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אור וחום ההתקשרות

מפפפרנססה  ההחחל  שונים,  בענייננייםם  בבררכות  וומבקששים  השואללים  לשלוחיםם  מענהההה  ומכאן 
בגשמיוותתת, כדי שייוככלו למלאא אאתת שלייחותםם במילואה לללללאא בלבוליםם צצדדייםם: 

וממבררך  וומממשיך  ללשששלליחותו,  צצאתו  לפפנני  עעוד  מהששלווחחים  כאאוו""א  את  מבבברררך  המששלח 
אותו בככלל הברכותת הההדרושותת לוו,, עד ללברכותתת הגגדולות בבבייוותר שיכווללותת להיותתת:

 "ויתתן לך – ייתתן ויחזורר ויייתן – האאלוקקים מטל השששמים ומשמממנניי הארץ גו'"", וכמה וכממה 
בייתו  בניי  בבחחיי  ההפרטים,  בחיייוו  ייתתבוונן  אם  די   – בפפועלל  התתקקייימו  כבר  אלללוו  מבררכות 
ובהצלחה שששהההיתה לו בבעעעבר בקייום ההשליחחות ששללו ללמעלה מממדדרך הטבבעע –– ויראאהה אאת 

ריבבוי בבררכות המשללחח ששבזה.
(משיחת ש"פ תולדות תשמ"ח – תו"מ ח"א עמ' 504)
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת תולדות | בירור, לא גן-עדן
...עיקר ושלימות עבודתו של יצחק מתחילה בפרשת תולדות, כי: תכלית הכוונה בשלימותה אינה מסירת 
נפש (ענין העקידה) או העליה לגן עדן, אלא העבודה דבירור העולם דוקא, ובלשון הידוע: לעשות לו 

ית' דירה בתחתונים.

יותר –  ובפרטיות  וכבשוה",  הארץ  את  ומלאו  ורבו  יצחק" – ”פרו  ב"תולדות  מתחיל (בעיקר)  זה  וענין   
ובמיוחד –  כולל  מרע" (עשו),  ו"סור  טוב" (יעקב)  ד"עשה  העבודה  אופני  ב'  על  שמורה  ועשו",  ”יעקב 

עבודתו של יעקב לברר את עשו, כמסופר ביום הפרשה שיצחק שלח את יעקב לפדן ארם.

אביו,  יצחק  מבית  שיצא  חרנה",  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ”ויצא   – במנחה)  (שקורין  שלאח"ז  ובפרשה   
ד' אמות של קדושה ל"חרן", ”חרון אף של עולם", כדי לעסוק בעבודת הבירורים בצאן לבן, וכשסיים 
גמר  דעשו,  הבירור  גם  לפעול   – אחיו"  עשו  אל  לפניו  מלאכים  יעקב  ”וישלח  אזי  לבן,  בבית  עבודתו 

ושלימות כל העבודה, כמ"ש ”ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את  הר עשו והיתה לה' המלוכה". 
(ש"פ תולדות תש"נ תורת מנחם ח"א ע' 416)

לקבל  ניתן  לפיו  הרבי,  של  קדשו  יד  בכתב  נדיר  מענה 
אם  ביחידות,  כמו  ההתוועדות  בשעת  פרטיות  תשובות 

אכן רוצים בכך.

2) עניתי מכבר שבהתייעצות עם ידידים וכו'. 
ולפלא גדול ששואל עוה"פ ועוה"פ! 

3) הנהגה יומית ע"פ שו"ע.
4) מנהגי יום הולדת.

5) נענה על כל שאלותיו. ומה תועלת שישאלם עוה"פ?!    
בזה.  להרוצה   - יחידות  מעין  היא  עתה,  התועדות  וכל 

אזכיר עה"צ. [=על הציון]

התוועדות כיחידות

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' בכסלו ה'תש"פ – ח' בכסלו ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

א' בכסלוו'
הל' נזירות פרק ט-י. הל' 

ערכין וחרמין.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע צג. קיד.הל' מכירה פרק ח.

מ"ע קטו. קטז. קיז.פרק ט.פרק ב-ד.ב' בכסלוש"ק
מ"ע קמה. מל"ת קי.פרק י.פרק ה-ז.ג' בכסלוא'

ד' בכסלוב'
פרק ח. תהי ידך וגו'. ספר 

זרעים והוא ספר שביעי.. הל' 
כלאים.. בפרקים אלו. פרק 

א-ב.
מל"ת קיא. רטו.פרק יא.

מל"ת רטז.פרק יב.פרק ג-ה.ה' בכסלוג'
מל"ת ריז. ריח.פרק יג.פרק ו-ח.ו' בכסלוד'

פרק ט-י. הל' מתנות עניים.. ז' בכסלוה'
מל"ת מב. מ"ע קכ. פרק יד.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת רי.

מ"ע קכא. מל"ת ריא. פרק טו.פרק ב-ד.ח' בכסלוו'
מ"ע קכג. מל"ת ריב.
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חייו המיוחדים של 
'עולה תמימה' 

של  מדרשו  בבית  ה'"  את  ”לדרוש  הלכה  שרבקה  רש"י  מפרש  מדוע 
שֵם, ולא אצל יצחק בעלה? • מה החילוק בין ”משמני הארץ" שבברכת 
יעקב ובין ”משמני הארץ" שבברכת עשו? • רש"י חקר ובירר היכן הם 
המקומות הטובים בהם התיישב עשו, והסיק כי המקום הטוב ביותר 

הוא ”איטליאה של יוון"! • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 ...בנוגע לפירוש רש"י – נתעכב על מה שהעירו 
ה'",  את  לדרוש  ”ותלך  הפסוק1  על  רש"י  בפירוש 

”לבית מדרשו של שֵׁם":
קאי  ה'"  את  לדרוש  ש"ותלך  לרש"י  ליה  מנא  א) 
על ”בית מדרשו של שם", אולי שאלה אצל בעלה2, 
שבוודאי  דמכיון  אברהם,  חמיה3,  אצל  או  יצחק, 
יכולה  הייתה  כו',  צדקתם  בגודל  והכירה  ידעה 
בסופה"),  תהא  (”מה  מענה  מהם  לקבל  לצפות 
ומדוע  שם",  של  מדרשו  ב"בית  מאשר  פחות  לא 
ל"בית  עד  לכת4  ולהרחיק  מביתה  לצאת  הוצרכה 

מדרשו של שם"?!
ב) גם צריך להבין: מהו הדיוק ”בית מדרשו של 
שם" דווקא, ולא ”שם ועבר", כלשון רש"י בפרשה זו 
עצמה, ”פתחי תורה של שם ועבר"5, ”אהלו6 של שם 

1) פרשתנו כה, כב.
עם  לראש  לכל  מתדברים  דא  כגון  שבעניינים  העולם  כמנהג   (2
הבעל, כפי שמבין ויודע גם בן חמש למקרא בנוגע למשפחתו כו'.
3) ובפרט שאברהם היה דר בסמיכות מקום ליצחק ורבקה, כפי 

שמשמע מפשטות הפסוקים.
4) היפך העניין של ”כל כבודה בת מלך פנימה" (תהילים מה, יד. 

רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה יא).
5) שם, כב.
6) שם, כז.

ואהלו של עבר"?
”שם",  לאחרי  דורות  כמה  היה  ש"עבר"  ובפרט 
ואם כן, מדוע הוצרכה להרחיק לכת עד ל"שם", דור 

הכי ראשון?!

ב 
יצחק  ”ויעתר   – זה  שלפני  בפסוק  העירו  כן  כמו 

לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא"7:
שהחיסרון  יצחק  ידע  מניין  מובן:  אינו  לכאורה 
הוא אצל רבקה, ”כי עקרה היא", ולא אצלו, שאינו 

יכול להוליד?
ורצו לתרץ, בפשטות, שמכיון שהקדוש ברוך הוא 
ברור  זרע"8,  לך  יקרא  ביצחק  ”כי  לאברהם  הבטיח 
ועל  בדבר,  מניעה  אין  שמצדו  ספק  כל  ללא  הדבר 

כורחך צריך לומר ש"עקרה היא".
הרי (כ"ק  לכאורה,  פשוט  זה  שתירוץ  אף  אמנם, 
כמה  שדובר  כשם  ואמר:)  חייך,  שליט"א  אדמו"ר 
שכאשר  רש"י,  בפירושי  לשאלות  בנוגע  פעמים 
שמא  ולהתבונן  לעיין  יש  וקושיא,  שאלה  מוצאים 
למציאת  בנוגע  גם  הוא  כן  תירוץ,  למצוא  יכולים 

7) שם, כא.
8) וירא כא, יב.

דברמלכות

4
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בהשקפה  תירוץ  מוצאים  כאשר  שגם  תירוץ, 
ראשונה, יש לעיין ולהתבונן האם זה אמנם תירוץ 
קלה  בהתבוננות  גם  דידן,  ובנידון  כו',  מספיק 

מגיעים למסקנא שאין זה תירוץ מספיק – כי:
מצינו אצל יעקב, שאף שהקדוש ברוך הוא הבטיח 
לו שישמור עליו כו', ובלשונו של יעקב בתפילתו: 

זרעך  את  ושמתי  עמך  איטיב  היטב  אמרת  ”ואתה 
כחול הים גו'"9 – מכל מקום, ביקש והתפלל על קיום 
משהבטחתני  שמא  ירא  ”אני  באומרו,  ההבטחה, 

נתלכלכתי בחטא"10.
”כי  הבטיח  הוא  ברוך  שהקדוש  אף  זה,  פי  ועל 
החשש  שישנו  מכיון  הרי,  זרע",  לך  יקרא  ביצחק 
ושלום,  חס  שינוי,  שנעשה  יתכן  החטא,  גרם  שמא 
בעניין זה, ובמילא, יש מקום וצורך בתפלה ובקשה 
מדוע  לדוכתא:  קושיא  והדרא  ליצחק,  בנוגע  גם 

התפלל רק על רבקה, ”כי עקרה היא"?

ג 
כמו כן העירו בפירוש רש"י על הפסוק11 ”משמני 

הארץ יהיה מושבך", ”זו אטליאה של יון":
לכאורה, אם יש צורך לפרש מה הכוונה ב"משמני 
יוון"  של  איטליאה  ”זו  רש"י  כותב  שלכן  הארץ", 

9) וישלח לב, יג.
10) פירוש רש"י שם, יא. – ואף שהבן חמש למקרא לא למד עדיין 
פסוק זה, הרי, נוסף לכך שהחשש שמא יגרום החטא הוא סברא 
פסוק  ללמוד  כשיבוא  והקושיא  השאלה  אצלו  תתעורר  פשוטה, 

זה.
11) פרשתנו כז, לט.

