Ĕ"ĞĥĦĐ ,đĘĝė ď"ĕ ĤĕĐčĐ ęđĕĘ ęĕėđĚĝĐ ęĕĚĕ ,Đ"č

ב"ה · ערב שבתקודש פרשת וישלח · ט"ו בכסלו התשע"ט

đĤĥĕģ đčĥ ęđĕĐ ĐĒ"
ęėĦČđ ,ęėĚĞ ĕĦđČ
ČĕčĜđ ĞĎĕĕĦĜ ďēĕčđ ,ĕĚĞ
ĦĕĦĕĚČĐ ĐĘđČĎĐ ĦČ
"ĐĚĕĘĥĐđ

(ď"ĕĥĦ đĘĝė ď"ĕ ,ēĘĥĕđ ĦĥĤĠ Ħčĥ ĦēĕĥĚ)
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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

א'ער
שיחות · אגרות · פניני חסידות לפרשת השבוע
 מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים,· הלכות

ĐČĕĤģ
Đčĕē Ęĥ

đĕēĕĥ ęĕĚĕĚĦĐ ĕďĕĚĘĦđ ď"čē ĕďĕĝē ĥ"ĜČĘ
ģ"ė ĕČđĥĕĜĘ ĐĜĥ ģ"ĕďĢ ĦđČĘĚ ĘĎĤĘ ĐĥđďģĐ đĜĢĤČč
đĘĝėč ď"ĕ ęđĕč ,Ğ"ĕĒ Ğ"Ĝ ĦĕĜģďĢĐ ĦĕĜčĤĐđ Ĥ"đĚďČ
ĕĕēď ČĜĘĕČĘ ĦđĤĥģĦĐĐ ģđĒĕēč ĐĒ ęđĕč ğĕĝđĐĘ
ęĕĞđĎĞĎĐđ ĐčĐČĐ ĕĥĎĤ ĦČ ĤĤđĞĘ
ęĕĕē ĖĘĚ ĕĜĠ ĤđČč ĦđĒēĘ
,ĤĦČđ ĤĦČ Ęėč ĦđĘĕĞĠ ĦđĕđďĞđđĦĐ ęĕĕģĘ
ğĔđ ęĕĥĜ ,ęĕĥĜČ À đĦĕč ĕĜč ęĞ ďēČ Ęėđ
'ģĐ ęĕĞĢčĚč ģđĝĕĞĐ ĦČ ĤĕčĎĐĘ
,đĜČĕĥĜ đĜĕčĤ Ęĥ đĦĤđĦ ďđĚĕĘč ĦđĕĥĞĚ ĦđĔĘēĐ ĘčģĘ
ĘĞ Ħ"ĕĥĐĘ ĐĕďđĐđ ĐēĚĥ ĖđĦĚ ,đĕĦđĜģĦđ đĕĦđČĤđĐ ęđĕģč
ČĦđĜĚĕĐĚď ČĘĕĢč ğĠđĦĝĐĘ đĜėĕĒĥ
ĦēČđ ďēČ ĘėĘ ĞĕĕĝĦ ĘđďĎĐ ęđĕĐ ĦđėĒĥ ,ěđĢĤ ĕĐĕđ
,đĕĦđČĤđĐ ęđĕģčđ đĜĤđď ČĕĥĜĘ ĦđĤĥģĦĐĐ ģđĒĕēč đĜĦĕČĚ
ĦđĕĜēđĤčđ ĦđĕĚĥĎč ĐčēĤĐđ ĞĠĥ ĖđĦĚ
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מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ו בכסלו ה'תשע"ט – כ"ב בכסלו ה'תשע"ט

יום

ו'

יום בחודש

ט"ו בכסלו

פרק א' ליום

ג' פרקים ליום

הלכות יבום וחליצה פרק ו-ח.

ספר-המצוות

מל"ת שנז.

הל' בכורים ..בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ט.

מ"ע רכ .ריח .מל"ת
שנח .מ"ע ריט .מל"ת
שנט.
מ"ע רכג .מל"ת קד.

ש"ק

ט"ז בכסלו

הלכות נערה בתולה ..בפרקים
אלו .פרק א-ג.

א'

י"ז בכסלו

ב'

י"ח בכסלו

ג'

י"ט בכסלו

הלכות סוטה ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
פרק ד .פעמי הכן וגו' .ספר
קדושה והוא ספר חמישי..
הלכות איסורי ביאה ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.

ד'

כ' בכסלו

פרק ו-ח.

הל' שמיטה ויובל ..בפרקים
אלו .פרק א.

ה'

כ"א בכסלו

פרק ט-יא.

פרק ב.

ו'

כ"ב בכסלו

פרק יב-יד.

פרק ג.

פרק י.
פרק יא.

מל"ת קה .של .שלא.
שלב .שלג .שלד.

פרק יב.

מל"ת שלו .שלה.
שלז .שלח .שלט.
מל"ת שמ .שמא.
שמב .שמג .שדמ.
שמה.
מל"ת שמח .שמט.
שנ .שנא.
מל"ת שנב .שמז.
שמו.

זמני השבוע*
תאריך

עלות השחר**
 120ד'
 72ד'
לפני
לפני
הזריחה
הזריחה

זמן
ציצית
ותפילין

5.01
5.01
5.02
5.03
5.04
5.04
5.05
5.06

5.23
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.27
5.28

4.13
4.14
4.14
4.15
4.16
4.17
4.17
4.18

זריחת
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות
היום
והלילה

8.50
8.50
8.51
8.52
8.52
8.53
8.53
8.54

11.27
11.27
11.28
11.28
11.28
11.29
11.29
11.29

6.24
6.25
6.26
6.27
6.27
6.28
6.29
6.30

מנחה
גדולה

11.57
11.57
11.58
11.58
11.58
11.59
11.59
11.59

שקיעת
החמה***

4.37.5
4.37.2
4.36.9
4.36.6
4.36.4
4.36.2
4.36.1
4.35.9

צאת הכו
כבים

5.03
5.03
5.03
5.03
5.03
5.02
5.02
5.02

ו' ,ט"ו בכסלו
ש"ק ,ט"ז בכסלו
א' ,י"ז בכסלו
ב' ,י"ח בכסלו
ג' ,י"ט בכסלו
ד' ,כ' בכסלו
ה' ,כ"א בכסלו
ו' ,כ"ב בכסלו
* הזמנים מתייחסים לאזור המרכז .באזור ההרים והעמקים יש שינויים שעשויים להגיע למספר דקות.
** לגבי זמן עלות השחר הנהוג בחב"ד קיימות שלוש דעות .הבאנו את הזמנים לפי הדעה המוקדמת ביותר והמאוחרת ביותר ,וראוי להחמיר
לפי העניין.
*** זמני השקיעה כאן הם לפי השקיעה הנראית .אולם אדה"ז בסידורו )'סדר הכנסת שבת'( מכיר בשקיעה האמיתית ,המאוחרת ממנה
"בכמו ארבע מינוטין" )לשון אדה"ז שם .שיעור התלוי במיקום ובעונות השנה(.

ביום י"ט בכסלו מתחילים ללמוד שוב שיעורי לימוד
התניא )־ לשנה מעוברת( ,מתחילת הספר ,כפי שנחלקו
לימי השנה על־ידי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.
תחילת הלימוד היום צריך להיות בעניינים שהזמן־
גרמא ,ולכל לראש ב'לשון הרב' שבתחילת לוח 'היום
יום' )במעלת יום י"ט בכסלו .ואפשר למצוא בו שייכות
לכל יום ,גם כשאין הקביעות מתאימה ,ובפרט כאשר
יהיו 'מונחים בזה'(.48
שחרית :בעבר ,כשעדיין לא התפשט המנהג לטבול
במקווה בכל יום ,היה י"ט כסלו מהימים שבהם הקפידו
לטבול" :חסידים נוהגים לטבול לפני תפילת שחרית
די"ט כסלו ,כמנהג המקובל מחסידים הראשונים בשם
מורנו הבעש"ט ,שבערב שבת ובערב יום־טוב ,כמו גם
בשבת ויום־טוב שחרית טובלים במקווה".49

כשהיה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בזמן חלוקת הש"ס
בחו"ל ,היה מודיע במברק איזו מסכת הוא לוקח.42
בחלוקת הש"ס יש כמה עניינים:43
א( תלמוד תורה של המסכתא אשר לקח לחלקו.
ב( לימוד המסכתא בתור חלק מלימוד כל הש"ס .ג(
כאילו לומד )בשותפות( את כל הש"ס כולו .ד( נחשב
כלימוד בעשרה ויותר .ה( מקנה ומזכה לכל אחד
ואחד מהמשתתפים חלק בלימודו.
"בטח ידביקו בכותלי בית־הכנסת רשימת
המשתתפים בחלוקת הש"ס ,ויהיה לחיזוק ולזיכרון
טוב בהיכל ה' ,והוא מנהג ליובאוויטש".44
ואותם הנמצאים במקום אשר ,מאיזו סיבה שתהיה,
הוא "קטן מהכיל" לחלק כל הש"ס — מצטרפים
לחלוקת הש"ס הנעשית בבית מדרשו של הרבי ע"י
"מחנה ישראל".45

