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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת ויצא · י"א בכסלו ה'תשפ"א

א'שע"ה

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת�השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

לההההזממנתתת ההעעעררכותתתתת ופרררייטייםם 
ננוספפפפים לללחננוכככהה כנננססו לללאאתתתרר:
Mivtzoim.co.ilהזדרזו להזמין! המלאי מוגבל!

חנוכיה לרכב

ערכה 
לידידים 

ומקורבים

ערכת
יצירת
שלט

לילדים

ב"ה

כיסוי בד 
ודגלים
לרכב

ה 
דים 

רביםםםםםםםםםם

כיסוי בד 
ודגללים
לרכב

ערכת
יצירת
שלט

לילדים
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אור וחום ההתקשרות

נתינת פדיון היא לא רק בנוגע לעניינים רוחניים, אלא גם בנוגע לעניינים גשמיים, כי, אף-על-פי שרבינו 
הזקן באגרת הקודש שולל ההנהגה "לשאול בעצה גשמית כדת מה לעשות בענייני העולם הגשמי", משום 

שזהו עניין ששייך רק "לנביאים ממש", הרי, חסידים לא התפעלו מזה... והמשיכו לשאול גם בנוגע לעניינים 
גשמיים, וכך נהגו גם חסידים גדולים ביותר.

ולהוסיף, שלאחרי שיודעים מה שכתב רבינו הזקן, שמענה על עניינים גשמיים שייך "לנביאים ממש", אזי 
יודעים שהמענה של הרבי על עניינים גשמיים הוא להיותו "נביא ממש"! 

– חסידים אינם מתייראים. אם יש צורך שהרבי יהיה נביא, הרי הוא נביא, העיקר, שייתן מענה על העניינים 
שחסידים שואלים ומבקשים ממנו.

...ואף-על-פי שעכשיו הרבי הוא באופן של הבדלה ("ָאפגעטרָאגן") מהעולם, מכל-מקום, ישפיע גם גשמיות, 
וייתן כוח לעשות מהגשמיות "בית אלוקים", בבחינת "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים".

(ש"פ ויצא תשי"א, תורת מנחם תשי"א חלק ב' עמוד 107)

4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי • 11 > משיח וגאולה • 12 > עת לדעת • 14 > סוגיות בתורת רבינו 
17 > יומן מבית חיינו • 20 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
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שקיעת 
החמה

צאת 
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לפני 
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כבוד התורה

לפנינו מענה מיוחד בו מגדיר הרבי את יסוד אופן הפעולה עם הנוער בתקופתנו:
בכדי להשפיע על מי שהוא, ובפרט על הנוער בתקופתנו – צ"ל [= צריך להיות] הדבור עמו כמה פעמים 

ובפרטיות הדרושה ובאופן שהזקוק להשפעה ירגיש עצמו חפשי להתוכח ולענות וכו'.
באם מפגישים אותו עם א' [= אחד] שאינו מכירו ואין כל אפשריות הנ"ל – עלול גם, ח"ו [= חס ושלום], 

להזיק, כיון שיענה: הרי כבר נפגש וכבר שמע כו' ויצא ידי חובתו. וק"ל [= וקל להבין]. 
כאלה  למצוא  ועליו 
הנ"ל,  לאופן  שיתאימו 
ע"י  שישפיעו  ולהשתדל 

דבור פעמים רבות וכו'.
 =] עה"צ  ואזכיר  השמות 

על הציון].

חנוך לנערהכתב והמכתב 

פרשת ויצא | איפה העיקר?
בפרשיות ויצא ווישלח אנו מוצאים דבר פלא: עיקר עבודתו של יעקב היא בפרשת ויצא שבה הוא 
שלכן  גדולה –  הכי  ירידה  הייתה  שזו  הארמי,  לבן  אל  מקום",  של  אף  לחרן, "חרון  שבע  מבאר  יוצא 
פחד ונזקק להבטחת ה' "ושמרתיך וגו'", ובחרן נישא והקים את ביתו – היסוד של עם ישראל. ואפילו 
וישלח).  (בפרשת  אחיו  עשו  עם  הסיפור  החל  אז  אביו  בית  אל  לשוב  והתכונן  עבודתו  את  כשסיים 
לכאורה, עיקר הסיפור על עבודת יעקב אבינו, "בחור שבאבות", היה צריך להיות על עבודתו הקדושה 

בארץ ישראל, כפי סיפור עבודת אברהם ויצחק?!
הביאור: ידוע שמעשה אבות סימן לבנים, וסיפור 'מעשה' יעקב עם לבן ועשו הוא 'סימן' והוראה 
היא  כשהכוונה  בעולם,  לפעול  היא  יהודי  של  עבודתו  תכלית  והיא:  ישראל,  של  בעבודתם  לבנים, 
שהיהודי, יעקב, יתגבר על ההעלמות וההסתרים שמצד חומריות וגשמיות העולם ("חרנה"), ואדרבה 

– דווקא שם יקים בית בישראל, עד לאופן של "מטתו שלימה".

(שבת פרשת ויצא תשנ"ב, תורת מנחם תשנ"ב חלק א' עמוד 341)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"א בכסלו ה'תשפ"א – י"ח בכסלו ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קלג. קמג. קמד.הל' עירובין פרק ג.הלכות בכורים פרק ו-ח.י"א בכסלוו'

מ"ע פ. פא.פרק ד.פרק ט-יא.י"ב בכסלוש"ק

פרק יב. הלכות שמיטה ויובל.. בפרקים י"ג בכסלוא'
מ"ע פב. קלה. מל"ת רכ. פרק ה.אלו. פרק א-ב.

רכא. רכב.

מל"ת רכג. מ"ע קלד. פרק ו.פרק ג-ה.י"ד בכסלוב'
קמא. מל"ת רל. רלא.

מ"ע קמ. קלו. קלז. פרק ז.פרק ו-ח.ט"ו בכסלוג'
מל"ת רכד. רכה. רכו.

מ"ע קלח. מל"ת רכז. פרק ח.פרק ט-יא.ט"ז בכסלוד'
מ"ע קלט.

י"ז בכסלוה'
פרק יב-יג. שאלו שלום וגו'. ספר 

עבודה והוא ספר שמיני.. הלכות בית 
הבחירה.. בפרקים אלו. פרק א.

הל' שביתת עשור.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קסט. קע. מ"ע 
קפג. מל"ת רכח. מ"ע כ.

מל"ת עט. פ.פרק ב.פרק ב-ד.י"ח בכסלוו' 30
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דברמלכות

4

להיות מונחים בלימוד 
פשוטו של מקרא

 מדוע מעתיק רש"י גם את המילה "ויפגע" כאשר בפירושו מפרש 
רק את המילה "במקום"? • מדוע אמרה רחל "אסף ה' את חרפתי", 
והרי העובדה שיש לה רק ילד אחד חרפה היא לה?! • כאשר יהיו 

מונחים בלימוד פירוש רש"י, בנוסף לכך שיבחינו ויעוררו על קשיים 
ושאלות, ימצאו גם תירוצים ותשובות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא 

דורנו

1. "והתמיה העיקרית בזה – על ה"מערכת": תפקיד המערכת הוא – לעבור ולבקר את כל החומר שמגיע לשולחנם, ואם כן, צריכים הם, לכל לראש, 
להעיר על תירוץ והסבר, בדרך אפשר על כל פנים, על השאלות, על כל פנים בחלקן.

ואכן, לפעמים עושים כן, אבל, לעיתים נדירות, באופן היוצא מן הכלל. ויש להוסיף על דרך הצחות, שהיוצא מן הכלל גופא מלמד ומוכיח שהסדר ההפכי 
הוא בגדר "כלל", שכן, כלל שאין בו יוצא מן הכלל, אינו כלל...".

בפתח הדברים אמר הרבי:

קודש  שבת  יום  של  התוועדות  בכל  נהוג 
רש"י,  פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  לבאר 
עניין בהערות אאמו"ר, וכן עניין בשיעור היומי 

ברמב"ם.
ובהקדמה – בקשר לפירוש רש"י – שלאחרי 
ההצעה שיעוררו אודות פירושי רש"י הדורשים 
(כדי  אודותם  דובר  לא  שעדיין  והסבר  ביאור 
לחסוך את החיפוש כו'), התחילו אמנם לשאול 
עליהם  ותבוא  רש"י,  בפירוש  שאלות  ריבוי 
שמסתפקים  גדול  הכי  לפלא  אבל,  ברכה, 
כפי  תירוץ;  למצוא  מנסים  ולא  בשאלות,  רק 
והן  כאן  לאור  היוצאים  (הן  בקובצים  שרואים 
ריבוי  שכותבים  הקודש)  בארץ  לאור  היוצאים 
שאלות,  שלושים  כלל.  תירוצים  ללא  שאלות, 

ותירוצים – אפילו לא אחד!
בפירוש  נזכר  האמורה  שבהצעה  משום  וכי 
נתפרש  ולא  רש"י,  בפירוש  שאלות  אודות  רק 
 – תירוץ  למצוא  ולהתייגע  לחשוב  גם  שכדאי 
אשר לכן "אסור" "חס ושלום" שיופיע גם איזה 

"תירוץ", על קושיא אחת על כל פנים מבין כל 
שלא  מכיוון  וכי  והקושיות?!...  השאלות  ריבוי 
לא  עדיין   – תירוצים  דבר  על  בפירוש  נזכר 
שאלה  על  תירוץ  גם  למצוא  שינסו  הזמן  הגיע 

וקושיא?!...
ולפלא הכי גדול:

שונים  לסוגים  שייכים  השאלות,  כותבי 
מתחילים  ישנם   – התורה  וידיעת  בלימוד 
שאוחזים  ישנם  הלימוד,  בהתחלת  שאוחזים 
לא  כן,  ואם  כו'.  לגדולים  עד  הלמוד,  באמצע 
"מתחילים"  ששואלים  השאלות  שמכל  ימלט 
בלימוד – הרי אלו שאוחזים בדרגא נעלית יותר 
יוכלו  לא  שיבה,  בעלי  ליהודים  עד  בלימוד, 
אחת,  שאלה  על  הפחות  לכל  תירוץ  למצוא 
בה בשעה שמדובר אודות לימוד פירוש רש"י, 

פשוטו של מקרא, השייך ל"בן חמש למקרא"!1
בלימוד  מונחים  שלא   – היא  זה  לכל  הסיבה 
שישאלו  כשמבקשים  ובמילא,  רש"י!  פירוש 
מידי;  לא  תו  אבל,  שאלות,  שואלים   – שאלות 
במקום   – רש"י  בפירוש  שאלה  כשמוצאים 
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תירוץ,  למצוא  גם  יכולים  אולי  לחשוב 
מחפשים מיד שאלה נוספת2!

על  רש"י  בפירושי  עוסקת  שלפנינו  השיחה 
פסוק  ל'  ובפרק  י"א,  פסוק  כ"ח  בפרק  הפסוקים 

כ"ג.