בפעם  הארץ"  ”משמני  לפרש  לרש"י  לו  היה   –
הראשונה, ”ויתן לך האלקים מטל השמיים ומשמני 

הארץ"12, שבברכת יעקב?
כלומר, הפירוש "זו אטליאה של יוון" שייך אמנם 
של  אטליאה  כי,  בעשו,  שנאמר  הארץ"  ל"משמני 
יעקב,  של  ולא  עשיו,  של  מושבו  מקום  היא  יוון" 

לפירוש  שייך  אינו  מסוים  שפירוש  העובדה  אבל, 
זה, אינה מבארת עדיין את הקושי שבדבר, ובנידון 
הסבר  דורשות  הארץ"  ”משמני  התיבות  אם  דידן, 
וביאור, יש צורך לפרשם גם בפעם הראשונה, בנוגע 

ליעקב?
וכפי שיתבאר לקמן.

ד
 ...בנוגע לפירוש רש"י – הרי, מכיון שעומדים אנו 
בסמיכות לזמן שבו יאמרו ליצחק ”כי אתה אבינו", 
על  שהתפלל   – ליצחק  השייך  בעניין  להתחיל  יש 

רבקה דווקא, ”כי עקרה היא":
שתקוים  בטוח  יצחק  היה   – לעצמו  בנוגע 
ההבטחה ”כי ביצחק יקרא לך זרע", מכיון שאצלו 

לא היה מקום לחשש שמא יגרום החטא.
וההסברה בזה:

רצה  לא  ש"שפחה  רש"י13  כותב  העניין  בהמשך 
המוריה  בהר  שנתקדש  לפי  אברהם),  (כמו  לישא 

להיות עולה תמימה".

12) שם, כח.
13) כה, כו.

כשנודע ליצחק שלא בירך את עשיו – אזי ”ויחרד חרדה גדולה עד 
מאוד". ובטעם הדבר – דלכאורה, גם אם ברך למישהו אחר במקום 
לעשיו, מה מקום ל"חרדה גדולה עד מאוד"?! – יש לומר, שהחרדה 
של ”עולה  העניין  ולשום,  חס  ממנו,  שניטל  שחשב  מפני  הייתה 

תמימה"

28
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בארץ  רעב  ”ויהי  זה14,  שלאחרי  בעניין  זה  דרך  ועל 
מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק 
אל אבימלך מלך פלישתים גררה", ”וירא אליו ה' ויאמר 
דעתו  ”שהייתה  רש"י:  ומפרש  גו'",  מצרימה  תרד  אל 
לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב"15, אמר לו, 
אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ 

כדאי לך".
 – היא  תמימה"  ”עולה  של  המיוחדת  המעלה  והנה, 
ומזה  רצוי.  בלתי  דבר  לה  יארע  שלא  עליה  ששומרים 

 – תמימה"  ”עולה  שלהיותו   – ליצחק  בנוגע  גם  מובן 
בוודאי שהקדוש ברוך הוא מגין ושומר עליו שלא יבוא 
לידי חטא, חס ושלום, ובמילא, אין מקום לחשש שמא 

יגרום החטא.

ה 
בהמשך  עניין  עוד  ולבאר  להוסיף  יש  זה  פי  על 
הפרשה – בנוגע לברכות שרצה יצחק לברך את עשיו, 

ובסופו של דבר בירך את יעקב:
”ויחרד  אזי   – עשיו  את  בירך  שלא  ליצחק  כשנודע 
חרדה גדולה עד מאוד"16. ובטעם הדבר – דלכאורה, גם 
אם ברך למישהו אחר במקום לעשיו, מה מקום ל"חרדה 
גדולה עד מאוד"?! – יש לומר17, שהחרדה הייתה מפני 

14) כו, א-ב.
15) ולכן מזכיר הכתוב אודות ”הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם", 
כדי לבאר מדוע הוצרך הקדוש ברוך הוא לומר לו ”אל תרד מצרימה" 

– מכיון ”שהיה בדעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב".
16) כז, לג.

הפירוש  על  [נוסף  מתנחומא  רש"י  שמביא  מהפירוש  ולהעיר   (17
כתרגומו, לשון תמיהה, ומדרשו שראה גהינם פתוחה כו'], ”למה חרד 

”עולה  של  העניין  ולשום,  חס  ממנו,  שניטל  שחשב 
שיברך  מלמעלה  עליו  שמרו  שלא  והראיה,  תמימה", 
(עד  הבכורה18  מעלת  בלל  לברכו  שצריך  שחשב  למי 
אמר  שלכן  כו',  ליעקב  שייכות  שהברכות  לו  שנתברר 

”גם ברוך יהיה").
ועוד ועיקר:

 – תמימה"  ”עולה  היותו  מודגש  גופא  זה  בעניין 
ששמרו עליו מלמעלה שיברך למי שראוי באמת לקבל 

את הברכות, יעקב דווקא.

מחשבה  לו  להיות  שיכולה  העובדה  עצם  כלומר, 
אחרת (שרצה לברך את עשיו) – אינה בסתירה לעניין 
ד"עולה תמימה", וראיה לדבר – מהעניין שבו נתפרש 
למצרים",  לרדת  דעתו  שהיה   – תמימה"  ”עולה  שהוא 
והיה לו טעם בדבר, ”כמו שירד אביו בימי הרעב", אלא, 
שבנוגע למעשה בפועל שומרים עליו מלמעלה, שלכן, 
”אמר לו, אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה כו'", 
ועל דרך זה בנידון דידן, שאף שהייתה לו מחשבה לברך 
הבכורה  מעלת  מצד  בדבר,  טעם  לו  והיה  עשיו,  את 
עליו  שמרו  תמימה",  ”עולה  להיותו  מקום,  מכל  כו', 

מלמעלה שבנוגע למעשה בפועל יברך ליעקב דווקא.

ו 
את  לדרוש  הפסוק ”ותלך  על  רש"י  בפירוש  הביאור 

ה'", ”לבית מדרשו של שם":

יצחק אמר שמא עוון יש בי שכרכתי קטן לפני גדול כו'", דיש לומר, 
שבזה נכלל גם החרדה על עצם העובדה שלא שומרים אותו מלמעלה 

כו'.
18) על דרך מה שכתוב (תצא כא, טז-יז) ”לא יוכל לבכר את בן האהובה 

על פני בן השנואה הבכור", ”כי את בן הבכור בן השנואה יכיר וגו'".

המעלה המיוחדת של ”עולה תמימה" היא – ששומרים עליה שלא יארע 
לה דבר בלתי רצוי. ומזה מובן גם בנוגע ליצחק – שלהיותו ”עולה 
תמימה" – בוודאי שהקדוש ברוך הוא מגין ושומר עליו שלא יבוא לידי 

חטא, חס ושלום, ובמילא, אין מקום לחשש שמא יגרום החטא
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הכרחו של רש"י לפרש ש"ותלך לדרוש את ה' קאי 
(לא על יצחק או אברהם, אלא) על ”בית מדרשו של 
שם" דווקא, הוא – (א) ממה שנאמר ”ותלך", שמזה 
לא  שאז,  לאברהם,  או  ליצחק  שאלה  שלא  מוכח 
בבית,  עמה  היה  שיצחק  מכיון  לילך,  צריכה  הייתה 
הלכה – ”לדרוש  ולהיכן  מקום, (ב)  בקירוב  ואברהם 
את ה'", והרי המקום בו דורשים את ה' הוא – ”בית 
ש"שם"  חמש  הבן  למד  שכבר  כפי  שם",  של  מדרשו 
שאליו  בפשטות  כמובן  עליון"19,  לא-ל  ”כהן  היה 

הולכים ”לדרוש את ה'".
של  מדרשו  רש"י ”בית  של  דיוקו  מובן  זה  פי  ועל 
שם", ולא ”שם ועבר" – מכיון שכאן לא נוגע העניין 
של לימוד התורה, כי אם, עניין הכהונה, ”כהן לא-ל 

עליון", שלכן, באים אליו ”לדרוש את ה'".

ז
הסיבה  אמנם  מהי  השאלה:  נשאלת  עדיין  אמנם, 
שהיה צורך ב"ותלך לדרוש את ה'" ב"בית מדרשו של 

שם", ולא היה מספיק לשאול ליצחק או לאברהם?
ויש לומר בפשטות – ובשני אופנים:

א) רבקה שאלה אמנם – לכל לראש – אצל יצחק 
(או אברהם), אלא, שלא קיבלה מענה על שאלתה20, 
ולכן הוכרחה לילך לדרוש את ה', לבית מדרשו של 

שם.
כדי   – לאברהם)  (וכן  ליצחק  שאלה  לא  רבקה  ב) 
סוף  כל  שסוף  שלאחרי  כשישמע,  יצטער,  שלא 
נתקבלה תפלתו, ”ועתר לו ה' ותהר רבקה אשתו"21, 
ישנו עניין בלתי רצוי, ”ויתרוצצו הבנים בקרבה", עד 
(מתאווה  אנוכי  זה  למה  כן  אם  ש"ותאמר  כך,  כדי 

ומתפללת על הריון)".

ח
ויש להוסיף עוד עניין בזה – בנוגע לאברהם:

בבטנך  גויים  (שני  זה  שעניין  פשוט  טעם  ישנו 
וגו'22) לא היה יכול להתגלות על ידי אברהם (אילו 

(אברם)  לו  ויתן   – לזה  ובהמשך  רש"י.  ובפירוש  יח  יד,  לך  לך   (19
מעשר מכל", ”לפי שהיה כהן" (שם, כ ובפירוש רש"י).
20) ורש"י אינו כותב זאת, מכיון שלא נתפרש בכתוב.

21) שם, כא.
22) פרשתנו כה, כג.

אפשר  שאי  מכיון   – אצלו)  שואלת  רבקה  הייתה 
לגלות  לאברהם שאחד מהם יהיה רשע (שני לאומים 
לרשעו זה  נפרדים  הם  המעיים  מן  יפרדו,  ממעיך 

וזה לתומו"23), במכל שכן וקל וחומר מהא ש"קיצר 
הקדוש ברוך הוא חמש שנים משנותיו" (של אברהם), 
”כדי שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה 

ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקדוש ברוך הוא"24.
לאברהם,  בנוגע  אלא  אינו  הוא  זה  ביאור  אמנם 
של  שאלתה  לשלילת  בנוגע  לא   – גופא  ובאברהם 
האפשרות  לשלילת  בנוגע  אם,  כי  אצלו25,  רבקה 
האמור  הביאור  כן  שאין  מה  ידו;  על  יהיה  שהמענה 
בנוגע  וגם  וליצחק,  לאברהם  בנוגע   – הוא  לעיל 
כו',  לצערם  שלא  כדי  רבקה,  של  שאלתה  לשלילת 

כנ"ל.