יום רביעי
חג הגאולה — כ' בכסלו

שיעורי תורה
"לשאלתו מה ילמוד בהמעת־לעת דיום הבהיר...
י"ט כסלו ...מובן שהלימוד צריך להיות בתורתו של
בעל השמחה והגאולה ,זאת אומרת ,תורת חסידות
חב"ד ,אם בספריו )כמו ספר התניא ,תורה אור ולקוטי
תורה( או )ביחד עם הביאורים שנתוספו( במאמרים
ושיחות של רבותינו נשיאינו".46
בסיום התוועדות י"ט כסלו תשי"ב ,קודם ברכת
המזון ,ציווה הרבי להכריז "שמי שלא סיים עדיין את
התניא  ...יסיימנו" .ולבסוף הוסיף ,שלאו־דווקא כעת,
אך שלא יפסיקו בין 'חתן תורה' ל'חתן בראשית".47

יום )ועיקר( ההתוועדות — ראה דברי הרבי לעיל
בראש לוח זה.
אין אומרים תחנון.
בימים אלה מתחילה ההכנה לעבודה דימי חנוכה,
החל מלימוד הלכות חנוכה ,הן בנוגע לעצמו והן
בנוגע להזולת.50

שיסיימו ,גם יתחילו מחדש ]ולכאורה גם בזמן המקורי של הסיום,
ח"י כסלו ,שייך להתחיל ,אף שטרם הגיע זמנו — כמו בשמח"ת
שמתחילים לקרוא 'בראשית'[.
 48שיחת ליל י"ט בכסלו תשמ"ט ס"ב )'תורת־מנחם — התוועדויות'
ח"ב עמ'  ,(4ועיי"ש במעלת לוח זה בכלל .ואכן רבים מאנ"ש נוהגים
ללמדו כסדרו מידי יום ביומו )וידוע שהרבי הקפיד שיידעו אותו(,
בציבור או ביחידות ,ולסיימו ולהתחילו מחדש היום.
 49סה"ש תש"ב עמ'  .19הובא בספר־המנהגים.
 50התוועדויות תשנ"ב ח"א עמ' ) 393מוגה( הערה .58

תשי"ג ח"א )ז( עמ' .216
 42ס' ליובאוויטש וחייליה עמ' .45
 43מכתב בסה"ש שם עמ' .497
 44ממכתב בסה"ש תשנ"ב עמ' ' .496בית חיינו' ,גיליון  117עמ' .29
 45ספר־המנהגים שם.
 46אג"ק ח"כ עמ' סא.
 47תורת מנחם כרך ד ,עמ'  .200וכנראה הפירוש ,שמייד אחר

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת

וישלח
וישב

ירושלים

הדה"נ

4:01
4:00

צה"ש

5:15
5:15

תלאביב

הדה"נ

4:15
4:14

צה"ש

5:17
5:16

חיפה

הדה"נ

4:05
4:03

צה"ש

5:15
5:14

בארשבע
הדה"נ

4:19
4:18

צה"ש

5:19
5:18
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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
15

אשר ליבם ער ל'קול ילד בוכה' — לפעולות נמרצות
33
בהפצת התורה בכלל והפצת מעיינות החסידות
בפרט ,הלימוד והמעשה גם יחד ,ומתוך התלהבות
חיות ואור".34

"הזקנים ,הצעירים גם הנעריםִ ,עבדו את ה' ַוקבלו
עליכם עול מלכותו יתברך .דעו כי ביום הזה כל
אבותינו — מהבעש"ט — יהיו בעזרכם .קבלו עליכם
ללמוד דא"ח באמת ,וחיו .היזהרו מאוד ביום הזה כי
קדוש הוא .לחיים ולברכה!".22
נוהגים לנגן )=לזמר( בחג הגאולה את הניגון הידוע
על הפסוקים "פדה בשלום נפשי" .23בתקופות
שונות 24הורה הרבי לנגן ניגון זה בהתוועדות ,ופעם
אחת הורה לנגנו כבר בשבת מברכים חודש כסלו.25
אף לסיום ההתוועדויות בתקופת י"ט כסלו ,לפעמים
היה הרבי ,בצאתו מההתוועדות ]וגם בשבת־קודש
הסמוכה וכדומה[ ,מתחיל לשיר "פדה בשלום" או
את סיום הניגון "ואני אבטח בך".26

חלוקת הש"ס
עצם עניין חלוקת הש"ס הוא מנהג קדום בישראל,
ובלשון כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע" :35המנהג הקדום
בתפוצות ישראל לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה
בכל עיר ועיר ,ובמקום שאפשר — בכל בית־כנסת
ובית־מדרש על־ידי חלוקת המסכתות" .וידועה
השתדלות כ"ק אדמו"ר הזקן בזה ,וזה לשונו:36
לגמור כל הש"ס 37בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר
לחלק המסכתות על־פי הגורל או ברצון ,ועיר שיש
בה מנינים הרבה — יגמרו בכל מניין ומניין ,ואם איזה
מניין קטן מהכיל — יצרפו אליהם אנשים מאיזה מניין
גדול ,בבל ישונה ,חוק ולא יעבור".
כל אחד ישתתף בזה על־ידי לקיחת מסכת אחת.
ומה טוב ,באם הדבר ביכולתו ,לקחת שתי מסכתות
או יותר .38כדאי וראוי שההתחייבות על לימוד
המסכת תבוא בכתב ,וליתן הכתב בידי אחר ,שהרי
רואים שזה פועל תוספת כוח וזירוז גם אם יהיו
קשיים בדבר ,ביודעו שיכולים לשאול ולברר אצלו
האם אמנם קיים את הבטחתו.39
אדמו"ר המהר"ש כותב" :ולכל הפחות צריך כל
אחד ללמוד מסכת גמרא בשנה".40
על־פי זה נהגו מאז לסדר חלוקת הש"ס ביום חג
הגאולה י"ט כסלו .משנת תרס"ג ואילך ,מפני אפס
הפנאי בי"ט כסלו ,הנהיגו בליובאוויטש חלוקת
הש"ס בכ"ד טבת — יום ההילולא של רבינו הזקן,
ומשנת תשי"ג שוב נקבע המנהג דחלוקת הש"ס ]על־
ידי הרבי[ — לי"ט כסלו.41

החלטות טובות
"בקביעות עיתים לתורה הנגלית ודא"ח ברבים,
וחיזוק דרכי החסידות באהבת רעים" ,27וכן "בעבודת
התפילה ואהבת ישראל" ,28ו"בקיום המצוות באור
והתלהבות ,וכל זה — באופן דמוסיף והולך" 29בג'
הקווים דתורה עבודה וגמ"ח ,30בלימוד הרמב"ם ,ג'
פרקים ליום ,31לסייע גם בממונו למוסדות רבותינו
נשיאינו ,32ולצאת ב"קריאה לכל אחב"י שליט"א
נ"ע — למזונות ומשקה — אבל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לא נטל
ידיו לסעודה אחרי הנ"ל ,להוציא פעם אחת בי"ט כסלו תשי"ב"
)הרה"ח רי"ל שי' גרונר( .מאידך ,בכמה מקומות של ציבור אחב"י
הספרדים שהורגלו בסעודות־מצווה גדולות מסודרות ואין חשש
כהנ"ל ,יש שהחזירו עטרה ליושנה.
 22היום־יום ח"ב ,ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ,י"ט כסלו
תרפ"א .וראה אג"ק הריי"צ ח"א עמ' קכב.
 23עד סוף המזמור — ספר־הניגונים ,ח"א ניגון נ"ה.
 24כגון :שיחת י"ט בכסלו תשכ"ב סכ"ג ,תשכ"ד ס"א ,ש"פ מקץ
תשכ"ד ס"א.
 25ראה שיחת ש"פ תולדות תשי"ד ס"א ,ועוד.
 26ס' 'חג החגים' )להרה"ח ר' מיכאל אהרן שי' זליגזאן ,ברוקלין
תשנ"ט( עמ' .66
' 27היום־יום' דהיום.
 28אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"י עמ' שכב ,ח"ט עמ' שנד.
 29אג"ק חכ"ב עמ' עו.
 30סה"ש תש"נ ח"א עמ'  ,182תנש"א ח"א עמ'  ,191ועוד .ומובן
ופשוט שבהתוועדות גופא צריך שיהיו ג' הקווין :תורה — לחזור
מתורת רבותינו נשיאינו .עבודה ,תפילה — באמירת 'לחיים' כאשר
מברכים איש את רעהו .גמ"ח — לתת לצדקה ,ולעודד איש את
רעהו )סה"ש תשנ"ב ח"א עמ'  .166התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ'
.(8
 31סה"ש תנש"א עמ' .191
 32אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' תקנג .ח"ב עמ' תעד.