פרק כ"ח פסוק י"א:
ַוִּיַּקח  ֶמׁש,  ַהּׁשֶ ָבא  ִּכי  ָׁשם,  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  "ַוִּיְפַּגע 
ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו, ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום 

ַההּוא".
באיזה  הכתוב  הזכיר  לא  במקום:  ויפגע 
אחר,  במקום  הנזכר  במקום  אלא  מקום, 
הוא הר המוריה שנאמר בו (לעיל כב ד) וירא 

את המקום מרחוק:
(שם  ביריחו,  ופגע  ז)  טז  (יהושע  כמו  ויפגע: 
יט יא) ופגע בדבשת. ורבותינו פירשו: לשון 
בי,  תפגע  ואל  טז):  ז  (ירמיה  כמו  תפלה, 
ולמדנו שתקן תפלת ערבית. ושנה הכתוב 
ולא כתב ויתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, 

כמו שמפורש בפרק גיד הנשה (חולין צא ב):

פרק ל' פסוק כ"ג:
ֶאת  ֱא-ִהים  ָאַסף  ַוּתֹאֶמר:  ֵּבן,  ַוֵּתֶלד  "ַוַּתַהר 

ֶחְרָּפִתי".
וכן  תראה  שלא  במקום  הכניסה  אסף: 
ולא  יט)  ט  (שמות  חרפתנו,  אסף  א)  ד  (ישעיה 
יאסף הביתה, (יואל ד טו) אספו נגהם, (ישעיה 

ס כ) וירחך לא יאסף, לא יטמן:

א
נתעכב  הרי,   – בפרשתנו  רש"י  לפירוש  בנוגע 

על כמה פירושי רש"י שהעירו אודותם:
"ויפגע  הפסוק3  על   – הפרשה  בהתחלת  א) 

במקום":

מכתיבת  ימנעו  לא  "בוודאי  ואמר:  חייך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   .2
בקשר  בהתוועדות  לומר  מה  אפשרות  בידי  להשאיר  כדי  תירוצים 
עדיין  אוכל  השאלות,  את  שיתרצו  לאחרי  גם  שכן,   – רש"י  לפירוש 

למצוא משהו...".
3. כח, יא.

במקום",  "ויפגע  התיבות  את  מעתיק  רש"י 
אלא  מקום,  באיזה  הכתוב  הזכיר  "לא  ומפרש: 
המוריה,  הר  הוא  אחר,  במקום  הנזכר  במקום 

שנאמר בו4 וירא את המקום מרחוק".
 והעירו בכמה קובצים אודות השאלה הרגילה 
להעתיק  רש"י  של  שדרכו   – באלה  בכיוצא 
מהפסוק רק את התיבות שמפרשן, ובנידון דידן, 
מפרש תיבת "במקום" ("לא הזכיר הכתוב באיזה 
תיבת  גם  מעתיק  ואף-על-פי-כן,  כו'"),  מקום 

"ויפגע".
ויש להוסיף עוד נקודה עיקרית (שלא שמו לב 
מעתיק  מדוע  רק  לא  היא  שהשאלה  אודותה), 
שבגלל   – מזה  יתירה  אלא  "ויפגע",  תיבת  רש"י 
הפירוש  את  מקדים  "ויפגע",  תיבת  העתקת 
תיבת "ויפגע" בדיבור  במקום" לפירוש  ד"ויפגע 

המתחיל שלאחרי זה:
כאשר רש"י חוזר וכופל תיבה מסוימת בדיבור 
המתחיל בפני עצמו, מפני שמבאר הן את כללות 
זו,  תיבה  של  הפרטי  הפירוש  את  והן  העניין 
וכיוצא בזה – יש מקום לשקלא וטריא מי קודם 

למי. 
המתחיל  בדיבור  היה  אילו  דידן,  ובנידון 
הראשון פירוש גם בתיבת "ויפגע", אין להקשות 
ואחר  במקום",  "ויפגע  תחילה  מפרש  מדוע 
מכיוון  אמנם,  עצמה;  בפני  "ויפגע"  תיבת  כך 
את  רק  רש"י  מבאר  הראשון  המתחיל  שבדיבור 
בתיבת  מאומה  מבאר  ואינו  "במקום",  תיבת 
היינו,  הסדר,  את  להפוך  צריך  היה   – "ויפגע" 
תיבת  כך  ואחר  "ויפגע",  תיבת  תחילה  לפרש 

"במקום" – באיזה מקום?!
ונמצא, שהעתקת תיבת "ויפגע" נוגעת (לא רק 
לכלל שדרכו של רש"י להעתיק רק את התיבות 
בפירוש  הדברים  לסדר  גם  אלא)  שמפרשם, 
פירוש  את  להקדים  צריך  היה  שלכאורה,  רש"י, 
תיבת "ויפגע", אלא אם כן נאמר שפירוש תיבת 
"במקום" (בדיבור המתחיל הראשון) נוגע וקשור 
כפי  רש"י,  העתיקּה  שלכן  "ויפגע",  לתיבת  גם 

שיתבאר לקמן.
ב) בפסוק5 "ותאמר אסף אלוקים את חרפתי" – 

4. וירא כב, ד.
5. ל, כג.
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בנוגע ללידת יוסף:
רש"י מפרש: "אסף, הכניסה במקום שלא תראה, 
וכן אסף חרפתנו6, ולא יאסף הביתה7, אספו נגהם8, 

וירחך לא יאסף9, לא יטמן".
ושאלו על זה: א) מדוע צריך רש"י להביא ארבע 
ראיות מארבע פסוקים, ב) מדוע מביא רש"י ארבע 

פסוקים אלו שלא כסדר הכתובים?
לכללות  בנוגע  עיקרית  שאלה  להוסיף  ויש 
לבן  בפשטות  מובנת   – "אסף"  תיבת  (ג)  הפירוש: 
הצורך  ומהו  הקודש,  לשון  שיודע  למקרא  חמש 
"הכניסה  הפירוש  (ד)  זו,  תיבה  בפירוש  בכלל 
זה  מלשון  שהרי  תמוה,   – תראה"  שלא  במקום 
משמע שישנו עדיין עניין של חרפה, אלא שנמצאת 

במקום שאינו נראה.

וכפי שיתבאר לקמן.

ב
"ויפגע  בפסוק   – רש"י  בפירוש  הביאור   [...]

במקום":
פתח,  (בניקוד  ש"במקום"  מפרש  רש"י  כאשר 
ה"מקום  הוא  הידוע)  המקום  הידיעה,  ה"א  כמו 
הנזכר במקום אחר... הר המוריה, שנאמר בו וירא 
למקרא,  חמש  הבן  שואל   – מרחוק"  המקום  את 
לשם מה צריכים לחפש ראיות ממקום אחר כאשר 
הדבר מפורש בכתוב: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך 
(בצאתו  ומיד  ותיכף  לחרן"10,  ללכת  "יצא  חרנה", 
המקום  כלומר,  במקום",  "ויפגע   – שבע)  מבאר 

שפוגעים בו ביציאה מבאר שבע ללכת לחרן?!
(במקום)",  "ויפגע  תיבת  גם  רש"י  מעתיק  ולכן, 
ומפרש, "לא הזכיר הכתוב באיזה מקום" (אף שאין 
דרכו להקדים השאלה, כי אם, להתחיל את פירושו 
במקום",  בכתוב "ויפגע  שנאמר  אף  כלומר,  מיד), 
הרי  שבע,  מבאר  ביציאה  שפוגעים  במקום  היינו, 
שישנם  מכיוון  בדיוק,  מקום  איזה  ברור  לא  עדיין 
הרי  שבע,  לבאר  בסמיכות  שהם  מקומות  כמה 
שישנם  מכיוון  בדיוק,  מקום  איזה  ברור  לא  עדיין 

6. ישעיה ד, א.

7. וארא ט, יט.
8. יואל ד, טו.

9. ישעיה ס, כ.
10. פירוש רש"י על הפסוק.

כמה מקומות שהם בסמיכות לבאר שבע. ועניין זה 
למדים מ"מקום הנזכר במקום אחר... הר המוריה, 

שנאמר בו וירא את המקום מרחוק".
ועל פי זה מתורצת שאלה נוספת: מהי ההוכחה 
וירא  בו  שנאמר  המוריה  "הר  על  קאי  ש"במקום" 
(בה"א  "המקום"  הלשון  הרי  מרחוק",  המקום  את 
הידיעה) מצינו גם בנוגע לחברון, "אל המקום אשר 
עמד שם את פני ה'"11, ועל דרך זה למקום המזבח 
בין  אהלה  שם  היה  אשר  "המקום  אברהם,  שבנה 
בית א-ל ובין העי"12, וכיוצא בזה – מכיוון שצריך 
ב)  שבע,  לבאר  בסמיכות  א)  שהוא  מקום  להיות 

ובכיוון לחרן].
ואם ישאלו, שהרי הר המוריה רחוק מבאר שבע – 
הרי [נוסף לכך שלכל לראש יש לברר מהו המרחק 

המדוייק כו'] רש"י ממשיך ש"קפצה לו הארץ".
ד"ויפגע  הפירוש  הקדמת  גם  מתורץ  זה  פי  ועל 
במקום" לפירוש ד"ויפגע" – מכיוון שתחילה מפרש 
רש"י את כללות העניין ד"ויפגע במקום", בהמשך 
היינו,  חרנה",  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ל"ויצא 
בהר  פגע  לחרן  ללכת  שבע  מבאר  יצא  שכאשר 
של  הפירוש  את  לבאר  ממשיך  כך  ואחר  המוריה, 

תיבת "ויפגע".
ויש להוסיף, שכל העניין בא בהמשך אחד, באותו 
לחרן,  ללכת  יצא  חרנה,  "וילך   – המתחיל  דיבור 
הוא  אחר  במקום  הנזכר  במקום  במקום...  ויפגע 
בארוכה),  (כנ"ל  הארץ"  לו  שקפצה  המוריה...  הר 
התיבות  את  משבץ  שרש"י  פעמים  כמה  כמדובר 
שה"בחור-הזעצער"  אלא,  פירושו,  בתוך  שבכתוב 
סידר תיבות אלו באותיות גדולות, בחושבו, שכאן 

מתחיל ד"ה בפני עצמו. 

ג
 הביאור בפירוש רש"י – בתיבת "אסף":

הפסוק  את  לומד  למקרא  חמש  הבן  כאשר 
מתעוררת   – חרפתי"  את  אלוקים  אסף  "ותאמר 
בן"  ש"ותלד  לאחרי  גם  הרי  פשוטה:  שאלה  אצלו 
נשי  לשאר  ביחס   – חרפה  של  עניין  עדיין  נשאר 
יעקב, לא מיבעי ביחס ללאה שיש לה שישה בנים, 
שיש  השפחות,  וזלפה,  לבלהה  ביחס  אפילו  אלא 

11. וירא יט, כז.
12. לך לך יג, ג.
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לכל אחת שני בנים, ואילו לרחל יש רק בן אחד?!
במקום  הכניסה  "אסף,  לפרש  רש"י  צריך  ולכן, 
שלא תראה", היינו, שאמנם נשאר עדיין עניין של 

חרפה, אלא, שאינה נראית.
וההסברה בזה – בפשטות:

ילדים  בלי  לבדה,  תמיד  אותה  שרואים  אישה 
ילדים.  לה  שאין  הכול  יודעים   – אחריה  שכרוכים 
ילד  אפילו  ילד,  עם  אותה  רואים  כאשר  אמנם, 
אחד – לא יודעים אם הוא הילד היחידי, שהרי יתכן 
שיש לה עוד ילדים, שישה בנים, ואפילו שנים עשר 
מהם  חלק  כולם,  עם  הולכת  שאינה  אלא,  בנים, 
ב"חדר", חלק מהם עסוקים במשחקיהם או ישנים 

(ועוד "מאה" תירוצים כיוצא בהם).
היו   – רחל  נפקדה  שלא  זמן  כל  דידן:  ובנידון 
החרפה  ובמילא,  ילדים,  לה  שאין  הכול  רואים 
היא באופן הגלוי והנראה; אמנם, לאחרי שנפקדה 
לה  שיש  (מפני  שנשארת  החרפה  אזי   – בן  וילדה 

בן אחד בלבד) היא "במקום שלא תראה", כאמור, 
שגם כאשר רואים אותה עם ילד אחד, ייתכן שיש 

לה עוד ילדים בבית כו'.
פסוקים,  מארבעה   – לדבר  ראיה  רש"י  ומביא 
גופא  תראה  שלא  במקום  החרפה  באספת  שכן, 
ישנם ארבעה אופנים, כבארבעת הפסוקים שמביא 
בהתאם  אם,  כי  הכתובים,  כסד  שלא  ומביא  רש"י; 

לסדר ארבעת האופנים של אספת החרפה.
פרט  את  למצוא   – עוד"13  ויחכם  לחכם  ו"תן 
שבארבעת  החרפה  אופני  בארבעה  החילוקים 

הפסוקים, ואיזה מהם שייכים לנידון דידן כו'.

