רמט-רנ)

ברכת צדיק ודאי תקוים
מו"ח  כ״ק  הוא  שהרבי  לזכור  עליו  סוף  כל  סוף 
וברכת  אותו,  ברך  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה״ה  אדמו״ר 
שלו [שהנמען  ברכתו  גם  במילא  תקויים,  ודאי  צדיק 
לו  נתנו  מה,  אלא  תקויים.  ודאי  הרבי]  מאת  התברך 
שתי ברירות: או שעד שיראה בקיום הברכה, יתהלך 
מודאג אולי ח"ו הברכה לא תקויים, ואחר כך, כאשר 
צריך  הי׳  למה  דאגה,  עוד  לו  תתוסף  תקויים,  היא 
לבזבז כל כך הרבה כוחות נפש לחינם; או שיהי׳ חזק 
אותו  ינחה  שהוא  בהשי״ת,  שלו  ובאמונה  בבטחון 
בדרך הנכונה ויקיים את כל הברכות שבירכו אתכם, 

עצתו אמונה
מתוך סט הספרים 'דרכי החיים' - בהוצאות מכון 'אור החסידות'

ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך (לך לך יב, ג)
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת לך-לך1

י"א במרחשוון
בקריאת ההפטרה קרא הרבי: ”וקֹוֵוי ה' יחליפו כוח" 

(ישעיה מ,לא) הצירי תחת הוא"ו2.

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

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

במוצאי שבת – קידוש לבנה.

יום שני
יג במרחשוון

תענית ’שני' בתרא. 

יום שלישי
י"ד במרחשוון

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

הרי בתהילים שם צריך לומר "וקֹוֵיי", ולמעשה בכל ספרי התהילים, 
'אוהל יוסף יצחק' שלנו, נדפס "וקֵויי", אם-כי לא ידוע  גם בתהילים 

איך קרא הרבי שם.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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יום הולדת הרבנית רבקה נ"ע
אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

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

האמצעי.

חתונת הרה"ק מהרי"ל מקאפוסט,
בן כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק

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

האמצעי.
הוא היה ה"כותב" את דברי כ"ק אדמו"ר הזקן. כשאסרו את כ"ק 

אדמו"ר האמצעי בשנת תקפ"ז, אסרו גם אותו. 
אדמו"ר האמצעי השתתף בחתונה ואמר כמה מאמרי חסידות. 

(מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תקעח)

יום פטירת הרה"ק הרז"א,
בנו הבכור של כ"ק אדמו"ר מהר"ש

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

וחצי. מנוחתו כבוד בעיר וויטבסק.
ימים אחדים קודם פטירתו שרף את כל הכתבים שרשם במשך 
לבן,  בבד  וצררו  האפר  את  צבר  הוא  שנה.  משלושים  יותר 

וביקש שיעשו אתו חסד של אמת להניחו בקברו, וכן עשו
(שמועות וסיפורים ח"ג ע' 234)

תרס"ט

תקפ"התקצ"ה

עת לדעת

י' 
חשון

י"א 
חשון

י"ד 
חשון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרון,
בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש ואחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע
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כשהגיע לקצה הבימה נעצר 
לפתע... ופתח בשיחה

לגבאי שנסע לארה"ק איחל: "בשעה טובה ומוצלחת איר וועט געבן דָארטן 
ַא פריילעכן גריס און ברענגען פון דָארטן ַא פריילעכן גריס" (- תמסרו שם 

דרישת שלום משמחת ותביאו משם דרישת שלום משמחת)

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

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

הסידור.
הרה״ח ר׳ מאיר שי׳ הארליג מיהר והחזיק בידו את המיקרופון 

סמוך לכ״ק אד״ש, והשיחה נשמעה בכל הזאל.
השיחה הייתה קצרה, ותוכנּה מעלת היום הזה, שהוא עשירי 
ולפני  בתשרי,   - בשנה׳  ׳אחת   - עשירי  לאחרי  ובא  בחודש 
וגם:  עשירי.  ג״פ  של  ורצף  ״חזקה״  הרי   - בכסלו  עשירי 
ובכל  ב״שמים  זאת  ולהמשיך  מאד״,  ״טוב  נאמר  בעש״ק 
צבאם״. בסיום השיחה חילק שטר א׳ לכל אחד ואחד, ויצא 

תוך כדי שמעודד את השירה בחזקה.
לקבלת שבת ירד דקות מספר קודם הזמן שהכריזו (ב-6:40).

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

היד כולה בתנופה.
 ש"ק פ' לך לך, י"א מר־חשון

ב׳ממקומך׳ בקדושת שחרית ניגנו ניגון ׳לכתחילה אריבער׳, 
והרבי סימן לחזור על התנועה הידועה שבע פעמים. 