 33חוצה — החל מה'חוצה' שבנפשו ,היינו שלימוד החסידות,
בחינת ה'יחידה' שבתורה שקשורה עם ה'יחידה' שבנפש ,חודר
בכל מציאותו וכוחות נפשו )שיחת ש"פ וישלח תש"נ(.
 34אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו חכ"ב עמ' שע.
 35אג"ק שלו ח"י עמ' סא־סב.
 36אגה"ק ד"ה 'הוכח תוכיח' ,שבסו"ס התניא.
 37נוהגין לחלק "כל הש"ס כולו" גם המסכתות שאין בהן גמרא
)כמו זרעים וטהרות( ,וגם תמיד ומידות )אף שאינן אלא סיפור
דברים( — סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ'  487הערה .114
 38שם עמ' .491
 39שם עמ' .490
 40היום־יום י"ח אדר־ב; ובענייננו ,סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ' .499
 41סה"ש שם עמ'  .492ובמקור' :תורת־מנחם — התוועדויות'
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דבר מלכות

המסר מחג הגאולה -
לגאול את הנשמה
נשמת היהודי שורשה מבחינת העצמות ,היא רוחנית לגמרי ואין לה
שום שייכות עם עניינים גשמיים • הירידה למטה ,לעולם הזה ,היא
חוויה של סבל וייסורים עבורה • אם הנשמה אינה מממשת את ייעודה,
עינוייה גדולים מתלאות הגיהינום • המסר מחג הגאולה ,שהוא יסוד
מרכזי בשיטת הבעש"ט שנתבארה על־ידי בעל הגאולה הוא — שכל
אחד יגאל את נשמתו מייסורי הגוף ויאפשר לה למלא את שליחותה •
מכתב ושיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

— על ידי האהבה המשולשת :אהבת ישראל אהבת
התורה אהבת השם ,אשר — כולי חד.

מכתב כללי

•••
ידועים מאמרי רז"ל — כל נשמתא ונשמתא הווה
קיימא בדיוקנאה קמי' מלכא קדישא; הנשמות
גזורות מתחת כסא הכבוד.
מאמרי רז"ל אלו מדגישים ביותר את המובן
ופשוט — את זַ כות ובהירות הנשמה ,שכולה
רוחניות ,ואיך שאין לה ,מצד עצמה ,כל שייכות
כלל לענינים גשמיים וחומריים ,ומכל שכן לעניני
תאוה וכו' המתעוררים ובאים אך ורק מצד הגוף
ונפש הבהמית.
אף על פי כן ,רצה הקדוש ברוך הוא אשר נשמה
זו ,שהיא חלק אלוקה ממעל ממש ,תרד למטה
ותתלבש בגוף גשמי וחומרי להיות קשורה ומאוחדת
בו במשך כמה עשיריות שנים .זאת אומרת ,אשר
במשך עשיריות שנים תהיה הנשמה במצב שהוא
בניגוד גמור לטבעה העצמי.
וכל זה — כדי למלא שליחות הבורא ,לזכך את
הגוף ולהאיר עניני עולם הזה הגשמי השייכים
לאדם ,באור אין סוף ,לעשותם מקדש ומשכן
לשכינתו יתברך,
ואז — הרי כל ענויי ויסורי הנשמה מהיותה בגוף

ב"ה ,יו"ד כסלו ,ה'תשי"ד
ברוקלין ,נ.י.
אל אנ"ש ואל כל אחינו בני ובנות ישראל
באשר הם שם,
ה' עליהם יחיו
שלום רב וברכה!
בקשר עם חג הגאולה יום יט כסלו ,גאולת רבנו
הזקן ,בעל התניא והשלחן ערוך ,ממאסרו על הפצת
תורת חסידות חב"ד הדרכותי' ומנהגי',
אשר גאולתו ויציאתו לחירות הן התחלת היציאה
למרחב ,ההתרחבות וההתפשטות של שיטת ואורח
חיים של חסידות חב"ד בפרט ,ושל החסידות בכלל,
הנני בזה להביע ברכה פנימיית ,אשר כל אחד
ואחת מאתנו ייגאל ויגאל את עצמו מכל העניינים
— שמבפנים ושמבחוץ — האוסרים ומנגדים על חלק
הטוב והחסד שבכל אחד מישראל ,והי' חלק זה
למושל ושולט ,והי' האדם לחסיד ,כי חסדים יאהב
ויעשה ,גומל חסד עם נפשו וגומל חסד עם זולתו
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לרום מעלתה ,למעלה אפילו ממעלת המלאכים,
וכמרז"ל צדיקים לפנים ממלאכי השרת.

ובעולם גשמיים כאין ואפס נחשבו ,כי שכרה ואשרה
הנצחיים שהיא זוכה להם על ידי מילוי שליחותה —
הם שלא בערך לגבי יסורי העולם הזה החולפים.

•••

•••

וכאשר יעמיק האדם במחשבתו בגודל מעלת
התורה והמצות ,ובעולם הזה דוקא ,ואשר התורה
והמצות הוא הדרך היחידי להגיע לתכלית המקווה
— בוא יבוא לשמחה גדולה בחלקו וגורלו — למרות
רבוי ההעלמות וההסתרים ,מבית ומחוץ ,אשר
בעולמו זה ,ואז רק אז יוכל לקיים באמת ובפנימיות
את הציווי :עבדו את ה' בשמחה,
דרך עבודה שהוא אבן פינה בשיטת הבעש"ט,
וכמבואר בארוכה בתורת חסידות חב"ד ,וכמו
שהורה אדמו"ר הזקן ,בעל השמחה ,בספר התניא,
פרק כו' ואילך ,פרק לא' ואילך ,בשורות מועטות
המחזיקות את המרובה.
בברכת חג הגאולה,

נקל להבין ,גודל צער הנשמה ועומקו כאשר את
היסורים והענויים של הנשמה בגוף מקבלים ועוד
מגבירים אותם על ידי הרדיפה אחרי הגשמיות
והחומריות ,והכוונה ותכלית דירידת הנשמה
למטה ,שאפשר להשיגם רק על ידי חיי יום־יום על
פי התורה ומצותי' — הנה אין שמים לב לזה ,ואם גם
לעתים ולפרקים מתעורר — הרי זה כמצות אנשים
מלומדה ולצאת ידי חובתו בלבד.
מלבד העיקר שבדבר ,שמאבדים את ההזדמנות
למלא רצון הבורא ואת השכר והאושר הנצחי
הבא על ידי זה ,הרי הוא היפך השכל הבריא
לרדוף ולתפוש בחלק הקשה הרע אשר בחיים,
היינו לשעבד את הנשמה ולדכאה בירידתה בגוף,
ולדחות בשתי ידים את החלק הטוב שבירידת
הנשמה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,היא העליה
הגדולה הבאה על ידי קיום רצון הבורא.
וזהו שאמרו רז"ל אין אדם עובר עבירה אלא אם
כן נכנס בו רוח שטות ,כי דעת לנבון נקל ,אפילו
בלי התעמקות כלל ,אשר מכיון שבעל־כרחך אתה
חי ,מאחר שהנשמה שהיא חלק אלקה ממעל ממש
מוכרחת להתלבש בגוף גשמי עפר מן האדמה על
משך כמה עשיריות שנים — השכל הפשוט מחייב
להשתדל ביגיעה עצומה להשיג את הטוב הצפון
בזה ,על ידי חיים יום יומיים כהוראות תורת
אלקינו ,שיהי' — בכל דרכיך דעהו.

מ .שניאורסאהן.

ב
ידוע 1מאמר הזהר — 2המובא בכמה מקומות
בחסידות" — 3כל נשמתא ונשמתא הוה קיימא
בדיוקנאה קמי' מלכא קדישא".
והעניין בזה:
אמרו חז"ל" 4מחשבתן של ישראל קדמה לכל
דבר" ,וכידוע שנשמות ישראל מושרשים בבחינת
) 1בליל ש"ק נכנסו זקני החסידים לברך את כ"ק אדמו"ר
שליט"א לרגל יובל הכ"ה להנישואין ,ואח"כ נענה כ"ק
אדמו"ר שליט"א ואמר ,שכאשר יהיו חסידים שמחים
ובריאים )פריילעכע און געזונטע( אזי יהי' גם לו טוב יותר.
ביום הש"ק ,משך זמן אחרי התפלה ,קרא כ"ק אדמו"ר
שליט"א לא' מהמשב"ק ,ואמר ,שרצונו להתוועד בקשר עם
)"אן ַא טומל"(.
מלאת יובל הכ"ה להנישואין ,אבל ,ללא רעש ָ
ולאחרי משך זמן ,נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהמ"ד ,קידש
על היין ,והורה שכל הקהל יעשו קידוש ויאמרו "לחיים".
כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שהמכתב כללי דיו"ד כסלו שנה זו
)נדפס באג"ק ח"ח ע' מח ואילך .לעיל ע'  178ואילך( — הוא תוכן
השיחה דלקמן.
 2מובא בכ"מ בדא"ח .ולע"ע לא מצאתיו בל' זה .וראה זח"ג קד,
ב .זח"א צ ,סע"ב .רכז ,ב .רלג ,ב .זח"ב צו ,ב .זח"ג סא ,ב )הערת
כ"ק אדמו"ר שליט"א בסה"מ תשי"א ע' .(11
 3הובא גם בד"ה לכה דודי תרפ"ט בתחלתו )סה"מ קונטרסים
ח"א כ ,א(.
 4ב"ר פ"א ,ד.