(משיחת שבת פרשת ויצא, י"א כסלו ה'תשמ"ז. תורת מנחם 
התוועדויות ה'תשמ"ז חלק א עמ' 579 ואילך, 584 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

13. משלי ט, ט.

סיכום
א) "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם": רש"י מעתיק את המילים "ויפגע במקום" 
ומפרש: "לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא במקום הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה, שנאמר בו וירא 

את המקום מרחוק".
צריך להבין: בדבריו מפרש רש"י רק את המילה "במקום", מדוע אם כן הוא מעתיק בפסוק גם את המילה 

"ויפגע"?
ב) "ויזכור אלוקים את רחל... ותהר ותלד בן, ותאמר אסף ה' את חרפתי", בפירוש רש"י: "אסף, הכניסה 
צריך  יטמן".  לא  יאסף,  לא  וירחך  נגהם,  אספו  הביתה,  יאסף  ולא  חרפתנו,  אסף  וכן  תראה,  שלא  במקום 

להבין: מדוע צריך רש"י לפרש את המילה "אסף", הרי היא מובנת לבן חמש למקרא?
הביאור:

א) זיהוי ה"מקום" כהר המוריה נובע מעצם העובדה שיעקב "פגע" במקום בלכתו מבאר שבע לכיוון חרן 
– הר המוריה שנמצא בין באר שבע לבין חרן. ההולך מבאר שבע לחרן עובר ו"פוגע" בהר המוריה.

אלא, שישנם עוד אתרים ומקומות בדרך מבאר שבע לחרן, ולפיכך, כדי לזהות את המקום כ"הר המוריה", 
יש צורך גם בראיה מהכתוב "וירא את המקום". כיוון שהלימוד שה"מקום" הוא "הר המוריה" נלמד (גם) 

מהמילה "ויפגע", מעתיקּה רש"י בפירושו.
ב) גם לאחר שנולד יוסף נותרה חרפה לרחל, שכן היה לה רק בן אחד, פחות משאר נשי יעקב. לפיכך, 

מפרש רש"י שאכן החרפה לא התבטלה אלא "הכניסה במקום שלא תראה":
עד שנולד יוסף הייתה חרפת רחל גלויה, לא היו ילדים בקרבתה והיא זוהתה מייד כעקרה. עתה, כשנולד 
יוסף, חרפתה נסתרת – רק בני משפחתה מודעים לכך שרק ילד אחד יש לה, שאר הרואים סבורים שבוודאי 

יש לאישה זו ילדים נוספים אלא שעתה אינם נמצאים לידה. אמנם יש "חרפה" אך היא אינה גלויה לכל.
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הרבי וגדולי ישראל
כך הרגיע הרבי את הרבנים הראשיים לארץ-הקודש בחורף תשד"מ בקשר 
כיצד  • ל'חוויית' היציאה לראשונה מהארץ – פרטים חדשים בפרסום-ראשון
על  • הגיב הרבי בתשמ"ט לבקשת רבם של יהודי איראן בארצות-הברית
פנינים מ'יחידות'  • איזה רש"י שוחח הרבי עם הרב אלי' הכהן שאר-ישוב?
הגרש"ב ליברמן מאנגליה, תלמידו של הגאון רבי מנחם זעמבא (הי"ד) 

בתחילת קיץ תשכ"ז

הרבי מרגיע אודות קשיי ה"יציאה" 
מארץ-ישראל לחו"ל

לארץ- הראשיים  הרבנים  ביקרו  פעמים  ארבע 
זצ"ל  אליהו  מרדכי  הרב  הגאונים  הרבי.  אצל  הקודש 
בשנים  יחד  ביקרו  זצ"ל  שפירא  הכהן  אברהם  והרב 
תשד"מ, תשמ"ו ותשמ"ט וזכו ליחידויות נרחבות – עם 
מלוויהם 'ברוב עם'. ל'יחידות' הראשונה בשנת תשד"מ 
שהו  במהלכה  שעה,  רבעי  שלושת  של  תוספת  הייתה 
הרבי,  עם  ממש  ב'יחידות'  לבדם  הראשיים  הרבנים 
מרדכי  להרב  נוספת  יחידות  הייתה  תשנ"ב  ובשנת 
הרבי,  על-ידי  הוגהו  האחרונות  שלוש   - זצ"ל.  אליהו 

וכולן נדפסו בסדרת 'התוועדויות' (ע"י הנחות בלה"ק).
להלן נביא פנינים מה'יחידויות' עצמן (קטעים שנשמטו 

ברשימות) ואפיזודות סביבן.

אצל  הרבי  התעניין  תשד"מ  בשנת  הראשון  בביקור 
הרבנים אודות תחושתם בקשר ליציאה מארץ ישראל 
ציינו  כשהם  גדולה").  חוויה  זו  הסתם  ("מן  לחו"ל 

שהדבר קשה עליהם מאד – הרגיעם הרבי באומרו:
התחלות  ו'כל  ראשונה  בפעם  מתחיל  ענין  כל 
קשות'. והרי ממילא ("בין כך ובין כך") יציאתכם היא 

לפחות משלושים יום!
חו"ל  בני  של  ביקורים  שגם  סבור,  לשיטתו,  [הרבי 
בארץ-ישראל צריכים להיות לתקופה קצרה משלושים 
יום, כדי שלא תיווצר 'שאלה' על היציאה חזרה מארץ-
ישראל (השווה: רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ט הי"ב. שו"ע יורה-
דעה סרנ"ו ס"ה. שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ה) – כי שלושים יום 

הופכים את הנוסע ל"תושב"].

יעקב אבינו וה'עולים החדשים'
אותו  שאמר  דברים  ציין  אליהו  מרדכי  כשהרב 
מארץ  יצא  אבינו  "יעקב  דבדיחותא':  כ'מילתא  ערב 
ישראל לבדו, הביא 'עולים' וחזר לארץ ישראל עם עוד 

אנשים...", הגיב הרבי:
מקנה.  ואפילו  וטף,  נשים  גם  אלא  אנשים,  רק  לא 
החידוש שבזה, שהיה זה בחינת יתרון האור מן החו־

שך, שדווקא בחו"ל בנה ביתו וכו'.
בהמשך דבריו התבטא הרבי:

בפוליטיקה,  עוסק  שהנני  בטענות  יבואו  מעט  עוד 
"כפיה  כהלכה",  "גיור  ענין  את  הזכרתי  כבר  שהרי 

דתית" ו"דמוקרטיה"!...

לימוד זכות לצד חובת מחאה
עיקר השיחה נסובה אודות חשיבות לימוד פנימיות 

התורה. הרבי התבטא, בין השאר:
לשער  ויטאל  חיים  הרב  הקדמת  את  כשקוראים 
ההקדמות בה כותב שלפני ביאת משיח נדרש ללמוד 
שנה  מאתיים  שלפני  למרות  הרי  התורה,  פנימיות 
(בזמן הגר"א) אולי הייתה הצדקה למיעוט לימוד הנ־

סתר, הרי בזמננו זה אין כל הצדקה לכך.
"יכול  ואמר:  זכות  ללמד  ביקש  אליהו  מרדכי  הרב 
בקלות  הפשט  את  הבינו  קודמים  שבדורות  להיות 
נסתר,  ללימוד  זמן  יותר  להם  והיה  יותר,  ובמהירות 

בעוד עתה, כשנתמעטו הלבבות, אין זמן לכך".
הרבי הגיב על-כך:

נגלה  לומדים  שלא  הזמן  כל  את  מנצלים  היו  אם 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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ללימוד קבלה, היו 'למדנים' גדולים יותר בקבלה, מב־
נגלה...

כשהרבי הזכיר את חובת המחאה – הוא התבטא: 
ישנה גמרא מפורשת בנגלה דתורה במסכת שבת 

"אם לפניך גלוי להם מי גלוי"?!
הרב אליהו הגיב: "הש"ס זה לא נגלה – לפי האריז"ל 

גם הש"ס הוא חלק מהסוד, חלק מהקבלה".
הרבי:

שב־ נגלה  של  חלק  היא  הרי   – שבת  מסכת  אבל 
שבתורה  האגדה  בחלק  היא  זו  סוגייה  אמנם  תורה. 
[=הקרובה לסוד (ראה תניא אגרת-הקודש סימן כג – קלז, א)], 
אבל לפועל מענין זה גופא נלמדת הלכה בנוגע למ־
מחאה  בהלכות  גדול  כלל  מחאה,  מצות  לגבי  עשה 
לפניך")  ("גלוי  ידועים  הדברים  הקב"ה  שלפני  שאף 
הרי מכיוון שלפנינו אין הדבר גלוי ("להם מי גלוי?!") 
כל  על  זכות  ללמד  זה)  עם  וביחד  (להוכיח  צריכים 

אחד ואחד מישראל!...

שכל יהודי יהיה תלמיד-חכם
בין השאר התבטא הרבי:

תלמיד־ יהיה  מישראל  אחד  שכל  החשש,  מהו 
חכם? אין בכך כל חשש. אדרבה, אפילו יהודי פשוט 
בת־ לשבח  עלינו  (לפני  בתפילתו  מסיים  כשמתפלל 
פילת שחרית) התיבות "תלמידי חכמים מרבים שלום 
בעולם", ואחר-כך אומרים קדיש דרבנן... ועוד זאת, 
של  פירוש  מרבו  למד  אפילו  הוא  חכם'  'תלמיד  גדר 

"זוהמא ליסטרין" (בבא מציעא לא, א).

מנהג בזמנים קדומים
עוד הזכיר הרבי בין השאר:

לר־ שבנוסף  קדומים,  בזמנים  מנהג  היה  כמדומה 
בנים המקומיים בכל עיר ועיר היה רב המדינה (בא־
שכנז, לדוגמא) וכשהיה מבקר בעיירות, היה מקפיד 
המרא   - המקומי  הרב  בבית  נימוסין  ביקור  לערוך 

דאתרא.

על הספר 'פנים יפות'
הרבי  יפות'.  'פנים  הספר  אודות  בהרחבה  דובר 
ציין, כי המחבר (רבי פינחס הורביץ, בעל ה'הפלאה') 
שהצמח- ממעזריטש,  המגיד  הרב  של  תלמידו  היה 
צדק מביאו פעמים רבות בדרושי חסידות ("כך כתוב 
בספר פנים יפות") ושהיה חברו של אדמו"ר הזקן בעל 

התניא.
הרבי:

בספר 'פנים יפות' יש הרבה עניני נגלה, פשט [הרבי 

הסכים עם דברי אחד הנוכחים שה"פנים יפות" מרבה 
לחדש הלכות מפירושי הפסוקים] ואף רמזים וסודות 

כו' יש בו.
יפות'  'פנים  בספר  כי  סיפרו  הראשיים  הרבנים 
ספריו  את  שלומדים  אף  בישיבות,  כיום  לומדים  לא 

'המקנה' ו'הפלאה'.
תשמ"ט  אייר  בחודש  התקיים  השלישי  הביקור 

('התוועדויות תשמ"ט' כרך ג' עמ' 146-127).

