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למלא את שליחות רבינו נשיאנו... ואשרי חלקם בגשמיות וברוחניות, וכל ההסברות אודות הקשיים 

שבדבר – אינם אלא העלמות והסתרים, וכשאר מתחילים לעסוק בזה – "כדונג נמסו".
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האמיתי והן כבוד המדומה, וכל מה שעליו לעשות הוא – להניח הצדה את הישות שלו, ולדעת שלא 
הוא הפועל את פעולותיו, אלא הרבי פועל על ידו.
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4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי • 14 > משיח וגאולה • 15 > ממעייני החסידות • 
16 >עת לדעת • 18 > יומן מבית חיינו • 21 > לוח השבוע • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

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

4.114.585.206.218.4811.2611.564.38.55.04ו', ד' בכסלו

4.124.595.216.228.4911.2711.574.38.15.04ש"ק, ה' בכסלו

4.125.005.226.238.4911.2711.574.37.75.04א', ו' בכסלו

4.135.015.236.248.5011.2711.574.37.45.03ב', ז' בכסלו

4.145.025.246.258.5111.2711.574.37.15.03ג', ח' בכסלו

4.155.025.246.268.5111.2811.584.36.85.03ד', ט' בכסלו

4.155.035.256.278.5211.2811.584.36.65.03ה', י' בכסלו

4.165.045.266.288.5211.2811.584.36.45.03ו', י"א בכסלו

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

15:5717:1616:1917:1716:0617:1516:2017:18תולדות

15:5517:1516:1717:1616:0417:1416:1817:17ויצא



כבוד התורה

מענה בענייני שידוך ושלום בית:
בנוגע להטענות שכותבת אודותן וכו' – הטוב 

ביותר להמנע מכל ויכוח בזה.
ודי בהסברה מובנת, אשר שידוך אין ענינו כלל 
"לחנך" את המדובר שי' ולשנותו, כי אם אדרבא 
– יחס של כבוד להאיש וכמובן גם להשקפות שלו 

ולדעותיו.
והרי רוצים אשר באופן זה דוקא יתייחס הוא 

אלי' [= אליה] ולהשקפות שלה.

לא לחנך את בן הזוגהכתב והמכתב 

פרשת תולדות |  גם עשו הוא 'תולדות'

וההוראה  "תולדות"...  הוא  הפרשה  "שם 
"תולדות",  להעמיד  צריך  שיהודי   – מזה 
כלומר, לפעול על יהודים נוספים ולקרבם 
פתגם  כידוע  ומצוותיה,  תורה  ענייני  לכל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר שזהו העניין ד"פרו ורבו" 

בעבודה הרוחנית – לעשות עוד יהודי.
ובפרט – שהעניין ד"תולדות" קאי לא רק 
ועשו  "יעקב  עשיו,  על  גם  אלא  יעקב  על 

לפעול  שיש  היינו,  בפרשה",  האמורים 
במעמד  שנמצא  יהודי  עם  אפילו  ולעסוק 
ישראל  הגמרא: "עשו  כדברי  דעשיו,  ומצב 
ועל-אחת-כמה- ליצלן,  רחמנא  מומר", 
הרחוקים  שהיהודים  זה  בדורנו  וכמה 
"תינוקות  אלא  אינם  ומצוותיה  מתורה 

שנשבו".

(משיחת שבת פרשת תולדות תשמ"ה, תורת מנחם תשמ"ה חלק ב' עמ' 728).

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ד' בכסלו ה'תשפ"א – י"א בכסלו ה'תשפ"א
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ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קכז.הל' שבת פרק כו.הלכות מעשר פרק י-יב.ד' בכסלוו'

ה' בכסלוש"ק
פרק יג-יד. הלכות מעשר שני 

ונטע רבעי.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע קכז. קכח. מל"ת פרק כז.
קנב.

מל"ת קנ. קנא.פרק כח.פרק ב-ד.ו' בכסלוא'

מל"ת קמא. קמב. קמג.פרק כט.פרק ה-ז.ז' בכסלוב'

מ"ע קיט.פרק ל.פרק ח-י.ח' בכסלוג'

פרק יא. הלכות בכורים.. בפר	ט' בכסלוד'
קים אלו. פרק א-ב.

הל' עירובין.. בפרקים אלו. 
מ"ע קלא. קכה.פרק א.

מל"ת קמט [קפאח: פרק ב.פרק ג-ה.י' בכסלוה'
קמח]. מ"ע קלב.

מ"ע קלג. קמג. קמד.פרק ג.פרק ו-ח.י"א בכסלוו' 30
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דברמלכות

4

אברהם ויצחק בתורה 
ובעבודת ה'

עבודת האבות מעניקה כוח לכל ענייני עבודת בני ישראל • עבו־
דת חפירת הבארות של יצחק מההווה נתינת כוח לכל יהודי לגלות 
בגופו את אור נשמתו • בפנימיות התורה מאיר אור נעלה שלא שייך 
בו העלם, ולפיכך "לית תמן לא קושיא כו' ולא מחלוקת"  • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו    

א
זה  כתוב  חיים".  מים  באר  גנים  "מעין  כתיב1 
שנמצא  המעיין  בדוגמת  שהיא  הנשמה,  על  קאי 
במעמקי האדמה, וכדי לגלותו יש צורך להסיר את 
העפר והאבנים, רפש וטיט, שמעלימים ומסתירים 
המעיין,  אל  שמגיעים  עד  המעיין,  על  ומכסים 
של  חדשה  מציאות  לפעול  צורך  שאין  והיינו, 
וההסתרים,  ההעלמות  את  להסיר  רק  אלא  מעיין, 

ואז מתגלה המעיין שישנו כבר.
לפעול  צורך  שאין   – האדם  בעבודת  ודוגמתו 
מציאות חדשה, כי אם להסיר את ההעלם וההסתר 
שניתנו  הכוחות  ידי  (על  הבהמית  ונפש  הגוף  של 
לו מלמעלה לפעול זאת), ואז מתגלה אור הנשמה, 
האלוקי  האור  את  לקלוט  כלי  להיות  בגוף  ופועל 
עוד  ש"אין  אצלו  שיורגש  ועד  עמו,  ולהתאחד 
אלוקות,  היא  שלו  המציאות  שכל  היינו,  מלבדו", 
כך, שלא זו בלבד שהגוף אינו מנגד לעבודה, אלא 

אדרבה, שנעשה מסייע כו'.

ובכמה  ואילך.  ב  סב,  חוקת  תורה  ליקוטי  וראה  טו.  ד,  השירים  שיר   .1
מקומות.

ב
לבנים"2,  סימן  אבות  ש"מעשה  הידוע  פי  על 
היינו, שנתינת הכוח על כל ענייני בני ישראל היא 

מהאבות, הרי מובן, שכן הוא גם בעניין הנ"ל:
החסד,  מדת  אברהם,  של  עניינו   – ובהקדים3 
הוא עניין נתינת הכוח מלמעלה, שזהו מצד מדת 
החסד; ולאחרי זה בא עניינו של יצחק, קו העבודה 
ולאחרי  למעלה;  מלמטה  העבודה  עניין  כללות   –
זה בא עניינו של יעקב – הפירות שבאים מיצחק, 

שהרי עניינו של יעקב הוא ש"מטתו שלימה"4.
ועבודתו של יצחק5 – שזהו כללות עניין העבודה 
בארות,  בחפירת  התבטאה   – למעלה  מלמטה 
שעניינה הוא הסרת ההעלם וההסתר כו', ומה גם 
המים  שנביעת  באופן  הוא  הבאר  עניין  שכללות 

היא מלמטה למעלה.
וזהו עניין "מעשה אבות סימן לבנים" – שעבודתו 
של יצחק בחפירת הבארות מהווה נתינת כוח לכל 
ביכולתו  שאין  יטען  שלא  מישראל,  ואחד  אחד 
בהעלם  שהיא  בשעה  בה  הנשמה,  לאור  להגיע 
הבהמית  ונפש  בגוף  התלבשותה  מצד  והסתר 

2. ראה תנחומא לך לך ט. בראשית רבה פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. ועוד.
3. ראה גם תורה אור ותורת חיים ריש פרשתנו. ובכ"מ.

4. ויקרא רבה פל"ו, ה. פירוש רש"י ויחי מז, לא. ועוד.
5. ראה גם תורת מנחם חלק יב עמ' 79 ואילך. וש"נ.
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יצחק  כי,  הנשמה,  אור  על  ומעלימים  שמכסים 
ההעלם  הסרת  של  העבודה  את  כבר  וסלל  פתח 
וההסתר על ידי חפירת הבארות, ועל ידי זה נתן 
גם לו את הכוח להסיר את ההעלמות וההסתרים 
עדויות6:  במסכת  המשנה  וכדברי  אלוקות,  על 
וכמו  דברים),  (בחמישה  כו'"  לבן  זוכה  "האב 
לבניהם  ענייניהם  כל  את  ה"אבות"  מורישים  כן 
אחריהם, ועל דרך מה שכתב רבינו הזקן בתניא7
מנהו"  ושמץ  קצהו  ש"אפס  רבינו,  למשה  בנוגע 
גם  הוא  וכן  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  גם  שייך 

בנוגע לענייני האבות8.

גם  מהווה  זה  הרי   – הכוח  נתינת  על  ונוסף 
הוראה:

בארות  לחפור  עבדיו  את  שלח  שיצחק  כשם 
את  לשלוח  מישראל  ואחד  אחד  כל  צריך  כך   –
נפש  מסירות  של  הכוח  נפשו,  כחות  "עבדיו", 
ההעלמות  כל  את  ידם  על  ולהסיר  עול,  וקבלת 

וההסתרים של הגוף ונפש הבהמית.
ומצב  מעמד  תחילה  היה  יצחק  שאצל  וכשם 
של מריבה, "ויריבו גו'"9, אבל סוף כל סוף נעשה 
אלא  עוד  ולא  עליה"10,  רבו  ש"לא  ומצב  מעמד 
שסייעו לו, וכרתו עמו ברית, באמרם "אתה עתה 
ברוך ה'"11 – כך גם אצל כל אחד ואחד מישראל, 
שאף על פי שבתחילה יש לו מנגדים, הנה סוף כל 

סוף מתהפכים גם הם ומסייעים לו.

6. פרק ב משנה ט.
7. פרק מד.

מדבר אודות משה רבינו שהוא מ"שבעה  שרבינו הזקן  8. אף על פי 
רועים", והרי אין זה עניינם של האבות.

9. פרשתנו כו, כ-כא.
10. שם, כב.
11. שם, כט.

ג
גם  ישנו  האדם,  בעבודת  שישנו  עניין  כל 
בתורה, שהרי "אסתכל באורייתא וברא עלמא"12, 
שמפרשים  (כפי  העולם  ענייני  על  רק  לא  וקאי 
בפשטות), הן בעולם הזה והן לעתיד לבוא, אלא 
שכולם  האדם,  שבעבודת  העניינים  כל  על  גם 
נלקחים מהתורה, ועל דרך זה בענייננו, שכללות 
העניין של עבודת אברהם יצחק ויעקב, ישנו גם 

בתורה.
והעניין בזה:

עניין  הוא  אברהם  של  שעניינו  לעיל  נתבאר 
באה  זה  ולאחרי  למטה,  מלמעלה  ההמשכה 
למעלה,  מלמטה  העבודה  שזוהי  יצחק,  עבודת 
לבקוע את כל ההעלמות וההסתרים, עד שנעשה 

מעמד ומצב שאין מנגדים כו'.
אברהם,  של  שעניינו   – בתורה  ודוגמתו 
כל  את  שמלמדין  כמו  הוא  למטה,  מלמעלה 
אמו13,  במעי  שנמצא  לתינוק  כולה  התורה 
שנותנים  מה  אלא  עצמו,  בכוח  אינו  זה  שלימוד 
אבינו  באברהם  שמצינו  דרך  ועל  מלמעלה,  לו 
כליותיו15,  לימדוהו  שנים14  שלוש  בן  שבהיותו 
והרי מובן שבהיותו בן שלוש שנים לא היה שייך 
לימוד  שזהו  כך,  התורה,  והשגת  בהבנת  ליגיעה 
התורה  עניין  ישנו  זה  ולאחרי  מלמעלה;  שבא 
כפי שהיא מלמטה למעלה, שזהו הלימוד באופן 
של יגיעה, וכמאמר רז"ל16 "יגעתי ומצאתי", מה 
שאין כן ללא יגיעה אי אפשר להשיג את התורה.