עם כניסת הרבי להתוועדות ניגן הקהל את הניגון ״שובה ה׳ 
עד מתי״ והרבי עודד את השירה. לאחר שהתיישב במקומו 
גאולה׳.  די  זיין  שוין  ׳זאל  לנגן  הקהל  החל  היין,  על  ובירך 
אד״ש.  כ״ק  של  ידו  תנועות  בעידוד  וגברה  הלכה  השירה 
גם  זכו  ואורחיה  צא״ח,  ע״י  ׳פגישה׳  נערכה  זו  בשבת  אגב, 

להשתתף בהתוועדות.
ואמר  לך,  לך  מפ׳  ההוראה  על  דובר  הראשונה  בשיחה 
אז  שהיה  אף  התוקף.  ע״ש  ״איתן״   - ברמב״ם  נק׳  שאברהם 
בהמשך  הרוב.  שהיה  מהעולם  התפעל  לא  יחיד,  במיעוט, 
אמר שמוסיפים בקיום הציווי של רבותינו נשיאנו ׳מַאך דָא 

א״י׳, החל בנפשו פנימה, ואחר-כך בחלקו בעולם.
אחרי השיחה ניגנו ״כי אלקים יושיע ציון״. הרבי עודד כמה 
הקטן  לילד  מהעוגה  פרוסה  נתן  ובאמצע  הק׳,  בידו  פעמים 

ממשפ׳ שארף שי׳.
עשר  בארץ  לישראל  שיש  הקניין  על  דובר  השנייה  בשיחה 
המוחין,  עבודת   - כולל  הנפש,  כוחות  בעשר  ועד״ז  אומות, 
עבודה שלמעלה מהגבלה. בסיומּה הזכיר את הסיפור אודות 
לאברהם.  כמו  ה'  אליו  נגלה  לא  למה  שבכה  נ״ע,  אדמו״ר 
השירה  את  עודד  והרבי  מתי״  עד  ה'  ״שובה  ניגנו  אח״כ 
בחזקה, במיוחד בתנועה הידועה בה עודד כמ״פ לפי הקצב. 
קהילות'  'להקהיל  לפועל  הוראה  הייתה  השלישית  בשיחה 
לה״.  ד״לאפשה  באופן  אחד  כל  ולהוסיף  התורה,  ללימוד 
אחריה ניגנו ״יפרח בימיו צדיק״, וכאן עודד הרבי בתנועות 

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

את השירה.
בשיחה החמישית הזכיר על חלוקת המשקה ו״מצוה לפרסם 

עושי מצוה״.
(כהסדר  והרבי  בקבוקים,  כ-13  השולחן  על  הועלו  אח״כ 
ושוב  לתוכם,  ומהגביע  לגביע,  מתוכם  מזג  הרוב)  על-פי 
שמברכו  כדי  תוך  מקבל-המשקה,  של  לכוסו  מהבקבוק 

ב'הצלחה רבה'.
בסיום התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז״ל ועודד את השירה. 
ואז התחיל בעצמו בשירת 'נייעט נייעט', ועודד את השירה 
בחוזק רב, וכמה פעמים עודד לעבר אורח שמחא כף במרץ.

ברכה  אודות  הזכיר  והרבי  ב-3:40,  הסתיימה  ההתוועדות 
אחרונה. אמר את הברכה מתוך הסידור, נטל ידיו הק' ונעמד 

לתפילת מנחה.

תשנ"ב / יומן מבית חיינו
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ממעייני החסידות

פרשת לך לך
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך (יב,א)

ציווי זה מופנה לנשמתו של כל יהודי ויהודי, אשר צריכה לרדת ממקור חוצבה בעולמות העליונים, דרך 
השתלשלות מדרגות רבות, עד לעולם הזה:

”מארצך" – מבחינת רצון העליון (ארץ מלשון רצון);
”ממולדתך" – מבחינת חכמה העליונה (הנקראת ’אב');

”מבית אביך" – מבחינת בינה (שהיא בית וכלי לאב, חכמה);
”אל הארץ" – לעולם הזה הגשמי;

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

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 15)

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

לאחר הציווי נכנס לסדר חדש – פרסום אלוקות מצד ציווי ה', בתור שליח ה'.

(לקוטי שיחות כרך כ ,עמ' 58)

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

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

הבדילו וייחדו; הקב"ה ציווה והוא קיים.

(לקוטי שיחות כרך כ ,עמ' 305)
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תשנ"ב / יומן
בעשרה לעשר יצא הרבי לקידוש לבנה - אל הסטענדער 
די  זיין  שוין  'זאל  שרו  המכונית.  חניית  במקום  שעמד 
הרוח  מפני  לרגע  בכובעו  אחז  כשיצא  מיד  גאולה'. 
החזקה שנשבה, ועודד את השירה. אמר ״שלום עליכם״ 
לר' מאיר הארליג, ר' יהודה מיכאל צירקינד ור' ישראל 
לחדרו  ללכת  פנה  ג״פ,  הט״ק  שולי  ניער  בסיום  ירמוש. 
גוט  'ַא  ואומר  לשמאלו  שלם  סיבוב  תחילה  כשמסתובב 
שוין  'זאל  השירה  את  עודד  שוב  הסובבים.  לכל  חודש' 

זיין די גאולה'.
 יום ראשון, י"ב מר־חשון

תפילת  זמן  אשר  הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
מנחה הוא ״כשיהיו מוכנים״. הרבי לקח את הסידור ופנה 
ללכת, אך מאמצע ביהכ״נ נשמע קולו של א' שעדיין לא 

סיים 'קדיש בתרא' והרבי המתין עד שסיים.
הסתיימה  והחלוקה  ב-1:35,  יצא  הדולרים  לחלוקת 
לאחריה  ומיד  ב-6:35,  ירד  מנחה  לתפילת  ב-5:35. 
הכניסה,  דלת  ליד  מהזאל,  שיצא  לפני  מעריב.  התפללו 
את  המזמין  א')  יום  בכל  (שתלוי  שלט  על  לרגע  הביט 
לשמיעת  לפעילות  הדולרים  לחלוקת  בתור  העומדים 

הרצאות, קבלת עזרה, עידוד וכו'.
 יום שני, י"ג מר־חשון - תענית שני בתרא

הסידור  את  עמו  הוציא  מנחה  לתפילת  הרבי  כשיצא 
(השני) ונתנו לחתן. גם מטבעות לצדקה נתן לו, ובירכו.

חילק  למעלית,  שנכנס  לפני  מגעה״ת  כשיצא  אח״כ 
חתן  יצא  באמצע  שם.  שעמדו  לילדים  לצדקה  מטבעות 
'בשורות  לו  שאמר  שוב,  הרבי  לברכת  וזכה  מגעה״ת, 

טובות הצלחה רבה', ונכנס למעלית.
כמידי שנה בזמן זה - אחרי מנחה - נכנס הרה״ח הרה״ת 
ר' יהושע קארף ליחידות בחדרו הק' של כ״ק אד״ש. הוא 

שהה בקודש במשך כ-25 דקות.
למעריב נכנס הרבי ב-6:45. בקדיש אחרי שמונה-עשרה, 
שהסתובב  האחרון  בקדיש  וכן  חזרה,  הרבי  שפסע  לפני 
לעבר  'אמן'  בהדגשה  ואמר  בראשו  נענע  הקהל,  לעבר 

הילדים שעמדו בקרבתו.
שהתקלקלה  התברר  לחדרו  לעלות  מהזאל  כשיצא 
במדרגות  הרבי  עלה  ולכן  פתאומי,  באופן  המעלית 
שהמתינו  אלו  בשבת).  לתפילות  יורד  (בהן  הפנימיות 
כשדלת  המעלית  ליד  והמתינו  זאת,  ידעו  לא  למעלה 
געה״ת פתוחה לרווחה, עד שלפתע... ראו את הרבי יוצא 
הרבי  הפנימיות.  המדרגות  מפתח  התחתון  ג״ע  תוך  אל 
השרים  לעבר  הק'  בידו  בחוזקה  ועודד  צעדיו  את  האט 

בחוץ פעם ופעמיים, ונכנס לחדרו הק'.
 יום שלישי, י"ד מר־חשון

לא  שחרית,  תפילת  בסיום  ולכן  לאוהל,  הרבי  נסע  היום 

הכריז הגבאי על זמן תפילת מנחה, אך הרבי שכבר החל 
לו  אמר  והרבי  הריל״ג  המזכיר  ניגש  מיד  נעצר.  ללכת 
שיכריזו שיתפללו מנחה 'ווען מ׳וועט זיין פארטיג' (- מתי 

שיהיו מוכנים).
למקווה נסע בשעה 2:00. בשעה 3:25 יצא לאוהל, לפני 
היום,  הנוסעים  לא'  לצדקה  מטבע  נתן  לרכב  היכנסו 
אלי  לצלם  מטבע  נתן  אח״כ  בהצלחה'.  'נסיעה  ובירכו 
יונה, ושאלו היכן בנו, ושוב נתן לו מטבע עבור בנו. הנ״ל 

ביקש ברכה, והרבי ענהו 'בשורות טובות'.
ירד  דקות  מספר  וכעבור  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-7:20 
בראשו  עודד  האחרון  בקדיש  ומעריב.  מנחה  לתפילת 
הק' את אמירת ה'אמן' של הילדים. כשפנה - עודד לעבר 
אחורי בימת התפילה (לאחרונה זה קורה פעמים רבות), 
והמשיך  הילדים,  לעבר  שוב  עודד  המדרגות  באמצע 

בדרכו לחדרו הק' בעידוד השירה כרגיל.
 יום רביעי, ט"ו מר־חשון

מנחה  שיתפללו  הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
'כשיהיו מוכנים' וכן הכריזו גם למחרת. היום נוסע הרבי 
'ברכת  בירך  מהזאל  בצאתו  בחודש.  ט״ו  כבכל  לאוהל 
לארה״ק,  הנוסעים  מהתלמידים-השלוחים   15 הדרך' 

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

שלום משמחת).
חילק  לרכב  שנכנס  לפני  ב-1:45.  הרבי  נסע  למקווה 
לאוהל,  שנסע  לפני  גם  שם.  לעומדים  לצדקה  מטבעות 
חילק מטבעות לצדקה. לבנו של הצלם אלי יונה שביקש 
ברכה עבור משהו ענה 'בשו״ט', ועוררו (בשפת המדינה) 
אל  בדרכו  הרבי  יצא  ב-3:10  אביו.  עם  להתפלל  שיבוא 

האוהל.
ירד  דקות  כמה  וכעבור  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-6:50 
לתפילת מנחה ומעריב. בסיומם עלה לחדרו הק' בעידוד 

השירה כרגיל.
 יום חמישי, ט"ז מר-חשון

למקווה נסע הרבי ב-2:10 וב-4:05 יצא ל'אוהל'. ב-7:25 
הגיע הרבי חזרה ל-770 אך נשאר דקה ברכב, כשמעיין 
הק'.  לחדרו  ונכנס  מהמכונית  יצא  אח״כ  רמב״ם,  בספר 

כעבור מספר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
יהודי  עמד  למטה,  המעלית  ליד  בדרכו  התפילה,  בסיום 

וביקש ברכה, הרבי ענה 'בשורות טובות'.
ב׳פארט  נוסע  בירך  מהמעלית  כשיצא  למעלה,  גם  כן 

געזונטערהייט', וכשביקש ברכה אמר הרבי 'בשו״ט'.
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ט"ו 
חשון

יום הסתלקות ר' לייב בעל-יסורים 
היסורים"  "בעל  לייב  ר'  הרה"ק   של  פטירתו  יום 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  מתלמידי 

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

עבר לעיר צפת ונפטר שם זקן ושבע ימים.
ר"ל,  צרה  בעת  שיהיה  מי  שכל  אמר  פטירתו  לפני 
ישתטח על קברו ויוושע. עד ימינו פוקדים רבים את 

קברו. 
(תולדות חב"ד בארץ הקודש ע' עג-עד. ימי חב"ד ע' 41)

כ"ק אדמו"ר יצא לראשונה מחדרו
מאז האירוע בשמיני-עצרת

כ"ק אדמו"ר יצא לראשונה מחדרו הקדוש מאז 
לשמיעת  הקטן  לזאל  עצרת,  בשמיני  האירוע 

קריאת התורה.

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

כמקום  ליובאוויטש  העיר  שימשה  תקע"ד)  חשון  (מחודש  בדיוק  שנים   201
מושבם של נשיאי חב"ד.

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
ובאנו  ימים,  ג'  לאראל  ונסענו  מליובאוויטש  מר-חשון  ט"ז  א'  ביום  "בצאתנו 
לשם ביום ד' י"ט מר-חשון בשעה שש בערב, הנה בישבנו במרכבה, אמר אבי:
"מאה ושתים שנים היתה משפחתנו בליובאוויטש, מאה ושתים שנים מחודש 
לחודש. סבי אדמו"ר האמצעי התיישב בליובאוויטש (בישיבה של קבע) במר-
חשון תקע"ד ובמר-חשון תרע"ו אנו עוזבים את ליובאוויטש. וביאר את המאמר 
ואמר  ואחת',  מאה פעמים  פרקו  לשונה  מאה פעמים  פרקו  שונה  דומה  'אינו 
שהמספר ק"ב הוא מספר מרובה ממאה ואחד - שלא לפי ערך ההוספה במספר 
א', כי ק"ב הוא בגימטריא יסוד וכ"ב אותיות. ליובאוויטש במאה ושתים השנים 

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

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

להעבירה לעיר קרמנצ'וג.

יום פטירת הרבנית
יוכבד שניאורסון

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

כבוד בעיר קשינוב.

תשל"חתקצ"ז

תר"פתרע"ו