בתחילת אותו ביקור פנה אל הרבי הרב מנחם מרקוס 
(ז"ל) ששימש באותה תקופה כנציג הרבנות הראשית 
לרבי  ואמר  הביקור,  את  שאירגן  ומי  בארצות-הברית 
(באידיש): "אני שמח מאד שיכולתי להביא עוד-הפעם 

את שני הרבנים מארץ-ישראל".
תגובת הרבי הייתה: 

שיהיו, אפוא, רק בשורות-טובות כפליים לתושיה, 
ושניפגש בעוד הזדמנויות טובות.

שלש  לפני  התקיים  הקודם  הביקור  "כן,  הנ"ל: 
שנים!...".

הרבי:
הגמרא אומרת כי "חד מינייהו (מבני ארץ ישראל) 
עדיף כתרי מינן (מבני חו"ל)", על-אחת-כמה-וכמה 
לארץ-יש־ ארץ-ישראל  בני  רבנים  שני  של  בשובם 

ראל - כפליים לתושייה.
הנ"ל הציג את בנו ואמר: "זהו בני (ר' נחום), בפעם 

הקודמת הרבי בירכו כאשר קיבל סמיכה".
הרבי:

 אם-כן חלפו שלוש שנים. אזי יש לו, אפוא, כבר 
שלוש שנות חזקה (בהוראה).

הנ"ל: "זהו בני השני המתעתד לקבל סמיכה השנה".
צריכה  סמיכה  והרי  טובות,  בשורות  שיהיו  הרבי: 

להיות בכל כוחו.

•••

בשיחה  יז  באות  פרטים  כמה  להוסיף  הראוי  מן 
המוגהת, קודם המילים "הרב שפירא שליט"א".

הרב יעקב שפירא [שליט"א] מסר לרבי פתק. הרבי 
והוסיף  ברכו.  הרבי  השיב.  והוא  הפרטי  לשמו  שאל 

ואמר:
שדובר  כפי  הטובים  הדברים  כל  אפוא,  בידכם, 

קודם בנוגע ליעקב.
אביו, הגר"א שפירא [זצ"ל] ציין שהוא ר"מ בישיבה, 

והרבי הגיב: 
גם ר"מ בישיבה וקרוי על-שם יעקב שקשור בתו־

24
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(והמשיך כנדפס), וסיים בברכה: "בשורות טובות  רה!
והצלחה רבה".

רב  אזרחייאן,  ידידיה  הרב  פנה  הביקור  בסיום 
הביקור)  בתחילת  הוצג  (הוא  פרס  יוצאי  של  הקהילה 
ייטמעו  שלא  שלנו  לקהל  הרבי  "ברכת  את  וביקש 

[=יתבוללו] חס-ושלום בגויים".
תגובת הרבי הייתה:

חס ושלום!
וכ'עצה' העניק לו הרבי: 

להוסיף בלימוד התורה!... 
בשורות  העסק...  "יקשר  המוגה:  בקטע  [ראה 

טובות"].
הרב  (אולי  הנוכחים  אחד  הודה  הביקור  לסיום 

מרקוס) ואמר לרבי:
"קיבלנו מהרבי שפע ברכות ובעזרת-השם יתקיימו".

הרבי: 
שנאמר  וכמו  ממש,  בקרוב  שיתקיימו  צריך  אבל 

לפני זה - ותיכף ומיד ממש.
אחד הנוכחים אמר: "בכפילות ובשלימות".

הרבי: 
בשורות-טובות, הצלחה רבה.

רש"י שדובר בו במהלך "יחידות"
בהתוועדות שבת קודש פרשת וישלח תשמ"ג ביאר 
הרבי איך שני העניינים "לשפוט את הר עשו" ו"והיתה 
בתיבת  ברש"י  הפירושים  לשני  תואמים  המלוכה"  לה' 

"וישקהו" (וישלח לג, ד).
ואנ"ש  התמימים  הערות  בקובץ  הכותבים  כשאחד 
לצד  הרבי  ציין  רצא)  (בגליון  זאת  הזכיר  מאריסטאון 

התיבות "בהתוועדות דש"פ וישלח":
בארוכה בשיחת הר"ר שאר ישוב הכהן ('והאר עינינו 

בתורתך' עמ' קפו).

בארוכה  על-כך  שוחח  כי  ציין  הרבי  כלומר: 
כשנכנס  ישוב,  שאר  הכהן  אליהו  הרב  עם  (בהרחבה) 
הי'  תשמ"ג  כסלו  בחודש  שנה  באותה  (אכן  ל'יחידות' 

ב'יחידות').

יחידות עמוסה בענייני תורה עמוקים
להלן קטעים מ'יחידות' של הרה"ג הרה"ח ר' שמחה 
בונים ליברמן (ז"ל) – תלמיד הגאון רבי מנחם זעמבא 

הי"ד ועוד גדולי פולין – בתחילת קיץ תשכ"ז:

א) דובר באריכות אודות ה'חקירה' שהרבי הזכיר לא 
תשכ"ז  הגדול  לשבת  הכוונה  בהתוועדות (אולי  מכבר 
– ראה 'תורת מנחם' כרך מט עמ' 280), אודות סימני 
טהרה – האם עניינם הוא בירור, כלומר, הם אינם אלא 
בסך-הכל סימן בעלמא שאנו נדע אם דבר פלוני – חיה 
הגורמים  עצמם  הם  שהם  או  טהור,  הוא   – בהמה  או 

ופועלים ובעצם הרי הם סיבת הטהרה.
"זאת  בעיקר  אך  להלכה,  מינה  נפקא  כמה  בזה  ויש 
מהם  ללמוד  בהכרח,  וממילא  אפשר,  אדם",   – התורה 
בעבודת האדם לקונו כהציווי "אני נבראתי לשמש את 

קוני".
ופוסקים  בש"ס  דעות  כמה  הזכיר  שליט"א  [האורח 

וכן ממה שרשם בספריו כו' ופלפלו בזה].
ב) בעניין השפעת התורה על מציאות העולם – נדפס 

.-426 (מכבר) בספר 'מקדש מלך' כרך ב' – עמ' 425
ג) שאלה: הסמ"ג כותב "כי יותר חפץ הקב"ה באדם 
נצטוו  תפילין  ועיקר  צדיק,  מאדם  תפילין  שיניח  רשע 

להיות זיכרון לרשעים וליישרם דרך טובה".
בחז"ל  שהרי  להולמם,  לכאורה,  קשה,  אלו  דברים 
מצינו אודות תנאים ואמוראים שהעידו עליהם, או הם 

על עצמם, שלא הלכו ד' אמות בלא תפילין.
ד'  הלך  ולא  כו'  "מימיו  א)  כח,  (סוכה  ריב"ז  על  [כגון 
(מגילה  אמר  זירא  ור'  תפילין"  ובלא  תורה  בלא  אמות 
כח, א) "מימי כו' ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא 

תפילין כו'" (כסיבה לאריכות ימיו)]
ואיך שייך לומר שמצות תפילין בעצם אינה שייכת 

לצדיקים?!
חייב  גמור  צדיק  שגם  פשוט  וגם  מובן  אכן  מענה: 
יהודי,  כל  כמו  ממש  בפועל  יום  בכל  תפילין  בהנחת 
(ראה  הגוף"  ו"חובת  שבגופו  מצוה  היא  תפילין  שהרי 
שו"ע אדה"ז סל"ח סי"א. סס"ו ס"ג. וש"נ) – ומדוייק לשון הסמ"ג 

ברוחניות  אפוא,  היא,  הסמ"ג  כוונת   – כו'"  "ועיקר 
העניינים:

(זח"ג כט, א.  חז"ל אומרים שתלמיד-חכם איקרי שבת 
ועוד. וראה גם ברכות מז, סע"ב. שבת קיט, א) והרי "שבת לאו 

וש"נ),  לא  סימן  אדה"ז  שו"ע  ב.  לו,  מנחות  (ראה  תפילין"  זמן 
אלו  בחינות  בעניין  המבואר  על-פי  מובנים  והדברים 

בקבלה ובחסידות.
[אמר המביא לדפוס: בשבת בראשית תשכ"ח הזכיר 
הרבי את דברי הסמ"ג – ראה 'תורת מנחם' כרך נא עמ' 

225 ואילך].
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"בטבעת זו"
חידוש נפלא של הרבי מתווך בין נגלה דתורה לפנימיות בתורה, 
הקשר בין טבעת  • בנוגע לטעם ביצוע קידושין בטבעת דווקא

מדוע המנהג לקדש בטבעת אינו מופיע בפוקסים  • נישואין לתפילין
סוגייה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת  הראשונים •

'התקשרות'

אחת הדרכים שהאישה נקנית בהן היא קידושי 
חפץ  בכל  נעשים  אלו  קידושין  הדין,  מן  'כסף'. 
בעל ערך ממוני, "שווה פרוטה", אך נהגו ישראל 
המנהג  את  מביא  הרמ"א  בטבעת.  דווקא  לקדש 
לקדש  "נוהגין  א):  כ"ז,  סימן  (אה"ע  בפסקיו 

בטבעת".
(מצווה  החינוך  בספר  מופיע  למנהג  טעם 
אל  שתתן  כדי  שהוא  "משרשי המצוה...  תקנב): 
לבה לעולם, שהיא קנויה לאותו האיש, ולא תזנה 
תחתיו ולא תמרוד בו, ותתן לו יקר והוד לעולם 
כעבד לאדוניו, ובכן יהיה שבתם וקימתם בשלום 
בו.  שחפץ  האל  ברצון  הישוב  ויתקיים  לעולם, 
ישראל  נהגו  שזכרתי  מה  המצווה  ומהיות מיסוד 

לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת". 
ה'),  (תיקון  זוהר  בתיקוני  גם  מוזכר  זה  מנהג 
הצורה  קבלה:  על-פי  פנימי  הסבר  מופיע  שם 
האות  צורת  את  מזכירה  הטבעת  של  המעגלית 
נעלית,  מדרגה  על  רומז  הדבר  סתומה,  מ"ם 
נעלמת ו'סתומה': "וכד איהי ם סתימא, איהי מ"ם 
רבתא מלםרבה המשרה (ישעיה ט, ו), ואתעבידת 
גבי כלה, תהא לי מקודשת  עזקא, ובגינה אתמר 

בטבעת זו ם".
גדולה  מ"ם  היא  סתומה,  ם  וכשהיא   =]
טבעת,  ונעשית  המשרה',  'למרבה  מ(הכתוב) 
ובשל כך אומר החתן היי מקודשת לי בטבעת זו, 

שצורתה ם].