שני  גופא  התורה  בלימוד   – יותר  בפרטיות 
(ב)  ישר,  אור  של  באופן  לימוד  (א)  אופנים: 
לימוד באופן של אור חוזר – שבא על ידי הסרת 

12. זוהר חלק ב קסא, ריש ע"ב.
13. נדה ל, ב.

14. נדרים לב, סוף ע"א.
15. בראשית רבה פס"א, א.

16. מגילה ו, ריש ע"ב.

כשם שיצחק שלח את עבדיו לחפור בארות – כך צריך כל אחד 
ואחד מישראל לשלוח את "עבדיו", כחות נפשו, הכוח של מסירות 
נפש וקבלת עול, ולהסיר על ידם את כל ההעלמות וההסתרים 

של הגוף ונפש הבהמית

28
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זה  ידי  שעל  כו',  קושיות  של  והסתרים  העלמות 
מתגלה אור נעלה יותר17.

לתלמוד  בבלי  תלמוד  בין  החילוק  גם  וזהו 
ירושלמי18 – תלמוד ירושלמי הוא בבחינת אור ישר, 
מה שאין כן תלמוד בבלי, עליו נאמר19 "במחשכים 
הושיבני", בגלל ריבוי הקושיות ושקלא וטריא כו', 
נעלה  אור  לגילוי  באים  זה  ידי  על  שדווקא  אלא 

יותר מאשר על ידי תלמוד ירושלמי.

ובכללות יותר – הרי זה החילוק בין נגלה דתורה 
לפנימיות התורה:

דטוב  "אילנא  בשם  שנקראת   – דתורה  בנגלה 
זה  ידי  שעל  ואף  וסתירות.  קושיות  יש   – ורע"20 
זה  אור  גילוי  הרי  יותר–  נעלה  אור  גילוי  נמשך 
בגמר  לבוא,  לעתיד  רק  ויאיר  עדיין21,  מאיר  אינו 

הבירורים;
לא  תמן  "לית   – התורה  פנימיות  כן  שאין  מה 
שבפנימיות  והיינו,  כו'",  מחלוקת  ולא  כו'  קושיא 
התורה מאיר אור נעלה ביותר שלא שייך בו עניין 
שכבר  כפי  חוזר  אור  מעלת  שזוהי  כו',  העלם  של 

מאיר בגילוי לאחרי בקיעת ההעלם והסתר.
בפנימיות  נוספת  מעלה  לבאר  יש  זה  פי  ועל 
כדבעי,  אינו  הלומד  האדם  כאשר  שגם   – התורה 
כמו  ולא  למוטב"22,  מחזירו  שבה  "המאור  הנה 
בנגלה דתורה, שכאשר האדם הלומד אינו כדבעי, 
לך  מה  אלוקים  אמר  "ולרשע  נאמר23  זה  על  הנה 

17. וכמו בכללות עניין בריאת העולם וירידת הנשמה למטה – שדווקא 
על ידי הירידה באים לעילוי גדול יותר.

18. ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ג חלק א עמ' נז ואילך. ובארוכה – 
שערי אורה שער החנוכה ד"ה בכ"ה בכסלו פרק נד ואילך. המשך תרס"ו 

עמ' צ ואילך. ספר המאמרים תש"ח סוף עמ' 121 ואילך. ועוד.
19. איכה ג, ו. וראה סנהדרין כד, א.

20. זוהר חלק ג קכד, ב (ברעיא מהימנא). הובא ונתבאר בתניא איגרת 
הקודש סימן כו. ובכ"מ.

21. וכמודגש בכך שבנגלה דתורה לא מורגש האלוקות שבזה.
22. ראה פתיחתא דאיכה רבה ב ובפירוש יפה ענף שם. ירושלמי חגיגה 

פרק א הלכה ז ובפירוש קרבן העדה שם.
23. תהלים נ, טז. וראה הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק ד הלכה 

פנימיות  של  שעניינה  לפי  והיינו  גו'",  חוקי  לספר 
התורה הוא כמו האור חוזר שמאיר בגילוי לאחרי 
המאור  שלכן,  וההסתרים,  ההעלמות  כל  ביטול 

שבה מחזירו למוטב, שיתהפך לקדושה.
[ולהעיר, שמחד גיסא הנה לימוד פנימיות התורה 
לא  דתורה.  נגלה  לימוד  מאשר  הכנה  יותר  דורש 
מיבעי בדורות הראשונים, שאז הייתה דרושה הכנה 
גדולה ביותר ללימוד פנימיות התורה, אלא אפילו 

בדורות האחרונים יש צורך בהכנות מסויימות כו'; 
אבל ביחד עם זה, מפורש ברעיא מהימנא (ממשה 
רבינו) ש"לית תמן לא קושיא כו' ולא מחלוקת כו'", 
כך, שאין מקום להעלמות והסתרים כו', ולכן פועל 
נגלה  כמו  ולא  למוטב",  ש"מחזירו  שבה"  "המאור 
ורע,  דטוב  באילנא  ההתלבשות  שמצד  דתורה, 
גו'  "ולרשע  נאמר  ולכן  והסתרים,  העלמות  ישנם 

מה לך לספר חוקי גו'"].
בדוגמת  הם  התורה  בלימוד  הנ"ל  אופנים  ושני 
שני האופנים בחפירת הבארות שמצינו אצל יצחק: 
של  ומצב  מעמד  שזהו  עליהם,  שרבו  הבארות 
העלם והסתר – בדוגמת נגלה דתורה; והבאר ש"לא 
והסתר,  העלם  ללא  ומצב  מעמד  שזהו  עלי'",  רבו 
בדוגמת   – ה'"  ברוך  עתה  "אתה  כו',  ואדרבה 

פנימיות התורה.
היה  שאצלו  יעקב,  אצל  כך  אחר  נמשך  זה  וכל 
בנים,  ריבוי  של  באופן  שלימה",  ד"מטתו  העניין 
"וארבה  נאמר24  יצחק  שגבי  פי  על  שאף  והיינו, 
את זרעו ואתן לו את יצחק", הרי עיקר העניין של 

ריבוי בנים בגלוי נפעל על ידי יעקב.
[...] עניין זה קשור במיוחד עם חודש כסלו:

יותר  בגלוי  נעשה  התורה  פנימיות  של  עניינה 
ת"ק25,  בשנת   – יותר  ועוד  האריז"ל,  של  בזמנו 

ג. וש"נ.
24. יהושע כד, ג.

25. ראה פירוש אור החיים ריש פרשת צו. פינחס כו, יט.

שני האופנים בלימוד התורה הם בדוגמת שני האופנים בחפירת 
הבארות אצל יצחק: הבארות שרבו עליהן - בדוגמת נגלה 
דתורה, והבאר "שלא רבו עליה" - דוגמת פנימיות התורה
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בסמיכות לזמן התגלות הבעל שם טוב, ועד לגילוי 
על ידי רבינו הזקן, ובפרט לאחרי שהיה אצלו עניין 
"זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה"26, על 
י"ט  שלאחרי  כידוע28  בפטרבורג27,  המאסר  ידי 
מעיינות  הפצת  של  העניין  עיקר  התחיל  כסלו 

פנימיות התורה באופן של הפצה לכל אחד.

ה
בפרשת  האמור  עם  גם  קשור  זה  עניין   [...]
רש"י,  ומפרש  גו'",  האלקים  לך  "ויתן  השבוע29 
"יתן ויחזור ויתן" – הנתינה30 הראשונה היא באופן 
של אור ישר, שכל זה הוא מצד סדר השתלשלות, 
על  שבא  ויתן",  "יחזור  עניין  גם  ישנו  זה  ולאחרי 

26. מנחות נג, סוף עמ' ב.
27. ראה ספר השיחות תורת שלום עמ' 26.

28. ספר השיחות שם סוף עמ' 112 ואילך.
29. כז, כח.

30. ראה גם שיחת שבת פרשת תולדות, מברכים החודש כסלו תשכ"ד 
בתחילתה (תורת מנחם חלק לח עמ' 229 ואילך). וש"נ.

עד  הרעה,  מדרכו  שחוזר  התשובה,  עבודת  ידי 
ש"זדונות נעשו לו כזכיות", שעל ידי זה ממשיכים 
השתלשלות,  מסדר  שלמעלה  מבחינת  חוזר  אור 
חדשה  נתינה  שזוהי  כך,  ישר,  מאור  למעלה 

("ויחזור ויתן").
וכאמור, זהו גם ענינה של פנימיות התורה, ולכן, 
כאשר פנימיות התורה תהיה באופן של הפצה, אזי 

קא אתי מר דא מלכא משיחא31.

(משיחת שבת פרשת תולדות, מברכים החודש וערב ראש חודש 
כסלו, ה'תשכ"ז. תורת מנחם חלק מח עמ' 261 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

בתחילתו.  טוב  שם  (כתר  טוב  שם  הבעל  של  הקודש  איגרת  ראה   .31
ובכמה מקומות).

סיכום

"מעשה אבות סימן לבנים" – עבודת האבות מעניקה כוח לעבודת "בנים", בני ישראל שבכל הדורות.
עבודת אברהם היא בקו החסד, 'המשכה' – מלמעלה למטה. עבודת יצחק היא בקו הגבורה, 'העלאה' – 
הטמונים  המים  חשיפת  והסתר,  ההעלם  הסרת  בארות,  בחפירת  התבטאה  יצחק  עבודת  למעלה.  מלמטה 

והעלאתם למעלה.
בחפירת הבארות היו שני שלבים: בתחילה הייתה התנגדות – "וימצאו שם באר... ויריבו רועי גרר עם רועי 

יצחק", אך אחר כך, ההתנגדות שככה –  "ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה".   
עבודת "חפירת הבארות" של יצחק ישנה אצל כל יהודי: 

הנשמה היהודית היא כמו באר, "מעיין גנים באר מים חיים". בכדי לחשוף את אור הנשמה, יש להסיר 
תחילה את ההעלם והסתר של הגוף ונפש הבהמית. אמנם בתחילה יש להתעמת עם הגוף, אך אחר כך נעשה 

הגוף כלי לאור הנשמה ומשרת אותה.
דרכי האבות קיימות גם בלימוד התורה:

בתחילה למדים תורה בקו החסד, לימוד הניתן לאדם מלמעלה שלא בכוחות עצמו – מלאך מלמדו תורה 
במעי אימו. אחר כך למדים בקו הגבורה – האדם מתייגע ולומד את התורה בכוחות עצמו. 

בלימוד של קו הגבורה שני אופנים: א) לימוד בדוגמת הבאר אשר "ויריבו עליה" – לימוד הנגלה שבתורה, 
בלימוד זה ישנן קושיות וסתירות. ב) לימוד בדוגמת הבאר אשר "לא רבו עליה" – לימוד פנימיות התורה, 

"לית תמן לא קושיא כו' ולא מחלוקת כו'".