•••
ועוד ענין בדבר :מכיון שהשם יתברך ,שהוא
עצם הטוב ,מכריח את הנשמה לרדת מאיגרא
רמא לבירא עמיקתא בשביל לימוד התורה וקיום
המצות ,הרי זה ראיה והוכחה גמורה — כמה גדול
התלמוד וגדול המעשה )דהמצות(.
ומזה מוכרח גם כן ,אשר אי אפשר להגיע אל
התכלית אלא על ידי הירידה הגדולה — להיות על
פי תורה דוקא פה עלי אדמות ,אילו הי' דרך קל
ונוח יותר לא הי' השי"ת מכריח את הנשמה לרדת
ירידה אחר ירידה מתחת כסא הכבוד עד לעולם
הזה התחתון ,תחתון שבכל העולמות.
רק כאן בבירא עמיקתא יכולה הנשמה להגיע
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ביום זה לפנות ערב ,יצא כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"מ
זיע"א לחירות מבית האסורים ממאסרו הראשון
בפטרבורג בשנת תקנ"ט.15
מאחלים בלשון יחיד" :גוט יום־טוב — לשנה טובה
בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתב ותחתם".16
י"ט בכסלו נקרא על־ידי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
"חג החגים".17
י"ט בכסלו הוא 'מתן תורה' דפנימיות התורה.18
כיוון שי"ט בכסלו הוא 'ראש השנה לחסידות',
ניתן עדיין להשלים בו כל מה שחסר עד אז.19

יתאספו במקום אחד להתוועדות.7"...
* כדאי ונכון שכל אחד ואחד יערוך התוועדות
)ומה טוב — ג' התוועדויות" ,בתלת זימני הווי
חזקה" — אחת בעצמו ושתים על־ידי שלוחיו ,או
שמשתתף בעצמו בשלושתן כיוון שנערכות בזמנים
שונים — בליל י"ט בכסלו ,ביום י"ט בכסלו ,ובפרט
קרוב לסיומו ובאופן שיומשך גם בליל כ' בכסלו(8
— עם עצמו )בכל עשר כוחות נפשו( ,עם בני ביתו,
עם חבריו וידידיו וכיו"ב — כדי להדגיש עוד יותר
שכל אחד ואחד הוא גם משפיע ,וכמו שכתוב
)בשייכות להגאולה( "והשיב לב אבות על בנים ולב
בנים על אבותם".9
* הצעות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאחד מראשוני
שלוחיו ,בקשר לעריכת התוועדות י"ט בכסלו
בישיבה :10לפרסם מראש את תאריך ההתוועדות
ואת סיבתה בקצרה בעיתונות הנקראת על־ידי
יהודי המקום; להכין מבין התלמידים כאלו שיחזרו
מאמר או על־כל־פנים ענין של דא"ח; וכן לסדר
קבוצת מנגנים מהם בסדר מסודר ,שבזה תהיה
רוממות רוח לתלמידים ,ובטח יעורר הדבר ביניהם
גם 'קנאת סופרים' ,וכן יעשה את הרושם המתאים
על אנשי העיר והסביבה.11
12
* אף במוסדות לבנות הציע  ,שינאמו על
פרשת החג גם אחדות מהתלמידות ,אף שעל־פי
הרוב מסייעים להן בעריכת הנאומים ,כי חשובה
ההשתתפות מצידן ,וגם עצם הדבר שהן נואמות —
ערך רב לו.
* מסיבות והתוועדויות י"ט בכסלו שייכות גם
לשבתות שלפניו ושלאחריו.13

יום־ההילולא
יום זה הוא יום ההסתלקות־הילולא של אדמו"ר
רבי דובער ,הרב המגיד ממזריטש נבג"מ זיע"א
)בשנת תקל"ג ,ומנוחתו־כבוד בעיר אניפולי(.20

התוועדות

21

קנו' ,כפר חב"ד' גיליון  692עמ' .(32
 15פרשת היום ב'ספר התולדות — אדמו"ר הזקן' ,כרך ג ,תשמ"ו.
מסמכים מקוריים בקובץ 'כרם חב"ד' ,גיליון  ,4מכון 'אוהלי
שם — ליובאוויטש' תשנ"ב ,ולאחרונה נאסף חומר רב בספר
"המאסר הראשון" ,להרב יהושע מונדשיין ז"ל ,ירושלים תשע"ב.
 16כמו בר"ה )ס' המנהגים עמ'  — (56התוועדויות תשמ"ט ח"ב
עמ'  .4הברכה — לוח 'היום־יום' דהיום .בסה"ש תש"ב עמ' 19
נמסר ,שמנהג חסידי אדה"ז היה לומר 'גוט יו"ט' לפני ואחרי
מעריב ,ובמשך כל המעל"ע די"ט בכסלו כשחסידים נפגשים.
 17אג"ק שלו ח"ז עמ' ל .הקדמת 'היום יום' .נתבאר בלקו"ש ח"ה
עמ'  ,436חכ"ה עמ' .385
 18ספר־השיחות תשנ"ב ח"ב עמ'  ,483ועיי"ש שגילויו למעלה
מגילוי פנימיות התורה לע"ל.
 19לקוטי־שיחות ח"ב עמ' .468
 20תולדותיו בס' 'רבי דובער — הרב המגיד ממעזריטש' ,הוצאת
קה"ת ,תשל"ה.
 21בליובאוויטש היו עורכים סעודה )ראה אג"ק אדמו"ר
מהורש"ב ח"ד עמ' עג .אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' סט(,
וכן בבתי־כנסת חב"ד בכל מקום )אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה
עמ' תמג( ובה אכלו 'שווארצע קאשע' — זכר למאכל אדה"ז
בהיותו במאסר — ובבישול והכנת ה'קאשע' ראו זכות מיוחדת
)ראה סה"ש תרח"ץ ס"ע  .(250בדורנו נערכת התוועדות י"ט
כסלו 'ברוב עם — הדרת מלך' ללא סעודה ,וכההוראה לוועד
כפר־חב"ד )אג"ק חט"ז עמ' קז(" :במ"ש בהנוגע להסעודה ,בכלל
ראוי שבעיקר יהיה מיני מזונות ,אלא שכיותר ממניין יטלו ידיהם
לסעודה כדי שיוכלו לברך ברכת המזון בעשרה ,משא"כ האורחים
שלא תמיד נשארים ...לברהמ"ז ...נוסף על הקושי בנט"י כדבעי",
ולמעשה אף הרבי לא היה נוטל ידיו" :משנת תש"א ואילך ,בכל
שנה ביום י"ט כסלו הכינו גבאי ביהכ"נ סעודה לכבוד יו"ט ואח"כ
עלו )מי שזכה להיכנס( להתוועדות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

יום שלישי
14
חג הגאולה — י"ט בכסלו
אין אומרים תחנון.1
 7אג"ק ח"ה עמ' מח .ספר המנהגים עמ' .93
 8ש"פ וישלח תנש"א.
 9סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' .166
 10בעיר מרקש במרוקו ,אג"ק ח"ח עמ' קמו.
 11בקשר לביקורת על הזמנת אישי ציבור שלעת־עתה אינם
שומרי תורה ומצוות וכו' לאירועים כיו"ב — ראה תגובת הרבי
שנדפסה ב'התקשרות' סוף גיליון יז.
 12אג"ק ח"י עמ' קצח.
 13אג"ק ח"ד עמ' סו.
 14בי"ט בכסלו ,לבש כ"ק אדמו"ר בגדי שבת )יומן תשכ"ה אות
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הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
המסכת שקיבל עליו כל אחד ואחד בחלוקת הש"ס
אשתקד.
1
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון .
תכנון ההתוועדויות ברוב עם:
* יש להכין "תכנית מפורטת איך לנצל יום זה ]י"ט
בכסלו[ להפצת המעיינות ,ובאופן שיהיה רישומו
ניכר במשך השבועות והחודשים שלאחרי זה ,כיוון
שנקרא ראש־השנה לחסידות ודרכי החסידות".4
* "פשט המנהג ,אשר עיקר ההתוועדות די"ט
כסלו הוא באור ליום כ' כסלו ,כי הגאולה מהמאסר
היתה בעת תפילת מנחה ,שלוש שעות אחר זה היה
בדירת מנגד בייסורים נפשיים וכו'.5
"בכל זה ,הרי בכמה וכמה מקומות מתוועדים גם
באור לי"ט כסלו ,וברכת חסידים עליהם תבוא.
"בכלל ,שני אופנים בהתוועדות:
"א( לסדרה במקומות רבים בעיר ,בכדי שישתתפו
גם אנשים כאלו אשר למקום אחר לא היו באים .ב(
לאסוף כל המתוועדים במקום אחד ,אשר אז הנה —
ברוב עם הדרת מלך ,ההתוועדות תהיה עם הזקנים
והגדולים שבחבורה וכו'.
" — ריבוי הכמות ,או עילוי האיכות ,וידועה
השקלא־וטריא מי מהם עדיף...
"והצעתי בזה ,אשר בלילה הראשון ,אור לי"ט
כסלו ,יתוועדו במקומות שונים) 6ויודיעו שם אודות
ההתוועדות דלמחר( .ולמחרתו ,אור לכ' כסלו,