המנהג מוזכר בתיקוני זוהר פעם נוספת (תיקון 
י), ביתר הרחבה: "ובגין דטבעת איהי י' כגוונא דא 
ם', בה אתקדשת כלה, וצריך לאעלא לה באצבע 
דילה, דאיהו דיוקנא דאת ו', ואתעבידת ז', וצריך 
תרין סהדין דאינון לקבל ה' ה', וכד איהי טבעת 
זימנא  בההוא  ז',  ואתעבידת  דאצבעא  ברישא 

צריך לברכא לה בשבע ברכאן דירתא כלה".
(הרומזת  ם'  כגון  י'  היא  שטבעת  ובשביל   =]
על צורת י'), בה מתקדשת כלה. וצריך להכניסה 
באצבע שלה, שצורתה כצורת אות ו', ונעשית ז'. 
וצריך שני עדים (במעמד הקידושין) שהם בכדי 
הטבעת  וכאשר  וה'.  ה'  האותיות)  (את  לקבל 
בראש האצבע (של הכלה) ונעשית ז', באותו הזמן 

צריך לברך את שבע הברכות שיורשת הכלה].
מציין  בטבעת,  לקדש  הוא  המנהג  כי  בכותבו 
שו"ת  וראה  א'.  כ"ז  סימן  העזר  (אבן  הרמ"א 
על- הפנימי  לטעם  דווקא  דכג)  סו"ס  יו"ד  צ"צ 
טעם  להם  ויש  בטבעת,  לקדש  "נוהגין  נסתר:  פי 

בתיקוני הזוהר".
אדה"ז  ערוך  (שולחן  להלכה  נפסק  ככלל, 
שם  ממגן-אברהם   – סכ"ח  סכ"ה  אורח-חיים 
סק"ב) ש"כל דבר שבעלי הקבלה והזוהר חולקים 
עם הגמרא או הפוסקים הנמשכים אחר הגמרא – 
הלך אחר הגמרא או הפוסקים אחריה". ברם, כאן 
הרמ"א עצמו מדגיש בפסקו כי המנהג מבוסס על 

דברי הקבלה.

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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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 ויצא

י"ב בכסלו
בקריאת התורה קוראים תמיד "יששכר" בשי"ן 

אחת1. 
הפטרה: "ועמי תלואים - על תלמי שדי. ויברח 

יעקב - ובנביא נשמר" (הושע יא,ז יב,יד)2.

יום ראשון,
י"ג בכסלו

הלילה,  כל   - לכתחילה  לבנה  קידוש  זמן  סוף 
אור ליום שני. 

יום שני
י"ד בכסלו

יום חתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עם הרבנית 
מרת חיה-מושקא ע"ה, בת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
תרפ"ט,  בכסלו  י"ד  וישלח,  פרשת  ג'  ביום   - נ"ע 

בעיר ורשה3. 
אצל  בכלל  "חתונה  הרבי4:  בלשון  היום,  מעלת 

1. ראה תורה-שלמה עה"פ (ל,יח). שיחת ש"פ ויצא תשי"ב ס"א ('תורת-
מנחם -התוועדויות', חלק ד עמ' 156). סקירות ודיון בענין זה בקבצים: 

'המעין' תשכ"ז. 'צפונות' גיליון יז.
2. ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל חב"ד.

3. פרטי העניינים דאז נלקטו בספר 'ימי מלך' (ח"א) פרק עשירי. וראה 
החתונה,  מאמרי  תש"ס)  (קה"ת,  חתונה'  דרושי   - מנחם  'תורת  גם 

ומאמרי הרבי המיוסדים וכו' על מאמרים הנ"ל.
מלך'  'ימי  עמ' 206.  ח"י  מנחם  תורת  תשי"ד.  כסלו  י"ד  וישלח,  ש"פ   .4

כל איש פרטי – היא עניין כללי. אבל אצלי – הרי 
על ידי החתונה הוכנסתי אחר כך בעניינים כלליים 
ואתכם  עמכם,  אותי  קישרו  שבו  היום  זה  כו'. 
האמיתית  הגאולה  את  ונביא  נתייגע  וביחד  עימי, 
טוב  פרי  שנראה  יעזור  השם-יתברך  והשלימה. 

בעמלנו".

 יום שישי
ח"י בכסלו

הלימוד  בסדר  התניא  ספר  לימוד  סיום   – היום 
ד'חת"ת', כתקנת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. וכמו 
תורה'  'חתן  בין  מפסיקים  אין  שבשמחת-תורה 
ל'חתן בראשית', כך אין להפסיק בין סיום התניא 

להתחלתו5. 

שם עמ' 272.
 - 'תורת-מנחם  מוגה.  (בלתי  תשי"ב  בכסלו  י"ט  שיחת  סיום   .5

התוועדויות' תשי"ב ח"א עמ' 200, עיי"ש).
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מזכרת תמידית
שהטעם   – נגלה  על-פי  הטעם  בין  לתווך  יש 
לקידושין בטבעת הוא בכדי שהאישה תזכור תמיד 
הביאור  ובין  בעלה,  אל  ומחויבותה  שעבודה  את 
שייכת  שהטבעת   – זוהר  בתיקוני  המובא  הפנימי 

לעניין של שעבוד.
עם  זה  עניין  מקשר  ה)  (תיקון  זוהר  בתיקוני 
המתפלל:  של  אצבעו  על  התפילין  רצועות  כריכת 
"מתמן ואילך קשר לה עמיה, דאיהו קשר דתפילין 
לעלמין,  מיניה  תזוז  דלא  עמיה  לה  קשיר  דיד, 

לה  קשיר  דשמאלא  מסטרא 
בתפילין דיד, דאינון בדרועא 
שמאלא, מסטרא דימינא שוי 
תפילין  רישיה,  על  כתרא  לה 

דרישא".
אותה  קשר  ואילך  משם   =]
של  תפילין  קשר  שהוא  עמו, 
יד, קשר אותה עמו שלא תזוז 
ממנו לעולמים. מצד השמאל 
של  תפילין  עם  אותה  קשר 
מצד  שמאל,  בזרוע  שהן  יד, 
על  כתר  אותה  שם  הימין 

ראשו, תפילין של ראש].
הוא  תפילין  של  עניינן 
וכפי  והלב,  המח  שעבוד 
להלכה (סידור רבינו  שנפסק 
הזקן) "יכוון בהנחתם שציוונו 
פרשיות  ד'  לכתוב  הקב"ה 
על  להניחן  וציוונו  אלו... 
הראש  ועל  הלב  כנגד  הזרוע 

וגם  במוח  שהיא  הנשמה  שנשעבד  כדי  המוח  נגד 
ידי  שעל  יתברך,  לעבודתו  לבנו  ומחשבות  תאוות 

הנחת תפילין יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו".
לקידוש  הטעם  בנגלה,  הביאור  לפי  כאמור, 
בטבעת דווקא הוא בכדי שתזכור האישה בכל עת 
לעולם  לבה  אל  "שתתן  בעלה,  אל  שעבודה  את 
ותתן  בו,  תמרוד  ולא  האיש...  לאותו  קנויה  שהיא 
לו יקר והוד... (ולפיכך) נהגו ישראל לקדש בטבעת 

להיות בידה תמיד למזכרת".

בטבעת  קיים  השעבוד  עניין  שתוכן  הרי, 
פנימיות,  על-פי  והן  נגלה  על-פי  הן  הקידושין 

ונקודה משותפת להם.

נתינה שלמה
הסבר נוסף – על פי נגלה – למנהג לקדש בטבעת 
מופיע בספרי הגאון הרגצ'ובי (צפנת פענח, הלכות 
ח"ב  דווינסק  פענח  צפנת  שו"ת  א.  ג,  פרק  אישות 

סי' כד).
כאשר  רק  חלים  כסף  קידושי  כי  מבאר  הגאון 
לאישה.  בשלמות  ניתן  הכסף 
זיקה  או  קשר  נותר  באם 
הכסף  ובין  האיש  בין  כלשהי 
 – לאישה  שהוענק  לאחר  גם 

אין הקידושין חלים.
דברי  את  מבאר  בכך 
ה  פרק  (נדרים  הירושלמי 
קידש  נש  בר  "חד  ה):  הלכה 
שובתי  רבי  תורה.  בספר 
עובדא  אעלון  חסידא  ורבי 
אינה  ואמר  יוסה  רבי  קומיי 
מקודשת". [ = אדם אחד קידש 
אישה בספר תורה, רבי שובתי 
ורבי חסידא העלו והביאו את 
המעשה לפני רבי יוסה (והוא 
פסק) ואמר: אינה מקודשת!].

לא ניתן להעניק לגמרי ספר 
תורה, כי אמנם גוף הספר ניתן 
כתיבת  מצוות  אך  לאישה, 
בספר  שקוימה  תורה  ספר 
והוא  האיש  ב'בעלות'  נותרה 

אינו יכול להעניקה לאישה.
ניתן  התורה  ספר  של  ה'חומר'  אמנם  כי  נמצא, 
צריכה  בקידושין  לא.  שבו  ה'צורה'  אך  לאישה 
להיות נתינה מושלמת, ויש לתת הן את החומר הן 
את הצורה, ומכיוון שבספר תורה הדבר לא אפשרי, 
לפיכך המקדש אישה בספר תורה – אינה מקודשת. 
לפי יסוד זה יש לתת טעם במנהג ישראל לקדש 

בטבעת דווקא:
קידושין  א)  שלבים:  שני  ישנם  אישה  בלקיחת 

לא ניתן לקדש אישה 
בספר תורה, כי אמנם 

גוף הספר ניתן לאישה, 
אך מצוות כתיבת ספר 
תורה שקוימה בספר 

נותרה ב'בעלות' האיש 
והוא אינו יכול להעניקה 

לאישה. רק ה'חומר' 
של הספר תורה ניתן 

לאישה, אך לא ה'צורה' 
שבו. בקידושין נדרשת 

נתינה מושלמת
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(אירוסין), ב) נישואין. 
בשלב הקידושין האישה נאסרת על כל העולם 
שבה  העת  זו  הנישואין  שלב  לבעלה.  ומתייחדת 

מתחילים חיי האיש והאישה כזוג.
ברכוש  זכות  כל  לאיש  אין  הקידושין  בשלב 
אמנם  הממון  גוף  הנישואין,  בשלב  אך  האישה, 
שייך לאישה, אך הבעל זכאי להשתמש בו ולהנות 

מפירותיו.
גדול  הפסק  היה  בעבר, 
(ענידת  הקידושין  שלב  בין 
הטבעת) ובין שלב הנישואין 
כיום,  ייחוד).  וחדר  (חופה 
שלב הנישואין מתרחש מיד 

לאחר הקידושין.
יקדש  אם  כיום,  אם-כן, 
שמיד  נמצא,  בכסף,  הבעל 
בעת  הקידושין,  לאחרי 
זוכה  והנישואין,  החופה 
כסף  של  בפירות  הבעל 
מלוג  נכסי  כדין  הקידושין 
ומכיוון  לבעל,  שהפירות 
מידו  הכסף  יצא  לא  שכן, 
את  לו  יש  שהרי  לגמרי, 
אינה  והנתינה  מיד  הפירות 
הקידושין  כן,  אם  שלימה. 

אינן קידושין.
נהגו  זאת,  לפתור  בכדי 
בטבעת:  לקדש  ישראל 
המיועד  לבוש  היא  הטבעת 
יוכל  לא  האיש  לאישה. 

ליהנות מטבעת זו, שכן הטבעת יכולה להיענד על 
ידי אדם אחד בלבד, ומכיוון שזהו לבוש האישה 
גם,  מה  ממנה.  ליהנות  יכול  אינו  האיש  שוב 
שהאיש אינו יכול ליהנות מלבוש זה מצד האיסור 

"לא ילבש גבר שמלת אישה".
מדוע  מובן  הרגצ'ובי  הגאון  של  טעמו  לפי 
המנהג לקדש בטבעת אינו מופיע בפסקי הרמב"ם 
או בפסקי הבית יוסף, כיוון שהצורך לנהוג במנהג 
הקידושין  כאשר  בזמנינו,  דווקא  התעורר  זה 

מתרחשים בסמיכות לנישואין. מה-שאין-כן בזמנו 
של הרמב"ם היה הפסק זמן של י"ב חודשים בין 
לקדש  יכולים  שפיר  ולכן  לנישואין,  הקידושין 
בכל "כסף" לאו דווקא טבעת, מכיוון שבמשך כל 
י"ב החודשים שייך כסף הקידושין לאישה בלבד, 
ואין לבעל שום חלק בו, כיוון שזוכה בפירות רק 

בעת הנישואין. 