ט
הביאור בפירוש רש"י ”משמני הארץ"26:

ביעקב  שנאמר  הארץ"  ”משמני  בין  החילוק 
ל"משמני הארץ" שנאמר בעשיו הוא – שביעקב נאמר 
”ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ" סתם, 
היינו, שבכל מקום היותו יקבל ”משמני הארץ"27, מה 
מושבך",  יהיה  הארץ  משמני  נאמר  בעשיו  כן  שאין 

היינו, שיתיישב במקום שהוא ”משמני הארץ".
הארץ  ש"משמני  עשיו  אצל  מצינו  היכן  ולכאורה, 
יהיה מושבך"? ואדרבה, מפורש בקרא28 ”ויקח עשיו 
את נשיו ואת בניו גו' ואת כל קניינו גו' וילך אל ארץ 
(לגור באשר ימצא) מפני יעקב אחיו כי היה רכושם 
ומובן,  שעיר",  בהר  עשיו  וישב  גו'  יחדיו  משבת  רב 
קשה,  הר  שעיר",  וכמה ”הר  כמה  אחת  ועל  ש"הר", 

אינו ”משמני הארץ"?!
מושבך"  יהיה  הארץ  ”משמני  רש"י  מפרש  ולכן 
ובירר  שאל  רש"י  כלומר,  יוון",  של  איטליאה  זו   –
שבהם  הארצות  מכל  ביותר  הטוב  המקום  הוא  היכן 

23) פירוש רש"י על הפסוק.
24) פירוש רש"י שם, ל.

25) שהרי עדיין לא ידעה שיש בבטנה שני גויים שאחד מהם יהיה 
רשע, ובמילא, לא הייתה סיבה שלא לשאול אצל אברהם.

26) ראה גם רא"ם, גור אריה ושפתי חכמים. ועוד.
27) וכפי שמצינו שאפילו בהיותם במצרים – קיבלו ”מיטב הארץ", 

”חלב הארץ" (ויגש מה, יח. מז, ו. שם, יא).
28) וישלח לו, ו-ח ובפירוש רש"י.

26



25 8

ובה  יוון"29,  של  אילטיאה  ש"זו  ומצא,  עשיו,  התיישב 
של  מושבך"  יהיה  הארץ  ד"משמני  ההבטחה  נתקיימה 
עשיו (מכיון שנוסף ל"וישב עשיו בהר שעיר", נתיישב 

29) ולכן אין צורך בראיה והוכחה כו', ובוודאי לא ראיה והוכחה מדברי 
היא  שכך  בירר  שרש"י  אם,  כי  חמש,  הבן  למדם  לא  שעדיין  חז"ל 

המציאות.

גם ב"איטליאה של יוון"30).

(משיחת שבת פרשת תולדות, מברכים החודש וערב ראש 
חודש כסלו התשמ"ח – תורת-מנחם – התוועדויות תשמ"ח, 
א', עמ' 516)

30) ראה סוף פרשת וישלח ובפירוש רש"י.

ביאור תוכן עבודת ה' הייחודית של חודש כסלו:
שאלות בפשוטו של מקרא (בעניינים שונים):

א) ”ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא". 
שלא  זו  היא  שרבקה  הוודאות  מניין  להבין:  צריך 
דווקא  היה  שהחיסרון  ייתכן  להוליד?  יכולה  הייתה 

אצל יצחק!
ותאמר  בקרבה,  הבנים  ”ויתרוצצו  הפסוק  על  ב) 
מפרש  ה'",  את  לדרוש  ותלך  אנוכי  זה  למה  כן  אם 
וצריך  שם".  של  מדרשו  ”לבית  הלכה  שרבקה  רש"י 
להבין מניין לרש"י שהלכה לשם? ייתכן ודרשה את ה' 

אצל בעלה יצחק או אצל חמיה אברהם! 
אלוקים  לך  ”ויתן  נאמר:  ליעקב  יצחק  בברכת  ג) 
מתעכב  אינו  רש"י  הארץ".  ומשמני  השמים  מטל 
הדבר  ומוכח  הארץ",  ”משמני  המילים  את  לבאר 
שמילים אלו אינן טעונות ביאור. ברם, בברכת יצחק 
לעשו כשנאמר ”משמני הארץ יהיה מושבך" מפרש 

רש"י: ”'משמני הארץ' – זו איטליאה של יוון"!
הביאורים:

לך  יקרא  ”ביצחק  לאברהם  הבטיח  הקב"ה  א) 
זרע" – ממנו יצא זרעו של אברהם. יצחק היה בטוח 
את  שהפסיד  חשש  ולא  בו,  תתקיים  זו  שהבטחה 
התקדש  העקידה  בעת  שכן  חטא,  מחמת  הברכה 
”עולה  על  והרי  תמימה",  כ"עולה  ונחשב  יצחק 
תמימה" שומרים שלא יארע בה פסול, ומובן אם כן 

שהקב"ה שומר על יצחק שלא ייכשל בחטא. 

רבקה,  אצל  היה  הלידה  בעניין  שהחיסרון  נמצא, 
”כי עקרה היא". 

יצחק  ה'",  את  לדרוש  ”ותלך  נאמר  בפסוק  ב) 
ואברהם היו בקרבת מקום ולא הייתה צריכה רבקה 

”ללכת" אליהם.
את  ”לדרוש  אחר  למישהו  הלכה  שרבקה  מוכח,   
ה'". שם היה כהן, כמסופר בפרשת לך לך שהיה ”כהן 
ה'"  את  ”לדרוש  רבקה  הליכת  כן,  אם  עליון",  לא-ל 

בוודאי הייתה מהכהן - שם.
יש  אברהם:  או  ליצחק  פנתה  לא  שרבקה  [הטעם 
לומר בשני אופנים: א) רבקה אכן פנתה אליהם, אלא 
שלא קיבלה מהם מענה (מסיבה כלשהי). ב) רבקה 
לא רצתה לצערם ולספר להם שלאחרי כל התפלות 
על ההריון (”ויעתר יצחק"), מסב לה ההריון צער כה 

גדול עד שאומרת ”אם כן למה זה אנוכי"]. 
ג) בברכת יצחק ליעקב נאמר כי ייתן לו ה' ”משמני 

הארץ", הדברים ברורים ואינם טעונים הסבר. 
הארץ  ”משמני  נאמר  לעשו  יצחק  בברכת  ברם, 
יהיה  ומגוריו  מושבו  מקום  כלומר,  מושבך",  יהיה 
מצינו  היכן  הסבר:  טעון  הדבר  הארץ".  ”משמני 
הארץ"?  ”משמני  היה  עשו  של  מושבו  שמקום 
בהר  עשו  ”וישב  מסופר  הפסוקים  בהמשך  אדרבה, 

שעיר" – מקום קשה! 
וליישב קושי זה מפרש רש"י, שברכת יצחק לעשו 
התיישב  שם  שגם  יוון",  של  ב"איטליאה  נתקיימה 

עשו, ומקום זה הוא אכן ”משמני ארץ".

סיכום



9

חידוש בעניין השליחות
ההסבר היחיד לחושך הגלות

 ...מזה מובן הלימוד וההוראה שכל יהודי לוקח משליחות יעקב לחרן, שהקב"ה הוריד את נשמתו (של היהודי) 
מ"באר שבע" כאן למטה ב"חרנה", לעשות דירה לו יתברך בתחתונים.

והגם שזו ירידה הכי גדולה, עד שלא בערך, אינו צריך להתפעל מזה, כיוון שהוא שלוחו של הקב"ה, ושלוחו 
של אדם העליון כמותו, עד ”כמותו דהמשלח ממש" (כביכול).

ואדרבה: כיוון שהוא נמצא ב"חרנה", ששם לא רואים בגלוי את ההשפעה של המשלח, הרי הוא זקוק עוד יותר, 
ובמילא הוא מקבל, את תוקף וכוח המשלח. ודווקא על-ידי הירידה גדולה – נפעלת עלייה הכי גדולה, למעלה 

ממקום (”באר שבע") שממנו ירדה הנשמה.

והלימוד מודגש עוד יותר כאשר בני-ישראל נמצאים בגלות, שבשליחות של ירידת הנשמה בגוף עצמה – זוהי 
ירידה גדולה יותר, ”אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם", לא מיבעי בזמן רדיפות וגזירות המלכות בחושך 
הנפש  במנוחת  עבודתם  ועובדים  חסד,  של  במלכות  נמצאים  שיהודים  עתה)  (כמו  בזמן  אפילו  אלא  הגלות, 
ומנוחת הגוף – עם כל זה אין זה דומה למצב האמיתי שבני-ישראל צריכים להיות בו, סמוכים על שולחן אביהם, 

עד באופן ש"והיו עיניך רואות את מוריך".

שהירידה  וככל  עלייה,  צורך  שירידה  הכלל  ועל-פי  המשלח,  וכוח  לתוקף  להגיע  יותר  הם  זקוקים  ובמילא 
גדולה יותר, אזי העלייה הבאה לאחרי זה גדולה יותר – ואם כן מובן שהירידה בגלות, מביאה לעלייה וגילוי 
גדול יותר של כוח המשלח אצל השליח, וגם – גילוי גדול יותר בכל העניינים, בדוגמא כפי שהיה בגלות מצרים, 
ועל-אחת-כמה-וכמה בגלות זה האחרון, שנמשך כבר למעלה מ-1900 שהביא ל"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול",
שנה, וההסבר היחידי לכך הוא – שזה כדי להביא ל"רכוש גדול" שלא בערך כלל – בגאולה האמיתית והשלימה. 
– ולהעיר, שכעת, לאחרי כל כך הרבה שנים בגלות, גם זה כבר לא הסבר, כיוון שכבר מזמן היו יכולים לקבל 

ה"רכוש גדול" העתיד.

על-ידי  השליחות  בעניין  החידוש  בא  בגלות,  האחרונים  בדורות  שדווקא  לזה  הטעם  לומר  יש  זה  ועל-פי 
רבותינו נשיאינו בכלל, ובמיוחד – על-ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – ”וישלח יצחק" שלוחים, שהכניס כוח 
חדש בכללות עניין השליחות של כל יהודי (בתור שלוחו של הקב"ה), על-ידי זה שציווה ונתן כוח שהשליחות 
של כל יהודי בדורנו היא להפיץ תורה ויהדות והפצת המעיינות חוצה. ואמר שלשם כך יש צורך ביציאה ממקומו 

ומצבו – ”ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", ולהגיע ליהודים בכל מקום שהם...

יותר  גדול  צורך  יש  כך   – יותר  ועמוק  ארוך  הוא  הגלות  שחושך  שככל  לזה,  הטעם  לומר  יש  הנ"ל  ועל-פי 
בעבודת השליחות ד"חרנה", להגיע ליהודים בכל מקום שהם ולעוררם שיתמסרו עוד יותר לכל ענייני יהדות.