שבת־קודש פרשת וישלח
ט"ז בכסלו
הפטרה" :חזון עובדיה ...והיתה לה' המלוכה"
)עובדיה פרק א(.1

יום שני
י"ח בכסלו
היום — סיום לימוד ספר התניא בסדר הלימוד
ד'חת"ת' ,כתקנת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע] .2וכן
נהגו לסיים את לימוד לוח 'היום יום' .וראה להלן[.
יש לסיים עד צאת הכוכבים של יום י"ט כסלו ,3את
 1ספר־המנהגים עמ'  .32לוח כולל־חב"ד.
 2וראה להלן הערה .47
 3שיחת ש"פ שמות תשי"ג' ,תורת מנחם — התוועדויות' ח"ז עמ'
 .291וראה גם סה"ש תש"ד עמ'  ,50שי"ט כסלו הוא "שמחת תורה
של פנימיות התורה" ,ובשמחת תורה "מסיימים ומתחילים את
התורה" .לשאלה אודות אדם שלא יכול היה לסיים את המסכת
דחלוקת הש"ס עד י"ט בכסלו ,האם צריך להשלימה אחר־כך,
והאם יש איזה עניין לסיים עד כ"ד בטבת ]תאריך חלוקת הש"ס
בשנים תרס"ג־תשי"ב ,כמובא לקמן[ ,ענה הרבי" :וכל ההקדם
ישובח ,כמובן" )נדפס ב'כפר חב"ד' ,גיליון  927עמ'  .(21ל'סיום'
עצמו :בליובאוויטש אמרו בסיום מסכת רק 'הדרן עלך' ושמות
בני רב פפא ,ותו לא ,וסיימו בקדיש דרבנן רגיל )רשימת דברים
להרב חיטריק ח"ד עמ' ריט( .ובדורנו :הרב בנימין שי' אלטהויז,
כשהיה 'חיוב' בשנת אבלו על אביו הרב פנחס ע"ה ,שאל את
הרבי איזה קדיש לומר בסיום מסכת ,והוסיף שראה בהתוועדות
של הרבי )כ"ד טבת תשי"ב ,הפעם היחידה שנערך 'סיום' ממש
בהתוועדות ,ולא רק שהרבי אמר 'הדרן'( שהרב מאיר אשכנזי
ע"ה אמר קדיש "של הגמרא" )="בעלמא דהוא עתיד .("...וענה
הרבי" :אצלי זה חידוש ,מלבד הפעם הזאת לא ראיתי זאת
מעולם" )תודה להרב מיכאל שי' זליגזאן( .וכן ל' הש"ך יו"ד סי'
רמו ס"ק כז ,וכ"מ באג"ק חי"ד עמ' שעה ,עיי"ש .וע"ע 'בית חיינו'
גיליון  50עמ'  ,4ויש ליישב .לגבי ההמשך ,להעיר מהתוועדויות
תשמ"ה ח"ג עמ'  ,1700שמשמע שאומרים את הבקשה "כשם
שסיימתי ."...האומרים את נוסח הקדיש שבגמ' )שאין בו "ויצמח

פורקניה"( ,וכן את "הערב נא" דשם ,צריכים לתקן בהם כנוסחנו.
 4אג"ק חט"ז עמ' קלב.
 5הגאולה הייתה לאחר חצות היום )בעת תפלת המנחה(,
ונמשכה בתוך הלילה דכ' בכסלו )לאחרי ג' השעות וכו' עד
שהגיע לדירת החסידים(; ומטעם זה נהגו רבותינו נשיאינו לסדר
ההתוועדות די"ט בכסלו — באור לכ' בכסלו .ומכיוון שנהגו כן
ברבים ובפירסום — הרי זו הוראה לרבים )ספר־השיחות תשמ"ח
ח"א עמ'  ,155וש"נ( .וראה התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' .7
 6בכל מקום ומקום האפשרי — ספר־השיחות תנש"א ח"א עמ'
 ,178תשנ"ב ח"א עמ' .166

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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— ישנה הדרגא שעליה אמרו חז"ל 11שהנשמות
12
"גזורות מתחת כסא הכבוד" ,וכן אוצר הנשמות
הנקרא בשם גוף ,שעל זה אמרו חז"ל" 13אין בן
דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף" )אוצר יש
ושמו גוף ,ומבראשית נוצרו כל הנשמות העתידות
להיולד ,ונתנם לשם.(14
ובפרטיות יותר:
15
בפירוש "גוף" — איתא בפרש"י "פרגוד שחוצץ
בין שכינה למלאכים" .ומזה משמע לכאורה
שהנשמות בהיותן ב"אוצר ששמו גוף" הם למעלה
מכמו שהם "גזורות מתחת כסא הכבוד" ,כי ,ה"אוצר
ששמו גוף" שהוא "בין שכינה למלאכים" ,היינו ,בין
מלכות דאצילות )שכינה( לעולמות בי"ע )מקומם
של המלאכים( ,הוא למעלה מ"כסא הכבוד"
שמקומו בעולם הבריאה.16
אבל באמת אי אפשר לומר כן ,מב' טעמים:
א( הטעם שאוצר הנשמות נקרא בשם "גוף" ,הוא,
לפי שבו נותנים להנשמה את תכונות הגוף שבו
צריכה להתלבש .והיינו ,שבאוצר הנשמות נמצאת
הנשמה בדרגא כזו שיש לה כבר שייכות להגוף —
שזהו למטה מכמו שהיא גזורה מתחת כסא הכבוד.
ב( איתא בתוספות 17ש"נשמות של ישראל ושל
עכו"ם אינן בגוף אחד" ,והיינו ,שגם בנשמות אומות
העולם ישנו ה"אוצר ששמו גוף" ,אלא שה"אוצר"
דנשמות ישראל הוא בבחינה עליונה יותר .ומזה
מוכח שאוצר הנשמות הוא למטה במדרגה מזה
שהנשמות גזורות מתחת כסא הכבוד.
־ ענין זה היה תמיד מוקשה אצלי ,עד שמצאתי
בעמק המלך 18שיש ב' מדריגות ב"גוף" :מדריגה
הא' — בהיות ה"גוף" בגן עדן העליון דעולם
הבריאה ,ומדריגה הב' — בהיות ה"גוף" בגן עדן
התחתון דעולם היצירה .וכאשר הנשמה נמצאת
ב")אוצר ששמו( גוף" במדריגה הב' ,אזי יש לה

העצמות .אמנם ,כאשר הנשמה יורדת למטה,
צריכה היא לעבור דרך הדרגות והעולמות שבין
בחינת העצמות לעולם הזה.
ושני אופנים בזה) :5א( בדרך התלבשות ,היינו,
שהנשמה מתעכבת ומשתנית בהעולם שעוברת
בו ,ולכן נקראת על שם העולם היותר תחתון
שמתעכבת בו :נשמה דבריאה ,נשמה דיצירה
או נשמה דעשיה) .ב( בדרך מעביר ,שאינה באה
בהתלבשות בהעולמות אלא רק עוברת בהם ,ולכן,
גם ירידתה לעולם הזה הגשמי — כדי להשלים את
6
הכוונה העליונה לעשות לו ית' דירה בתחתונים
— אינה אלא במדה המוכרחת שתהיה לה שייכות
לעניינים גשמיים.
ובהמעבר דרך העולמות ישנו גם מעמדה ומצבה
בעולם האצילות — שעל זה נאמר "כל נשמתא
ונשמתא הוה קיימא בדיוקנאה קמי' מלכא קדישא",
כמבואר בחסידות 7ש"מלכא קדישא" הוא בחינת
ז"א דאצילות.
ועניין זה נאמר על כל הנשמות — כפי שמבאר כ"ק
מו"ח אדמו"ר )בהמשך המאמרים דר"ה תשי"א(8
בלשון הלשון "כל נשמתא ונשמתא" ,דקאי על כל
סוגי הנשמות ,הן נשמות דמ"ה והן נשמות דב"ן
— ששרשם הוא בעולם האצילות )"'קמי' מלכא
קדישא" ,בחי' ז"א דאצילות(.
ולכן אין זה בסתירה עם הידוע 9שאפילו בדורות
הראשונים ,ועל־אחת־כמה־וכמה בדורותינו אלו ,יש
רק יחידי סגולה שנשמותיהם הם נשמות דאצילות
כי ,המדובר כאן הוא בנוגע לשורש הנשמה ,כפי
ש"קיימא בדיוקנאה" ,ש"דיוקן" הוא "שרש נשמתו"
)כמ"ש אדמו"ר הזקן באגה"ק ,(10שזהו שורש
הנשמה בעולם האצילות.