26
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"ואנוהו" הידור 
בהוצאת ספרים

קביעה-הלכתית לצד תועלת מעשית • דרוש עורך אחראי! • עמידה על 
משמר מטעויות-הדפוס וטכניות • זריזות ודייקנות • ביופי ובהידור גם 

חיצוניים • גם כריכה נאה • דיוק בבליוגראפי

ביאורים'  ה'לקוטי  הדפסת  לקראת  תשכ"ח  בחורף 
את  הרבי  כתב  קארף)  יהושע  (להרב  התניא  בספר 

הדברים הבאים (שנעתקו אחר-כך ל'אגרות-קודש' כרך כה עמ' סא):
ציצית  הל[כות]  בשלחנו  הזקן  רבינו  פסק  והרי 
נאה  וציצית  נאה  טלית  לעשות  מצוה  ג)  סעיף  כד  (סימן 

בכל  בהידור  לעשות  צריך  המצות  כל  והוא-הדין 
לפניו  התנאה  ואנוהו  א-לי  זה  שנאמר  דאפשר  מה 
בדיו  ב)  קלג,  (שבת  מפורט  תורה  לספר  [ובנוגע  במצות 
נאה בקולמוס נאה וכורכן בשיראין נאין]. ומסתימת 
לשונו (וכן ממה שכתב בסימן תרנא סעיף ב: ומצוה 
מן המובחר כו') משמע דסבירא לי' לרבינו דהתנאה 

לפניו במצות הוא מן התורה...
ההידור  אודות  כאן  ההלכתית  לקביעה  בנוסף 
במכתב  גם  בקצרה  הרבי  חזר  עליה  ספרים,  בהוצאת 
רבי  החסיד  לגאון  כתב  אותו   – תשכ"ח  טבת  מכ"ד 
למנהל  ובתמציתיות  עח),  עמ'  (שם,   – זוין  יוסף  שלמה 
הוטנר  יהושע  הרב  התלמודית  האנציקלופדיה  מפעל 

(שם, עמ' כו), מוסיף הרבי עוד נימוק פרקטי (שם ע' כו):

ואם תמיד הי' כך, על אחת כמה וכמה בדורנו דור 
יתום שזקוק הוא לזירוז מיוחד לקיים דבר משנה אל 
יפה  והרי  בזה.  מצליחים  תמיד  ולא  בקנקן,  תסתכל 
חיים  תורת  תורתנו  עניני  להביא  קודם  אחת  שעה 
לכל הזקוקים אלי' ולהמשיכה ולחבבה בכל האופנים 

האפשריים כנ"ל על ידי דפוס נאה וכו' וכו'.
הספרים,  לגודל  אפילו  מתייחס  שהרבי  כך  כדי  עד 

הפורמט שלהם:
שדורנו הורגל לסטַאנדַארט בכל הענינים וגם בנו־
גע לספרים, ובפרט כאלה הזקוקים למדף וארון הב־

נויים ג"כ באופן סטַאנדַארטי, שלכן גודל הספרים גם 
כן צריך להיות מתאים.

ובקיצור (בלשון הרבי): 
את  המפתה  היצר  של  המסוואות  כל  להסיר 
האדם... בגודל שכבר הורגלו לו וגם קל יותר לנטלו 

ממקום למקום וכולי.

נייר עמיד, חסין מכתמים,
 ציורים ותרשימים

רבות  שנים  הרבי  העיר  נוספים  טכניים  פרטים  על 
במכתב  התלמודית  לאנציקלופדיה  –בקשר  לכן  קודם 

להרב זוין ('אגרות-קודש' כרך וא"ו עמ' רס):
שתי הערות כלליות הנני להעיר...

בפרט,  ותלמודית  בכלל  שאנציקלופדי'  כיון  א) 
בני  בה  ממשמשים  שימושי...  ספר  להיות  תפקידה 
כל-כך  נזהרים  שאינם  בתורה,  ועוסקים  הישיבה 
בשמירת דפי ספר, הרי מוכרח שהנייר עליו נדפסת 
מקבל  ואינו  ביותר,  חזק  צריך-להיות  האנציקלופדי', 

כתמים כל-כך...
ב) אם היו נתוספים בהאנציקלופדי' ציורים תרשי־

מים ומפות, הי' זה מביא בהירות בכמה ענינים...
העדר  ב)  סעיף  (באותו  עוד  מציין  הרבי  אגב:  בדרך   
שקוננו  לדבר  כואבת  דוגמא  הוא   – ומפות  תרשימים 

עליו: 
שהספרים דלעומת-זה על תלם בנוים וספרי הקדש 

וכו'.
 - ברכה לעצמה קובעת בקשתו החוזרת ונשנית של 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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מקומות  "מראי  ב"מפתחות";  ספרים  לההדיר  הרבי 
אלה  בנושאים  עסקנו  (וכבר  וכו'  וכו'  והשוואות" 

בהרחבה בעבר).

סימניה: "חוט השני" או "חוט פתיל"

בכ"ה שבט תשכ"ג ('היכל מנחם' כרך א' עמ' קז) כתב הרבי 
לאיש ההוצאה-לאור של משרד הבטחון:

מעשית  תועלת  יש   – בכלל  שימוש  לספרי  בנוגע 
גדולה בחוט דבוק בכריכה לסמן המקום שמפסיקים 
מה־ [תנ"ך  הספרים  בספר  כשהמדובר  בפרט  בו. 
זה  קדוש  בספר  שישתמשו  שבוודאי...  צה"ל]  דורת 
לעתים הכי תכופות, ומתנאי תפקידיהם [=החיילים] 
שההפסקה מצוי', שלכן משנה חשיבות לחוט שכזה.
(פעם נוספת התבטא הרבי במכתב "חוט השני"...).

ושוב לימים בשנת תשנ"ב (שלהי חודש שבט) כתב 
הרבי למשפחת העכט אודות "ספר זכרון תפארת משה 

יצחק":
...יש עושים (כורכים) חבל שני בהספר, ואולי כדאי 
להניח בתוך כל ספר חוט פתיל עד"ז [על דרך זה]...

גם כתב-יד ותמונה

בט' אדר תשמ"א כותב הרבי (הדברים נדפסו ב'לקוטי שיחות' 
כרך כד עמ' 370 – וכאן הושלמו לפי המקור) לאחד שהדפיס סיפר 

שמחברו נספה בשואה הי"ד:
נת' ות"ח ת"ח [נתקבל ותשואות-חן תשואות-חן]. 
טובות  למח[שבות]  שמביא  (מנהג  לאחרונה  נוהגים 
ולפעמים תכופות – למע"ט [למעשים-טובים] מתחיל 

מעיון יותר בהחד"ת [בהחידושי-תורה] וכו') – 
[וכן]  תמונתו  המחבר,  י[ד]  כת[ב]  צילום  לצרף 
[וכיוצא- (וכיו"ב  שלו  המדרש]  [דבית  דביהמ"ד 

בזה]).
לצרף  אפשר  שהרי  העבר"  "על  בנוגע  כוונתי  אין 

לכל טופס גם עתה קונטרס מכל הנ"ל.

עורך אחראי

במכתבו  מפורש  וכך   – אחריות  אפוא  דורש,  הרבי, 
למערכת  כא)  עמ'  כט  כרך  ('אגרות-קודש'  תשל"ד  חשון  בי"ג 

'בטאון חב"ד': 
מוכרח לצרף למערכת עורך אחראי, וכל זמן שלא 
איש  להוציא-לאור...  אין  כזה,  אחראי  איש  יימצא 

מתאים לתפקידו הכי אחראי...

התייעצות וביקורת

בשיחה  מכבר  שנמסרה  כללית  להוראה  נוסף 
עמ' 188) ה'  כרך  תמימים'  ('ימי  תשל"א  סיון  מחודש  טלפונית 
כי "בכל ענין בדפוס צריכה להיות התייעצות וביקורת 
חוזרות  כשורה",  שלא  דברים  יכתבו [=וידפיסו]  שלא 
על  עמידה  אחת:  מטרה  שכולן  ושונות  רבות  הוראות 

המשמר שהספרים יופיעו בטיב גשמי ורוחני.

זריזות ודייקנות

תמימים'  ('ימי  חדקוב  הרחמ"א  כותב  תשל"א  כסלו  בד' 
כרך ה' עמ' 73):

"זריזות וכו' (שלא על-חשבון הדייקנות)".
[הוראה בנוסח זה בדיוק נמסרה 10 שנים לאחר-מכן 
(בתשמ"א) בקשר לספר 'תורת חב"ד – ביבליוגרפי' – 

ספר התניא' (מונדשיין) ופורסמה במדור זה בעבר]
הענינים  כל  יהיו  בעזהשי"ת  אשר  "ובהשתדלות 

הכרוכים בההדפסה באופן הכי טוב".
באדר"ח תמוז תשל"ב נמסר בשיחה טלפונית (שם עמ' 

345): להדפסה "יש לדאוג שיהיה בלי דפקטים".

אשמת המדפיס?

עמ'  וא"ו  כרך  (שם  תשל"ד  אדר  בכ"ז  ובשיחה-טלפונית 
:(283

ההשגחה  חסרה  בארה"ק  הנדפסים  הספרים  "בענין 
 - אשם  המדפיס  אם  [טעויות].  טעותים  בלי  שיהי' 
לזה...  אחראי  איש  להעמיד  עוד-הפעם,  שידפיס 
לדוגמא היו טעותים בהדפסת הספרים 'דרך מצותיך' 

ו'קונטרס [ה]תפלה'".

"זכור ושמור" מטעויות-הדפוס

תמימים'  ('ימי  תשכ"ט  שבט  כ"ג  ביום  בשיחה-טלפונית 
משום  "באשר  הבאים:  הדברים  נמסרו   (434 עמ'  ח'  כרך 

יצחק"]  יוסף  בתהלים ["אהל  נמחקו  ההדפסות  ריבוי 
כאלו  גם  ומהן  ונקודות,  אותיות  וכמה  מכמה  חלקים 
לקראן,  איך  יודע  אינו  באמירתן  רגיל  שאינו  מי  אשר 
כדאי הי' שלפני ההדפסה החדשה יעבור – מי שאפשר 
לסמוך עליו – על כל התהלים ויתקן את הדרוש בזה".

ושוב בשנת תשל"ה (שם כרך וא"ו עמ' 378): "ע"ד ההדפסה 
של הסידור והתהלים וכו', כשעושים אופסט חדש יש 
להזהר שלא יהיו טעויות ע"י מחיקות וכו' וצריך להגיה 

לפני ההדפסה".
ס"ג  "בקאפיטל   :(371 עמ'  ז'  (כרך  תש"מ  מנחם-אב  בד' 
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בהדפסה  לתקנם  שיש  תיקונים  ישנם  בתהילים  וקל"ב 
הבאה".

ושוב בט' אלול (שם עמ' 375):
בספר  בהדפסה  להכניס  שיש  התיקונים  "לבדוק 

תהילים".
('ימי  טלפונית  בשיחה  נמסר  תשל"א  אלול  בט"ז  וכך 

תמימים כרך ה' עמ' 228):

"בקשר להדפסת המחזור החדש על הטעות שבשנת 
כאלו,  דברים  יהיו  לא  שלעתיד  לשמור  שיש  ההוצאה 
והפעם נעשה הדבר למרות ההודעות הקודמות לשמור 

מטעויות".
ובג' אייר של אותה שנה (שם עמ' 164):

"בכל ההדפסות יש לשמור ולתקן ולדאוג שלא יהיו 
בהוצאות,  ודיוק  מתאימים  בלתי  צילומים  או  טעויות 
[=צויין  שער  בכל  שערים  ג'  שיש  התהלים  ולדוגמא 

בטעות] שנת הוצאה אחרת".
ובי"א אלול תשל"ד (שם כרך וא"ו עמ' 330): "מה שהעירו 
התניא  הוצאות  ברשימת  הדרושים  התיקונים  בדבר 
וכו', נחוץ לבדוק שהכל יהי' בסדר, והעיקר שבלוחות 

התיקון נשמטו כמה וכו'".
[בנושא זה נרחיב ברשימה בפני עצמה]

ביופי ובהידור גם חיצוניים

תמוז  בכ"ב  וולף  אפרים  הר'  של  למכתבו  במענה 
('ימי  תשל"ו  מנ"א  בי"ז  חדקוב  הרב  לו  כותב   – תשל"ו 

תמימים' כרך ז' עמ' 104):

"בנוגע ליופי הספרים היוצאים לאור בארץ-הקודש 
הדבר  מוכרח  אשר  פעמים  כמה  הדגשתי  הלא  ת"ו, 
מהודרים  צריכים-להיות  הכריכה  והן  הנייר  הן  אשר 
בהדפסת  ההידור  על  לוותר  אופן  בשום  אין  ביותר... 

הספר וכריכתו".
ושוב בי"א אדר תשמ"א ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 314):

[צריך  צ"ל  והכל  הכריכה  הספרים,  דו"ח  "בענין 
להיות] באופן הכי טוב ד'ואנוהו'".

הדפסה יפה ובהידור גם הכריכה

כך נאמר כבר בחודש סיון תשל"ד (שם כרך וא"ו עמ' 295):
זה  כי  יפה,  יותר  כריכה  לעשות  השו"ע,  "הדפסת 

עושה יותר רושם".
נמסרו   (317 עמ'  ז'  כרך  (שם  תשל"ט  מנחם-אב  בי"ג 

הדברים בסגנון זהה:
"הדפסת הספרים באה"ק צריך שיהי' בהדפסה יפה 

מאמרים  בספרי  וכו',  הכריכה  בחיצוניות  גם  ובהידור 
צריך להיות גם בענדיל [=סימניה]".