(משיחת שבת פרשת תולדות, מברכים-החודש וערב ראש-חודש כסלו ה'תנש"א; התוועדויות תנש"א, כרך א, עמ' 328-327)

משיחוגאולה
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

10

קדוש וטהור
הכרעת בעל ה"ויואל משה" • הרבי הפנה לבעל ’אגרות משה' • למה 
נתאחרה תשובת הרבי? • ורפא ירפא • דו-שיח עם מר יוסף צ'חנובר 
• ”ועל גרי הצדק ועלינו" • החסיד שנמנע מלשתף את הרבי בעניינים 
גשמיים • התוועדויות מועילות ומסודרות • סיפורים מכתבים ועדויות

שח הגאון החסיד רבי נחום זוין שליט"א:
ר'  הרה"ח  המשפיע  לי  סיפר  ב-770  "כשלמדתי 
שמואל הלוי לויטין (ז"ל) שפעם נתבקש סבי – הגאון 
החסיד רבי שלמה יוסף זוין – ע"י כב' קדושת אדמו"ר 
הריי"ץ לתהות על קנקנו של בן ”הרב מיקטרינוסלב" 

(הוא הרבי נשיא דורינו). 
שלם  כלילה  שארכה  נסיעה  במסגרת  זה  "היה 
ששניהם נסעו באותה רכבת. סבי קלט שאולי הכוונה 
מברק  שיגר  שסבי  סיים  שמואל  ר'  שידוכין.  לקשר 

לרבי הריי"ץ שהמדובר הוא גאון עצום.
"מששבתי לארץ-הקודש סיפרתי לסבי והוא אמר 
שהדברים אינם מדוייקים כלל ועיקר. ”מה כן היה?", 
”קדוש  שהוא  לרבי  "שיגרתי  השיב:  וסבי  שאלתי, 
רוזן  שי'  יהודא  יצחק  ר'  הרה"ת  (מרשימות  וטהור" 

לוד). והשווה: ’ימי מלך' כרך א' עמ' 163-164.

הכרעת בעל ה"ויואל משה"
גרונר: לייב  יהודה  ר'  הרה"ח  המזכיר  שח 
הרבנית  הרבי  של  אמו  כשנפטרה  תשכ"ה  בשנת 
האדמו"ר  הגיע  עליה-השלום  חנה  מרת  הצדקנית 
את  לנחם  זצ"ל  טייטלבוים  יואל  מוה"ר  מסאטמער 

הרבי.
הלכתית  שאלה  הרבי  הפנה  מעמד  באותו 
להנוכחים בעניין טבילת אבל – ר"ל – במקווה בערב 
עמ'  מא  כרך  מנחם'  ’תורת  [השווה:  יום-הכיפורים 
49]. – תגובת האדמו"ר מסאטמער הייתה מפתיעה: 

”הרבי מליובאוויטש לא צריך לשאול אף אחד".
(’אגרות- תש"כ  כסלו  חודש  ראש  מערב  במכתב 

ב'תרגום  (כאן  הרבי  כותב  סח)  עמ'  יט  כרך  קודש' 
חופשי'): 

שמישהו  שיתכן  לשמוע  פליאתי  הייתה  מאד  רבה 
יפריע  גם  אפילו  או  מרוצה  יהיה  לא  סאטמער  מחסידי 
השנה  הסוכות  שבחג  בזמן  בו  חב"ד,  תורת  ללימוד 
קיבלתי את הספר ’ויואל משה' [של האדמו"ר מסאטמער 
שליט"א] שבו מביא מסתמך ומתבסס בדבריו על דברי 

אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך...
ורק  בידידות,  ”היינו  הרבי:  התבטא  תש"מ  בשנת 

חלקנו בדבר הלכה".

רמז ללוות את האדמו"ר 
מקופיטשניץ

כשהגיע האדמו"ר מקופיטשניץ רבי אברהם יהושע 
תפילת  בסיום  זה  היה  הרבי  את  לנחם  זצ"ל  העשיל 
שחרית ביום שני ח' תשרי תשכ"ה. הרבי ישב מעוטר 
והוסיף  הרבי  את  ניחם  האדמו"ר  ותפילין.  בטלית 
ברכה. לאחר-מכן קם ועמד לצאת. הרבי רמז למזכיר 

הרב חדקוב שילווה את האדמו"ר מקופיטשניץ.

הרבי הפנה לבעל 
ה"אגרות-משה"

עוד סיפר הרב גרונר:
בשנת תשכ"ח שאל מישהו את הרבי בנוגע לברכות 
מסויימים  במקומות  לברך  צריכים  הלכה  שעל-פי 

בארץ-הקודש והרבי אמר לו שישאל רב.
משה  ר'  הרה"ג  את  שישאל  הראוי  מן  כי  והוסיף, 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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בארץ  תשכ"ה)  (בשנת  בעצמו  שביקר  פיינשטיין 
תשובות  שתי  מצויות  אכן  [ב'אגרות-משה'  הקודש: 
בנושא אבל לא באותה שנה אחת בשנה מוקדמת יותר 

והשנייה מתקופה מאוחרת יותר].
של  בעיות  להם  שהיו  זוג  בני  פעם  היו 
והרבי  לרבי  על-כך  כתבה  האשה  שלום-בית, 
מורה-הוראה. רב  עם  שתשוחח  המליץ 
עמ'  כט  כרך  קודש'  (’אגרות  הרבי  כתב  השאר  בין 

רסט):
והרב פיינשטיין שי' עונה לכל השואלים – גם כשאינו 
מכירם (ולפעמים גם על-ידי טליפון) ונשאר בסוד, כמובן.

למה נתאחרה תשובת הרבי?
וארך  אליו  שפנתה  לאשה  הרבי  כתב  בהזדמנות 
זמן עד שזכתה לקבל מענה (הקטע דלהלן בפירסום 

ראשון):
מכ' [=מכתביה] נתקבלו. ומסיבות נתאחרה התשובה. 
ומהן גם – שחיכיתי אפשר יזדמן לה ותודיע שמציעים לה 
שידוך מתאים בשבילה, ואז הרי בכל העניינים שכותבתם 
– חשוב לדעת גם מהי חוו"ד [=חוות דעתו של] המדובר.
עתה,  שהמצב  כפי  בשאלותי[ה]  להחליט  רצונה  באם 

דעתי:...

מתינות לפני התייעצות ברב
הרבי  כתב  תשל"ד)  (בשנת  מסויימת  בהזדמנות 

לאשה:
כיון שמשנה דעתה מן הקצה אל הקצה – תחכה ימים 
ולא[ח]רי-זה  בזה  הפעם]  [עוד  עוה"פ  ותתבונן  אחדים 

תתייעץ ברב מורה הוראה מה עליה לעשות.

ורפא ירפא
מענה של הרבי בנושא בריאותי (משנת תשל"ד):

באם אין כל סכנה כלל בבדיקות – יסכימו. באם יש ח"ו 
[=חס ושלום] – איך יסכימו?!.

ביאור של הרבי, שנאבד?
אחד  שאל  לתשמ"ז)  תשד"מ  (בין  השנים  באחת 
הקיימת,  הסתירה  לפשר  הסבר  הרבי  את  החסידים 
זך)  (סימן  הקודש'  ב'אגרת  המוסבר  בין  לכאורה, 

לתלמידיו  מאד  נקל  ”הלכך  לרבי  התקשרות  בענין 
לבין  העצמיות"  רבם  רוח  מבחינת  חלקם  לקבל 
אלקיו  לקראת  יכוון  אם  ”רק  בהמשך)  שם  (הנאמר 
תאמין". ומצאת  יגעת  עצומה..  ויגיעה  רבה  בהכנה 
(ואולי  הוקלד  המכתב  בכתב,  על-כך  השיב  הרבי 
הגיע  לא  בפועל  אך  שי',  הריל"ג  לדברי  נחתם?)  אף 

לתעודתו.

רוכש הנשק במחיצת הרבי
מר  ניגש  תשל"ה  שבט  יו"ד  בהתוועדות 
התנהלה  כך  ובערך  לרבי,  צ'חנובר  יוסף 
:(888 גליון  חב"ד'  ’כפר  (עפ"י  השיחה 

כ"ק אדמו"ר: שלום עליכם ר' יוסף.
יוסף צ'חנובר: שלום עליכם שנזכה להרבה בשורות.

נשק,  הרבה  לקנות  צריך  אתה  הרי  אדמו"ר:  כ"ק 
אמור הרבה ”לחיים".

יוסף צ'חנובר: שרק יתנו לי. לעת עתה קצת קשה.
כ"ק אדמו"ר: לעת עתה אמור ”לחיים".

יוסף צ'חנובר: לחיים, לחיים.
יוסף צ'חנובר: יש קצת צרות, קצת בעיות.

כ"ק אדמו"ר: הם יתנו, אבל צריך לנצל זאת, מבלי 
שלום  שיהיה  להשתדל  יש  ובינתיים  בזה,  להשתמש 
הרתעה  לצורך  [=כשהוא  בנשק  שישתמשו  בארץ, 

בלבד, והוא מונח] במחסן.
יוסף צ'חנובר: הלואי, הלואי.

מאחורי  בכך  תפעל  הסתם  מן  אדמו"ר:  כ"ק 
הפרגוד... אתה הרי מחזיק מדיפלומטיה שקטה... כך 
גם בנוגע לרוסיה וכך בנוגע לארצות-הברית. כתיבה 

בעיתונים רק גורמת נזק. הדבר מגרה את היצר.
אבל  קיסינג'ר?  של  הטענה  זו  הרי  צ'חנובר:  יוסף 
בנוסח-ניגון זה, העניין יצליח יותר. צריך להשפיע על 
קיסינג'ר. אולי צריך לדבר על כך שהוא יאמר בליבו 

שזו עשיית טובה. שיהיה בהצלחה.
יוסף צ'חנובר: לחיים.

כ"ק אדמו"ר: ”לחיים ולברכה".

שיחה שלא נחשפה
מנחם  כ"ט  רביעי  ביום  פירסם  ’מעריב'  העיתון 
תחת   5 עמ'   (1979 באוגוסט   22) תשל"ט  אב 
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת תולדות

ב' בכסלו
’מחלת'  תיבת  בקריאת  התורה:  קריאת  שחרית, 
שבסיום הפרשה (כח,ט), במבטא האשכנזי, שמבדילים 

בבירור בין קמץ לפתח, יש כמה נוסחאות1.
יום חזרת הספרים של ספריית אגודת חסידי חב"ד 

למקומם האמיתי ב-770, בשנת תשמ"ח.