(מעובד משיחת ש"פ בלק תורת מנחם תשד"מ חלק ג עמוד 
(2115

ענידת הטבעת
שהחתן  הוא  המנהג 
הטבעת  את  ועונד  מלביש 

על אצבע הכלה.
פרשת  שבת  בשיחת 

וישלח תשי"ד אומר הרבי:
מתחיל  הטבעת  "את 
אצבע  על  לענוד  החתן 
התיבות  באמירת  הכלה 
"הרי את", ולאמירת התיבה 
"וישראל",  האחרונה, 
הטבעת  ענידת  מסיים 
היטב, ומסיר את ידו, שבזה 
מרשותו  הטבעת  יוצאת 

ונעשית שלה".
זו,  להקפדה  הטעם 
שהחתן לא ייתן את הטבעת 
ויענוד  ילביש  אלא  לכלה 
מתבאר  אצבעה  על  אותה 
הגאון  דברי  פי  על  כן  גם 

הרגצ'ובי:
כאמור, בכדי לשלול את בעלות האיש מה'כסף' 
(קידושין  ומהתוספתא  בלבוש.  לקדש  מקפידים 
הקידושין  אין  בכלי,  שהמקדש  מוכח  ב)  פרק 
חלים עד שתשתמש בו האישה, לפיכך מקפידים 
היא  בכך  כי  לאישה,  הטבעת  את  יענוד  שהאיש 

לובשת ומשתמשת בה. 

(ש"פ וישלח י"ד כסלו תשי"ד תורת מנחם חלק י עמ' 200. 
ותורת מנחם שם)

המהות של הנחת 
התפילין מתווכת בין 
הטעם על-פי נגלה 
– שהטעם לקידושין 
בטבעת הוא בכדי 
שהאישה תזכור 

תמיד את שעבודה 
ומחויבותה אל בעלה; 
לבין הביאור הפנימי 

המובא בתיקוני זוהר – 
שהטבעת שייכת לעניין 

של שעבוד
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ממעייני החסידות

פרשת ויצא
ויפגע במקום (כח,יא)

לשון תפילה... ולמדנו שתיקן תפילת ערבית (רש"י)
המילה 'ויפגע' רומזת שההגעה למקום היתה כאילו 
בלי כוונה. ויש לשאול, מדוע לומדים תפילת ערבית 

דווקא מהמילה הזאת?
ערבית  שתפילת  לכך  הפנימי  שההסבר  לבאר,  יש 
בדרגה  קשורה  זו  שתפילה  משום  הוא  רשות,  היא 
בעבודת  אליה  להגיע  שאי-אפשר  כל-כך,  גבוהה 
האדם. זו אתערותא דלעילא שאין אתערותא דלתתא 
מגיעה לשם, והיא נמשכת ויורדת מאליה. לכן נלמדת 
תפילה זו מ'ויפגע', כי מכיוון שדרגה זו אינה מושגת 
בלי  כאילו  היא  שההמשכה  נמצא  עבודה,  על-ידי 

כוונה, בלי יחס לעבודת האדם.

(לקוטי שיחות כרך כה, עמ' 156)

כי בא השמש ויקח מאבני 
המקום וישם מראשותיו (כח,יא)

שירא מפני חיות רעות (רש"י)
למטה.  הנשמה  לירידת  רומזת  לחרן  יעקב  הליכת 
הגילוי  'העלם',  מלשון  'עולם'  הגשמי,  הזה  בעולם 
של שמש ומגן הוי' אלוקים, מוסתר ונעלם – "כי בא 
השמש". יתר על כן, העולם הזה מלא קליפות וסטרא-

אחרא – 'חיות רעות' – ויש להישמר מפניהן.

(ספר השיחות תשנ"ב כרך א, עמ' 139)

ויקח מאבני המקום וישם 
מראשותיו (כח,יא)

לראשו,  סביב  מרזב  כמין  עשאן  מראשותיו:  וישם 
שירא מפני חיות רעות (רש"י)

את  ולא  ראשו  את  רק  באבנים  יעקב  הקיף  מדוע 
 – רעות  מחיות  חשש  אם  ממה-נפשך:  איבריו?  שאר 
היה עליו לדאוג לכל גופו, ואם בטח בקב"ה שיצילו 

– למה לו להקיף באבנים את ראשו?
בעבודת  דרך  אבינו  יעקב  לנו  הורה  כאן  אלא 
לעולם  כשיוצאים  ל'חרן',  שהולכים  בשעה  הבורא: 
האדם  –על  הארמי'  'לבן  ישנו  ששם  ויודעים  הגדול, 
הראש  ייפגע;  לא  שה'ראש'  וראשונה  בראש  להבטיח 
פרנסה  בהשגת  והיגיעה  העמל  מוגן.  להיות  חייב 
תאכל"  כי  כפיך  "יגיע  בידיים:  רק  להיות  צריכים 
הראש  על  הראש.  יגיעת  ולא  דווקא  כפיים  יגיעת   –
צריך  הוא  שכן  רעות',  'חיות  אותן  כל  מפני  להגן  יש 

להישאר פנוי לעניינים שבקדושה ויראת-שמים.
זאת ועוד: ההגנה על הראש צריכה להיות על-ידי 
אבנים, בחינת דומם, שמשמעותם קבלת עול-מלכות-

שמים מוחלטת, בלא תערובת של שכל ורגש.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 61-62)

וישכב במקום ההוא (כח,יא)
כל עשרים שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב. ומה 
היה אומר... ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים (ב"ר 

פס"ח,יא)
ובמלאכתו,  בפרנסתו  עוסק  כשאדם  גם  ללמדך: 
ראשו צריך להיות עסוק בפרק תהילים, משניות, תניא 

וכיוצא באלה.

(לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 792)

• • •
ישן  לא  מדוע  מובן  עבר  של  בבית-מדרשו  בהיותו 
בבית  מדוע  אך  ולילה,  יומם  בתורה  עסק  כי  יעקב, 

לבן "לא שכב"?
עבודה  היתה  לבן  אצל  יעקב  של  עבודתו  אלא 
לבן  אצל  שהיו  הקדושה  ניצוצות  בירור   – רוחנית 
והעלאתם לקדושה, עבודה שלבן הארמי התנגד לה. 
על  להתגבר  כדי  תמיד,  עירני  להיות  עליו  היה  לכן 

לבן הארמי.

(לקוטי שיחות, כרך ג, עמ' 790)



«

בגיל 5 שנים, אדה"ז ב'חברה קדישא'
  כ"ק אדמו"ר הזקן מתקבל כחבר בחברה קדישא 

של העיר ליאזנא, בהיותו בגיל חמש.
נמצא  ליאזני  העיר  של  קדישא  החברה  בפנקס 

כתוב: 
היום יום ט"ו כסלו תק"י לפ"ק נתקבל הילד ש"ז 
במהור"ב להח"ק שיהי' שמש עד הבר מצוה שלו 
באופן שיתן א"ז (אביו זקנו) עשרה ברוסעס, כל 
ברוסע חמשה קלאפטער לבנין בית הכנסת ובכל 
ואי"ה  ג"פ  ח"י  ליתן  הנ"ל  א"ז  מחוייב  ושנה  שנה 

אחר כלות משך הנ"ל יהי' כאחד מאתנו. 
(בית רבי ע' 2). 

 באחת משיחותיו סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
כשמלאו לרבנו הזקן חמש שנים הרגיש ששערי 
ביותר  הקשה  הענין  את  לפניו.  פתוחים  תורה 
אצלו,  ברור  והכל  פרטיו  לכל  משיג  הוא  בתורה 

והיתה לו הצלחה גדולה בידיעת התורה. 
(סה"ש תש"ה ע' 131).

תשמ"בתרפ"טתק"י

ט"ו 
כסלו

לקראת גאולת אדה"ז
ברור,  לחסידים  נודע  זה  ביום 
המשא  כל  הסינט  בבית  שנגמר 
נקבע  המשפט  ושגמר  ומתן 
לעוד ארבעה ימים ושבוודאי יצא 
ויוציאוהו  בדינו  זכאי  הזקן  רבנו 
ממאסרו. ותגדל שמחתם במאד 
ליום  עינים  בכליון  מצפים  והיו 
הישועה, ובי"ט כסלו יצא לחפשי.

צערו של אדמו"ר האמצעי
השפיע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  של  המאסר   
י"ט  שלפני  בשבת  ביתו.  בני  על  מאוד 
כסלו, שבת פ' וישלח, התעלף כ"ק אדמו"ר 
וצער.  חולשה  מרוב  פעמיים,  האמצעי 
הרבנית רבקה - אמו של כ"ק אדמו"ר הזקן 
אמרה לו: אבי (הגאון רבי אברהם) הגיד לי 
שבשבוע זה ֵיֵצא אביך ממאסרו, ונשבעת 

אני בחיי ראשי שכדבריו כן יהיה. 
גדולה,  למדנית  היתה  רבקה  הרבנית 
משנה  גם  ולמדה  ומדרש  בתנ"ך  בקיאה 
ללמוד  מתמידה  היתה  ובמיוחד  וגמרא 

ספרי מוסר.
(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ג ע' 701)

תרס"בתקנ"טתקנ"ט
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ראש השנה 
לחסידות

כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב 
מכריז על 
י"ט כסלו 

כ"ראש השנה 
לחסידות". 
(אג"ק שלו ח"א 

ע' רנט)

בחזרה לריגה
אדמו"ר  כ"ק 
וכל  מוהריי"צ 
עוזבים  המשפחה 
את וורשה וחוזרים 
לריגה, שבה נערכו 
לרגל  התוועדויות 
ברכות"  ה"שבע 
י"ח  קודש  בשבת 
ראשון  וביום  כסלו 

י"ט כסלו.

 הדפסת התניא
יצא לאור ספר התניא – 
מנת  על  קמא,  מהדורא 
שיתאפשר ללומדו בי"ט 

כסלו.
אמר:  אדמו"ר  כ"ק 
רצה  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
שהדפסת התניא בפעם 
הראשונה תסתיים קודם 
י"ט כסלו, ובפועל הספר 
 - כסלו  בכ'  לאור  יצא 
הנה רצון זה הושלם על 
המהדורא  הדפסת  ידי 
קמא הנוכחית שנשלמה 

לפני י"ט כסלו. 
(תורת מנחם – התוועדויות 

תשמ"ב ח"א ע' 476)

14

"ושבתי בשלום" 
אל הגאולה

בקשת יעקב על גאולה "בשלום"
התוכן הכללי של פרשת ויצא הוא – גלות וגאולה: הפרשה מתחילה בירידה של יעקב בגלות - "ויצא 
יעקב מבאר שבע וילך חרנה", היציאה מארץ-ישראל לחוץ לארץ, ובחוץ לארץ גופא – "חרנה", ב"חרון אף 
של מקום", ועוד יותר – ללבן הארמי, עד לעבוד עבדתיך; ובסיום הפרשה מסופר על ה"גאולה" מהגלות – 

כיצד יעקב ניצל מלבן הארמי ו"הלך לדרכו" - בדרך לארץ-ישראל.
והשייכות המיוחדת עם הגאולה של אדמו"ר האמצעי – יש לומר:

אחת הבקשות של יעקב בדרכו לחרן הייתה "ושבתי בשלום אל בית אבי", שההדגשה בזה היא ש(נוסף 
ומנוחה. וכפי  לזה שיחזור שלם ובריא לבית אביו, גם) האופן של השיבה שיהיה "בשלום" – באופן של שלום
שהיה בפועל, שלמרות שלבן רדף אחריו עם כוונות לא טובות - כפי שאמר לו בעצמו "יש לא-ל ידי לעשות 

עמכם רע" – הרי זה עבר לגמרי בשלום (ללא שום מלחמה כו').
וזוהי השייכות לגאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי – שהייתה על דרך זה כידוע, שגאולתו הייתה קשורה עם 
(הפסוק) "פדה בשלום נפשי" (ובמיוחד לפי המסופר – בסיפורי חסידים, שבשורת הגאולה הייתה "כשאמר 

תלים פסוק פדה בשלום נפשי").