ג
ולאחרי זה — כפי שהנשמה באה בסדר השתלשלות

 11זח"ג קכט ,ריש ע"ב .וראה הנסמן בנצוצי זהר לזח"א קיג ,א.
 12ראה גם ספר הערכים — חב"ד בערכו )ח"ב ע' שצג־ד(.
 13יבמות סב ,א .ע"ז ה ,א .וש"נ.
 14פרש"י ע"ז שם.
 15יבמות שם.
 16ראה ע"ח שער כסה"כ )שמ"ו( .הובא בלקו"ת האזינו עד ,סע"ד.
הנסמן בתו"מ סה"מ ניסן ס"ע קס הערה .39
 17ד"ה אין — ע"ז שם.
 18ש"ו פע"ב.

 5ראה אוה"ת שמיני ע' תסח ואילך .הנסמן בלקו"ש חי"ט ע' .11
 6ראה תנחומא בחוקותי ג .נשא טז .ב"ר ספ"ג .במדב"ר פי"ג ,ו.
תניא רפל"ו .ובכ"מ.
 7סה"מ תשי"א שם.
 8שם.
 9ראה תו"א ר"פ משפטים.
 10קו"א בתחלתו )קנג ,ב(.
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הרע ,ש"אקדמי' טעניתא" 27וכו'.
ועד כדי כך גדלה הירידה בעולם־הזה — שאפילו
עניני קדושה ,לימוד התורה וקיום המצוות ,יכולים
28
להעשות באופן שלא כדבעי ,שעל זה נאמר
"ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי" ,כיון שכל
התורה והמצוות שעושה בעודו רשע מוסיפים כח
בקליפות לפי שעה )כמ"ש אדמו"ר הזקן בהלכות
תלמוד תורה .(29והיינו ,שעם היותם עניני קדושה,
תורה ומצוות ,שיוצאים בהם י"ח לימוד התורה
וקיום המצוות ,ומברכים עליהם ברכת התורה
וברכת המצוות ,מכל מקום ,כיון שהמקיימם
הוא רשע ,שאי אפשר לו להתחיל לעבוד ה' בלי
שיעשה תשובה על העבר תחילה לשבר הקליפות
שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינו
לאביו שבשמים )כמבואר בתניא ,(30לכן מוסיפים
הם כח בקליפות לפי שעה .ומובן גודל הירידה
שבזה — "כמשל האוחז בראשו של מלך ומורידו
למטה וטומן פניו בתוך בית הכסא כו' ,שאין לך
עלבון גדול מזה אפי' עושה כן לפי שעה" )כמבואר
בתניא.(31
וזהו הטעם שירידת הנשמה בגוף היא בדרך הכרח,
כמאמר" 32על כרחך אתה חי" — דלכאורה ,כיון
שרצונה של הנשמה לקיים רצון הקב"ה ,שזהו כל
ענינה ,הנה בידעה שהכוונה העליונה היא בירידתה
למטה ,צריכה הירידה למטה להיות ברצון ,ולא
בדרך הכרח — אלא ההכרח הוא מצד גודל הצער
והיסורים שבירידה למטה.
וכמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר 33אודות סדר
ירידת הנשמה בגוף ,שבלכתה מאוצר הנשמות
מוליכים אותה דרך גן־עדן ,ואחר־כך מוליכים
אותה דרך הגיהנם וכו' ,ועל־ידי־זה מתוודעת היא
למהותו של עולם־הזה הגשמי ,ואז טוענת הנשמה:
"א ווילדע
מדוע דוחפים אותה לעולם ירוד שכזהַ ,
פליישיקע וועלט" )עולם גשמי פראי( ,להתלבש
34
"א ַזאק פלייש און ביינער מיט זודיקע בלוט"
בגוףַ ,

שייכות להגוף דלמטה.19
וזהו סדר השתלשלות דהנשמה — לאחרי היותה
בשרשה "קמיה מלכא קדישא" ,בעולם האצילות:
בתחילה גזורה היא מתחת כסא הכבוד ]והוא
בבחינת קדש הקדשים דעולם הבריאה — 20שבחינת
קודש הקודשים שבכל עולם הוא למעלה מהעולם
עצמו ,ושייך לסוף העולם שלמעלה הימנו )כמובא
בתניא 21מעץ־חיים ,[(22ואחר־כך באה לאוצר
הנשמות הנקרא גוף ,ובזה גופא ישנם ב' מדריגות:
בעולם הבריאה ,ובעולם היצירה.

ד
והנה ,בכל פרטי המדריגות הנ"ל של עמידת
הנשמה למעלה — הרי היא כולה רוחניות ,ואין לה
שייכות כלל לענינים חומריים או אפילו לענינים
גשמיים .ובמכל שכן וקל־וחומר מנפש השכלית
שהיא בריחוק מגשמיות וחומריות ,ועל־אחת־כמה־
וכמה נפש האלקית ,אפילו בעמידתה במדריגה
תחתונה ,ועל־אחת־כמה־וכמה בעמידתה במדריגות
עליונות יותר ,עד לעמידתה "קמיה מלכא קדישא".
ומזה מובן עד כמה גדולים עינויי ויסורי הנשמה
— שמצד עצמה אינה שייכת כלל לענינים גשמיים
וחומריים — מירידתה למטה להתלבש בגוף גשמי,
"מאיגרא רמה לבירא עמיקתא".23
ובפרטיות יותר — מלבד הצער של הנשמה
בהירידה לעולם־הזה מצד השייכות לענינים
גשמיים כשלעצמם ,ניתוסף בזה עוד יותר מצד
מציאות הרע שבעולם־הזה הגשמי והחומרי,
ומה גם שמציאות הרע הוא בתוקף ,כמובא
בתניא 24מה שכתוב בעץ־חיים 25שהרע שבעולם־
הזה החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות כו' ולכן
כל מעשה עולם־הזה קשים ורעים והרשעים גוברים
בו ,26ובזה ניתוסף עוד יותר — מצד מציאות היצר־

 19חסר התירוץ על הנ"ל )המו"ל(.
 20ראה רשימות הצ"צ לתהלים )יהל אור( ריש ע' תרמה.
 21פנ"ב.
 22שבהערה .16
 23ע"פ לשון חז"ל — חגיגה ה ,ב.
 24פכ"ד )ל ,א(.
 25שער מ"ב סוף פ"ד.
 26תניא פ"ו )יו"ד ,סע"ב(.

על אברך אחר ,שביקשו ממנו לפעול בברזיל
בשנת תש"ל ,הגיב הרבי ביחידות:
הרי רק עכשיו הוא התחתן? ומדוע אתם
ממהרים? ...הוא עוד יבוא לברזיל.

ליב גראנער ,חיים יהודה קרינסקי( תכנית מפורטת
— "הצעת הסדר" לקראת הביקור .הם ציינו "להכריז
לפני ערבית על־דבר הסדר וכו'" והרבי רשם:
ומעת שיכנסו לשם )הנ"ל( ועד היציאה — ניט
שטופען זיך ]=לא להדחף[ )כל אחד על מקומו כל
הזמן(.

לפועל ,יצא הלה לשליחות בקליפורניה ,ולימים
נסע לברזיל לגייס כספים עבור השליחות שלו.

לגבי רעיון של הוצאת ספסלים ושולחנות הגיב
הרבי:
ואיפוא ישבו?! כן הרי אז לא יהי' בכלל כל סדר כ"א
שטופען און חאפען!!" ]=כי־אם דחיפות וחטיפות[.

למה נתבקש שז"ר
לדחות את ביקורו?
בחודש ניסן תשי"ד שהה שז"ר בניו־יורק ,וביקש
לבוא ולהשתתף בהתוועדות של הרבי שהתקיימה
בליל ב' דחג־הפסח ,אז נהג הרבי לבאר קטעים
מההגדה.
שז"ר ביקש שישאלו את הרבי האם נכון שיגיע
אז .הרבי ביקש שישיבו לו ,שלמרות שהוא עצמו
]שז"ר[ אינו מחוייב לשמור שני ימים של חג ,כיוון
שהוא תושב ארץ ישראל ,הרי יש חשש שיצטרפו
אליו בנסיעה ידידים מקומיים ויחללו את החג.
לכן עדיף שיגיעו להתוועדות אחרון־של־פסח,
המתחילה בסמוך לשקיעה ונמשכת הרבה אחר
צאת החג ,כך שיוכלו לבוא באמצע התוועדות ללא
כל חשש.
מספר שנים אחר־כך )ראה 'היכל מנחם' כרך
ג' עמ' נד( הורה הרבי ,שגם כינוסים המיועדים
להתקיים בארץ־הקודש בחול־המועד ,יש להקפיד
שיתקיימו לא ביום ראשון של חול המועד ,אשר
בחו"ל הוא ב' של יום־טוב.
ובזה הננו לעורר את תשומת לבבכם כי באם בתוך
המוזמנים והבאים לכינוס זה ]י[ימצאו גם אורחים
מחו"ל הנמצאים כעת באה"ק ת"ו ,יש לחוש
שמשום טעות וכדומה עלולים הם לנסוע להכינוס
באותו היום אשר עליהם כתושבי חו"ל לשמור את
החג.