טו),  סי'  ח"א  צדיק  פעולת  (שו"ת  ָמֳחַלת  הוא  התימנים  נוסח   (1
ָמֲחַלת,  לקרוא  שיש  מדוייקים  מספרים  מביא  במנחת-שי  אבל 
מופיע  (וכן  'תורה-תמימה'  ובחומש  מצליח'  'איש  בתיקון  וכ"ה 
שבתורה  ראשונים"  דפוסים  לפי  וב"שינויים  ברויאר,  בתנ"ך 
של  קרה"ת  ובהקלטות  בפנים).  למורא'  וב'שי  ויחי,  ס"פ  שלימה 
קורן,  בתנ"ך  שמופיע  (כמו  ַמֲחַלת  קורא  ע"ה  שוסטערמאן  הר"מ 
ובתורה שלימה על אתר, וב'ס"א' של 'שי למורא'. וצ"ע). וראה 'בצל 
החכמה' עמ' 117 שהרבי אמר שאינו אחראי לפרטי הקריאה במניין 

שלו. ועצ"ע (באותו עניין ממש) מ'תורת מנחם' ח"ד עמ' 156.

יום חמישי
ז' בכסלו

יום רביעי בערב – אור ליום חמישי: כשנשלם יום 
ל'שאלת  יום  שלושים  מלאו  כבר  השנה  בכסלו  ו' 
גשמים'. על-כן, החל מתפילת ערבית של יום רביעי 
בערב ואילך, המסתפק אם שאל ’טל ומטר' אינו צריך 

לחזור2.
בחו"ל מתחילים היום בשאילת גשמים.

2) שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י, קצות-השולחן סי' כא סי"א, לוח כולל-
חב"ד ז' במרחשוון.

לוח השבוע
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אלא הקב"ה לא רצה לספר לשון-הרע על עשיו, וכפי שאמרו רז"ל (סנהדרין יא) ”אמר (יהושע) לפניו – ריבונו 
של עולם, מי חטא? אמר לו: וכי דילטור (רכיל, רש"י) אני לך?! הטל גורלות!".

ואם כן הוא בנוגע לעשיו הרשע, על-אחת-כמה-וכמה שכך ועוד יותר מזה צריכה להיות גדולה הזהירות שלא 
לדבר לשון-הרע על שום אדם מישראל.

(ליקוטי שיחות כרך טו, עמ' 215-216)

וקח לי משם שני גדיי עזים (כז,ט)

שני גדיי עזים: וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק? אלא – פסח היה; האחד הקריב 
לפסח, והאחד עשה מטעמים (רש"י)

מפרש הגאון המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסון (אביו של כ"ק אדמו"ר):
יין" לו  "ויבא  דמצה;  הלחם  היינו   – יז)  הלחם" (פסוק  ואת  המטעמים  "את  וחגיגה;  פסח  הם  עזים" –  גדיי  "שני 

(פסוק כה) – הוא היין של ארבע כוסות.
אך מרור לא הביא, כי מרור הוא בחינת גבורות, ואם היה מביא זאת ליצחק, שבחינתו גם היא גבורה, היה הדבר 

גורם להתגברות תוקף הדין.

(לקוטי לוי-יצחק בראשית עמ' קה)

ותאמר לו אמו עלי קללתך בני (כז,יג)
איזו הרגעה היא זו? וכי יעקב התנחם בעובדה שאם תבוא (ח"ו) קללה, תחול על ראש אמו?!

אלא הברכות באו מבחינה נעלית מאוד, דרגה שהיא למעלה מחכמה ושכל. משום כך ה'כלי' לקבלת השפעה 
וברכה זו הוא עבודה במסירות נפש, שהיא למעלה מטעם ודעת.

זהו שאמרה רבקה: ”עליי קללתך בני" – כדי לזכות בברכות נעלות אלה, מוכנה אני אפילו למסירות נפש, אם 
יהיה בכך צורך. בדבריה אלו השפיעה על בנה שגם הוא יהיה מוכן ומזומן להסתכן למען הברכות.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 54)

ועשו אחיו בא מצידו (כז,ל)
אל תקרי ”מֵצידו" אלא ”מִצדו".

התפילה.  לפני  בהם  שחשב  מדברים  זרות,  מחשבות  לו  נופלות  להתפלל  עומד  שכשאדם  רואים  אנו  פירוש: 
מחשבות אלה נופלות לאדם מאליהן, שלא ברצונו. וכמשל אדם הלובש בגד ארוך, שנגרר ברפש וטיט, שכשרוצה 

לעלות בסולם, נגרר אחריו הבגד עם הטיט ועולה עמו.
אולם אף שהמחשבות האלה באות לאדם בעל כורחו, הרי הן מחשבותיו, שחשב ברצון (שלא בשעת התפילה), 

אלא שבשעת התפילה הן נופלות לו שלא ברצונו.
וזהו:

"ועשיו אחיו בא" – המחשבות הזרות הבאות לאדם הן
"מִצדו" – לא מבחינת ”אחוריים" (שלא מרצון כלל) ולא מבחינת ”פנים" (מתוך רצון גמור) אלא הן ”מִצדו"; 

הבחינה הממוצעת בין אחוריים ופנים.
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הבאות: השורות  את  ל"מעריב"  ”מנחה  בין  הכותרת 
על מה שוחח יוסף צ'חנובר, מנכ"ל משרד החוץ, עם 
בניו-יורק  במחיצתו  שהה  כאשר  מלובאביץ,  הרבי 
שלוש וחצי שעות? מה אמר לו הרבי? מה הוא השיב?

אומר  הוא   – לך"  לספר  אוכל  לא  השיחה  תוכן  ”על 
– ”אבל אני יכול לספר שהרבי מלא חיים, ערני, בקי 
אירועים  על  יודע  הוא  בישראל.  שקורה  מה  בכל 
חיי  על  הכל   – ובקיצור  שיחות,  פגישות,  חשובים, 
הארץ, שאותה הוא ממש חי. הייתי אצלו ביום השנה 
לזכר פטירת אביו. התפללנו יחד ’מנחה' ושוחחנו עד 

תפילת ’מעריב'".

התוועדויות 
מועילות ומסודרות

ישראל  ר'  להרה"ח  הרבי  כתב  תשל"ז  ניסן  בי"א 
זוסמן דבורץ מכפר חב"ד:

ההתוועדות  בעת  הבלבול  דבר]  [=על  ע"ד  לכתבו 
וסיבתה וכו' – אזהרתי בזה (וכמה פעמים וברבים) ידועה 

ומפורסמת.
מסויימים  ולאנשים  מסויים  למקום  בנוגע 
שי'  להמשפיע  להרב,  שייך  זה]  [=הרי  ה"ז   –
כמובן. אתר,  שעל  בזה]  [=וכיוצא  וכיו"ב 

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'.

לא לשתף את הרבי
בנושאים גשמיים

חסידים גדולים נמנעו מלהטריד את הרבי בנושאים 
באיגרת  הרבי  מגלה  מהם  אחד  על  ואישיים.  גשמיים 

לגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין:
וגם מהררד"ח [=מהרב ר' דוד חנזין] שי' לא קבלתי כל 
וכמה]  כו"כ [=כמה  שזה  רגילותו,  זהו  אבל  בזה,  ידיעות 
ולפעמים  הפרטים,  בעניינים  כלל  כותב  שאינו  שנים 

קרובות אינו עונה אפילו אם שואלים אותו בפירוש...

”ועל גרי הצדק ועלינו"
מטעם  קלונסקי  איסר  הרב  של  שליחותו  בנושא 
הרב צבי יהודה הכהן קוק לרבי, בנושא ד"ר ישראל 
נייר  [על  במכתב  א'שב)  גיליון  (’התקשרות'  זאב  בן 
נדחים  כנוס   – צדק  גרי  למען  ”האגודה  של  מכתבים 
והפצת אהבת ישראל בין העמים"] מז' כסלו תשכ"ה 
לכבוד צעירי אגודת חב"ד ירושלים כותב ד"ר בן זאב 
שנה  ”ברכת  קבלת  מאשר  הנני  בתודה  השאר:  בין 
שניאורסאהן  מ"מ  רבי  האדמו"ר  כ"ק  מאת  טובה" 
לשכת  עם  מכתבים  בחליפת  נמצא  אני  ליובאוויטש. 

האדמו"ר בניו-יורק...".
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הבחירה נמצאת בידינו
איך מסוגל מיעוט יהודי נרדף, להתמודד מול כוחות חזקים ואיתנים? •

גם לישמעאל ולעשו היו הורים ובתים נאים, ובכל זאת בחרו בדרך פראית 
וחסרת רסן • כך מגלמות דמויותיהם של יעקב ועשו את המאבק בין הנפש 

הבהמית לנפש האלוקית • איגרות קודש מרתקות לפרשת תולדות

ב"ה
אל קהל עדת ישורון חובבי ומוקירי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

הזקן,  אדמו"ר  של  פתגמו  הודגש  קרובות  לעתים 
בעל התניא והשולחן ערוך, ש"יהודי צריך לחיות עם 
הזמן" – עם זמן-התורה, הממולא בתוכן וברוח פרשת 

השבוע.
לנו  המספרות  הפרשות  בקריאת  כעת  אוחזים  אנו 
אברהם  הראשונים,  היהודים  אבותינו,  חיי  אודות 
יצחר ויעקב. אברהם היה אביהם של ישמעאל ויצחק; 
אבינו  יעקב  אך  ויעקב.  עשו  של  אביהם  היה  יצחק 
"היתה מטתו שלימה" – כל שנים עשר בניו ובתו נותרו 

יהודים נאמנים.
ובתים  נאים  הורים  היו  ולעשו  שלישמעאל  אף 
יהודיים נאים, לא היו אלה הבטחון השלם, שירוו מהם 
נחת יהודי אמיתי. שכן הקב"ה נתן בחירה חופשית. כל 
אחד יכול לבחור את דרכו בחיים: דרך החיים והטוב, 
או להיפך. ישמעאל ועשו בחרו בדרך הפראית, חסרת 
שהוביל  דבר  הגשמי;  העולם  חומריות  של  הרסן, 
קשת")  ("רובה  וקשת  חץ  של  לחיים  בהכרח  אותם 

וחרב (""על חרבך תחי'") עד היום הזה.
שהוא  רק  ולא  אהלים –  יושב  היה  אבינו  יעקב  אך 
שלאהלי  דאג  תמיד  אלא  תורה,  באהלי  ישב  עצמו 
התורה יהיה קיום והמשך. גם כאשר היה עליו ללכת 
שלח  כל  הוא קודם  כך,  בשל  מצרימה, ואכן במיוחד 
את יהודה לייסד שם ישיבה. הוא זכה לכך, שכל ילדיו 

נשארו יהודים נאמנים.
הגישה  עם  לשרוד  ניתן  כיצד  לחשוב:  היה  אפשר 
של "יושב אהלים", אל מול ה"איש שדה", נגד נשיאי 
ביניהם  וביתו  יעקב  כאשר  עשו,  ואלופי  ישמעאל 

מיעוט קטן?
שאף  הק',  התורה  לנו  ומבטיחה  אותנו  מלמדת 
שבכל הדורות ובכל התקופות יהיו יהודים מיעוט בין 
כל הגויים, אל ליהודי להתפעל מכך. כל זמן שיתמיד 
 – אהלים"  "יושב  של  הדרך  אבינו,  יעקב  של  בדרכו 
כאשר האב עצמו, יש לו קביעות עתים לתורה, והוא 
הוא  וישיבות,  תורה  בחדרי  ללמוד  ילדיו  את  שולח 
לו  ויהיה  נאמנים  יהודים  ישארו  ילדיו  שכל  מובטח 
גם  אלא  ברוחניות  רק  ולא  אמיתי,  יהודי  נחת  מהם 

פשוט בגשמיות.
יחזקו  זה,  שבוע  של  הפרשיות  שברוח  תקותי, 

חותמושל מלך

"יושב  של  הגישה  עם  לשרוד  ניתן  כיצד  לחשוב:  היה  אפשר 
אהלים", אל מול ה"איש שדה", נגד נשיאי ישמעאל ואלופי עשו, 

כאשר יעקב וביתו ביניהם מיעוט קטן?
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פרשת תולדות
אברהם הוליד את יצחק (כה,יט)

אברהם הוליד את יצחק: לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה... צר 
קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק (רש"י)

המפרשים הקשו, שלכאורה היתה התורה צריכה לרמז את המענה לטענת ליצני הדור לעיל, בפרשת וירא, שבה 
מסופר על לידתו של יצחק.