(שיחה ליו"ד כסלו, לקוטי שיחות כרך כה, עמ' 159)

לעשות מחוץ לארץ – ארץ-ישראל
...על דרך זה היה גם בגאולה דיו"ד כסלו:

 - גופא  ובזה  מקום),  של  אף  (חרון  ב"חרן"  דמשיחא,  דעקבתא  ומכופל  כפול  החושך  על  הבט  מבלי 
המאסר וגלות בתוך גלות דאדמו"ר האמצעי - היה "פדה בשלום נפשי" פדייה באופן של שלום ומנוחה.

ואדרבה – זה הביא להוספה בהעבודה דהפצת המעיינות חוצה, ובאופן של הוספה ב"רחובות הנהר", 
שגם ב"חוצה", ב"חוץ לארץ הקודש" (חוץ לתחום הקדושה), יביאו את המעיינות עצמם ובאופן דיפוצו 

ורחובות הנהר.
ועד  לארץ,  בחוץ  דארץ-ישראל  הקדושה  להכניס   – ארץ-ישראל"  כאן  ד"עשה  העבודה  כללות  שזוהי 
לעשות מחוץ לארץ "ארץ-ישראל", ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, באופן של ישראל - שרית עם אלקים 

ועם אנשים ותוכל.
גם  שנעשה  ועד  ארץ-ישראל,  עם  אחד  דבר  מזה "מחניים",  ועושה  לארץ,  חוץ  על  הבית  בעל  שנעשה 
בעל הבית ופועל במלאכי חוץ לארץ ומלאכי ארץ-ישראל, כנ"ל, ויש לו "מלאכים" ששולח לעשות עבורו 
ענייניו: הגילוי דפנימיות התורה (ובפרט באופן דרחובות הנהר) בסוף זמן הגלות, הוא מעין גילוי העסק 
צאנכם",  ורעו  זרים  "ועמדו  יהיה  העניינים  שאר  לכל  שבנוגע  כך   - לבוא  לעתיד  בוראם"  "דעת  בהשגת 

מלאכתן נעשית על-ידי אחרים.
והשלימה  האמיתית  בגאולה   – כולו  העולם  בכל  בשלום  דפדה  לשלימות  והקדמה  הכנה  נעשה  וזה 

כשקאתי מר דא מלכא משיחא, כשכל העולם יהיה בגילוי דירה לו יתברך בתחתונים.

(שיחת ש"פ ויצא תשמ"ט, התוועדויות תשמ"ט כרך א, עמ' 397)

משיחוגאולה
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"זה לא הזמן לבכות; 
משיח עומד לבוא!" 

מאמר מוגה חדש • שיחות קודש מיוחדות • פנינים מחלוקת דולרים: 
ביקור של חבר הכנסת, ברכות לגביר המבקש לראות נחת ממשפחתו, 

מסר לשליח האדמו"ר מוויז'ניץ וברכות למוסודת חב"ד ברחובות • רשמי 
האירועים מתוך 'בית חיינו'

יום שישי, י' כסלו
לאוהל  נסע  הרבי  כרגיל.  הייתה  שחרית  תפילת 

בשעה 12:30 לערך וחזר ב-15:15.
לאחר הדלקת נרות הרבי נכנס לתפילת מנחה ב'זאל' 

הקטן.
כסלו  ט-י  קונטרס  מהרבי,  מוגה  מאמר  יצא  היום 
ויצא  ש"פ  בהתוועדות  שנאמר  וגו',  אחד"  "אתה  ד"ה 

תשכ"ט.
17:00 בשעה  שבת  לקבלת  הרבי  נכנס  שבת  בליל 

לערך, ועודד בידו את השירה. בסוף "לכה דודי" עודד 
חזק בידו.

שבת קודש פרשת ויצא, י"א כסלו
הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30. אחרי הקידוש 
באמירת  הרבי  החל  אח"כ  בשלום".  "פדה  הקהל  שר 
השיחה הראשונה, שהייתה הארוכה מבין כל השיחות.

שיחה א
לבנים",  סימן  אבות  אשר "מעשה  חז"ל  מאמר  ידוע 
כלומר, שמעשיהם של האבות מהווים סימן ונתינת כוח 

לעבודתם של בני ישראל בכל הדורות.
ש"יצא  מצינו  השלום  עליו  אבינו  באברהם  והנה, 
ממנו ישמעאל", ועל דרך זה ביצחק "יצא ממנו עשיו", 

ואילו ביעקב "בחיר שבאבות" היתה "מטתו שלימה".
אהבה  של  באופן  היא  ה'  כשעבודת  מכך:  ההוראה 

בלבד (כאברהם), או באופן של גבורה בלבד (כיצחק), 
יצא   -  ) אותו  לדחות  יש  רצוי,  בלתי  עניין  כשיש  אזי 
של  באופן  היא  העבודה  כאשר  מה-שאין-כן  ממנו). 
מעלים  רצוי,  בלתי  עניין  כשיש  גם  אזי  אבינו,  יעקב 
ויתירה  בחרן  גר  שיעקב  שמצינו  וכפי  לקדושה,  אותו 
בירר  ושם  וכו'  הארץ"  "ערות  שהייתה  במצרים  מזו, 
עבודת  ידי  על  וקדושה  לטוב  העולם  ענייני  את  והפך 

התשובה, וכך הגיע לשלימות העבודה.
בסיום השיחה הקהל שר ניגון שמח והרבי עודד את 

השירה בתנועות ראשו.

שיחה ב
חל  נ"ע,  האמצעי  הרבי  של  גאולתו  יום  כסלו,  י' 
בשנה זו ביום שישי ערב שבת האחרון, ועל פי הכלל 
הקשר  מובן  בשבת",  יאכל  שבת  בערב  שטרח  ש"מי 
האמצעי  אדמו"ר  גאולת  והנה,  זו.  לשבת  כסלו  י'  של 
הייתה גאולת כל החסידות (כי"ט כסלו), ועל דרך זה 
אדמו"ר הצ"צ נ"ע, שהיה במאסר לכמה ימים או שעות, 
לדורותיו"  נכבד  "אזרח  של  התואר  לו  ניתן  וכשנגאל 
פאטשאטני  "פאטאמסטוויעני   – המדינה  (בשפת 

גראזשדאנין") על ידי מדינת רוסיה.
עלינו  שמוטל  היא,  מכך  ללמוד  שעלינו  וההוראה 
לקיים תורה ומצוות באופן של "גאולה" לגבי מה שהיה 
עד עכשיו, ובפרט על ידי התוועדות חסידית, שבוודאי 
התקיימה ביום שישי האחרון, שיש להמשיך אותה גם 

בימים הקרובים.

«

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרפ"ט

יא
כסלו

יג
כסלו

יד
כסלו

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

"המלך אינו מעיד"
יום בו פסק בית המשפט הפדראלי אשר "המלך - כ"ק 
חז"ל  (מאמר  אותו"!  מעידין  ואין  מעיד  אינו   - אדמו"ר 
שמשמעותו שהמלך פטור מלבוא להעיד בבית המשפט; 
גם כאן פטר השופט את הרבי מהצורך להעיד במשפט).

 לפני פסק-הדין נקבע יום זה על ידי חברי הכולל ליום 
מלא   770 היה  בהשכמה  כבר  תהלים.  ואמירת  תענית 
של  וטענתם  זעקתם  תהילים.  שאמרו  ותמימים  באנ"ש 
התקבלה  יום  ובאותה  פעולתה,  את  פעלה  החסידים 
השופט  להעיד!  המשפט  לבית  ילך  לא  הרבי  הבשורה: 
דוכן  על  יעלה  ש"המלך"  הראוי  מן  זה  שאין  הבין  הגוי 

העדים להעיד.

נישואי כ"ק אדמו"ר והרבנית 
מושקא  חי'  הרבנית  עם  אדמו"ר,  כ"ק  חתונת  יום 
בחצר  נערכה  החתונה  מוהריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  בת 
כ"ק  שבפולין.  בוורשה  תמימים  תומכי  ישיבת 
אדמו"ר מוהריי"צ רצה שהחתונה תתקיים בישיבת 

תומכי תמימים. 
להתקיים  נועדה  שהחתונה  הטובה  הבשורה   
גדולה  והתרגשות  אדירה  לשמחה  גרמה  בוורשה, 
בין יהודי פולין בכלל ובין אנ"ש והתמימים בפרט. 
וגם  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  היה  הקידושין  מסדר 
אמר את ה"שבע ברכות". השושבינין של הרבי היו 
הרה"ח ר' משה הורנשטיין - חתנו של כ"ק אדמו"ר 
של  הוריו  מושקא.  חי'  הרבנית  וזוגתו   - מהר"ש 
הרבי לא יכלו לצאת מבריה"מ ולא היו בחתונה - - 
 בקריאת הכתובה נתכבד כ"ק האדמו"ר מראדזין, 
עדים היו הגה"ח ר' דובער משה שמוטקין, מנכבדי 
מחסידי  עוד  שהיה  בוורשה  חב"ד  חסידי  עדת 
מענדל  מנחם  ר'  והגה"ח  המהר"ש,  אדמו"ר 
קופרשטוק, מרבני חב"ד בליטא ולימים אב"ד ורב 

עדת החסידים בחיפה.