'מקווה חנה'
הראשון בעולם
הרב אלי' העכט ,מחשובי השלוחים בקליפורניה
בנה את המקווה הראשון הקרוי 'מקוה חנה' על־שם
אמו של הרבי — הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה.
במענה על כך כתב לו הרבי:
המכתבים נתקבלו ות"ח ,פ"נ נתקבל ויקראו ב"נ
]בלי נדר[ עה"צ ]על הציון[.

ות"ח על בשו"ט שבהנ"ל ,ובפרט שכשרות וטהרת
בני ישראל וכו' המקרבת שמקווה ישראל ה' יזרוק
עלינו מים טהורים וגו' ויוליכנו לארץ שאפילו
גושה טהורה וכו' .ואעביר רוח הטומאה בגאולה
האמיתית והשלימה.

"שליח במקום בו
אתה נמצא"
בחודש תמוז תשל"ז נכנס אחד האברכים מכפר
חב"ד ל'יחידות' .בפתק שרשם העלה הצעה
שהוצעה לו ולרעייתו לנסוע ולנהל בית ספר יהודי
בברזיל .בתגובה הגיב הרבי:
...אתה שליח שלי במקום בו אתה נמצא .ואין צריך
לנסוע למקום אחר.

ולכן היתה ההוראה — כדי להסיר מכשול — "לאחר
את הכינוס ליום אחד".

 27ראה זח"א קעט ,ב.
 28תהלים נ ,טז.
 29פ"ד ה"ג .וראה רמב"ם הל' ת"ת רפ"ד.
 30פי"ז.
 31ספכ"ד.
 32אבות ספ"ד.
 33לקו"ד ח"א קעג ,א ואילך.
 34שם קפח ,א.
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כי קיבל ברכה להצלחת הפעילות) ...יומן שנת
"הקהל" ה'תשמ"א עמ' .(113
שנים רבות קודם לכן ,בב' אייר תשי"ד ,שהה
מר שז"ר ב'יחידות' אצל הרבי ,ובה נידונו נושאים
רבים .טרם צאתו שאל מר שז"ר את הרבי :מאחר
ויוצא אני מחדרו של הרבי ,בוודאי ישאלוני
החסידים מה דובר כאן ,ומכיוון שאת שדיברנו אין
לספר ,אשמח לשמוע מהרבי מה עלי לומר...
הרבי סיפר לו על הנהגותיו הסגפניות של אדמו"ר
מהר"ש ,שנהג לחגור עצמו בחגורות שהיו חותכות
בבשרו ועם כל זאת שמר תמיד על סבר פנים יפות.
ועוד סיפר לו על הנהגתו לשבת ביער בין נמלים
עוקצניות.
כפי שסיפר המזכיר הרב בנימין קליין )ז"ל(,
פעמים נתבקש — על־ידי הרב חודקוב — לשוחח
עם כאלה ששהו ב'יחידות' לשמוע מה נאמר להם.
הדברים נמסרו אחר־כך לרבי ,ופעמים אמר הרבי
שהשומעים לא קלטו את עיקר המדובר.
גם המזכיר הרב יהודה לייב גרונר היה משוחח
עם היוצאים מ'יחידות' ושומע מהם מה שנאמר
להם ,ולפעמים רושמם )ראה לדוגמה בספר
'משבחי רבי' עמ' 140־.(139
היו גם אישים ששוחח עמם בטלפון ,כדי להתרשם
והיה זה על־פי הוראת הרבי.
בנוסף ,לפי הוראת הרבי היו אנ"ש במקומותיהם
מבקרים את האורחים הנכבדים ששהו ב'יחידות',
שומעים את הדברים ומדווחים לרבי )ראה —
לדוגמא — 'ימי תמימים' כרך ז' עמ' .(164

לפני החתונה ,נתינות לצדקה ביום החתונה ע"י
החתן והכלה בני משפחותיהם ומכיריהם "וכל
הרוצים בטובתם".
והנה הוראה בלתי שגרתית:
כאשר נישאו בנו של הרב יוסף מנחם מענדל
טננבוים )ז"ל( עם בתו של הרב יהודה ליב גראנער,
הוציא להם הרבי סכום כסף והורה:
המצו"ב ]=המצורף בזה[ לחלק לצדקה במשך ז'
הימים.

שזכה להיות במחיצתו
הרה"ג ר' שאול דוב זיסלין ז"ל כתב פעם לרבי על
מצב בריאותה של רעייתו .במכתב התשובה כתב
לו הרבי כי הוא הזכירם על הציון.
והוסיף:
ותקותי שעוד־הפעם אזכיר את זוגתו תי' וגם אותו
על הציון הק' ]הקדוש[ של כ"ק מו"ח אדמו"ר,
שזכה להיות במחיצתו בחיים חיותו בעלמא דין,
לאריכות ימים ושנים טובות.

'רגש' של חסיד
כשנשאל הרבי בשנת תשמ"ט בדבר אמירת תחנון
בח"י אלול והשיב בכתב )'היכל מנחם' כרך ג' עמ'
מז(:
בענינים התלויים ברגש — אין לשאול ,כיון שזוהי
הוכחה שאין רגש.
בח"י אלול תש"י ב־ 770הייתה התלבטות כיצד
לנהוג בנושא זה ,והרה"ח ר' יוסף מנחם מענדל
טננבוים ,שנכח במקום ,הגיב" :הרי בקונטרס ח"י
אלול נאמר שזהו יום־טוב וביום־טוב אין אומרים
תחנון!" .והרבי קיבל את הדברים.
— למרות שבשנים אחרות כן אמרו תחנון
בנוכחותו של הרבי )ראה 'אוצר מנהגי חב"ד'
אלול־תשרי עמודים כא־כב(.

בלי דחיפות וצפיפות
בהתוועדות אחרון־של־פסח תשי"ד אצל הרבי
נכח מר שז"ר עם ידידו ,אחד מחברי 'הסתדרות
העובדים הכללית' .לפני־כן ,כשעלה על הפרק
רעיון הביקור ,אמר הרבי שאם יבואו אורחים יש
לדאוג שיהיו להם מקומות ישיבה נוחים.
ואז אמר:
מילא שז"ר הוא הרי יודע שכדאי להיות בין
חסידים גם אם צפוף ,אבל האחרים...

מה למסור לחסידים
העומדים בחוץ?
ביום ד' כ"ו אדר־ב' תשמ"א ,אחר תפילת ערבית,
נכנס ל'גן עדן התחתון' הרב ר' משה לוינגר
מקריית־ארבע ,ושהה שם למעלה משעה .הדבר
היחיד שסיפר היה ששאל את הרבי מה למסור
לאלה שממתינים בחוץ .הרבי ענה לו ,שיאמר

גם לקראת ביקורו של שז"ר בפורים תשל"א
הכניסו חברי ועד המסדר )הרבנים :משה פנחס
הכהן כ"ץ ,ירחמיאל בנימין הלוי קליין ,שלמה
אהרן קזרנובסקי ,דוד רסקין ,ולהבחל"ח יהודה
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והנה ,בד בבד עם לימוד ההוראה מ"יום זכאי" זה —
הרי זכותו של "יום זכאי" זה מהוה נתינת־כח נוספת
]מלבד הנתינת כח שמצד עצם הציווי וההוראה,
שכן" ,איני מבקש כו' אלא לפי כחן" [40שיוכלו לקיים
הוראה זו בשלימותה.
ויתירה מזו — לקיימה מתוך שמחה ,ככל עניני
יהדות ,תורה ומצוותי' ,שצריכים לקיימם בשמחה,
כמ"ש" 41עבדו את ה' כשמחה".
ומכיון ששמחה פורצת גדר — 42הרי שמחה זו
ממהרת עוד יותר את פריצת והריסת גדרי הגלות,
כך שמענין הגאולה דיו"ד כסלו "בימים ההם בזמן
הזה" — באים לגאולת כל אחד ואחת מישראל,
בתוככי כלל ישראל ,גאולה כפשוטה ,למטה מעשרה
טפחים ,תיכף ומיד ממש.
43
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר"  ,ואדמו"ר האמצעי
בתוכם,
וכולם יחדיו הולכים לארצנו הקדושה" ,ארץ
אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד
אחרית שנה" ,44שלימות הארץ ,כולל — "כי ירחיב ה'
אלקיך את גבולך,"45
46
ובאופן ד"קהל גדול ישובו הנה " ,כל הסוגים
שבישראל — מ"ראשיכם שבטיכם" עד "חוטב עציך
ושואב מימיך" )כמוזכר לעיל( ועד שאפילו יהודי
אחד ויחיד אינו נשאר בגלות ח"ו — 47שלימות העם,
ביחד עם שלימות התורה — "גופי תורה" ביחד
עם "נשמתא דאורייתא" ,עד ל"נשמתא דנשמתא
דאורייתא" )כמבואר בזהר פ' בהעלותך את
הנרות,(48
ובאים — כאמור — לארצנו הקדושה ,בגאולה
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

)שק בשר ועצמות עם דם רותח(! — ...ולכן הירידה
למטה היא בדרך הכרח.