בחודש טבת תש"מ (שם עמ' 351):
"הרשות לתרגם ספרים באופן עקרוני, אבל התרגום 
צ"ל כדבעי למהוי, תרגום טוב ואחראי, ושתהיה עבודה 

מושלמת, ושכל ענין זה יהיה ברור".
זה  היה  לתרגום.  הרבי  התייחס  קודם  שנים  כמה 
בשנת תשל"ה אז קיבל הרבי את ספר התניא שתורגם 
חג  ערב  בהתוועדות  לאנגלית.  חדשה  במהדורה 
(לפי  אמר  השאר  ובין  לכך  דברים  ייחס  הוא  השבועות 

'שיחות-קודש' תשל"ה כרך ב' עמ' 128):

של  באופן  להיות  צריך  דתורה-ומצוות  ענין  כל 
טוב  הכי  האפשרית  בשלימות  ב)  קלג,  (שבת  "ואנוהו" 
כשמתרגמים   – לתרגומים  בנוגע  גם  כך   – נאה  והכי 
ספר לשפה אחרת, ככל שהטיבו לעשותו לראשונה... 
בשניה... ובשלישית... [יש להמשיך ולשפר] והדברים 
מוסבים הן כלפי התרגום – העתקה מלשון ללשון – הן 
בנוגע ל"קלף נאה", נייר נאה, "דיו נאה", כריכה נאה 

וכל השאר הכרוך בהוצאת הספר.
חובה, לזכור, אפוא, כי האנגלית אינה לבוש חיצוני 
(קנקן) אך הפנים הוא (בחינת) "יין ישן", שאין חלי־
לה, לנגוע בו ולשנות משהו (לא להשמיט משהו מתוך 
דאגה שמא אינו-יהודי יראה זאת והדברים לא ישאו 

חן בעיניו (יתרגז)...

בהידור וכו'

הודעה  וולף  אפרים  לרב  נמסרה  תש"מ  כסלו  בי"ד 
טלפונית ('ימי תמימים' כרך ז' עמ' 348):

"בדבר הדפסת הספר חידושים וביאורים [בש"ס כרך 
היה  פבזנר,  ברוך]  אברהם  ר'  [הרה"ח  רא"ב  ע"י  א'] 

מענה כ"ק אד"ש 'זרוז משובח', 'בתקפו עומד'".
ושוב בחודש מנחם-אב (שם עמ' 372):

"בדבר ספרו של רא"ב פבזנר לזרז ביתר שאת הוצאת 
הספר ושיצא בהידור וכו'".

דיוק בבליוגראפי – שנות הדפסה וכו'

('ימי  הבאים  הדברים  נמסרו  תשמ"ה  אייר  בחודש 
תמימים' כרך ח' עמ' 288):

"בהדפסת הקטלוג של ספרי קה"ת, להקפיד שיהיה 
תאריך מתי יצא הקטלוג לאור, סדור כל ספר במספר 
שיהיה  שונות,  שבשפות  ספרים  ע"ד  לפרסם  שלו, 
ידו  על  ולהזמין  אותו  לתלוש  ניתן  שיהיה  דף  בקטלוג 

ספרים".
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סוד הזיווגים
איך נקבע זיווגו של האדם, האם זו גזירת שמיים או בחירה שנתונה 

בידיו? • מכתב מרתק של הרבי שוטח את כל הדעות בסוגיה, 
מה'ראשונים' ועד לאר"י הקדוש • נערך בידי מערכת 'התקשרות'

במענה  הרבי  ששיגר  תשובה  מכתב  לפנינו 
לשאלות הבאות:

לפי  אשר  הזיווגים,  בעניין  מחלוקת  "מצאתי 
דעת  ולפי  חופשית,  בחירה  בזה  יש  החוקרים  דעת 
הכרעת  היא  איך  ושאלתי  בגזירה.  הוא  המקובלים 

תורת החסידות בזה.
הוא  זה  שעניין  בדא"ח  מקומות  בכמה  "משמע 
האם  בזה,  ההשתדלות  פעולת  מהו  כן,  ואם  בגזירה. 

זהו רק עשיית כלי והלבשה בטבע".

הצעת הסוגיה
נאמר בגמרא (מועד קטן יח, ב): "אמר רב יהודה 
אמר שמואל: בכל יום ויום, בת קול יוצאת ואומרת 

בת פלוני לפלוני".
ובסוטה (ב, א): "אמר רב יהודה אמר רב ארבעים 
בת  ואומרת  יוצאת  קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום 

פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני".
אדם  של  זיווגו  בחירת  כי  מובן,  אלה  מדברים 
ברם, הגמרא  נתונה בידי שמיים ונקבעת מלמעלה. 
מעמתת את מאמרו של שמואל עם מאמרים סותרים, 

ומסיקה מכך שיש הסתייגויות בדבר.
מותר  שמואל  "אמר  (שם):  קטן  מועד  במסכת 
אחר".  יקדמנו  שמא  מועד,  של  בחולו  אישה  לארס 
מאימרה זו עולה, כי זיווג האדם תלוי בהשתדלותו 

ואינה נקבעת לפי הכרזת בת קול מלמעלה.
ברחמים".  אחר  יקדמנו  "שמא  הגמרא:  מיישבת 
כלומר, זיווג האדם אכן נקבע מלמעלה, אך על ידי 

תפילה ובקשת רחמים ניתן לפעול שינוי בגזירה זו.
לקיש  ריש  פתח  הוה  "כי  (שם):  סוטה  במסכת 
אלא  אישה  לאדם  לו  מזווגין  אין  הכי:  אמר  בסוטה 
לפי מעשיו שנאמר (תהלים קכה, ג) כי לא ינוח שבט 

אינם  לקיש  ריש  דברי  הצדיקים".  גורל  על  הרשע 
תואמים לדברי רב שזיווגו של האדם נקבע ארבעים 

יום קודם יצירת הוולד (ולא לפי מעשיו).
מיישבת הגמרא: "לא קשיא, הא בזיווג ראשון הא 
האדם  שזיווג  רב  של  מאמרו  כלומר,  שני".  בזיווג 
נקבע בהכרזת בת קול עוד קודם שנולד, נאמר על 
שזיווג  לקיש  ריש  של  מאמרו  ואילו  הראשון,  זיווגו 
 – השני  לזיווגו  בנוגע  נאמר  במעשיו  נקבע  האדם 

באם ישנו.
נקבע  האדם  זיווג  אכן  כי  עולה,  הדברים  מן 
ידי  על  א)  בדבר:  הסתייגויות  שתי  אולם  מלמעלה, 
אמורים  הדברים  ב)  הזיווג.  את  לשנות  ניתן  תפילה 

דווקא בזיווג ראשון.
בביאור  שונות  שיטות  ישנן  המפרשים  בדברי 
כמה  ועד  משמיים  הזיווג  נקבע  כמה  עד  הדברים, 
בכוחו של האדם לשלוט על כך בבחירתו ובתפילתו.
עמוד  ב  חלק  קודש  (אגרות  במכתב  מפרט  הרבי 
להלן  יובאו  והן  בעניין,  השונות  השיטות  את  קצג) 
באחריות  קל,  ובעיבוד  המקומות  מראי  בפענוח 

המערכת בלבד. 

א. שיטה ראשונה: שינוי חלקי בלבד
זיווגו  את  לשנות  האדם  שיכולת  מפרשים  יש 
על  כלומר,  בלבד.  זמנית  הינה  מלמעלה  הנקבע 
אישה  ולשאת  בגזירה  שינוי  ליצור  ניתן  תפילה  ידי 
שאינה זיווגו לזמן מוגבל. בסופו של דבר הזוג ייפרד 

והם יינשאו לבן ובת הזוג שנקבע להם מלמעלה. 
"אף  לשונו:  וזה  שם)  קטן  (מועד  הר"ן  סובר  כך 
על פי שגזור על האדם מן השמים בת פלוני לפלוני, 
וישאנה,  זוגה  בן  שאינו  מי  תפילת  שתועיל  אפשר 
ואסיקנא דלבסוף ימות או יגרשנה ויישאנה בן זוגה".

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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נ"ע ממאסרו בוויטבסק9 בשנת תקפ"ז10, והוא יום 
ונוהגים  תחנון.  בו  אומרים  ואין  לאנ"ש,  שמחה 

לערוך התוועדות ברוב עם11.

9. פרשת המאסר והגאולה – במבוא לקונטרס 'בד קודש' הנ"ל, ב'ספר 
סט  חוברת  'רשימות'  ח.  פרק  הנ"ל,  האמצעי'  אדמו"ר   – התולדות 

('רשימת היומן' עמ' רצב), ובספר דלהלן.
למאסר  בקשר  הממשלתי  המסמכים  תיק  לאור  יצא  תשנ"ח  בשנת 
ואגודת  קה"ת  בהוצאת  האמצעי"  אדמו"ר  וגאולת  ("מאסר  והגאולה 
כסלו  יא  לביתו;  שוחרר   – תקפ"ו  כסלו  י'   :23-21 בעמ'  ושם  שמי"ר), 
כסלו  כא  במוהילוב;  אשר  העליון  המשפט  בית  ע"י  זיכוי   – תקפ"ז 
תקפ"ח (לאחר ההסתלקות, שלא ידעו ממנה שם) – זיכוי סופי בסנאט 

אשר בפטרבורג.
('ספר  גאולתו  על  נתבשר  תקפ"ז,  כסלו  ט'  ויצא,  שבש"פ  ואף   .10
בחג  כמו  ליו"ט  זה  יום  בשעתו  נקבע  לא   -  (113 עמ'  הנ"ל,  התולדות' 
הגאולה י"ב תמוז שהוא 'יום בשורה', כשם שחג הגאולה הזה עצמו לא 
נקבע כל-כך, לפי שבשנה שלאחריה נסתלק אדמו"ר האמצעי, כמבואר 

בקונטרס 'בד קודש' הוצאת קה"ת.
עניין  הוא  כסלו  שיו"ד  מלקוטי-דיבורים...  "להעיר  חב"ד.  כולל  לוח   .11
הלידה של חסיד, ועניין הלידה של חסיד הוא התוועדות חסידית. ויש 
לומר השייכות, כי לידה הוא ענין הגילוי בעולם גם להזולת (ולא כעובר 
ש"פ  (משיחת  לרבים"  גילוי   – ההתוועדות  ענין  גם  וזהו  אימו),  במעי 

ויצא תשמ"ז – לקוטי-שיחות כרך כה, עמ' 353 הערה 49).

כסלו  י"ט  חסיד,  של  הלידה  זמן  הוא  כסלו  "י' 
הלידה.  היא  כסלו  ו-י"ט  י'  בין  הברית;  היא 
ההתחלה היא מי'. התוועדות חסידית היא לידתו 

של חסיד"12.

לגבי זמן ההתוועדות:
 ,[172] עמ'  (התמים  כסלו  ליו"ד  באור  התוועד  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
 ,[861] עמ'  (התמים  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  וכן   ,(13 עמ'  תש"ג  סה"ש 

ליובאוויטש וחייליה עמ' 36) – גם בקביעות רגילה.
מאידך, ביו"ד כסלו תשמ"ז שחל בעש"ק התוועד הרבי בש"ק י"א כסלו 
שבת  ו"בליל  להתוועדויות",  כ"כ  מתאים  זמן  אינו  ש"עש"ק  והסביר 
צ"ע אם הוא זמן להתוועדויות, כדי שלא לבלבל סעודת שבת בבית". 
ו"כסדר הנהוג ברוב ההתוועדויות, שהתחלתן היא (לכתחילה) במוצאי 
תשמ"ז  (סה"ש  שלאח"ז"  הזמן  על  החג  ענייני  להמשיך  כדי  (גם)  החג 
עמ' 102 ואילך ולקוטי-שיחות כרך כה, עמ' 347, ובנוסח אחר – סה"ש 
תשמ"ז עמ' 115 ואילך. ולכאורה זוהי 'משנה אחרונה' לגבי שיחת ש"פ 
וישב ה'תשד"מ, 'התוועדויות' ה'תשד"מ ח"ב עמ' 654, שבה דרש הרבי 

להתוועד בליל ש"ק).
12. לקוטי-דיבורים ח"ג עמ' 976. ספר-המנהגים עמ' 90. 
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לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תולדות

ה' בכסלו
בקריאת תיבת 'מחלת' שבסיום הפרשה (כח, ט) 

יש כמה נוסחאות1.

הפטרה: משא דבר ה' – ה' צבאות הוא. (מלאכי 
א-ב).