(כפר חב"ד גליון 947 ע' 223)

איש.  אלפים  מחמשת  למעלה  השתתפו  בחופה   
הלילה,  חצות  לאחר  ידיהם  את  נטלו  המוזמנים 
אז  ורק  הבוקר,  אור  עד  נמשכה  החתונה  סעודת 

התפזרו הכל לבתיהם. 
הזה  "היום  הזה:  היום  על  התבטא  אדמו"ר  כ"ק 

קישר אותי אתכם – ואתכם איתי". 
(תורת מנחם ח"י ע' 206)

משה  דובער  ר'  הגה"ח  כי  מספרים  חסידים 
הדברים  את  הריי"צ  הרבי  מפי  אז  שמע  שמוטקין 

הללו:
"את בתי נתתי לאיש - הוא בקי בבבלי וירושלמי, 
לפנות  בארבע  ער  הוא  תמיד  ואחרונים,  ראשונים 

בוקר, או שטרם הלך לישון או שכבר קם". 
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 223)

זעמבא  מנחם  ר'  הרה"ג  עם  נפגש  החתונה  ביום   
כמה  (ועוד  ז"ל  שפירא  מאיר  ר'  הרה"ג  ועם  הי"ד 

מגדולי ישראל). 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

תשמ"ותרפ"ט
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הוסיף:  ואח"כ  טובות",  "בשורות  ואמר:  נוסף  דולר 
"רחובות, כי הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ און אויך בא 

אייך" (= וגם אצלכם).
לאחד שהודיע שיש לו מחר יום הולדת ברכו הרבי 
ב"שנת הצלחה", ונתן לו דולר נוסף שייתן אותו מחר 

לצדקה.
משה  ר'  בני-ברק  עיריית  ראש  של  בנו  כשעבר 
אירינשטיין ואמר לרבי שהוא בנו של הנ"ל נתן הרבי 
דולר נוסף ואמר "בשביל הצלחת כל העניינים בבני 

ברק... בשמחה ובטוב לבב".
לאחד מהשלוחים שעושה בימים אלו דינר וביקש 
בקופה  שייתן  נוסף  דולר  הרבי  נתן  להצלחה  ברכה 
איתו)  יחד  (שהיה  בנו  האם  שאל  ואח"כ  בדינר, 
ישתתף בדינר, וכשנענה בחיוב נתן דולר נוסף לילד 
להצלחת  שם  בקופה  זאת  ישים  הוא  שגם  ואמר 

הדינר.
שנוסע  שאמר  לשליח 
הרבי  ברכו  למקומו 
אח"כ  טובה.  בנסיעה 
עבור  ברכה  הנ"ל  ביקש 
ואמר  ממקורביו  אחד 
"זה  שאל:  הרבי  שמו.  את 
יהודי  (אותו  לי"?  שכותב 
כתב בסך-הכל 2-3 מכתבים 
הרבי  הזמן...).  כל  במשך 
ואמר  נוסף  דולר  לו  נתן 
אח"כ  לצדקה.  זה  את  שיתן 
ביקש השליח ברכה עבור "אן 

וויל  ווָאס  ארימַאן  "ַא  שאל:  הרבי  גביר".  אורימער 
גביר),  להיות  שרוצה  עני  זה  (האם  גביר?"  ַא  ווערן 
נחת מעצמו  לו  גביר שאין  שביקש עבור  ענה  והנ"ל 
ער  און  געלט  מיין  פון  גיב  "איך  הרבי:  וממשפחתו. 
ושיוסיף  מכספי  נותן  אני   =) פרימער".  ווערן  זָאל 

בתורה ומצוות).

יום שלישי, י"ד כסלו
יום חתונת הרבי עם הרבנית, היום שעליו התבטא 
ואתכם  עמכם  אותי  שקישרו  "היום  בעבר  הרבי 

עימי...".
וחזר  לערך   13:00 בשעה  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
בשעה 18:10. לאחר כ-10 דקות נכנס לבית המדרש 

למטה לתפילות מנחה וערבית.

הקהל  לעבר  הרבי  פנה  ערבית  תפילת  בסיום 
זהו  והיום  "היות  לומר:  והחל  מקומו  על  כשעומד 
וכל  צדקה  עכשיו  נחלק  באשלמותא  סיהרא  קיימא 
הסטענדר  את  הורידו  מיד  לו".  מוסיפים  המוסיף 
שהחל  ולפני  ניגש,  והרבי  למטה  לחלוקה  המיועד 
סיהרא  קיימא  והיום  "היות  ואמר:  חזר  בחלוקה 
כי  בו  שהוכפל  שלישי  ליום  ובהמשך  באשלמותא 
טוב. ברכה והצלחה", והחלו בחלוקה של שטר אחד 
עשר  נמשכה  החלוקה  וטף.  נשים  לאנשים  לצדקה, 
דקות. במהלך החלוקה חייך למספר אנשים שעברו, 
וכן לילדים. כשסיים יצא הרבי כשמעודד בדרכו את 

השירה.

יום רביעי, ט"ו כסלו
לפני  לאוהל  הרבי  נסע  היום 
נוסע  (הרבי   13:00 השעה 
וחזר  בחודש),  ט"ו  בכל  לאוהל 
לאחר   .18:00 השעה  לאחרי 
לתפילות  נכנס  דקות  כמה 
תפילת  בסיום  וערבית.  מנחה 
לעבר  הרבי  הסתובב  ערבית 
והודיע  למזכיר)  (פנה  הקהל 
שיחלק צדקה. מיד הוריד את 
והרבי  לחלוקה,  הסטענדר 
קצת  שנמשכה  בחלוקה  החל 
יותר מחמש דקות (היות וזה 
קהל  הגיע  לא  בהפתעה  היה 
גדול). בסיום החלוקה יצא הרבי 

כשמעודד בדרכו את השירה.

יום חמישי, ט"ז כסלו
הרביעית  הפעם  (זו  לאוהל  הרבי  נסע  היום  גם 
לערך.  ב-18:00  וחזר   ,12:45 בשעה  זה),  בשבוע 

לאחר מספר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
בקדיש שלפני תפילת שמונה-עשרה הביט במיוחד 
בולטת,  בצורה  'אמן'  לעברם  ואמר  שארף,  בילדים 
"ואני  הקהל  שר  התפילה  בסיום  יאמרו.  הם  שגם 

אבטח בך", והרבי יצא כשמעודד את השירה.
י"ט  ב"קונטרס  מוגה  מאמר  מהרבי  יצא  היום 
כסלו" ד"ה אמר ר' הושעיא צדקת פרזונו וגו'" שאמר 
(שנת  תשל"ט  בשנת  כסלו  י"ט  בהתוועדות  הרבי 

החמישים).

 

בהתקף  לקה  שנה   15 שלפני  לחתן לאחד  "שיזכה  הרבי  ברכו  ל"ע,  "שזה האחרון, וכשעבר בחלוקת דולרים ביקש את בניו", והשבוע חיתן הנ"ל את בנו לב  לו  ענה  והרבי  עד מאה ועשרים ולמעלה מזה"ימשיך עד החתונה של כל הנכדים שזה "הארכה"... 
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כסלו  בי"ט  גם  התוועדויות  לערוך  יש  כן  וכמו 
האמיתי  לגאולה  הכנה  נעשה  זה  וכל  החנוכה,  וימי 
את  עצמו  על  שנטל  דורנו  נשיא  ידי  על  והשלימה 

האחריות של כל אנשי הדור להביא את הגאולה!
בערי  ישמע  "מהרה  שר  הקהל  זו  שיחה  בסיום 

יהודה וגו'".

שיחה ג
המקום  כאן  ולכן  בשבת,  ציבור  צרכי  על  מפקחין 
לעורר שאלו שלא השתתפו בהתוועדות של י' כסלו 
עם  היה  שלא  אלא  התוועדות  שעשו  אלו  אפילו  או 
כדי  כסלו  בט"ו  התוועדות  שיעשו  ה'שטורעם',  כל 
להשלים מה שהחסירו, ועל דרך זו יש להתחזק בנוגע 

להכנות להתוועדויות של י"ט כסלו וימי החנוכה.
בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הרבי  הורה  מכן  לאחר 
לעשות  שבכוונתם  העניינים  על  שיכריזו  משקה 

ומהם יראו וכן יעשו.
בסיום השיחה הרבי החל בחלוקת בקבוק המשקה. 
המזכיר הריל"ג העמיד 9 בקבוקים. הרבי מזג מכוסו 
אבלסקי  זלמן  הר'  לקח  הראשון  הבקבוקים.  לתוך 
הקרובים  בימים  שיעשה  התוועדות  על  שהכריז 
הראשונה  הפעם  (זו  ועוד.  בקישינוב  במוסקבה, 

ברוסיה). התוועדות  על  שמכריזים 
ניגון  את  בעוז  לנגן  הרבי  החל  להכריז  כשסיימו 
ההקפות לאביו זצ"ל, והקהל המשיך ביתר שאת ויתר 
עוז. אח"כ הורה הרבי לחזן טלישבסקי לנגן 'שיבנה 
בית המקדש', וכשסיימו הזכיר אודות ברכה אחרונה.

ההתוועדות הסתיימה ב-15:20.
אח"כ התפללו מנחה.

ב'זאל'  ערבית  תפילת  אחר  קודש  שבת  במוצאי 
דקות  מספר  וכעבור  לחדרו  נכנס  הרבי  למעלה. 
יצא ל'קידוש לבנה', לבוש במעיל חורף (בחוץ שרר 
ב'א  מסביבו  שעמד  הקהל  את  בירך  כשסיים  קור). 

גוט חודש'.
לבוש  כשהוא  לתפילות  נכנס  שהרבי  לציין  יש 
זה  שבוע  כל  במשך  שבת).  (בבגדי  משי  בסירטוק 

הרבי נשאר ב-770 ולא נסע לביתו.

יום ראשון, י"ב כסלו
כסלו,  י"ד  קונטרס  מוגה  מאמר  יצא  בבוקר  היום 
ד"ה "אשר ברא ששון ושמחה", שנאמר בהתוועדות 

אור לי"ד כסלו תשל"ט.
אחר תפילת שחרית נכנס הרבי לחדרו ואחר משך 

זמן החל בחלוקת דולרים כרגיל.
להלן כמה דברים שאירעו בשעת החלוקה.

לאחד שלפני 15 שנה לקה בהתקף לב ל"ע, ברכו 
הנ"ל  חיתן  והשבוע  בניו",  את  לחתן  "שיזכה  הרבי 
ביקש  דולרים  בחלוקת  וכשעבר  האחרון,  בנו  את 
"הארכה"... והרבי ענה לו "שזה ימשיך עד החתונה 
של כל הנכדים שזה עד מאה ועשרים ולמעלה מזה".

לאחד שהביא סנדק שעושה באותו יום ברית אמר 
הרבי: "מובא בספרים שסנדקות זה סגולה לעשירות", 

ונתן לו דולר נוסף והוסיף: "וזוהי ההתחלה".
לאישה שבכתה וביקשה ברכה, אמר הרבי: "עכשיו 

זה לא הזמן לבכות, היות ומשיח עומד להגיע".
התחיה),  (ממפלגת  וולדמן  אליעזר  הכנסת  לחבר 
אמר  בכנסת,  שלו  מהסיעה  לפרוש  שרוצה  שאמר 
הרבי: "חס ושלום. עד עכשיו עשה בהצלחה וימשיך 
חיזוק  לתת  וצריך  לתושייה,  ובכפלים  שאת  ביתר 
כולל  הכנסת,  חברי  ה-120  לכל  והדרכה  ועידוד 
פעמים  מג'  יותר  זה  שאצלו  ובפרט  ראש.  היושב 
שיחזור  רוצים  שתלמידיו  טען  הנ"ל  חזקה.  שהוי 
זה  את  לתבוע  תפקידם  "הם,  אמר:  והרבי  אליהם, 
ממך, אבל תפקידך עכשיו זה להישאר ולא לפרוש, 
ולפעול ביתר שאת". הרבי ברכו בהצלחה בעסקנות 

הציבורית.
הרב יוסף ווינברג הביא את אחד מגדולי התומכים 
שיתקיים  המרכזית  תמימים  תומכי  ישיבת  דינר  של 
בימים אלו. הנ"ל הבטיח שייתן מיליון דולר, והרבי 

ברכו שלשנה הבאה ייתן 2 מיליון ויותר.
לאחד התמימים שנוסע בימים הקרובים לפעילות 
ברוסיה נתן הרבי דולר נוסף ואמר לו שיפדה את זה 

שם באופן חוקי.
האדמו"ר  של  שליח  (שהיה  זיידע  הרב  כשעבר 
הרבי:  אמר  העולמי)  הרמב"ם  בסיום  מוויזניץ 
שיהיה  הלב,  מן  היוצאים  דברים  שהיו  "שמעתי 
נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם". והוסיף, שמכיוון 
של  ושלוחו  מוויזניץ)  האדמו"ר  (של  שליח  שהוא 
אדם כמותו, וזה מוסיף בכל זה שתהא הצלחה רבה, 

ובשורות טובות.
חב"ד  מוסדות  מנכ"ל  שחר,  אלימלך  להרב 
הרבי  נתן  המוסדות  עבור  ברכה  שביקש  ברחובות 