ה
אמנם ,למרות גודל הצער והיסורים שבירידת
הנשמה למטה — כדאי הדבר בשביל העליה שלאחרי
הירידה ,היינו ,שדוקא על־ידי הירידה למטה מתעלה
הנשמה לדרגא נעלית יותר באין־ערוך מכמו שהיתה
קודם ירידתה למטה.
ליתר ביאור:
הא גופא שהקב"ה — שהוא עצם הטוב ,וטבע הטוב
להטיב — 35מכריח את הנשמה לירד למטה ,למרות
גודל הצער והיסורים שבזה ,מהוה הוכחה אשר
)א( העליה שבאה על־ידי הירידה היא עליה גדולה
כזו שבשבילה כדאי לסבול את הצער והיסורים
שבירידה למטה) ,ב( שאין דרך אחרת — קלה ונוחה
יותר — לבוא לעליה גדולה זו מלבד על־ידי ירידה
גדולה זו.
וכיון שהירידה ל"בירא עמיקתא" היא ירידה
שבאין־ערוך ,למקום היותר תחתון שאין תחתון
למטה ממנו,
— שהרי עבודת הבירורים )שבשביל זה ירדה
הנשמה למטה( צריכה להיות במקום הכי תחתון,
כידוע 36המשל מכלי ההגבהה הנקרא ליווע"ר,
שמעמידים אותו תחת הקורה התחתונה של הבית,
ועל־ידי־זה יוגבה הבית כולו ,מה־שאין־כן אם יתחיל
מאמצע אזי לא יוגבה החלק התחתון .וכידוע 37גם
בענין "ושקל בפלס הרים" ,38שזהו כמשל כף מאזנים
שכל שהכף שבה שוקלין יורדת למטה יותר ,תהיה
הגבהת המשא שבכף השניה למעלה יותר— 39
מובן שגם העליה ל"איגרא רמה" )שבשבילה
כדאית הירידה ,ואין דרך אחרת לבוא אליה לולי
הירידה( היא עליה שבאין־ערוך.

)תורת מנחם כרך י' עמ' (178

ו

.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

 35ראה הנסמן בלקו"ש חכ"ד ע'  334בהערה )ד"ה מספרי הח"ן(.
 36תו"א בראשית ד ,א.
 37לקו"ת נצבים מה ,א.
 38ישעי' מ ,יב.
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במדב"ר פי"ב ,ג .תנחומא נשא יא.
תהלים ק ,ב .וראה רמב"ם הל' לולב בסופן.
ראה בארוכה סה"מ תרנ"ז ס"ע רכג ואילך.
ישעי' כו ,יט.
עקב יא ,יב.
ראה יב ,ב.
ירמי' לא .ז.
ראה לקו"ש חי"א בתחלתו ,וש"נ.
ח"ג קנב ,א.

ניצוצי רבי

סיכום
ב'מכתב כללי' לרגל חג הגאולה — י"ט כסלו,
כותב כ"ק אדמו"ר ,שכל אחד ואחת יגאל את
נשמתו מהעניינים האוסרים ומנגדים את חלק
הטוב שבנפשו ,ועל־ידי זה יהיה חסיד שפועל
באהבה המשולשת :אהבת ישראל ,התורה
והשם .עבודה זו היא אבן פינה בשיטת הבעש"ט,
שנתבארה באריכות בתורת חב"ד ובספר התניא.
עניין הנשמה נתבאר בהתוועדות :נשמות
ישראל ,מכל בחינה שהיא ,מקורן בבחינת
העצמות .אחר־כך ירדו ב'סדר ההשתלשלות'
ושם הן "גזורות מתחת כסא הכבוד" ,וב"אוצר
הנשמות" הנקרא "גוף" .ועדיין ,הנשמות הן
ממהות רוחנית לגמרי ,ואין להן שום שייכות
לעניינים חומריים או גשמיים.
מזה מובן עד כמה גדולים ייסוריה של הנשמה,
שנשלחת להתלבש בגוף גשמי ,ולהיות בעולם
גשמי וחומרי שמלא ברשעות ובקליפות גסות,
שפוגמות אפילו בקיום התורה והמצוות .על־
כן ,הירידה לעולם היא בדרך הכרח ,מפני שהיא
כרוכה בצער ובסבל לנשמה.
ברם ,דווקא על־ידי הירידה יכולה הנשמה
להתעלות לדרגה נעלית לאין־ערוך מזו שהייתה
קודם לירידה .הקב"ה הוא עצם הטוב ,ועל־ידי
הירידה ל"בירא עמיקתא" ,מבקש לגרום עילוי
לנשמה עד ל"איגרא רמה".
אם היהודי אינו ממלא את תכלית ירידת
נשמתו לעולם ,היא מתייסרת בייסורים קשים,
החמורים יותר מכל יסורי הגיהינום .זה ההסבר
לדברי חז"ל" :אין אדם עובר עבירה אלא אם כן
נכנס בו רוח שטות" ,מכיוון שדיי בהתבוננות
קלה כדי להבין את המחיר שהנשמה משלמת
כדי שהאדם ימלא את תאוות עולם הזה.
כאשר מתבוננים בכך ,מתעורר האדם לנצל כל
רגע ,ולבחור את החלק הטוב שבירידת הנשמה
לגוף .על־ידי־זה מתמלאת הכוונה שבירידת
הנשמה לגוף ,עד שתתממש תכלית העלייה של
הנשמה — שהיא תהיה ניזונת מן הגוף ,לאחר
שתתגלה מעלת הגוף והוא ייעשה משפיע
לנשמה.
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מאת הרב מרדכימנשה לאופר

למה דחה שז"ר את
ביקורו אצל הרבי?
שמירת הסדרים של הבחורים • נתינת צדקה בשבעת ימי ה'שבע
ברכות' • "שזכית להיות במחיצתו בעלמא דין" • 'רגש' של חסיד •
מה למסור לחסידים העומדים בחוץ? • בלי דחיפות וצפיפות • על
'מקוה חנה' הראשון • למה נתבקש שז"ר לדחות את ביקורו?

הרבי דואב על שמירת
הסדרים של הבחורים

איני יודע כמה ששומרים ]מקפידים כל כך על[
הסדרים .שנית — איפה כתוב שצריכים ללמוד
רק בסדרים .מילא כשהולכים לנוח — ניחא .אבל
להסתובב ולא ללמוד? האם הפסוק "והגית בו
יומם ולילה" הכוונה רק לסדרים? הרי צריכים
לשבת וללמוד כל הזמן .ואד"ש אמר לו שיצא
ויודיע בשמו שילכו ללמוד .הריל"ג הלך להנהלת
הישיבה .באותו ערב התקיימה אסיפת ההנהלה
ובסיומה הודיעו ב"זאל" שהתלמידים מתבקשים
להגביר את שמירת הסדרים בפרט והלימודים
בכלל".
במוצאי שבת קודש פרשת משפטים )שקלים(
התוועד הרבי ובין השאר התייחס לעובדת
נסיעות בחורים מהכא להתם להשתתף בשמחות
של עמיתיהם וקרובי משפחותיהם.
והרי"מ סוסובר כותב לעמיתו בארץ־הקודש:
"הנושא הכי מדובר כאן היא שיחתו של אד"ש
שאמר אתמול בהתוועדות אודות הנסיעות
לחתונות .יש המתלבטים למה כיוון אד"ש? ...
מן הסתם תתקיים אסיפה־דחופה של ההנהלה
ויחליטו פה אחד שאין לתת רשות לשום בחור
לנסוע."...

בט"ז במרחשוון תשי"ג התקיימו בחירות
לנשיאות ארצות־הברית ,ובהן נבחר הנשיא
אייזנהאואר לנשיא ה־ .42ביום הבחירות הבחין
הרבי בשני בחורים שהלכו בשעת סדרי הלימוד
מתוך סקרנות למקום הקלפי שהיה לא רחוק
מ־ .770הרבי נכנס ל'זאל' וקרא )'כפר חב"ד' גליון
 938עמ' :(125
איזו ישיבה היא זו שבחורים משוטטים באמצע
הסדרים? מה יש להם לעשות שם?!

ללמוד בכל רגע פנוי
ביום א' כ"ח שבט תשל"ט רושם הרה"ת ר' יצחק
מאיר סוסובר ביומנו:
"אתמול סיפר הריל"ג בהתוועדות בבית המדרש
ב־ 770את הדברים הבאים :לפני מספר שבועות,
כשאד"ש הגיע מביתו בשעה  6:40אמר לו אד"ש
]לריל"ג[ למה הבחורים עומדים בחוץ ולא
לומדים הרי יש עוד  5דקות ]עד סיום הסדר[
ללמוד .למחרת אמר לו אד"ש שראה מהחלון
בשעה ] 10בלילה[ שהבחורים מסתובבים בחוץ
ולא לומדים] ,הריל"ג[ אמר לאד"ש שהרי ]עתה[
כבר אחרי ]סיום[ הסדר .אד"ש הגיב ראשית —

נתינת צדקה במשך
ה'שבע ברכות'
מפורסמות הוראות הרבי אודות "סעודת עניים"
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