יום שלישי
ח' בכסלו

כשנשלם יום ז' בכסלו השנה, כבר מלאו שלושים 
של  ערבית  מתפילת  ועל-כן  גשמים',  ל'שאלת  יום 
ומטר'  'טל  שאל  אם  המסתפק  בערב,  שלישי  יום 

אינו צריך לחזור2.

יום רביעי
ט' בכסלו

וההסתלקות- תקל"ד)  (בשנת  ההולדת  יום 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  תקפ"ח,  (בשנת  הילולא 
ניעז'ין) של כ"ק אדמו"ר האמצעי רבנו דובער נ"ע, 
תקע"ד –  הנשיאות:  חב"ד (שנות  לנשיאי  שני  דור 

תקפ"ח)3.

אבל  טו),  סי'  ח"א  צדיק  פעולת  (שו"ת  ָמֳחַלת  הוא  התימנים  נוסח   .1
במנחת-שי מביא שיש לקרוא ָמֲחַלת וכ"ה בתיקון 'איש מצליח' ובחומש 
דפוסים  לפי  וב"שינויים  ברויאר,  בתנ"ך  מופיע  (וכן  'תורה-תמימה' 
של  התורה  קריאת  ובהקלטות  ויחי).  ס"פ  שלימה  שבתורה  ראשונים" 
הר"מ שוסטערמאן ע"ה קורא ַמֲחַלת (כמו שמופיע בתנ"ך קורן, ובתורה 

שלימה על אתר). וראה 'בצל החכמה' עמ'  117.
2. שו"ע אדמוה"ז סי' קיד ס"י, קצות-השולחן סי' כא סי"א.

3. פרשת חייו והסתלקותו נדפסו ב'ספר התולדות – אדמו"ר האמצעי' 

יום התוועדות.
'עת  ינצלו  וטף,  נשים  אנשים  ואחת,  אחד  כל 

רצון' זו, כדי להוסיף:
יום-ההולדת  בעל  של  תורתו  בלימוד  א) 

וההילולא, ובאופן ד'רחובות הנהר'4.
ב) בעבודת התפילה.

השייך  לעניין   – טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  ג) 
לעבודתו המיוחדת או למוסדות העוסקים בעבודתו 

ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי-מקומו5.
יקבלו  שבה  שמחה,  של  התוועדות  לקיים  ד) 
תורה  בענייני  טובות  החלטות  הנאספים  עליהם 
כדבעי  להכנות  בקשר  גם  ולדבר  ומצוות6. 
להתוועדויות די"ט כסלו, ולהמשיכן בהתוועדויות 

דחנוכה7.
נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט 
תשלומין  להיות  צריך  השנה,  ביום  חלקו  או  הנ"ל 

והשלמה בימים הסמוכים6.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון8.

יום חמישי
י' בכסלו

חג הגאולה – בו נשתחרר כ"ק אדמו"ר האמצעי 

הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תשל"ו.
 ,296 עמ'  כא,  כרך  ובלקוטי-שיחות,   .382 עמ'  תשנ"ב  שיחות-קודש   .4
בקשר לב' ניסן, גם: ללמוד על-כל-פנים פרק-משנה אחד המתחיל באות 

אחת משמו הקדוש.
5. ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה, בקשר לכ"ד טבת.

כרך  לקוטי-שיחות,  וראה  עמ' 292.  שם  הנ"ל -  לשיחה  הוספות  ע"פ   .6
כא, עמ' 276.

7. שיחות-קודש תשנ"ב ח"א עמ' 389.
8. לוח כולל-חב"ד.
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החסיד  יהודה  לרבינו  שפג)  (סימן  חסידים  בספר 
מפרש שהשינוי הנוצר על ידי התפילה הינו קטן עוד 
יותר: התפילה אכן פועלת שיוכל לשאת אישה שאינה 
מיועדת לו מלמעלה למשך זמן מסוים, אך הקשר לא 
יהיה מלא והיא לא תיבעל לו. הזוג ייפרד, וכל אחד 
עמו  ורק  מלמעלה  לו  המיועד  זיווגו  את  יישא  מהם 

יקיים חיי נישואין מלאים.
ובלשונו: "בתחנונים יכול להיות שתקדים ותישאנה, 
גט  לה  תתן  אלא  שתבעלנה  יתגלגל  לא  מקום,  מכל 
ותגרשנה... הא דאמרו שמא יקדמנו אחר ויקחנה לא 
שישכב עמה ויבעלנה, כי זה אינו יכול להיות שיועיל 
בתפילה לישא ולבעול... כי אין לתפילה מועיל שום 

ערמה שיוכל לבעול כשלא נגזר".
מסתבר, כי הדברים אמורים רק על הזיווג הראשון, 
מעשיו",  "לפי  מלא  באופן  נקבע  השני  הזיווג  אך 

כמבואר במסכת סוטה.

ב. שיטה שניה: שינוי מוחלט
לעומתם, יש ראשונים הסבורים כי על ידי תפילה 

ניתן לשנות את גזר הדין לגמרי.
שם):  קטן,  במועד  הרי"ף  (על  רש"י  דעת  היא  כן 
שיתפלל  ברחמים  ויישאנה   – אחר'  יקדמנו  "'שמא 

ומתבטלות גזירת בת פלוני לפלוני".
זמן  לתקופת  הגזירה  ביטול  את  מגביל  אינו  רש"י 
את  מבטלת  התפילה  שלדעתו  מובן  ומכך  חולפת, 
מתחלף  האדם  של  וזיווגו  לגמרי  מלמעלה  הנגזר 

בעקבות תחנוניו.
כן היא גם דעת בעלי התוספות (סנהדרין כב, א): 
במועד  כדאיתא  בתפלה  מתהפך  ראשון  זווג  "אפילו 
קטן (דף יח, ב) אין נושאין נשים במועד אבל מארסין 
את  מדמים  ה'תוספות'  ברחמים".  אחר  יקדמנו  שמא 
העובר  מין  לשינוי  לתפילה  הזיווג  לשינוי  התפילה 
מזכר לנקבה. שינוי מזכר לנקבה הוא הרי אינו שינוי 
שינוי  גם  שלדעתם,  מובן,  מכך  מוחלט.  אלא  זמני 
מוגבל  ואיננו  מוחלט  הינו  בגמרא  המוזכר  הזיווג 

בזמן.

ג. שיטה שלישית: אין גזירה מוחלטת
בת  אודות  הגמרא  שדברי  נראה,  הרמב"ם  מדברי 
וקביעה,  גזירה  אינם  האדם  זיווג  על  המכריזה  הקול 
וכוונתם היא, שמצד טבעו ותכונות נפשו של האדם 
ליבו  ייטה  ובה  פלוני"  ל"בת  להינשא  לו  מתאים 
אם  האדם  ביד  נתונה  הבחירה  זאת,  עם  אך  לבחור. 

לבחור ב"בת פלוני" הראויה לו אם לאו.
כך כותב הרמב"ם (שמונה פרקים, פרק ח): "הרבה 
הבחיריים,  האדם  מעשי  כמה  על  וחושבים  טועים 
זה  ממון  היות  או  פלונית,  כזיווג  לו,  הכרחיים  שהם 
בידו, וזה בלתי נכון... ומה שאמרו: 'הכל בידי שמים' 
– לא אמרו זה אלא על הדברים הטבעיים, שאין לאדם 
על  לא  אך  קצר...  או  ארוך  שיהיה  כגון  בהן,  בחירה 

תנועות האדם ומנוחותיו".
קודם לכן כתב הרמב"ם: "אי אפשר שייוולד האדם, 
בעל  ולא  יתרון  בעל  לא  בטבע,  עניינו  מתחילת 
או  למעלה  מוכן  בטבע  שייוולד  אפשר  אבל  חיסרון; 
יותר  לו  קלים  הללו  מעשים  שיהיו  באופן  לפחיתות, 

ממעשים אחרים.
"משל לזה: אדם שמזגו נוטה יותר אל היובש, ועצם 
לזכור  לו  שייקל  הרי  בו,  מעטה  והרטיבות  זך,  מוחו 
שהרטיבות  בלגמי,  מאיש  יותר  העניינים  ולהבין 
במוחו רבה... והוא הדין מי שמזג לבו חם יותר ממה 
לאומץ  מוכן  לומר:  רצוני  לב.  אמיץ  יהיה  שצריך, 

הלב. ואם ילמד אומץ הלב, יהיה לאמיץ בקלות...".
תלויה  הזיווג  בחירת  א)  עולה:  הרמב"ם  מדברי 
טבעיות  תכונות  אדם  לכל  ב)  האדם.  בבחירת 

המפתחות בו נטיות לעניינים המתאימים להם.
לפי זה, דברי הגמרא ש"בת קול מכרזת בת פלוני 
להורות  וכוונתם  מוחלטת,  קביעה  אינם  לפלוני" 
לבחור  אותו  יטו  "פלוני"  של  הטבעיות  שהתכונות 

ב"בת פלוני" כבת זוגו. 

ד. שיטה רביעית: הבחירה היא על 
עצם הנישואין

רבינו שמעון בן צמח דוראן מבאר כי זיווג האדם 
נתונה  להינשא  האם  ההחלטה  אך  מלמעלה,  נקבע 

לבחירת האדם.
(דפוס  א  סימן  ב  חלק  תשב"ץ  (שו"ת  בלשונו 
מצווה  שהרי  האדם,  ביד  הוא  "הזיווג  לעמבערג)): 
אלא  בזה  מוכרח  אדם  ואין  היא,  שמים  ויראת  היא 
הרשות בידו לישא, שאם לא כן אבל הוא מוכרח בזה 
לא היה לו שכר ולא עונש בו... יצא לנו מזה שהבחירה 
במצוות הזיווג היא בידו אבל אין הבחירה בידו בתו 
של פלוני, אם לא תסייעהו הגזירה האלוקית, שישם 
בלב אביה או בליבה לחפוץ בו כמו שהוא חפץ בה".

ברחמים"  אחר  יקדמנו  "שמא  הגמרא  דברי  [את 
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לזמן  שינוי  ליצור  שניתן  כהר"ן,  רשב"ץ  מבאר 
מוגבל: "עם היות שהאישה הזאת מוכנת לזה האיש 
האלוקית,  הגזירה  לפי  ביניהם  והמזגים  באותות 
תפילה  ידי  על  הזאת  הגזרה  להתבטל  אפשר 

ורחמים... אלא שאין אותו זיווג מתקיים"]

ה. שיטה חמישית: שיטת האר"י ז"ל
עניין  מבואר  האריז"ל  בכתבי  מקומות  בכמה 
על  כי  עולה,  הדברים  מן  מלמעלה.  הנקבע  הזיווג 
אף שיש לאדם ייעוד לזיווג מן השמיים, לא תמיד 
בא הדבר לידי פועל, וייתכן שמסיבות שונות יאבד 
מן  לו  שייעדו  הזוג  לבת  להינשא  הזכות  את  אדם 
השמיים. במקרה כזה, יזמנו לאדם 'זיווג שני' לפי 

מעשיו.
את  'להחליף'  האדם  יכול  בפעולותיו  כן,  כמו 
במקרה  ולהיפך).  לטוב  (מרע  ולשנותה  נשמתו 
האיש  שהרי  הזיווג,  על  ההחלטה  מתבטלת  כזה, 

הראשון אינו קיים.
פעם  לעולם  מתגלגלת  אדם  נשמת  לפעמים 
על-ידי  לו  שיועדה  הזוג  בת  את  לישא  כדי  נוספת 

בת-הקול. 
פעמים נשמה מתגלגלת לעולם מסיבות אחרות, 
ואם יש לו זכויות רבות ומגלגלים לעולם גם את בת 
זוגו. ברם, מאחר והגלגול עצמו נובע מחטאיו של 
האדם, הרי שהשידוך כרוך בקשיים ועל כך נאמר 

"וקשה לזווגם כקריעת ים סוף".
התגלגלה  לא  וזוגתו  לעולם  התגלגל  אדם  אם 
עמו, משדכים לו נשמה אחרת שהתגלגלה לעולם 
ללא בן זוג. גם במקרה הזה השידוך כרוך בקשיים, 
השידוך  זאת  בכל  הנשמות.  בין  התאמה  אין  שכן 

אפשרי, שכן יש קרבה בין הנשמות מצד שורשן.
יש אומרים, שאם נשמת בן הזוג לא התגלגלה עם 
האדם, האדם ייקח אישה כפי השתדלותו (כמבואר 