ויש לומר, שהרי ידוע כי יצחק היה ’מרכבה' למידת הגבורה, שלכן עסק בחפירת בארות, הורדת העפר והאבנים 
אפוא,  מובן  דקליפה.  גבורה  עשיו,  ממנו  יצא  למעלה.  מלמטה  הנובעים  החיים  המים  וגילוי  המעיין  על  המכסים 
שדווקא בפרשתנו, כשלומדים שיצחק הוליד את עשיו (גבורה דקליפה), ועיקר עבודתו (מאורעותיו) היה בחפירת 
בארות (קו הגבורה) – אז מתעורר תוקף הטענה, שאין לו קשר עם אברהם (שמידתו מידת החסד), ויש צורך לשלול 

טענה זו.

(לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 101)

* * *
מדוע הוצרך הקב"ה לצור באופן מיוחד את צורת קלסתר פניו של יצחק בדומה לשל אברהם, והלוא טבע הדברים 

שבן דומה לאביו?!
בעלי  היו  והבן  שהאב  הרי  הגבורה.  למידת  ’מרכבה'  היה  יצחק  ואילו  החסד,  למידת  ’מרכבה'  היה  אברהם  אלא 
תכונות אופי מנוגדות. הדבר אמור היה להתבטא גם בקלסתר פניהם, שהרי בפנים משתקפות תכונות הנפש, כידוע. 

לכן הוצרך הקב"ה ליצור את קלסתר פניו של יצחק בדומה לשל אברהם, בניגוד לטבע.

(לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 100-101)

ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה... לו לאשה (כה,כ)
סיפור דברי ימי חייו של יצחק בפרשתנו מתחיל בהיותו בן ארבעים, שאז לקח את רבקה לאשה, וסיפור זה משמש 
הקדמה לעיקר הסיפור – הולדת יעקב ועשיו. וזאת, אף שבמשך ארבעים שנות חייו לפני נישואיו אירעו לו דברים 

רבים, ובראשם – ניסיון העקדה, וכמו-כן שהייתו בגן-עדן בשלוש השנים שבין העקדה לנישואיו.
לו  דירה  עשיית  העולם,  בירור  אלא  לגן-עדן,  העלייה  או  נפש (העקדה),  מסירת  אינה  הכוונה  שתכלית  ללמדך, 

יתברך בתחתונים. ובירור זה קשור בהולדת ילדים, כנאמר (בראשית א,כח) ”פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה".

(ספר השיחות תש"נ כרך א, עמ' 155)

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת (כז,א)

ותכהין: ...כדי שייטול יעקב את הברכות (רש"י)

לכאורה, כדי שיעקב יקבל את הברכות הייתה עצה פשוטה יותר – הקב"ה יכול היה לגלות ליצחק שעשיו רשע?! 

ממעייני החסידות
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היכול  (באנגלית)  ושאלו  שי'  למזכיר  יהודי  ניגש  למטה, 
המזכיר  שענה  לפני  עוד  הרבי)  (את  משהו?  לשאול  אני 
פנה אליו הרבי ושאל: לשאול מה... ואז אמר היהודי לרבי 
שאיחר לדולרים וברצונו לבקש את ברכת הרבי. ענה לו 

הרבי: ״ה' יברך אותך בכל אשר תעשה, ברכה והצלחה״.
 יום שני, ד' כסלו

בתפילת שחרית אחרי החזרת הס״ת לארון, המשיך הרבי 
לעמוד זמן מה כשפניו לארון קודש ואח״כ הסתובב חזרה 

לסטענדער.
למקוה נסע הרבי ב-1:50. לפני כן חילק מטבעות צדקה 

לנוסעים וילדים.
גם לפני שנסע לאהל בשעה 3:20, חילק לצדקה לעומדים 

שם.
ב-6:05 חזר הרבי מהאהל, נכנס לחדרו הק', וכעבור דקות 
מהתפילה  בצאתו  מעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס  אחדות 

הגיש א' את ידו לרבי, והרבי לחצה בחמימות.
יום שלישי, ה' כסלו

התפילה  אחר  ב-10:15.  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
בצאתו מהזאל בירך נוסעים וכן ליד המעלית למטה.

מיד  בגעה״ת  הסידור  את  חתן  קיבל  מנחה  תפילת  לפני 
מגעה״ת  הרבי  כשיצא  לצדקה.  מטבעות  בצירוף  הרבי, 
חילק מהמטבעות שנשארו בידו, ולאחר שהוסיף המזכיר 
המשיך  הרבי,  של  לידו  נוסף  מטבעות  חופן  שי'  הריל״ג 

הרבי לחלק לכל הילדים.
לא'  מטבעות,   3 וקיבל  פתוחה  ידו  את  השאיר  הראשון 
תשומת  את  להסב  פניו  מול  ידיו  את  הרבי  הניף  הילדים 
לבו. אח״כ פנה הרבי לקופת הצדקה ושם מספר מטבעות. 
הדרך,  כל  לאורך  לחלק  הרבי  המשיך  למטה  בזאל  גם 
לפני עלותו לבימת התפילה נתן גם לשני בחורים שנעשו 
ז״ע בר-מצווה. כשעלה הרבי על הבימה ראה כמה ילדים 
וסימן  הבימה,  בקצה  הדרומי  הקיר  ליד  שעמדו  קטנים 
פנה  שקיבלו  לאחר  לקראתם.  מעט  התקדם  ואף  לעברם 
השירה.  את  לעודד  הסתובב  ולא  התפילה  לעמוד  מיד 

ב-3:25 התחילה התפילה.
ובקדיש  שליט״א,  מלעלוב  האדמו״ר  נכח  התפילה  בעת 
עודד  בצאתו  פעמים.  כמה  לעברו  הרבי  הביט  האחרון 
המעלית,  ליד  עמדו  כן  נוסעים.  ובירך  השירה  את  הרבי 
ועודד  בירכם  והרבי  שנוסעות  נשים  ולמעלה,  למטה 

לעבר ילדים שעמדו שם. 
תפילת מעריב התאחרה מעט, והתקיימה ב-7:30 לערך. 
המעלית  ליד  העומדים  לעבר  ידו  הניף  לתפילה  כשיצא 
למעלה, ולמטה, עודד את השירה כרגיל והסתובב כרגיל. 
ושם  למעלה  וכן  למטה  נוסעים  בירך  מהתפילה  בצאתו 

הוסיף "בון וייאז'" (נסיעה טובה) לדוברי צרפתית. 
יום רביעי, ו' כסלו 

לתפילת שחרית הקדים הרבי בחמש דקות ונכנס ב9:55. 
תפילות מנחה ומעריב התקיימו כרגיל. ואולי כדאי לציין 
במקרה מהו "כרגיל": כשנכנס הרבי לתפילות מעודד את 
אנשים  לעבר  הק'  ידו  את  מניף  או  בפעם,  פעם  השירה 
או ילדים העומדים לאורך הדרך, עד הגיעו למקומו, שם 
הקהל.  לעבר  פעמיים  או  פעם  ומעודד  בד"כ  מסתובב 
בסיום התפילות בעודו על בימת התפילה מתחיל לעודד 
ובד"כ  לשיר(  שמתחילים  קודם  עוד  (לפעמים  הק'  בידו 
וממשיך  הבימה,  מאחורי  המתפללים  לכיוון  אז  מעודד 
הגיעו  עד  המדריגות,  את  שירד  אחרי  השירה  לעודד 
לחדרו הק'. השירה בימים אלו, פעמים "ואני אבטח בך" 

ופעמים "שישו ושמחו בשמחת הגאולה" או "דידן נצח".
יום חמישי, ז' כסלו

לערך.   (!)  10:30 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
למקוה נסע הרבי ב-14:05 ולאוהל ב-15:30 לערך.

דקות  מספר  כעבור  לערך,  ב-18:50  מהאוהל  חזר  הרבי 
הרבי  כשנסע  כי  נודע  ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס 
שליח  אודות  שי'  הרחי״ק  המזכיר  אצל  התעניין  לאהל, 
מסוים של ״עזרת אחים״ ברוסיה בקשר לפרטי מצבו שם, 

ואף שאל - אם אגר תפוחי אדמה לחורף, וכמה קילו?...
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את  הישיבה,  עסקני  ובפרט  ומצוה,  תורה  חובבי  כל 
הישיבות  מרכז  של  המתוכנן  השנתי  לאירוע  ההכנות 
עלינו  הבא  טבת  (כ"ד  ליובאוויטש  תומכי-תמימים 
לטובה), להבטיח את הצלחת הארוע כספית ורוחנית. 
הקב"ה ודאי לא ישאר בעל-חוב, וכל המוסיף מוסיפין 

לו ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בכבוד ובברכהל הצלחה רבה בכל האמור

מ. שניאורסאהן 

(אגרות קודש מתורגמות כרך ד' עמ' 1)

יעקב ועשו, ושתי הנפשות

ב"ה
...שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.
ובעמדנו בשבועת פרשת אלה תולדות, וע"פ מאמר 
הידוע מעשה אבות סימן לבנים, הרי יש לפרש ולרמז 

כמה פרטים מפרשה זו בחיי כל אחד מבני ישראל.
שתי  יש  רשע  ואחד  צדיק  אחד  ישראל  איש  שלכל 
הקליפה  מצד  אחת  נפש  נפשות,  שתי  שהן  נשמות 
וסט"א [=וסטרא אחרא] – עשו, ונפש השנית היא חלק 

אלוקה ממעל ממש – יעקב.
ויצא הראשון, עשו, הוא נה"ב [=נפש הבהמית] ויצר 
לעיר  מחוץ  הוא,  שדה  ואיש  טעניתא,  דאקדמי'  הרע 

אלקינו והפכה.