בספר 'בני אהרן' על שער הגלגולים, הקדמה ח')

ו.  שיטה שישית: אין כל גזירה 
מלמעלה

דרך  נוקט  כב)  ושער  ח,  (שער  ה'עקידה'  בעל 
ייחודית בסוגיה זו: אין כל קביעה וגזירה משמיים 
קול  "בת  הגמרא  מאמר  האדם.  של  לזיווגו  בקשר 
מכרזת בת פלוני לפוני" עוסקת בחיבור הנפש עם 
הגוף, במיזוג של צורת האדם עם החומר שבו. אך 
לגמרי  נתון   – ואישה  איש  בין  לזיווג  הקשור  בכל 

בידי בחירת האדם והשתדלותו.
הטבעי  החיבור  "המשילו  העקידה:  בלשון 
חיבור  שהוא  האדם  בהוויית  חובר  אשר  הראשון 
הטבע  אצל  המאוחר  הזיווג  אל  והצורה,  החומר 
באמת  כי  אישה...  איש  ייקח  כי  אצלנו,  המפורסם 
ודמיון  גדול  קירוב  להם  יש  האלה  החיבורים  שני 

נפלא, והם נאותים מאוד ללמוד זה מזה...
יקח  כי  האנשים,  אצל  המפורסם  הזיווג  "אמנם 
בבחירת  נעשה  שהוא  עליו  נאמר  אשתו...  איש 

האדם ושיזמינהו לו האלוקים כפי מעשיו".
ה'עקידה' מבאר כי זוהי כוונת מענה הגמרא "כאן 
בזיווג ראשון כאן בזיווג שני" – הזיווג הראשון הוא 
הכרזת  פי  על  נקבע  והוא  הגוף  עם  הנשמה  זיווג 
בת קול מלמעלה. הזיווג השני הוא זיווג כפשוטו – 

נישואי איש ואישה אשר נקבע על פי מעשיו.
רבי יצחק עראמה תמה על המפרשים את דברי 
כזה  אשר  שדבר  ייתכן  "איך  כפשוטם:  הגמרא 
יועילו  ולא  התולדה,  בעת  שיזדמן  מה  כפי  יימשך 
לו מעשיו ולא יזיקו?... לא יעשה ה' אלוקים דבר 
כי אם על פי מעשיהם הטובים ותפילתם זכה וכמו 
שאמר 'על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא' 
זו אישה, ואם הגזירה אשר נגזרה בעת היצירה אמת 
הצדיקים  ותפילת  שקר,  המעשים  חריצות  הוא, 

הבל וריק חלילה".

ז. לסיכום:
1. זיווג נקבע אך ורק לפי מעשי האדם, אין בכך 

כל התערבות מלמעלה (עקידה). 
2. מלמעלה קובעים רק את נטיות האדם לבחירת 

בת הזוג (רמב"ם).
יכול  האדם  אך  זוג  בת  מייעדים  מלמעלה   .3
הרי"ף,  על  (רש"י  תפילתו  ידי  על  זאת  לשנות 
עצמו  לשנות  או  זכותו  את  לאבד  או  תוספות), 

ולבטל את הקביעה (אריז"ל).
לשנות  ניתן  ולא  זוג  בת  מייעדים  מלמעלה   .4

זאת. אך ניתן לבחור לא להינשא (תשב"ץ).
רק  האדם  ביכולת  מלמעלה.  נקבע  הזיווג   .5

ליצור שינוי זמני על ידי תפילה (ר"ן, רשב"ץ).
לפי כל השיטות, יש חשיבות להשתדלות האדם 
במציאת בת הזוג, וזו הסיבה לכך שנפסק להלכה 
"שמא  שחוששים  מפני  במועד"  נשים  ש"מארסין 

יקדמנו אחר". 
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'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'" [= הוא יגיד "שמע 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"].

יום שני, ו' כסלו
שהיה  סידור  ליד  נעצר  בדרכו  מנחה  תפילת  אחר 

פתוח והורה לסגרו.
ילדה  עמדה  למעלית  שנכנס  קודם  התפילה  לפני 
און  געזונט  זיין  זָאל  רבי  "דער  לרבי:  ואמרה  קטנה 
שטארק" [= שהרבי יהיה בריא וחזק]. הרבי ענה: "גם 
והרבי  נאו',  'משיח  אמרה  התפילה  אחרי  וכן  אתם", 

ענה 'אמן', והוסיפה שתהיה בריא, וענה: 'אמן'.
החלו  הלילה   .17:00 בשעה  הייתה  מעריב  תפילת 
סימן  האחרון  הקדיש  בסיום  ומטר'.  טל  'ותן  לומר 
הרבי על רצונו לומר שיחה. מיד הכינו את הסטענדר 
שארכה  בשיחה  החל  הרבי  השיחה.  עבור  והרמקול 

כ-25 דקות.
תוכן הדברים:

בחלקה הראשון של השיחה דיבר הרבי על הקביעות 
הן  ומטר" –  טל  בו "ותן  לומר  שהתחילו  היום –  שלה 
והשנה  בו,  שעומדים  החודש  בשבוע,  היום  מצד 
המיוחדת – תש"נ, וכן מצד פרשת השבוע שמתחילה 
שיעקב  חרנה",  וילך  שבע  מבאר  יעקב  במילים "ויצא 
יצא ל"לחרון אף של מקום בעולם" כדי לברר בירורים, 

ולכן זכה לכך ש"מיטתו שלמה".
בירורים,  לברר  להוסיף  כוח  שניתן  שכשם  ומובן, 
לגאולה  כראוי  להתכונן  כוח  הקב"ה  נותן  כמו-כן 
שהדפסת  במוחש  שרואים  וכפי  והשלימה,  האמיתית 
ספרי חסידות בריבוי גדול ביותר (שעל ידי זה "יפוצו 
מעיינותיך חוצה") נדפסו דווקא בדורנו ובדורנו גופא 
בשנים האחרונות, וכמו כן בעולם אירעו – דווקא בזמן 

האחרון – מהפכות גדולות ביותר ובאופן של שלום.
בהמשך השיחה דיבר על הברכה של "ותן טל ומטר 
לברכה", שאף-על-פי ש"טל לא מיעצר", עם כל זה על 
העניינים  מכל  שלמעלה  עצמו  מהקב"ה  הברכה  ידי 
נפעל שיהיה "ותן טל" – תוספת ברכה והמשכה בטל 
לעתיד  בשלימות  יהיה  זה  ועניין  עצמו,  מצד  שנמשך 

לבוא.
בחלקה האחרון של השיחה עצם הרבי את עיניו הק'.
אחד  דולר  בחלוקת  הרבי  החל  השיחה,  בסיום 
לצדקה לכל אחד ואחת. כשעבר אחד הילדים, והניף 
פעמיים  לעברו  בידו  הניף  הרי  הרבי,  לעבר  בידו 

בחזרה. כשעבר יהודי מרוסיה, הרבי נתן לו דולר נוסף 
בסיום  ממוסקבה".  שוחט  דער  מוטל  ל"ר'  שימסור 
החלוקה הרבי הכניס שני דולרים לתוך סידורו, ויצא 
כשמעודד את השירה בידו. כעשר דקות לאחר שנכנס 

לחדרו נסע הרבי לביתו.

יום חמישי, ט' כסלו
בסיום   .10:00 בשעה  כרגיל  הייתה  שחרית  תפילת 
והלך  הקודש  ארון  של  בפרוכת  הרבי  נגע  התפילה 
 ,18:30 בשעה  וחזר  לאוהל  היום  נסע  הרבי  לחדרו. 
עודד  הרבי  בך".  אבטח  "ואני  הקהל  שר  וכשנכנס 
מספר פעמים בידו גם כשירד במדרגות. אחרי תפילות 

מנחה וערבית הרבי הסתובב לאמירת שיחה.

שיחת ליל יו"ד כסלו 
בי'  חל  נ"ע  האמצעי  אדמו"ר  של  גאולתו  יום 
שהראשי  תש"נ  ובשנת  קודש)  יהיה  (העשירי  כסלו 
מכך,  ומובן  ניסים,  שנת  תהיה  היו  הם  שלהם  תיבות 
להוסיף  אותו  לנצל  שיש  היום,  השמחה  מעלת  גודל 
מעשינו   – העיקר  והוא  ועוד  ועבודתנו",  "במעשינו 
לגאולה  הכנה  מהווה  זה,  גאולה  ביום  ועבודתנו 
האמיתית והשלימה תיכף ומיד בלילה זה ממש קודם 
שמע  קריאת  התוועדות,   – היום  ענייני  המשך  לכל 
שעל המיטה וכו', ובמיוחד בדורנו זה שכבר "כלו כל 
מתי"  "עד  ולתבוע  לצעוק  צורך  שאין  ועד  הקיצין" 

כיוון שתיכף ומיד ממש באה הגאולה.
בהמשך קישר הרבי את הנ"ל לפרשת השבוע וכמו 
מלאכים  יעקב  "וישלח  הבאה  הפרשה  לתחילת  כן 
וגו'", שיעקב חשב שעשיו כבר התברר והוא כבר מוכן 
לגאולה, אלא שאז אכן לא היה עשיו מוכן לגאולה אך 
אזי  ניסים  בשנת  ועומדים  שנים,  אלפי  שעברו  אחרי 

ברור הדבר שעשיו מוכן לגאולה!
ועד  בפועל  במעשה  יהיה  הנ"ל  שכל  הוא  והעיקר 
ואומר  באצבעו  ל"מראה  אפילו  צורך  יהיה  שלא 
בבית  צדקנו  משיח  עם  יחד  כבר  שעומדים  כיוון  זה" 

המקדש ובקודש הקודשים.
יצוין ששיחה זו הותירה רושם מיוחד על כולם.

בסיום השיחה החל הרבי בחלוקת שטר אחד לצדקה 
לאנשים נשים וטף. בסיום החלוקה נכנס הרבי לחדרו 

כשמעודד את השירה. 
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הבורא, שלא היו נזקים גדולים כפי שיכול להיות.
בתחילת  רש"י  דברי  את  הרבי  ביאר  בהמשך 
שמפרש:  יצחק",  תולדות  "אלה  הפסוק  על  הפרשה 
"יעקב ועשיו האמורים בפרשה". ולא שפרשתנו באה 
שעל  כיוון  עצמו,  יצחק  של  המאורעות  את  לספר 
פרשתנו  ואם-כן  הקודמת,  בפרשה  גם  מדובר  יצחק 
על  לספר  שבאה  מסתבר  חדש  בעניין  שמתחילה 

עניינים חדשים על יעקב ועשיו. 
באופן  להתנהג  אחד  כל  שעל  היא  מכך  וההוראה 
לשנת  בהתאם  ובמיוחד  עתה,  עד  מצבו  לגבי  חדש 
הארבעים, וזה קשור גם להמבואר באור-התורה על 
להקהיל  הצורך  על  לאחרונה  (כמדובר  פרשתינו 
קהילות בכל שבת וללמוד בכל המקומות עניין אחד) 
ש"מם" ו"סמך" שבלוחות בנס היו עומדין, קשור למה 
שכתוב בפרשתנו "ויהי יצחק בן ארבעים שנה, וגו' בן 

שישים שנה".
אחר כך הקהל ניגן 'פדה בשלום', והרבי הניף מידי 

פעם בידו להגברת השירה.

שיחה ד'
לכינוס  שבהמשך  הרבי  הורה  הרביעית  בשיחה 
בכל  אזוריים  כינוסים  לערוך  יש  העולמי  השלוחים 
שכדאי  בוודאי   – ספק  שיש  במקום  אף  מדינה, 
שלוחים  להיות  שבכוונתם  אלו  גם  וכמו-כן  לעשות, 
אלו שיש להם ספק בדבר – שישתתפו בכינוס, וכמו-

כן כדאי להדפיס מכל כינוס קובץ מיוחד, שיכלול בו 
את תולדות הכינוס וגם דברי תורה מאלו שהשתתפו 

בכינוס.
בסיום שיחה זו שר הקהל 'השנה תהא שנת ניסים'.

שיחה ה'
שהכניסו  לאלו  הרבי  הורה  החמישית  בשיחה 
בקבוקי משקה, שיעלו ויכריזו על הדברים שבכוונתם 

לעשות.
ועוד  בקבוקים   11 העמיד  המזכיר  השיחה  בסיום 
ואחרי  מהבקבוק,  אחד  לכל  מזג  הרבי  קטן.  בקבוק 
ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  החל  הכריזו  שכולם 
לאביו זצ"ל. אחר-כך הורה לחזן ר' משה טלישבסקי 
הזכיר  זה  שיר  ואחרי  המקדש',  בית  'שיבנה  שינגן 
אודות אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה 
בסיום  מנחה.  תפילת  התפללו  אח"כ   .15:13 בשעה 

השירה,  את  כשמעודד  לחדרו  יצא  הרבי  התפילה 
בדרכו ענה לחיים לאחד שהושיט כוסית.

יום ראשון ה' כסלו
אחר תפילת שחרית החלה חלוקת דולרים כרגיל.

להלן כמה דברים שאירעו בחלוקה:
לרב אהרן אליעזר צייטלין מצפת שאמר שלקראת 
חנוכה מביא קבוצה של 80 איש מהעיר צפת ל-770

לצאת  מרב  היתר  להם  שיהיה  "שיראה  הרבי:  אמר 
מארץ-הקודש".

ליפסקר  הרב  של  רבנותו  לטובת  שלחם  ליהודי 
ענייני  בכל  להילחם  "שתמשך  הרבי:  אמר  מערד 
קדושה". הנ"ל שאל מה למסור לרב ליפסקר, והרבי 
און  אידן,  אלע  און  באגריסעון,  זיי  זאלסט  "דו  ענה: 
דרוש   =] גיכען".  אין  קומען  וועט  משיח  אז  זיי  זאג 
שמשיח  להם  ואמור  היהודים,  כל  ובשלום  בשלומם 

יבוא במהרה"]
נוסף,  דולר  הרבי  נתן  תמונה  שצילם  לאורח 

כהשתתפות במצלמה שצילמה את התמונה.
אמר  (שטיינזלץ)  אבן-ישראל  עדין  הרב  כשעבר 
הרבי: "זה זמן רב שלא נפגשנו". והוסיף: "לפום צערא 
אגרא", וברכו. אחר כך הגיש לרבי את אחד מספריו 

באנגלית. הרבי אמר ששאר הספרים נתקבלו.
שרוצה  אמר  הולדתו  יום  לרגל  שהתברך  ילד 
בלימוד  "כשתוסיף  הרבי:  עכשיו.  יבוא  שמשיח 

התורה משיח יבוא לפני כן".
על  הרבי  עם  לדבר  והחל  יהודי  מיסיונר  כשעבר 
נשאר  תמיד  שיהודי  אמר  הרבי  ימ"ש,  האיש  אותו 
בנוח.  מרגיש  לא  הוא  אחר  במצב  וכשנמצא  יהודי, 
הרבי:  ממצבו.  בנוח  מרגיש  דווקא  שהוא  טען  הנ"ל 
זה מראה עד כמה שאתה חולה במצבך. החולי הוא 
כל-כך גדול שלא אני ולא אתה יכולים לשער על זה. 
הנ"ל טען שההורים שלו לא דיברו איתו על יהדות. 
והקב"ה  המצב שלך.  זה לא מתרץ אותך, על  הרבי: 
שהוא  מצב  באיזה  אחד,  כל  של  התשובה  את  מקבל 
נמצא, ועליך לחזור להיות יהודי כמו שצריך, והוסיף 
נתן  הנ"ל  האמיתי.  המשיח  את  לראות  שיזכה  הרבי 
לרבי ספר. הרבי לקח את הספר ואמר: אני לוקח את 

זה רק כדי שלא תיתן את זה למישהו אחר.
בנו  עבור  שלימה  לרפואה  ברכה  שביקש  לאחד 
זאגן  וועט  "ער  הרבי:  אמר  לדבר  יכול  שלא  הקטן 
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השלוחים פועלים 
לחיזוק העולם

יציבות בהנהגת בני-ישראל פועלת על העולם
וכשרואים  דמשיחא,  דעקבתא  התקופה  על  חז"ל  במדרשי  שהובאו  מהסימנים  הם  בעולם  מהפכות 
דמשיחא,  דעקבתא  האחרונים  ברגעים  אנו  שנמצאים  נוסף  סימן  זה  הרי  אלה,  בימינו  גדולות  מהפכות 

ותיכף ומיד ממש בא משיח צדקנו.
ועוד עניין עיקרי – הנוגע גם ובעיקר מכאן ולהבא: כל המאורעות שבעולם משתלשלים מהנהגת בני-

ישראל – שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב "יצב גבולות עמים למספר בני-ישראל", היינו, שכל המאורעות 
בני- כאשר  ולכן,  "בני-ישראל".  עם  ותוקף  ביציבות  קשורים  העולם,  אומות  שבעים  עמים",  שב"גבולות 

והן  והמצוות,  התורה  דקיום  העבודה  [הן  מצוותיה  וקיום  התורה  בלימוד  בעבודתם  מוסיפים  ישראל 
העבודה דבירור העולם, כולל ההשפעה על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח], הרי זה פועל בדרך 
ממילא (ללא צורך בהתעסקות מיוחדה, אפילו לא במחשבה בלבד) קיום ועמידת העולם כולו, בכל שבעים 

"יצב גבולות עמים". אומות העולם,
ויש לומר, שהשינויים שנעשו בעולם בתקופה האחרונה, המדגישים שזוהי התקופה דעקבתא דמשיחא 
– הם כתוצאה מעבודתם של ישראל בתקופה האחרונה, ובלשון הכתוב בפרשת השבוע – "תולדות יצחק, 
יעקב ועשו האמורים בפרשה", ובפרט בקשר ובשייכות עם שנת הארבעים, "ויהי יצחק בן ארבעים שנה", 

כנ"ל בארוכה.
ועניין זה מודגש בכינוס השלוחים העולמי... – כאמור לעיל שהשלוחים שהתכנסו מכל המדינות שברחבי 
העולם הם באי-כוח דכל המדינות שבעולם, ולכן, הרי זה פועל בדרך ממילא על ההנהגה דכל המדינות 

שבעולם.

 (מהתוועדות שבת-קודש פרשת תולדות, ד' בכסלו ה'תש"נ – מוגה. התוועדויות תש"נ, כרך א, עמוד 422)

כשניעור משנתו מרגיש בנשימתו אוויר של משיח
של  עניינו  האוויר  בנשימת  מרגיש  העצם)  ורק  מציאותו  עצם  (שמתגלה  הנשמה  עצם  כשניעור  תיכף 

משיח – אוויר של משיח. ובלשון חז"ל "רוחו של מלך המשיח".
על מורה  משיח  של  אור  כי,  משיח".  של  מ"אורו  גם  למעלה  הוא  משיח"  של  ש"אוויר (רוח)  לומר  ויש 

ההתגלות דמשיח על-ידי פעולותיו (כמו "ילחם מלחמות ה'" עד ש"נצח", וכיוצא-בזה), מה-שאין-כן אוויר 
של משיח מורה על העצם (חיות) דמשיח, כלומר, התגלות מציאותו (מציאות שקיימת גם לפני זה   למלכות) 
ההתגלות  מתחילה  משיח),  של  מאורו  שבאין-ערוך  (אוויר  מציאותו  התגלות  ולאחרי  המשיח,  מלך  בתור 

לעיני כל על-ידי פעולותיו (אורו של משיח).
כל  כי,  עבדי"),  דוד  ("מצאתי  מציאותו  בהתגלות  הוא  המשיח  דביאת  החידוש  שעיקר  מובן  זה  ועל-פי 
פרטי העניינים שלאחר זה (התגלותו לעין כל על-ידי פעולותיו לגאול את ישראל, וכל העניינים דימות 

המשיח), באים כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, וכלולים בה.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת תולדות ה'תשנ"ב – מוגה. התוועדויות תשנ"ב, כרך א, עמוד 320)

משיחוגאולה
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פרשת תולדות
ויצא הראשון... ויקראו שמו עשו. ואח־
רי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו 

ויקרא שמו יעקב (כה,כה-כו)

"עשיו" – מסמל את הנפש הבהמית והיצר-הרע. לכן 
יצא ראשון, כי הוא בא לאדם קודם היצר-הטוב.

והיצר-הטוב.  האלוקית  הנפש  את  מסמל   – "יעקב" 
שאדם  בשעה  אפילו  כי  שלמות,  מלשון  תם  איש  והוא 
שלמה  האלוקית  הנפש  עצם  נשארת  עבירה,  עובר 

בדבקותה בה'.
האלוקית  הנפש  ירידת   – עשיו"  בעקב  אוחזת  "וידו 

למטה היא כדי לתקן את הגוף ואת הנפש הבהמית.

(ליקוטי-שיחות, כרך ה, עמ' 416)

ראה ריח בני כריח שדה (כז,כז)

וחרב  בנוי  בית-המקדש  הקב"ה  לו  שהראה  מלמד 
ניחוחי  ריח  כמד"א  בנוי,  הרי   – בני  ריח  ראה  ובנוי. 
תשמרו. כריח שדה – הרי חרב, כמד"א ציון שדה תחרש 

(מדרש רבה)
של  הניחוח"  "ריח  הבית  בזמן   – בני"  ריח  "ראה 
את  רואים  שהיו  ממש,  ראייה  בבחינת  הוא  הקרבנות 
האש שלמעלה שהיה רבוץ על המזבח, ובלשון הזוהר 

(ח"א ו) "אריה דאכיל קורבנין" (אריה אותיות ראיה).
אבל  ממש,  קרבנות  אין  הגלות  בזמן   – שדה"  "כריח 
עדיין יש בחינת "ריח ניחוח" מ"הקרבת" נפש הבהמית 

לה' יתברך, בזמן התפלה.

(אור-התורה, עמ' 296)

• • •
שלוש הבחינות ב'ריח', המנויות במדרש (בנוי, חרב, 
בנוי), הן שלוש דרגות ושלבים ב"ריח בגדיו", המופיע 

בראשיתו של פסוק זה.
בזוהר (ח"ב רח) אמרו, ש"בגדיו" היינו הלבושים של 
אדם הראשון – "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות 
שתי  היו  אלו  ובלבושים  ב).  (בראשית  וילבישם"  עור 
תקופות – בתחילה, קודם חטא עץ-הדעת, היו בבחינת 
"כתנות אור" (ראה בראשית רבה ספ"ב), ולאחר החטא 

נעשו "כתנות עור".

אלה שלוש הדרגות:
בית-המקדש בנוי – היינו על-דרך "כתנות אור",

חרב – היינו על דרך "כתנות עור",
בנוי לעתיד לבא – היינו בחינת יתרון האור הבא על-

ידי הבירור של "כתנות עור", שיתגלה לעתיד לבא.
(אור-התורה, דף קמט)

בא אחיך במרמה ויקח ברכתך (כז,לה)

מדוע לקח יעקב את הברכות במרמה דווקא?
היתה  הקליפות  לתוך  דקדושה  הניצוצות  נפילת 
בדרך ערמה, כדכתיב (בראשית ב), "והנחש היה ערום", 
כידוע  גרם  עץ-הדעת  וחטא  וחווה,  אדם  את  שרימה 
וההעלאה  הבירור  גם  לכן  הניצוצות.  ונפילת  לירידת 
של הניצוצות צריכים להיות בדרך של מרמה, כנאמר 

(תהילים יח), "עם עיקש תתפתל".
אדם  בדוגמת  שהוא  יעקב,  על-ידי  נעשה  והבירור 
הראשון, כמאמר רז"ל (בבא בתרא נח) "שופריה דיעקב 

אבינו מעין שופריה דאדם הראשון".

(ספר המאמרים תש"ג, עמ' 187)

• • •
ללמדך:

נעשה  גשמיים  בדברים  הנמצאים  הניצוצות  בירור 
בדרך של 'מרמה' דווקא. לדוגמה – כשאדם אוכל לשם 
ההיא,  האכילה  בכוח  ומתפלל  לומד  ואחר-כך  שמים, 

עולה הניצוץ שבמאכל ונכלל בקדושה.
הפעולה  את  רק  רואים  אוכל  שהאדם  בשעה  אולם 
דומה  הוא  ובזאת  ושותה,  אוכל  שהאדם  החיצונית, 
שבכוח  היא:  האכילה  ומטרת  כוונת  ואילו  לעשיו. 
זה  דבר   – וכו'  ותפילה  בתורה  ה'  את  יעבוד  האכילה 
לא נראה כלל באותו זמן. רק לאחר מכן, כשהוא לומד, 
מתגלית  ההיא,  האכילה  בכוח  מצוות  ומקיים  מתפלל 

המטרה והכוונה שבאכילה.
נמצא שבירור הניצוצות המצויים בדברים הגשמיים, 

נעשה בדרך של 'מרמה'.