ויעקב, נה"א ויצ"ט [=נפש אלוקית ויצר טוב], איש 
יושב  אתו,  באמנה  היתה  החטא  בשעת  אפילו  כי  תם, 
לשבת  (אלא)  בראה  לתהו  לא  שנצטוה  כמו  אהלים, 
ועבר,  שם  אהלי  באהלים,  ישיבתו  ע"י  והוא  יצרה, 
הלימוד  שע"י  פה,  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  אהלי 
בא לידי מעשה, מ"ע ומל"ת [=מצוות עשה ומצוות לא 
תעשה], שהוא העיקר ועושה דירה לו ית' בתחתונים,

שלכן ויד"ו (של יעקב) אוחזת בעקו עשו, כי ירידת 
נפש האלוקית למטה והתלבשותה בגוף ונה"ב [=ונפש 
הבהמית] היא כנ"ל, כדי לתקנם (ע"י קיום הציווי צא 
השדה וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים) ולעשות עולם 

הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, דירה לו ית'.
עזוב  וגו'  חמור  תראה  כי  הבעש"ט:  תורת  וידועה 
לשברו  ולא  ולזככו  הגוף  את  לברר  עמו,  תעזוב 

בסיגופים.
השמים  מטל  יהי'  ברוך  [=ועל-ידי-כל-זה]  ועיכ"ז 
ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש וגו', כדרז"ל זה מקרא 
השמים  מטל  וכפשוטו:  וכו',  אגדה  תלמוד  משנה 

ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש וגו'.
ויהי רצון שיקוים כל זה בחיי כל אחד ואחד גם עתה,
ובכללות ישראל – בביאת משיח צדקנו, אשר ירחיב 
ה' לנו, ועד לקיום היעוד ופרצת ימה וקדמה וצפונה 

ונגבה, ופרינו בארץ.
בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט.

מ. שניאורסאהן

(אגרות קודש כרך כ"ב עמ' שס)

לכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות שהן שתי 
נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסט"א [=וסטרא אחרא] – עשו, ונפש 

השנית היא חלק אלוקה ממעל ממש – יעקב



מופתים בהעלם
ומכיון שבעת קבלת נשיאותו התנה כ"ק מו"ח אדמו"ר שיהי' בחסד 
וברחמים, והרבי הוא תכלית הטוב והחסד, לכן הגם שההוא איננו 

רוצה עדיין לציית, מחכה הרבי אולי יציית...

בכלל, הראה כ"ק מו"ח אדמו"ר בשנה האחרונה ריבוי מופתים, אלא שאלו שרצו לראות ראו זאת, ואלו שלא 
רצו לראות לא ראו. ואף שלא ראו אין זה אומר שהמופתים לא היו אלא שזהו על דרך ”אין בעל הנס מכיר 

בניסו הגם שודאי ישנו נס.
לדוגמא:

אברך אחד בא וסיפר שביכלתו לקבל משרה, והרבי עונה לו: כשיקבל את המשרה יפריש לצדקה כל כך 
הרבה עד שירגיש שקשה לו.

ראיתי בשעת מעשה שאינו מסכים לכך, ומהרהר לעצמו שיתן לצדקה משהו בלבד יותר מרגילותו.
לפני שבועות אחדים אני פוגש את האברך ושואל אותו: מה נשמע? והוא עונה לי: הבעה"ב עדיין אינו מוכן.
[כמו כן נכנס אחד והתאונן שישנם אבנים, אני לא מתכוון לאבנים טובות, אלא פשוט לאבנים שנכנסו שלא 
במקומם, הם נכנסו לכליות. ואמרו לו עצה וכו' ולבסוף נפלו האבנים. הרי זה מופת גלוי, והוא עדיין הולך 

ומחפש את הרופא, אלא שלא יכול למצוא אותו כי הרופא לא בבית].
וכאן נשאלת השאלה: הן אמת שהבעה"ב הוא יהודי בעל בחירה, אבל הוא אינו בעל בחירה על מה שמגיע 

ליהודי שני, ומכיון שהיהודי השני זקוק למשרה הכיצד הוא אינו מוכן?
אלא זוהי הוראה ברורה שזה שצריך לקבל את המשרה אינו מוכן.

הטוב  תכלית  הוא  והרבי  וברחמים,  בחסד  שיהי'  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  התנה  נשיאותו  קבלת  שבעת  ומכיון 
והחסד, לכן הגם שההוא איננו רוצה עדיין לציית, מחכה הרבי אולי יציית. וזהו מה שהראו לו הוראה באצבע 

שהבעה"ב עדיין אינו מוכן.
אך עדיין יש להבין, למה הי' הרבי צריך לומר בצורה כזאת שההוא יחשוב וכו' הרי הי' יכול לומר ברור?

והביאור בזה עפ"י המבואר באחר המאמרים הראשונים של הרבי מהר"ש שאמרו עוד בחיי הצ"צ:
[במאמר המוסגר: בן הענינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר רצה שידפיסו היו מאמרי אדמו"ר מהר"ש, ולהדפיס על 
הסדר, היינו, מאז שהחל לומר חסידות – הרבי המהר"ש התחיל לומר חסידות כבר בחיי הצ"צ, ועל כך כתב 

לו הצ"צ בכתב רבנות: ראיתי דא"ח שלך והוטב בעיני].
במאמר ד"ה ”זכור את יום השבת לקדשו" מבאר שישנם ב' סוגי המשכות: אופן א – המשכה בסדר והדרגה, 

והאופן הב' – המשכה שלמעלה מסדר והדרגה.
ומבאר בהמאמר שבאופן הא' מכיון שהוא בסדר והדרגה, יכולה לבוא ההמשכה בגילוי. משא"כ האופן השני 
בהמשכה, שלמעלה מסדר אין ההמשכה יכולה לבוא בגלוי כדי שלא יזיק עין הרע, וכדי שלא יתעוררו אלו 
המחפשים לקטרג ורוצים לומר האם הוא ראוי, לכן מוכרחת ההשפעה לבוא מקודם בהעלם ורק לאח"ז יכולה 

לבוא בגילוי.
ועפי"ז יובן מדוע השתדל הרבי שמופתים יהיו בהעלם – כדי שלא תשלוט עין הרע.

(משיחת ש"פ וארא, תשי"א)

מעשהרב
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/ יומן תשנ"ב
תפילת מעריב התקיימה למטה, בשעה 5:30.

יום ראשון, ג' כסלו
לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:25!

היו שהתחילו לנגן ״מהרה ישמע״, כיון שע״פ הידוע ביום 
זה היה הקישורי תנאים של הרבי עם הרבנית נ״ע.

כמה דקות לפני השעה שתיים יצא הרבי מחדרו לגעה״ת 
אחר  מנחה.  לתפילת  העבר)  בשבוע  גם  שהיה  (כפי 

ל״חלוקת  יצא  ומיד  מספר  לדקות  לחדרו  נכנס  התפילה 
הדולרים״ בשעה 2:10.

החלוקה הסתיימה ב-6:25. הרבי נכנס לחדרו ותיכף יצא 
על  כשעלה  הרבי  הסתובב  (הפעם  מעריב.  לתפילת  שוב 
ניגש  הדולרים  חלוקת  אחרי  שבד״כ  אף  התפילה,  בימת 

ישר לסטענדער).
המעלית  ליד  והגיע  התפילה  אחר  מהזאל  הרבי  כשיצא 

«

אלול  י"ג  מאנ"ש, מיום  לא'  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
ליחידות: תש"ט בקשר 

באמצעות  היחידה,  התקשרות  ע"י  יחיד,  "לעשותם 
של  ביחידו  יחיד,  רבי  אצל  בכתב)  גם  (אפשר  יחידות, 

עולם".
בודדים  מקרים  כמה  היו  תשמ"א  לשנת  שעד  בשנים 
שנוסעת  בחורים  קבוצת  ולדוגמה:  כללית,  יחידות  של 
שבאו  כלשהוא  ממוסד  או  מישיבה  קבוצה  לשליחות, 
’יחידות  של  חדש  מושג  נוסד  זו  בשנה  וכדומה.  לרבי 
כללית'. תחילה התקיימו אלו לצד יחידויות פרטיות, אך 
לגמרי.  כמעט  הפרטיות  היחידויות  פסקו  תשמ"ב  בשנת 
אותם  ועסקנים  ציבור  אישי  רבנים,  אדמורי"ם,  למעט 

ממש. האחרון  לזמן  עד  הרבי  קיבל 
מפני ריבוי האורחים באותה השנה, לא היה שייך לקבל 
את כולם בסוף חודש תשרי ליחידות פרטית, ולכן נוצרה 

היחידות כללית.
יחידי  רק  נכנסו  לאחריה תשמ"ב,  השנה  של  בתשרי 

פרטית. ליחידות  סגולה 
לשבעה  ונקבעה  כללית',  ה'יחידות  סודרה  הזמן  עם 
הגדול'  ל'זאל  עברו  היחידויות  בשנה.  קבועים  פעמים 
למטה, כשהיחידות מתחלקת לשלושה קבוצות: ראשונה 
והשלישית  והוריהם,  מצוה  ברי  לקבוצת  שניה  לאורחים, 

וכלות. לחתנים 
(מתחת  מיוחדים  ושולחן  בכיסא  יושב  היה  הרבי 
לבימת ההתוועדויות) והנאספים היו שומעים שיחה מפי 
קודשו של הרבי. לאחר השיחה היו עוברים המשתתפים 
לצדקה.  דולר  נותן  היה  והרבי  הפ"נ  את  לרבי  ומביאים 
לאחר שגמרה הקבוצה הראשונה הייתה נכנסת הקבוצה 
היו  ושוב  בפ"ע,  שיחה  להם  אומר  היה  והרבי  השנייה, 
תשרי,  בחודש  היחידות  הייתה  מכולם  שונה  עוברים. 
לתלמידי  מיוחדת  כללית  יחידות  אף  מייחדים  היו  אז 
התמימים. הזמנים שבהם נערכו היחידויות במשך השנה 
הם:  התאריכים  דפגרא.  ליומי  האורחים  בוא  לפי  נקבעו 
פורים,  אחר  שבט,  י'  אחר  כסלו,  י"ט  אחר  שמח"ת,  אחר 

תמוז. י"ב  ואחר  שבועות,  אחר  פסח,  אחר 
יחידות  ולא  פרטית  יחידות  לקבל  ורצו  שהתלוננו   היו 
כללית. הרבי ייחד להם שיחה ב'יחידות כללית' שנערכה 
בענין  השינוי  שמצד  החושבים  ”ישנם  תשד"מ:  בחורף 
עצמו  בפני  ואחד  אחד  כל  לקבל  במקום   - ה"יחידות" 
ושלום.  גרעון חס  איזה  יש   - ביחד  כולם  את  מקבלים 
כדי  אינם  בעולם  הקב"ה  של  פעולותיו  שכל  כשם  הנה, 

רגע נצחי

הוא  כן   - יותר  עוד  להוסיף  אדרבה,  אלא  ח"ו,  לגרוע 
אלא  מאומה,  נגרע  שלא  בלבד  זו  שלא  זה,  בענין  גם 
כאשר  ובפשטות:  יותר.  גדול  עילוי  נוסף  עי"ז  אדרבה, 
מקבלים את כולם ביחד - ישנו העילוי הקשור עם תוקף 
ומעלת הצבור – ”ברוב עם הדרת מלך". ונוסף לזה, ישנו 
מקום   - ביחד  כולם  את  מקבלים  שבו  המקום  מעלת 
שבו מתאספים יהודים כדי להתפלל, ללמוד תורה, לתת 
וצדקות  ישועות  פועלים  שעי"ז  שמחות,  ולחגוג  צדקה 

סביבתם". ולכל  למשפחותיהם  להם  והצלחות 
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חודש כסלו
בצאתו מהתפילה בירך נוסעים למטה וכן למעלה

ושם הוסיף "בון וייאז'" (נסיעה טובה) לדוברי צרפתית

יום שישי, ערש"ק תולדות, בדר"ח כסלו
לתפילת שחרית נכנס הרבי רק עם הסידור, בלי התהלים.