(ספר המאמרים תש"ג, עמ' 189)

ממעייני החסידות
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"דרוש בשלומם, אמור להם 
שמשיח יבוא במהרה"

• הרב עדין אבן-ישראל  כינוס השלוחים הסתיים, אורחים מגיעים ל-770
בחלוקת דולרים • בקשת ברכה לילד אילם וחג הגאולה של אדמו"ר 

האמצעי

ד', בכסלו, שבת קודש פרשת תולדות
'שיבנה בית המקדש' לפני  בתפילת שחרית, כששרו 
הילדים  לעבר  כרגיל)  (שלא  בידו  הרבי  הניף  'הודו', 

שארף שאומרים קדיש.
התוועדות

ששרו  אחרי   .13:00 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
'שיר מזמור' הפנה הרבי את ראשו לכיוון הצד המערבי 
של בית הכנסת, שם עמדו קבוצת אורחים ממונטריאול 
שבאו לשבת ב-770, בארגונו של השליח ר' מ"מ רסקין, 
לכבדם  יש  ולכן  אורחים  לכאן  "הגיעו  לומר:  והחל 
הם  "מי  ושאל:  לעברם  פנה  הרבי  'לחיים'".  באמירת 

העומדים בראש?".
אחרי שהאורחים אמרו 'לחיים', המשיך הרבי ואמר: 
ובמיוחד  בשמחה,  להיות  צריכה  אורחים  "הכנסת 
ולכן  תש"נ,  שנת  של  כסלו  בחודש  נמצאים  כשאנו 
שינגנו כעת ניגון של שמחת תורה, כיוון שחודש כסלו 
הוא החודש השלישי מחודשי החורף הקשור עם חודש 
השלישי דחודשי הקיץ – סיון, שבו ניתנה תורה. ובכלל, 
שהרי  בשמחה,  להיות  כדי  לסיבות מיוחדות  צורך  אין 
ושאר  וגו'  לפניך'  אני  'מודה  יום  בכל  אומר  יהודי  כל 

ברכות השחר על חסדי ה'".

שיחה ב'
המהפכות  על  באריכות  הרבי  דיבר  השנייה  בשיחה 
ויפן,  הודו  סין,  ברוסיה,  תבל:  ברחבי  המתחוללות 
שלמרות שקורים שינויים אדירים הקשורים עם מאות 
על  מתרחשים  אינם  הם  עם-כל-זה  אנשים,  מיליוני 

שלום,  של  באופן  אלא  חס-ושלום,  דמים  שפיכות  ידי 
ושינויים אלו אירעו דווקא בשנים האחרונות ובמיוחד 

השנה שהיא שנת נסים.
ואף שיהודי יכול לטעון: מה לי ולענייני העולם, הרי 
 – בזה  וכיוצא  התורה  בלימוד  שקוע  להיות  צריך  אני 
בגדלות  הכרה  לידי  מביאים  אלו  עניינים  מקום  מכל 

הבורא שהוא כל יכול.
שלפני  מובא  ובמדרשים  סוטה  במסכת  לכך:  ונוסף 
 – העולם  בכל  גדולים  שינויים  יהיו  המשיח  ביאת 
והשינויים הנ"ל מראים שאנו נמצאים ממש לפני ביאת 
דמים  שפיכות  היה  לא  ניסי  שבאופן  (אלא  המשיח 

במהפכות אלו).
בשמחת  ושמחו  "שישו  שר  הקהל  זו  שיחה  אחרי 

הגאולה". הרבי עודד בעיקר בתנועות עזות בראשו.

שיחה ג'
שאף  העולמי,  השלוחים  כינוס  הסתיים  אלו  בימים 
עם-כל-זה  העולם,  מכל  אנשים  ריבוי  בו  שהשתתפו 
העולם  שגם  פועל  וזה  כינוס,  של  באופן  יחד  התאחדו 

כולו יהיה באחדות גמורה.
ואף שזוהי 'בטלנות' לכאורה לומר שכינוס השלוחים 
ידוע  הרי  מקום  מכל  העולם,  כל  על  פועל  העולמי 
"אסתכל  מהתורה  משתלשל  בעולם  שקורה  דבר  שכל 
שהמהפכות  כך,  כדי  ועד  עלמא",  וברא  באורייתא 
בסוג  גם  אלא  המדבר,  בסוג  רק  לא  היו  שבעולם 
אדמה  רעידות  היו  שלאחרונה  כפי   – ובדומם  הצומח 
רבים ברחבי העולם – וגם בכך הראה הקב"ה את חסדי 

«

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ



«

הסתלקות אדמו"ר האמצעי
יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי. נסתלק בדיוק כשנמלאו לו חמישים וארבע שנים, ביום ד' לפנות בוקר, 

ומנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין פלך צ'רניגוב. שם בנו אוהל ולידו בית הכנסת להתפלל בו. 
 מסופר שלפני הסתלקותו ביקש שילבישו אותו בגדי לבן, והתחיל להגיד דברי תורה בקול ברור, ואמר חסידות 
על הפסוק "אחרי ה' תלכו" וכשסיים את דבריו, לפני עלות השחר, במלים: "כי עמך מקור חיים מחיי החיים" 

יצאה נשמתו. 
עשה  הקנטוניסטים)  (גזירת  הצבא  לעבודת  היהודים  צעירי  לקיחת  אודות  על  המלך  פקודת  כשנתפרסמה 
מסעו לבקר את ציון הוד כבוד קדושת אביו בהאדיטש. במהלך נסיעתו חזרה לליובאוויטש נחלה, ולכן נקבר 

בבית העלמין שבניעז'ין. 
(בית רבי ע' קב ואילך)

מסופר גם שכ"ק אדמו"ר האמצעי היה אומר תמיד, שהוא ירא משנת תקפ"ח, שמרומזות גזירות על שנה זו, 
ורמז בזה לחסידים על דבר הסתלקותו. 

(ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' 131)

 יום גאולתו הראשון י' כסלו שהיה צריך להיות יום חג ומועד, נהפך ליום אבל כבד לחסידים ולכלל ישראל.

תקפ"ח

י' 
כסלו

בשורת הגאולה של אדמו"ר 
האמצעי

האמצעי אדמו"ר  כ"ק  נתבשר  בו  יום 
על שחרורו ממאסרו. היה זה בש"ק פ' 

ַוֵיֵצא, בשעת מנחה. 
הגיעה  הגאולה  שבשורת  מסופר   
עמד  האמצעי  אדמו"ר  שכ"ק  בעת 
ואמר חסידות על המלים "אתה אחד". 
באמצע הפסיק ואמר: "שא, פנו מקום! 
דער טאטע איז דא" [=הס, ַפנו מקום, 

אבא נמצא כאן]...
(בד קודש ע' 22 בהערה)

היתה  שהגאולה  מציין  רבי'  ב'בית 
בשעה שאמר הפסוק בתהילים "פדה 
בשלום נפשי", אבל לפי המסורת בבית 
בשבת  היתה  הגאולה  בשורת   – הרב 

ט' כסלו לעת מנחה (כנ"ל). 
(שם. בית רבי ע' קא (ח"ב פ"ה).

יום פטירת דוד הרבי
יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' 
של  אחיו  שניאורסאהן,  שמואל 
יצחק  לוי  המקובל  הרה"ג  כ"ק 
(אביו של הרבי) וחתנו של הרה"ג 
הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי. 

היא  גיטל,  מרים  הרבנית  [זוגתו   
אחותה הצעירה של הרבנית חנה 

(אמו של הרבי)]
בעל  היה  מכריו  דברי  לפי 
ובקי  מחדש  נדירים,  כשרונות 

נפלא בקבלה וחסידות.
רב  היה  שמואל  רבי  הרה"ג   
השם  קידוש  על  ונהרג  בניקולייב 
בידי הנאצים. מנוחתו כבוד בעיר 

טשארזאו במדינת קירגיזיה.
 (ספר הצאצאים ע' 288. תולדות לוי יצחק 

ח"ב ע' 325)

יום גאולת אדמו"ר 
האמצעי

אדמו"ר  כ"ק  של  גאולתו  יום 
האמצעי, ממאסרו בויטבסק.

הלידה  זמן  הוא  כסלו  יו"ד    
הוא  כסלו  וי"ט  חסיד,  של 

הברית. 
(סה"ש תש"ז ע' 87)

כסלו  י"ט  אמר:  צדק  הצמח   
דפנימיות  תורה  שמחת  הוא 
התורה . . ויו"ד כסלו הוא יום 

א' דחג הסוכות.
(סה"ש תש"ד ע' 49)

 יום י' בכסלו נקבע בין חסידי 
משתה  יום  טוב,  ליום  חב"ד 
בו  אומרים  ואין  ושמחה 

תחנון. 
(אוצר סיפורי חב"ד ח"ה ע' 264)

תקפ"זתש"דתקפ"ז
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום הולדת אדמו"ר האמצעי
כ"ק  לאביו  דובער,  רבי   - האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
אדמו"ר הזקן ולאמו הרבנית סטערנא (בת הנגיד ר' יהודה לייב 

סגל מנכבדי ויטבסק ואשתו מרת ביילא).
 חתונתו של כ"ק אדמו"ר הזקן היתה בשנת תק"כ. ארבע עשרה 
שנה עברו עד שנולד לו בן זכר. לפני כן נולדו בנות. כשהיה רבנו 
הזקן אצל מורו ורבו המגיד ממעזריטש, ביקש ברכה שיוולד לו 

בן זכר. אמר לו המגיד:
"במה יזכה נער – את ארחו" (תהילים קיט, ט) – על ידי הכנסת 

אורחים זוכים שיוולד נער. 
(ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' 19)

לכ"ק  קרא  תקל"ג)  כסלו  (בי"ט  המגיד  של  הסתלקותו  לפני 
אדמו"ר הזקן ואמר לו: 

תקל"ד  כסלו  בט'  שנה  כעבור  בשמי.  אותו  וקראת  לך  יוולד  בן 
נולד כ"ק רבי דובער ו"קראתיו בשמו של מורי ורבי כפי פקודתו".
 (סה"ש תש"ג ע' 155)

כינוי המשפחה של כ"ק אדמו"ר האמצעי היה: שניאורי. 
(היום יום ז' ניסן)

 תקנ"ד  תקל"ד

ה
כסלו

ט
כסלו

נישואי הצמח צדק 
בת  עם  צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק של  חתונתו  יום 
כ"ק  בת  שניאורסאהן,  מושקא  חי'  הרבנית  דודו 
אדמו"ר האמצעי, בהיותו בגיל ארבע עשרה וחצי.
(מאמרי כ"ק אדמו"ר הזקן תקס"ד)

בשנת  היתה  שהחתונה  מובא  מקומות  [בכמה    
תקס"ג - דרך מצותיך ע' ריא]
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מספר:

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

לחתן עבור בתו הרבנית חי' מושקא. 
(ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תרסט)

סיום אמירת התניא בפעם 
השנייה

  כ"ק אדמו"ר הזקן אמר מאמר 
– והוא חלק מפרק נ"ג מהתניא, 
מאמר  אמר  כסלו  וביו"ד 
סיום   – הפעם  עוד  חסידות 
אמירת  נסתיימה  ואז  נ"ג,  פרק 

התניא. 
(היום יום ט' כסלו)

כי  השניה,  הפעם  זו  הייתה   
אמירת  סיום  היה  תק"ן  בשנת 

התניא בפעם הראשונה.

בר המצווה של אדמו"ר 
האמצעי

כ"ק  של  מצוה  הבר  יום  חגיגת 
אדמו"ר האמצעי. הודלקו נרות 
הגדול.  הכנסת  בבית  רבים 
בית  שליד  החצר  ברחבת 
נוסף  מבנה  הקימו  המדרש 
וגג,  קירות  שלשה  הוספת  ע"י 
עבור האורחים המרובים, וכ"ק 
בשמחה  היה  הזקן  אדמו"ר 

גדולה ואמר דרושי חסידות.
(ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' 31)

תקמ"זתקס"ד
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