אחרי שחרית עלה לחדרו הק', וירד שוב כעבור 20 דקות 
(ב-10:55) יחד עם התהלים.

ב-3:15 נכנס הרבי לתפילת מנחה. בסיום התפילה סימן 
א'  שטר  הכניס  אח״כ  א',  שטר  לכאו״א  וחילק  לחלוקה, 

בסידורו ויצא כשמעודד את השירה.
ניגנו  בשלום״  ״בואי  ב-5:20.  הרבי  נכנס  שבת  לקבלת 
בניגון ״ואני אבטח בך״, והרבי עודד בחוזק משך זמן רב.

 שבת קודש פ' תולדות, ב' כסלו - "דידן נצח"
לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:05.

עודד  והרבי  שמח  ניגון  ניגנו  שבקדושה  ב'ממקומך' 
בחוזק בידו הק' על הסטענדער, וסימן לשנות את הניגון 

שוב ושוב (ג' פעמים).
ההפטרה נאמרה בקול גבוה מהרגיל.

ושמחו  ״שישו  הקהל  ניגן  להתוועדות  הרבי  כשנכנס 
הסידור,  את  פתח  התיישב,  הרבי  הגאולה״.  בשמחת 
וכשהגיש הרה״ח ר' שלום בער שי' יוניק את הגביע סימן 
בתנועת ראשו לתודה. אח״כ טעם מן היין והמזונות, ומיד 
פונה  כשהוא  מהקהל  לכאו״א  'לחיים'  באמירת  התחיל 
בכל גופו הק' לכל צד, לעבר הכוסיות המושטות באוויר.
בחוזק  עודד  והרבי  גאולה'  די  זיין  שוין  'זאל  ניגן  הקהל 
יחד!  הק'  ידיו  בשתי  לעודד  התחיל  ובאמצע  עבר,  לכל 
בחוזק רב. כן עודד לעבר הרה״ח ר' יששכר דב שי' ווייס. 

באמצע נתן פרוסת עוגה לילד הקטן ממשפ' שארף שי'.
בין  שעה.  כמעט  שארכה  הראשונה,  בשיחה  התחיל 
מלחמות  ״ילחום  שמשיח  בזמן  שנמצאים  אמר,  הדברים 
ה' וינצח״, ועד״ז אצל כאו״א, שמגלה בחי' יחידה - ניצוץ 
מיחידה הכללית - שבו, ע״י החלטה תקיפה! במלחמתו 

שלו...
עודד  והרבי  מתי״,  עד  ה'  ״שובה  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
בחוזק רב לכל עבר, ובתנועה הידועה סימן לחזור כמה 

פעמים.
בשיחה השנייה המשיך הרבי לבאר בעומק יותר את גילוי 

היחידה הנדרש מכ״א, שזה ״לדעת זה התינוק״ - שבאם 
ידברו עם ״התינוק״ אודות גילוי היחידה, אינו יודע כלל 
הקב״ה,   - הוא  שיודע,  היחידי  העניין  מדובר...  מה  על 

עצמו״ה בעצמו! ובזה חדורה כל מציאותו.
וז'  א'  בהקפה  בד״כ  (המושר  'הקפות'  ניגון  ניגנו  אח״כ 

בשמח״ת) ועודד בחוזק.
באמצע פנה לצד שמאלו, ואמר שהיות והגיעו 'אורחים' 
'לחיים'  שיאמרו  מקולומביה)  (קבוצה  אחרת  ממדינה 
הקהל  החל  הרבי,  ע״י  ונענו  לחיים  שאמרו  אחרי  וכו'. 
ביום  בפועל,  הספרים  להבאת  בקשר   - נצח'  'דידן  לנגן 
לעברם  הרבי  עודד  בתחילה  ל-770.  תשמ״ח  בשנת  זה, 
כשהוא מניף ידו הק' אל-על בחוזק רב, ואח״כ עודד לכל 

עבר.
בהפשטת  יותר  עוד  הרבי  העמיק  השלישית  בשיחה 
הדברים בביאור ארוך באופן נפלא, בעניין גילוי היחידה 
שבנפשו, שאפשרי ״מיד שניעור משנתו״ עוד לפני ברכת 
התורה וכו׳, כיוון שזהו עניין שלמעלה מכל הבנה והשגה, 
(רק)  היא  וההתבוננות   - וכו'  השלילות  מכל  ומושלל 

בתוכן המכוון ב״עצמות ומהות״... ״לדעת זה התינוק״...
יהיה  שלכאו״א  לכך  לדאוג  הרבי  עורר  השיחה  בסיום 
המנהג  כולל  כסלו,  דחודש  השמחה  לצרכי  הדרוש  כל 
חלוקת  על  הזכיר  ממש,  בסיום  חנוכה.  דמי  דחלוקת 
התוועדות  ועוד  התוועדות  שעורכים  והתבטא  משקה, 

ועוד התוועדות...
הרבי  של  שולחנו  על  שי'  המזכיר  העלה  השיחה  אחרי 
52 בקבוקים! וכבשבוע העבר, מזג הרבי מכל הבקבוקים 
לתוך גביעו הק' ואל תוך שתי כוסות זכוכית, ומהם מזג 
שוב לבקבוקים, ומהבקבוק לכוס לוקח-המשקה. לראשון 

שלקח מזג הרבי מהגביע עצמו.
הוסיף  ולכמה  ולברכה״,  ״לחיים  אמר  מהלוקחים  לכו״כ 

״ברכה והצלחה״.
ונעמד  הק',  ידיו  את  נטל  הסידור,  מתוך  בירך  הרבי 
לתפילת מנחה. בסיום התפילה עלה לחדרו הק' (בדקות 

הסמוכות לשקיעה).

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב
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יום הולדת
הרה"ח ר' שמריהו 
גורארי' - הרש"ג 

ע"ה

הרה"ח  הולדת  יום 
 – גורארי'  שמריהו  ר' 
דבי  חתנא   – הרש"ג 
אדמו"ר  כ"ק  נשיאה 
של  וגיסו  מוהריי"צ 
היה  אביו  אדמו"ר.  כ"ק 
מנחם  ר'  הנגיד  הרה"ח 
חסידי  מחשובי  מענדל, 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.

חלוקת קונטרס 
ר"ח כסלו לשלוחים

השלוחים  לכל  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
והשלוחות (בלבד) חוברת מיוחדת: 
תשמ"ח",   – כסלו  ר"ח  "קונטרס 
ושבתי  ד"ה  מאמר  בתוכו  שכלל 
דולר  של  ושטר  תשל"ח  בשלום 

לצדקה. 

העולמי  השלוחים  כינוס  היה  זה 
מכל  הרבי  שלוחי  של   - הראשון 

רחבי תבל.
(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 118. יומן תשמ"ח ע' 111)

קשורי התנאים של כ"ק אדמו"ר 
עם הרבנית חיה מושקא

עם  אדמו"ר,  כ"ק  של  התנאים  קשורי 
בת  שניאורסאהן,  מושקא  חי'  הרבנית 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בעיר ריגא.

הרב  בבית  היה  נהוג  תנאים  שלושה 
להתנות עם החתנים:

ב.  שישי.  ליל  בכל  נעורים  שיהיו  א. 
ג.  שבת.  לילות  בכל  נעורים  שיהיו 

שלא ישתמשו בשיניים תותבות.

שני  היו  לא  הצעיר  החתן  שלגבי  אלא 
משום  חידוש  כל  הראשונים  התנאים 

שכך הורגל מילדותו בבית אביו...
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 221)

הרבי חזר לביתו 
לראשונה מאז האירוע 

בשמיני עצרת

בו  לה'.  להודות  הבהיר  יום 
 - לביתו  אדמו"ר  כ"ק  חזר 
באור ליום שישי פ' תולדות - 
לראשונה מאז המאורע שהיה 
בשמיני עצרת. אירוע זה היה 
סימן לכך שהרבי שב לאיתנו.

ליום  נהפך  כסלו  חודש  ראש 
ושמחה  משתה  יום  טוב, 

והתוועדויות חסידים.

הספרים חוזרים למקומם 

ספרי וכתבי רבותינו נשיאינו הוחזרו 
ליובאוויטש  בספריית  למקומם 
פסק  (לאחר  אחה"צ  שלוש  בשעה 
הדין מיום ה' טבת תשמ"ז, ודחיית 

הערעור בכ"ה חשון תשמ"ח).

בשעה  הקדוש  לאוהל  נסע  הרבי 
שבאם  והורה  אחה"צ,  שתים 
שהותו  זמן  כדי  תוך  יגיעו  הספרים 
אליו  מהם  כמה  שישלחו  באוהל, 

לאוהל.

יום חתונת הצמח צדק עם 
הרבנית חיה מושקא

הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  יום 
מושקא  חי'  הרבנית  דודו  בת  עם  צדק, 
שניאורסאהן, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, 

בהיותו בגיל ארבע עשרה וחצי. 
(מאמרי כ"ק אדמו"ר הזקן תקס"ד).

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מספר:

שנים,  שמונה  בגיל  היה  צדק  כשהצמח 
אדמו"ר  בנו  את  הזקן  אדמו"ר  עורר 
האמצעי לקחתו לחתן עבור בתו הרבנית 

חי' מושקא. 
(ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תרסט)

תקס"דתשמ"חתשל"ח

תרפ"טתשמ"חתרנ"ח

עתלדעת

א'
כסלו

ב' 
כסלו

ג' 
כסלו

ה' 
כסלו

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט


