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דבר מלכות

מסירות ללא גבול 
למען יהודי

סמוך לפטירתו מבקש יעקב לפייס את יוסף על שקבר את אמו על 
אם הדרך ולא במערת המכפלה • בוויתורה על קבורה ראויה, גילתה 
רחל אצילות של רחל ומסירות, אך מדוע היה עליה לסבול בשל כך? 
• ההוראה: יש לעשות הכול כדי לזכות יהודי נוסף בגאולה, לעסוק 

עם יהודים אחרים, 'להשיבם לגבולם', גם אם הדבר כרוך בוויתור על 
נוחות אישית • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

 בפרשת השבוע1 מסופר אודות דברי יעקב ליוסף 
בקשר לקבורת רחל: "ואני בבואי מפדן מתה עלי 
לבוא  ארץ  כברת  בעוד  בדרך  כנען  בארץ  רחל 

אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם".
מבקש  יעקב  והיפוכו:  דבר  כאן  יש  ולכאורה 
מצרים  מארץ  ייקחנו  פטירתו  שלאחרי  מיוסף 
ויקברנו בארץ כנען, ואם כן, מה מקום להזכיר כאן 

שלא עשה כן לרחל אמו של יוסף?!
בדברים  יעקב  נתכוון  לכך  שאכן  רש"י,  ומפרש 
יעקב  אמר  וכך  זו,  טענה  ולשלול  להבהיר   – אלו 
להוליכני  עליך  מטריח  שאני  פי  על  "אף  ליוסף: 
להיקבר בארץ כנען, ולא עשיתי כך לאמך, שהרי 
מתה סמוך לבית לחם . . ואקברה שם, לא הולכתיה 
. וידעתי שיש   . אפילו לבית לחם להכניסה לארץ 
בלבך עלי, אבל דע לך, שעל פי הדיבור קברתיה 
אותם  כשיגלה  לבניה,  לעזרה  שתהיה  כדי  שם, 
על  רחל  יצאת  שם,  דרך  עוברים  והיו  נבוזראדן 
קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר2 קול 
ברמה נשמע גו' רחל מבכה על בניה וגו', והקדוש 
גו'  ה'  נאם  לפעולתך  שכר  יש  משיבה  הוא  ברוך 

1.  מח, ז.
2.  ירמי' לא, יד-טו.

ושבו בנים לגבולם".
ונמצא, שעניין הגאולה נעשה על ידי פעולתה של 
רחל – כלשון הכתוב: "יש שכר לפעולתך . . ושבו 

בנים לגבולם".
שכאשר  חז"ל3  במדרשי  המבואר  פי  על  ובפרט 
ירמיהו הלך לקרוא לאברהם יצחק ויעקב ולמשה 
לא  כו',  הוא  ברוך  הקדוש  את  לפייס  כדי  רבינו 
הקדוש  לפני  אמנו  רחל  ש"קפצה  עד  כו',  נתפייס 
ברוך הוא ואמרה ריבונו של עולם כו', מיד נתגלגלו 
בשבילך רחל  ואמר  הוא,  ברוך  רחמיו של הקדוש 
דכתיב  הוא  הדא  למקומן,  ישראל  את  מחזיר  אני 
קול ברמה נשמע גו רחל מבכה על בניה גו' יש שכר 
לפעולתך גו' ושבו בנים לגבולם". היינו, שרחל היא 

זו שפעלה את ההבטחה ד"ושבו בנים לגבולם".
וגם בעניין זה יש הוראה ולימוד בנוגע לעבודתן 

של נשי ישראל, כדלקמן בארוכה.

ב
ובהקדמה – שבפירוש רש"י זה ישנם כמה וכמה 
לימודים והוראות, עד כדי כך שמכל תיבה ותיבה 
יכולים ללמוד עניין שלם כו', ונתעכב עתה על עצם 
העניין ד"יש בלבך עלי" – דבר פלא הדורש ביאור 

3.  פרש"י ירמי' שם, יד. פתיחתא דאיכ"ר כד.
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והסבר:
מובן וגם פשוט שבודאי ידע יוסף את גודל מעלתו 
של יעקב אביו – ככל שאר השבטים, ועל אחת כמה 
"בן  יוסף"4,  יעקב  יוסף, אשר "אלה תולדות  וכמה 
זקונים"5. ומכיוון שכן נשאלת שאלה פשוטה: כיצד 
וכי  אביו?!  יעקב  על  יוסף  של  בלבו  שיהיה  יתכן 
לא תיאר לעצמו שיש ליעקב אביו סיבה מוצדקת 

להנהגתו?!
ותמיהה גדולה יותר – כשמספרים זאת בסמיכות 
לפטירתו של יעקב, כאשר "ויאמר ליוסף הנה אביך 
חולה ויקח את שני בניו עמו", "כדי שיברכם יעקב 
לפני מותו"6, והגע עצמך: יעקב שוכב על ערש דוי, 
ומתכונן להיכנס ל"עולם האמת"... ובמצב כזה יש 

בלבו של יוסף על יעקב אביו!...
יוסף  של  שטענתו  בלבד  זו  שלא  מוכח,  ומזה 
אודות קבורתה של רחל אמנו היא טענה צודקת, 
של  בלבו  שיהיה  צריך  זה  שבגלל  זאת,  עוד  אלא 
יוסף על יעקב... ואין לו להעלים את הדבר מיעקב 
אביו, ואדרבה כו', עד שיעקב מתרץ ומסביר לו את 
הדבר, אשר, על ידי זה מתבטל מה שיש בלבו עליו.
בודאי ידע יוסף שהנהגתו של אביו היא בתכלית 
עם  ביחד  אבל  כו';  אחריו  להרהר  ואין  השלימות, 
זה, מכיוון שהדבר נוגע לו כו', יש בלבו עליו – לא 
מאומה  נגרע  שלא  ופשיטא  ח"ו,  אחריו  שמהרהר 
מפני  עליו,  בלבו  שיש  אם  כי  אב,  בכיבוד  ח"ו 
שזוהי טענה  מכיוון  וכאמור,  כו'.  לו  נוגע  שהדבר 
צודקת, צריך שיהיה בלבו עליו, עד שישמע הסבר 

וביאור שיתקבל בשכלו.
וההוראה מזה – שכאשר יהודי רואה אצל רבו דבר 
שיודע  זה  עם  ביחד  הרי  בעיניו,  תמיהה  המעורר 

4.  וישב לז, ב.
5.  שם, ג.

6.  פרשתנו שם, א ובפרש"י.

בוודאות שהנהגת רבו היא בתכלית השלימות, ו"כל 
שכינה"7,  אחר  מהרהר  כאילו  רבו  אחר  המהרהר 
צריך שיהיה בלבו עליו, היינו, שאינו מסתפק בעצם 
הידיעה שהנהגת רבו היא בתכלית השלימות, אלא 
עליו להשתדל להבין את הדבר בשכלו הוא, על ידי 

זה ששואל את רבו וכיוצא-בזה.
וכמו כן כשרואה שגדול בישראל טוען על הנהגתו 

של  טענתו  דידן,  )כבנדון  בישראל  גדול  עוד  של 
יוסף על אביו( – בודאי שאינו מהרהר אחריהם, לא 
ביחד  אבל  עליו,  זה שטוענים  על  ולא  הטוען,  על 

עם זה נוגע לו לדעת ולהבין את הסברת הדברים.
רז"ל  מאמר  בביאור  להוסיף  יש  זה  פי  ...ועל 
"בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראל 
ממצרים", אף שגם בלאו-הכי הבטיח הקדוש ברוך 
הוא שיוציא את ישראל ממצרים – מכיוון שכל דבר 
צריך לבוא באופן של הבנה והשגה בשכל האדם, 
על  שכלי  והסבר  טעם  להיות  שצריך  מובן  הרי 
זכותם של ישראל לצאת ממצרים8, ועל זה מבארת 
הדור  באותו  שהיו  צדקניות  נשים  "בשכר  התורה: 

נגאלו ישראל ממצרים".

ג
טענה  היתה  שליוסף  שמכיוון   – לענייננו  ונחזור 
על הנהגתו של יעקב אביו, הרי ביחד עם זה שאינו 
ואינו  עליו  בלבו  יש  חס-ושלום,  אחריו  מהרהר 
מעלים זאת ממנו, עד שיעקב מסביר לו ומבטל מה 

שיש בלבו עליו.
אמנם עדיין צריך להבין כיצד ביטל יעקב מה שיש 
בלבו של יוסף עליו על ידי זה שהסביר לו ש"תהא 
)רחל( לעזרה לבניה כשיגלה נבוזראדן כו'" – מדוע 

7.  סנהדרין קי,א. רמב"ם הל' ת"ת רפ"ה. 
8.  להעיר מפרש"י שמות ג, י-יא. 

יש כאן דבר והיפוכו: יעקב מבקש מיוסף שלאחרי פטירתו 
ייקחנו מארץ מצרים ויקברנו בארץ כנען, ואם כן, מה מקום 

להזכיר כאן שלא עשה כן לרחל אמו של יוסף?!
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צריכה רחל לסבול בגלל זה?!
איזו  ישנה  אם  אפילו  יעקב:  על  נוספת  וקושיא 
רחל לסבול – אין זה מתרץ  סיבה שבגללה צריכה 
יעקב שהוא זה שגרם לסבל  עדיין את הנהגתו של 

זה בפועל ממש?!

אמת  שהן  באגרת-הקודש9  המבואר  ]ועל-דרך 
"הרבה  הרי  השמים",  מן  נגזר  כבר  הניזק  ש"על 
שלוחים למקום", ואין זה חשבונו של המזיק, ולכן 
כו'  הגזילה  את  ולהשיב  סליחה,  ממנו  לבקש  חייב 

)כמדובר בארוכה בהתוועדויות שלפני-זה10([.
והביאור בזה בפשטות:

לעזרה לבניה כשיגלה  כאשר רחל יודעת ש"תהא 
זו בלבד שאינה מצטערת  נבוזראדן כו'" – הרי לא 
אלא  אפרת",  "בדרך  שנקברה  מהעובדה  וסובלת 
זה  ידי  על  שכן  אותה,  משמחת  זו  עובדה  אדרבה, 
יכולה להיות "לעזרה לבניה", לבקש עליהם רחמים 
"ויש שכר  לה  הוא מבטיח  ברוך  עד שהקדוש  כו', 

לפעולתך . . ושבו בנים לגבולם"!
ומובן, שכאשר רחל שמחה על כך שיכולה להיות 
"לעזרה לבניה" – הרי זה מבטל מה שיש בלבו של 
עליו  בלבו  שיש  לכך  הסיבה  שכן,  יעקב,  על  יוסף 
אינה אלא בגלל שדורש טובת אמו, וממילא, לאחרי 
שיעקב הסביר לו שטובת אמו היא להישאר "בדרך 

אפרת", "שתהא לעזרה לבניה" – נחה דעתו.

ד
 על פי זה מובן עד כמה גדלה מעלתה של רחל 
להיקבר  הזכות  על  לוותר  מוכנה  שהיתה   – אמנו 
זה  וכל  במערת המכפלה, מתוך שמחה וטוב לבב, 

למה – כדי "שתהא לעזרה לבניה"!
גודל  את  אמנו  רחל  ידעה  בודאי  עצמך:  והגע 

9.  ר"ס כה.
10.  שיחת י"ט כסלו סל"א ואילך. לעיל ע' 58.

מעלתו של יעקב אבינו, ובפרט על פי דברי רש"י11: 
שמצינו  אלא  עוד  ולא  היו",  נביאות  "האמהות 
מעלת  לגבי  האמהות  של  הנבואה  מעלת  שגדלה 
טפל  "אברהם  רש"י12:  כדברי  האבות,  של  הנבואה 
היטב  והבינה  ידעה  וממילא,  בנביאות"[.  לשרה 

גודל המעלה בקבורה בסמיכות ליעקב אבינו.  את 
ובפרט – במערת המכפלה, שבה קבורים גם יצחק 

ורבקה, אברהם ושרה, וכן אדם וחוה13.
ומכיוון שכן, בודאי ובודאי שהיתה חפצה ביותר 
אבינו.  יעקב  עם  ביחד  המכפלה,  במערת  להיקבר 
אבל אף על פי כן, בידעה שיבוא יום ונבוזראדן יגלה 
הזכות  על  רחל  וויתרה   – ישראל  מארץ  בניה  את 
המכפלה,  במערת  אבינו  יעקב  עם  יחד  להיקבר 
"שתהא  כדי  אפרת",  "בדרך  להיקבר  והעדיפה 
לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן, והם עוברים 
עליהם  ומבקשת  קברה  על  רחל  יצאת  שם,  דרך 

רחמים . . והקב"ה משיבה . . ושבו בנים לגבולם"!
רחל  גודל הפלאת מסירותה של  את  רואים  וכאן 

אמנו ודאגתה לבניה:
במערת  קבורה  זכות  אודות  מדובר  אחד  מצד 
המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי 

שנים!...
כמה  לאחרי  שיהיו  בנים  אודות  מדובר  ומאידך, 
וכמה דורות, בנים שיהיו במעמד ומצב בלתי רצוי, 
גלינו  חטאינו  "מפני  גלות,  שיתחייבו  כך  כדי  עד 
שום  לו  אין  עצמו  מצד  נבוזראדן  שהרי  מארצנו", 
שליטה על בני ישראל, ובמילא, מה שהגלם, אין זה 

אלא מפני שהתחייבו גלות...
ואף על פי כן, בשביל אותם בנים שחטאו וגלו כו' – 
מוותרת רחל אמנו על זכות קבורה במערת המכפלה 
שנים,  ואלפי  מאות  במשך  אבינו  יעקב  עם  ביחד 

11.  ויצא כט,לד.
12.  וירא כא,יב.

13.  ב"ר פנ"ח,ד. הובא בפרש"י עה"ת חיי-שרה כג,ב.

רחל לא רק שאינה מצטערת וסובלת מהעובדה שנקברה "בדרך 
אפרת", אלא אדרבה - עובדה זו משמחת אות, שכן על-ידי זה 

יכולה להיות "לעזרה לבניה", לבקש רחמים עליהם
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לבניה"!!  "לעזרה  זה תוכל להיות  ידי  ובלבד שעל 
ואדרבה: כיצד יכולה היא לנוח על משכבה במערת 

המכפלה – כשבניה מתייסרים בגלות?!...
ועל פי זה מובן גם מה שרחל אמנו היא זו שפעלה 

את ההבטחה ד"ושבו בנים לגבולם":
במערת  משכבו  על  לנוח  הלך   – אבינו  יעקב 

המכפלה, וכן שאר האבות והאמהות;
ללכת  מסוגלת  הייתה  שלא   – אמנו  רחל  אמנם, 
נשארה  אלא  המכפלה,  במערת  משכבה  על  לנוח 
לבניה  לעזור  המשמר  על  לעמוד  אפרת",  "בדרך 
את  שעוררה  זו  היא  היא   – כו'  נבוזראדן  כשיגלם 
מי  "רחמי  באמרה  הוא,  ברוך  הקדוש  של  רחמיו 
מרובין, רחמיך או רחמי בשר ודם"... "מיד נתגלגלו 
בשבילך  ואמר,  הוא,  ברוך  הקדוש  של  רחמיו 
. ושבו בנים   . רחל אני מחזיר את ישראל למקומן 

לגבולם".

ה
והנה, הנהגתה של רחל אמנו מהוה לימוד והוראה 
לכל נשי ישראל עד לימינו אלו – שעליהן לעשות 
ד"ושבו  העניין  את  לפעול  כדי  שביכולתן  מה  כל 

בנים לגבולם".
האחרון  מגלות  שהגאולה  ידוע14  בזה:  והעניין 
זה  שלפני  הגאולות  שאר  מכל  שונה  באופן  היא 
וממילא,  בגלות,  יישאר  לא  אחד  יהודי  שאפילו   –
בגלות,  שנמצא  אחד  יהודי  עדיין  שישנו  זמן  כל 
כלומר, שכלל  ישראל,  כלל  הגאולה של  מתעכבת 
ישראל עומד וממתין לגאולתו של היהודי האחרון!
וממתינים  שעומדים  הכוונה  שאין  ופשיטא, 

14.  ראה לקו"ש חי"א בתחלתו. וש"נ.

מבלי לעשות מאומה... שהרי לא זוהי הדרך שבה 
ממתינים לדבר שחפצים ומשתוקקים ביותר שיבוא 
היום"  כל  קוינו  "לישועתך  אפשרי;  הכי  בהקדם 
פירושו – שעושים ככל האפשרי כדי למהר ולקרב 

את הגאולה!...
את  שפועלים  זה  ידי  על   – לזה  ומהדרכים 
גאולתו הפרטית של יהודי זה שהיה במעמד ומצב 
ד"תינוק שנשבה", שיתקרב אף הוא ליהדות, תורה 
ומצוותיה, בבחינת "ושבו בנים לגבולם". אשר, על 
ידי זה ממהרים ומקרבים את הגאולה הכללית דכל 

בני ישראל – "ושבו בנים לגבולם" כפשוטו ממש.
ובעניין זה ישנה הוראה ונתינת כוח מיוחד לנשי 
להיות  ודאגתה  שמסירותה  אמנו,  מרחל   – ישראל 
"לעזרה לבניה" לא ידעה שום גבול, עד שפעלה את 
ההבטחה ד"ושבו בנים לגבולם", ועל ידי זה סללה 
את הדרך לכל אחת ואחת מנשי ישראל, שיתמסרו 
גם  מישראל,  ואחת  אחד  כל  של  לטובתו  וידאגו 
כאשר הדבר כרוך עם וויתור על טובה אישית, כדי 

לפעול את העניין ד"ושבו בנים לגבולם"!
ובמכל שכן וקל וחומר:

רחל אמנו – הייתה צריכה לוותר על עניינים הכי 
במערת  קבורה  עולם,  ברומו של  העומדים  נעלים 
המכפלה ביחד עם יעקב אבינו; ובשביל מי – בשביל 
עוד,  ולא  דורות,  וכמה  כמה  לאחרי  שיהיו  יהודים 
אלא יהודים הנמצאים במעמד ומצב בלתי רצוי, עד 

כדי כך, שנתחייבו גלות.
ועל אחת כמה וכמה בימינו אלו – שכן, כל הוויתור 
הנדרש אינו בערך כלל וכלל לוויתור של רחל אמנו, 
בסך-הכל צריכים לוותר על לינת לילה אחד מחוץ 
לביתה, או לאכול מאכל פחות טעים וכיוצא בזה, 
ומאידך, וויתור זה הוא )לא בשביל יהודים שיהיו 
יהודים  בשביל  אם(  כי  דורות,  וכמה  כמה  לאחרי 

רחל אמנו – הייתה צריכה לוותר על עניינים הכי נעלים 
העומדים ברומו של עולם, קבורה במערת המכפלה ביחד עם 
יעקב אבינו; ובשביל מי – בשביל יהודים שיהיו לאחרי כמה 
וכמה דורות, ולא עוד, אלא יהודים הנמצאים במעמד ומצב 

בלתי רצוי, עד כדי כך, שנתחייבו גלות
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בבחינת  כאלו שהם  ויהודים  זה,  בדורנו  הנמצאים 
"תינוקות שנשבו", שלכן, כל מה שדרוש אינו אלא 
להראות להם את דרך היהדות, ואז פועלים אצלם 

את העניין ד"ושבו בנים לגבולם".
וכאמור, הוראה זו היא גם נתינת-כוח – שכאשר 
את  לפעול  מצליחים  בודאי  זו,  בעבודה  עוסקים 

העניין ד"ושבו בנים לגבולם".
)מהתוועדות ש"פ ויחי ה'תשמ"ו. 'התוועדויות' תשמ"ו כרך ב 

עמ' 311-316, בלתי מוגה(

 סיכום
על  ליוסף  יעקב  דברי  מופיעים  השבוע  בפרשת 
עלי  מתה  מפדן  בבואי  "ואני  רחל:  קבורת  אודות 
רחל בארץ כנען בדרך... ואקברה שם בדרך אפרת 

היא בית לחם".
ולכאורה, יש כאן דבר והיפוכו: יעקב אבינו מבקש 
מיוסף שיקברנו בארץ-ישראל, ומדוע הוא מזכיר 

שלא נהג כך לגבי אמו של יוסף, רחל אמנו?
ליוסף,  יעקב  כוונת  הייתה  שזו  רש"י,  מפרש 
באומרו לו: "אף על פי שאני מטריח עליך להוליכני 
לאמך...  כך  עשיתי  ולא  כנען,  בארץ  להיקבר 
וידעתי שיש בלבך עלי, אבל דע לך שעל פי הדיבור 
קברתיה שם, כדי שתהיה לעזרה לבניה, כשיגלה 
והקב"ה  בניה,  על  מבכה  רחל  נבוזדראן...  אותם 
משיבה – יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם". 
כלשון   – רחל  על-ידי  נפעלת  שהגאולה  כלומר, 

הכתוב: "יש שכר לפעולתך".
העניין ד"יש בלבך עלי" דורש ביאור: הכיצד ייתכן 
שיער  לא  וכי  יעקב?  על  יוסף  של  בליבו  שיהיה 
ועל-אחת- מוצדקת?  הייתה  בדרך  אמו  שקבורת 
האם   – דווי  ערש  על  מוטל  כשיעקב  כמה-וכמה 
עתה יש בליבו של יוסף עליו? יש לומר, שטענתו 
בליבו  שיהיה  וראוי  צודקת,  טענה  היא  יוסף  של 

על- ברבו,  תלמיד  אמונת  לגבי  )ומכאן  אביו  על 
את  להבין  להשתדל  עליו   – מוחלטת  שהיא  אף 

מעשיו(.
עוד צריך להבין, כיצד הפיג יעקב את שהיה בליבו 
לסבול  צריכה  רחל  מדוע  הלוא  עליו?  יוסף  של 
בגלל בניה בעתיד, וגם אם נגזר עליה סבל – מדוע 
יעקב היה זה שגרם זאת לה בפועל? אלא, יש לומר 
שנקברה  על  מצטערת  איננה  כלל  אמנו  שרחל 
ביכולתה לעזור  בדרך אפרת, אלא העובדה שיש 
לבניה משמחת אותה! ולאחר שיעקב הסביר זאת 

ליוסף, הרי שביטל את מה שהיה בליבו עליו.
הלוא  אמנו:  רחל  מעלת  הפלאת  לגודל  ומכאן 
המכפלה,  במערת  בקבורה  החשיבות  את  ידעה 
מרוב  אפרת,  בדרך  להיקבר  העדיפה  זאת  ובכל 
דאגתה ומסירותה לילדיה! והרי מדובר בצאצאים 
הייתה  לא  היא  זאת  ובכל  וגלו,  שחטאו  רחוקים, 

מסוגלת לנוח על משכבה במערת המכפלה.
ורחל  לאמץ,  ישראל  נשי  לכל  שראוי  הנהגה  זו 
אמנו סללה את הכוח לנשים שבכל דור לוותר על 
נוחות וגשמיות כדי לדאוג ליהודים שהם בבחינת 
אלא   – דורות  כמה  בעוד  לא  שנשבו",  "תינוקות 

בדור זה ממש.
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משיח וגאולה

פקוד יפקוד אתכם
כבר עשו תשובה ונסתיימו כל 

ההכנות
הוא  והוא  הגלות  של  האחרון  הדור  הוא  זה  דורנו 
כ"ק  והכרזת  כהודעת   – הגאולה  של  הראשון  הדור 
)על-שם  שבדורנו  יוסף  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
יוסף הראשון שהודיע והכריז ש"אלוקים פקד יפקוד 
אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר 
כל  נשלמו  שכבר  וליעקב"(,  ליצחק  לאברהם  נשבע 
עשו  וכבר  הקיצין  כל  כלו  וכבר  ועבודתנו,  מעשינו 
ד"הכנה  ובאופן  ההכנות  כל  נסתיימו  וכבר  תשובה, 
לווייתן  לבוא,  דלעתיד  לסעודה  מוכן  והכול  רבתי", 

ושור הבר ויין המשומר.

 )משיחת ש"פ ויחי ה'תשנ"ב, 
ספר השיחות תשנ"ב, כרך א, עמ' 240(

שכבר יהיה "משיח בוודאי"
בני-ישראל  שעבודת  היא  הכוונה  לפועל,  בנוגע 
לגלות  המשיח",  לימות  "להביא  להיות  צריכה  עתה 
מצרימה"  ד"הבאים  המצב  איך  כבר מיד בפועל 
בגלות הוא באמת מצב ד"גאולת-ישראל", על-ידי זה 
שמתכוננים בעצמם ומכינים אחרים למצב של "ימות 

המשיח".
הרמב"ם  הילולת  יום  עם  בקשר   – ובמיוחד  כולל 
תורה  משנה  ספר  בלימוד  והוספה  חיזוק  על-ידי   –
להוסיף  )או  השתתפות  על-ידי   – כולל  להרמב"ם, 
חיזוק בזה, אם כבר משתתף( בלימוד הרמב"ם דכמה 
וכמה מבני-ישראל, ג' פרקים ליום, פרק אחד ליום או 

בספר המצוות,
ובפרט – בספר הרמב"ם עצמו – הלכות מלך המשיח 
– בשני הפרקים האחרונים של הלכות מלכים בסיום 

ספר משנה-תורה.
ונוסף ללימודו הוא בזה, להשפיע גם על עוד מבני-
ישראל מסביבתו, אנשים נשים וטף, באופן ד"והעמידו 

תלמידים הרבה", ומהם יראו וכן יעשו רבים.
יקבלו  בדבר  ההחלטה  עצם  שעל-ידי  ויהי-רצון 
דברי  של  בפועל  הקיום  השכר,  את  ומיד  תיכף 
ה"מלך  כבר  שישנו  שלאחרי  ספרו,  בסיום  הרמב"ם 
אביו  כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית 
וילחם  ולחזק בדקה  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף   .  .
מלחמת ה'", שאז "בחזקת שהוא משיח", שכבר יהיה 
ובנה  והצליח  ש"עשה  זה  על-ידי  בודאי",  "משיח 
מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל . . ויתקן את כל 

העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'".

 )משיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב, ספר השיחות
 תשנ"ב, כרך א, עמ' 257(

תכלית סתימת הקץ
של  ובאופן  השעבוד",  ב"צרת  בגלות,  כשנמצאים 
 – הגאולה(  תהיה  מתי  יודעים  )שלא  הקץ  סתימת 
לייאוש  עד  הרוח,  נפילת  של  למצב  לבוא  יכולים 
דפרשת  והנתינת-כוח  ההוראה  באה  זה  ועל  ח"ו. 
ד"צרת  והתכלית  שהמטרה  לידע  שצריכים   – ויחי 
השעבוד" וסתימת הקץ, היא בשביל העילוי ושלימות 
זה  )על-ידי  יעקב"  ד"ויחי  העניין  את  – לגלות  הטוב 

ש"זרעו בחיים"( לאמיתתו.
ולא עוד, אלא שגם כשנמצאים בגלות, בארץ מצרים 
שהם  על-שם  מצרים  על-שם  נקראו  המלכיות  )"כל 
ומצב ד"ויחי  מעמד  להיות  יכול  לישראל"(,  מצירות 
יעקב בארץ מצרים", חיים טובים )לא רק ברוחניות, 
יעקב  של  חייו  שנות  י"ז  )כמו  בגשמיות  גם  אלא( 
בארץ מצרים(, שעל-ידי זה היתוסף גם ב"ויחי יעקב" 
ברוחניות, על-ידי קיום התורה ומצוות, מתוך מנוחת 

הנפש והגוף.

)משיחות שבת פרשת ויחי ה'תשמ"ט. התוועדויות תשמ"ט כרך ב, 
עמ' 153-152(
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הצצה אל ספרייתו 
האישית של הרבי

"חסיד גדול" — כינה הרבי את בעל שו"ת 'אור המאיר' • "הספר מלא 
עניינים נפלאים ואנשים לא שמים לב", התבטא על הספר 'ישמח משה' 
• הספר 'שם משמואל' לא נזכר מפורש ע"י הרבי, אך הביא ממנו סיוע 

לתורת הבעש"ט בעניין 'מחשבתו של אדם שם הוא נמצא'

'בדרכי  במדור  התפרסם   12 עמ'  א'ערב  בגליון 
במתנה  הרבי  שקיבל  ספרים  רשימת  החסידות' 

לחתונתו בשנת תרפ"ט. 
אחרי  לעקוב  ננסה  וכן  התייחסויות,  נביא  להלן 
שימוש שעשה הרבי בספרים הללו. ברשימות נוספות 

נעקוב, אי"ה, אחרי ספרים נוספים.
הספר  )למחבר  הספרים  ששת  שמבין  מסתבר 
 — תקופה  באותה  כבר  הערות  הרבי  שיגר  השביעי 
'רשימות' חוברת סח( הספר שבו עשה הרבי שימוש 
מאיר  רבי  מאת  שמח'  'אור  הספר  הוא  ביותר  רב 

שמחה מדווינסק, בו נעסוק בסיום רשימתינו.

"אור המאיר" של רבי מאיר 
שפירא מלובלין

מייסד  שפירא  מאיר  ר'  הרה"צ  היה  גדול"  "חסיד 
דף היומי — כך התבטא הרבי בליל א' דחג־השבועות 

תשכ"ט )תורת מנחם כרך נו עמ' 220(.
תמוז  י"ג  התוועדות  במהלך  הרבי  הזכיר  ברבים 
210( את המבואר  תשט"ו )תורת מנחם כרך יד עמ' 
של  התקנה  בעל  מלובלין  מאיר  ר'  הרב  של  בשו"ת 
לימוד דף היומי, בעניין מקושש עצים ביום השבת, 

שלאמיתו של דבר לא חילל את השבת.
עוסק  שתוכנו  הנ"ל(  )בשו"ת  יב  לסימן  הכוונה 

בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה, ומצוטט בפירוט 
ב'לקוטי שיחות' כרך כח עמ' 94 ואילך )במיוחד בעמ' 
95 הערה 14(. כן צוין לו ב'התוועדויות תשמ"ב' כרך 

ב' עמ' 862 הערה 2.
בצורה גלויה ומפורטת סיפר הרבי על אותו שו"ת, 
תרפ"ו(  )ווארשא  המאיר'  'אור  הספר  על  כלומר 
שהעניק לו הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין בחתונה 
בשנת תרפ"ט, בהתוועדות ש"פ צו תשל"א )'שיחות־
קודש' תשל"א כרך ב' עמ' 41(. אז ביאר את פירושו 
נוצתו  את  "והכיר  ב(  ז,  )ויקרא  עה"פ  רש"י  של 
במוראתה". הרבי הזכיר שבין התשובות בספר ישנה 
תשובה )סימן סד( העוסקת בפירוש רש"י זה )וראה 

בהרחבה ב'ימי מלך כרך א' עמ' 279 ואילך(.
בעיבור  העוסק   — יג  סימן   — בספר  נוסף  לסימן 
השנה ציין הרבי במכתב־כללי משנת תשל"ג )'לקוטי 
"ובשו"ת  בשולי־הגליון(:   311 עמ'  יא  כרך  שיחות' 
אור המאיר )להרה"ג שפירא מלובלין( סימן יג שזהו 

מתאים לתקופת ר' אדא, שהיא העיקר".
דבר פלא:

בשנת תשכ"ו ביקש קרוב משפחה של הרב שפירא 
להדפיס כתבים שלו. 

הוא שיגר לרבי עלי הגהה, והרבי כתב לו מיד מתוך 
אחת התשובות  תוכן של  בזכרוני"(  )"כרשום  זכרונו 
שנדפס כבר בהרחבה בשו"ת אור המאיר — הוא סימן 

יג הנ"ל )ראה 'אגרות־קודש' כרך כד עמ' כג(.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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 ספר 'פינות הבית'
 של רצ"י מיכלזאהן

י"ג  בת  איגרת  הרבי  כתב  תש"ט  תמוז  בחודש 
קלד־ עמודים  ג'  כרך  )'אגרות־קודש'  סעיפים 
ובה התייחסויות לשאלות בתורת החסידות  קלט(, 
סעיפים(  )ז'  למעשה  הלכה  ראשונים(  סעיפים  )ד' 

ועניינים נוספים )ב' האחרונים(.
סעיף ה' מתייחס לשאלת השואל: "אם יתום יתחיל 

להניח תפילין במלאת לו י"ב שנה".
'פינות־הבית' של הרב  הרבי מתייחס לדברי ספר 
דבריו  על  ומקשה  מעיר  שהוא  למרות  מיכלזאהן, 
"וצריך־עיון־קצת — ויש ליישב בדוחק", "ולכאורה", 

"ומובן דראיה קלושה היא".
הנה הדברים )שנדפסו לראשונה ב'לקוטי שיחות' 
עמ'  ג'  כרך  'אגרות־קודש'  257־256;  עמ'  ט'  כרך 
מנחם'  ב'שלחן  המקורות  בפיענוח  ולאחרונה  קלו; 

כרך א' עמודים קז־קח(:

מצאתי  זה  מנהג  שנה?  י"ב  לו  במלאת  יתום...  אם 
)לרצ"י  הבית  פינות  בס'  האחרונים  באחרוני  מובא 
העולם  מנהג  בשם  מביאו  פ"ה  סימן  מיכלזאהן( 
את  לזכות  כדי  הוא  שהטעם  העולם  ושאומרים 

המת.

הרבי מעיר בין חצאי־עיגול: 

שאינו  דבר  שעושה  בזה  זכות  מה  וצריך־עיון־קצת 
מה־שאין־כן  חינוך,  משום  לא  ואפילו  לזה,  שייך 
וכו'  אמן  עונים  חיובי  בני  דבקדיש  ועוד  בקדיש. 
ויש־ליישב  וכו'.  הדין  שמצדיק  איך  ושומעים 

בדוחק.

להלן ממשיך הרבי:

עוד מובא טעם שכיון דחסרים הדואגים עבור הבן, 
בעוד  ללמדו  צריך  לכן  מהם,  אחד  על־כל־פנים  או 
חצאי־עיגול(:  בין  )שוב  הרבי  מעיר  וכאן  מועד". 
בזה  שצריך  כלל,  קשה  לימוד  זה  אין  "ולכאורה 

השתדלות יתירה.

וממשיך הרבי: 

שהוא  יש־לומר  דוקא,  שנה  לי"ב  שמקדימים  ומה 
על פי מה שכתב ב'פרי מגדים' סוף סימן לז )באשל 
אברהם ד"על כל פנים )בן( שנים עשר שנים ולומד 
הבית  פינות  ובספר   — תפלין"(  להניח  יכול  ומבין 
)נב, א( דאפוטרופוס  הנ"ל מוצא לזה מקור בגיטין 
הוא  דגדול  י"ג  בן  וביתום  ליתום,  תפלין  לוקח 
ע"ו(  פרק  ח"ב  מהריב"ל  שו"ת  סח.  סימן  )ריב"ש 

דצריך לתת להם רצון ]בשו"ע שם: ממון[ מורישם 
צריך  כרחך  ועל  טז(,  סעיף  רצ  סי'  )חושן־משפט 
]=שאז  שנה  י"ג  קודם  בקטן  מדבר  דבגיטין  לומר 

שייך עדיין ענין האפוטרופסות[.

והרבי מגיב:

כלל?!  מנלן  שנה  וי"ב  היא,  קלושה  דראיה  ומובן 
ומכפות  הנ"ל,  הבית[  ]=פינות  בספר  כתב  כן  אבל 
יתחיל  יתום  דגם  משמע  א(  )מב,  לסוכה  תמרים 

בי"ג שנה.

גם את ערוך  )אחרי שמביא  למעשה, קובע הרבי 
להרה"צ  ושלום'  חיים  ו'דרכי  חיים'  'אות  השולחן, 

ממונקאטש(: 

טעמים  אין  אם  הנ"ל,  כל  פי  על  עניות־דעתי  ולפי 
גם ביתומים  ברורים במקרים מיוחדים להיפך, הרי 
הבו דלא לוסיף על זמן לימוד דשאר נערים, ובזמן 
שילמדו  מוטב  תפלין  הנחת  ללמדו  רוצה  שהוא 

תורה־ומצוות.

 חשש נוסף מציין הרבי:

יש לחשוש גם־כן שיצרפו אותו למנין וכיוצא־בזה.

לימים יכתוב הרבי:

 — מתנה  לי  נתן  וכן  בחתונתי,  שהשתתף  כמדומני 
הספרים  בארגז  מונח  ספרו   — געשאנק"  "דרשה 

בחדרי בסמיכות לתנחומא אצל החשמל.

חב"ד  בכפר  בשעתו  התפרסם  המעשה  סיפור 
ולאחרונה בפרטיות בגליון 1782 )ז' כסלו תשע"ט( 
ע"י הרב מנחם מענדל טייכמן שי', וראה שם בע' 36 
צילום מדף הספרים בחדרו של הרבי ושער הספר 
של  הק'  ידו  כתב  מתנוסס  שבראשו  הבית'  'פינות 
כסלו  י"ד  שניאורסאהן.  מנחם  הרבי שכתב מספרי 

תרפ"ט.

ספר 'ישמח משה'
קבלתי ימים אלו הד"ג ]=הדרשה־געשאנק[ הספר 
"ישמח משה" ב"כ ]=ב' כרכים[. ומקרב לבי אודה 

לו...

 כך כתב הרבי בכתב־יד־קדשו בכ"ח טבת תרפ"ט 
הרה"ח  אל   )299 עמ'  א'  כרך  מלך'  ב'ימי  )צילומו 
הרבי  ימים שהה  באותם  סלונים.  זעליג  עזריאל  ר' 

בריגא.
לימים התבטא הרבי על הספר: 
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הספר 'ישמח משה' מלא ענינים נפלאים ואנשים 
לא שמים לב.

את הדברים השמיע הרבי באזני יהודי בשם משה 
ה'ישמח  בעל  של  אחותו  נכד  שהיה  מושקוביץ, 
ע"י  נרשמו  הדברים  ליהדות.  והתקרב  משה', 
קהילת  רב  שליט"א,  אוברלנדר  ברוך  ר'  הרה"ג 
רבי'  'משבחי  בספר  וצוטטו  בודפשט,  החרדים 

)אה"ק תש"ס( עמ' 116.

רמב"ן סדר מועד
רמב"ן על מסכת שבת קלב, א מובא בשיחה של 
 ;3 53 הערות  עמ'  לה  כרך  )'לקוטי שיחות'  הרבי 

10( בענין מקור הדין דמילה דוחה שבת.
הרבי  ציין   — סוכה  למסכת  הרמב"ן  חידושי  את 
המנהגים־ ב'ספר  בהערה  לכן,  קודם  רבות  שנים 

חב"ד' עמ' 66.
וראה 'התקשרות' גיליון תתי עמ' 11.

"שם משמואל"
רבי  האדמו"ר  על־ידי  נכתב  משמואל'  'שם  ספר 

שמואל בורנשטיין מסוכטשוב.
הגאון  הרבי  עם  שוחח  סוכטשוב  בית  גדולי  על 
תומכי  ישיבת  ראש  פיקארסקי  יצחק  ישראל  רבי 

תמימים המרכזית ב־770, שנמנה על תלמידיהם.
נזר'  'אבני  השו"ת  בדברי  הרבה  ונתן  נשא  הרבי 
בסוגיות שונות ]ראה 'התקשרות' גליונות: תשעז; 
מצינו  לא  משמואל'  'שם  הספר  את  אבל  תשעט[ 

לעת עתה שיזכיר בצורה מפורשת.
יותר מפעם אחת )ראה לדוגמא: 'לקוטי שיחות' 
כרך ח' עמ' 343 הע' ד"ה תורת הבעש"ט; אגרות־

קודש כרך לא עמ' קג( מציין הרבי בקשר לתורת 
הבעל־שם־טוב "דבמקום שמחשבתו של אדם שם 
הוא נמצא" — "וכבר העירו מירושלמי ברכות פ"ו 

הלכה ח'".
בשולי־הגליון   — שצויין  כמו  כנראה  הכוונה 
משמואל"  ה"שם  לדברי  שם   — ב'אגרות־קודש 

פרשת לך תער"ב )בשם האבני נזר(.



12

מדוע מבחר שנות חייו 
של יעקב במצרים?

תשובת אדה"ז לנכדו הצמח־צדק, דורשת עיון: מה הרבותא בכך 
שיעקב אבינו שלח את יהודה להתקין לו בית תלמוד במצרים? וכי 

לא יכול היה ללמוד תורה בארץ־ישראל? מדוע דווקא לימוד התורה 
במצרים הפך את שבע־עשרה שנותיו של יעקב שם למובחרים? • 

ב"ה ג' לפרשת ויחי יעקב בארץ מצרים תש"ז
כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"י שי' גאלדשטיין
שלום וברכה!

מיום  במכתבו  שליט"א  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ...כתב 
יד סיון ה'תש"א )והעתקתיו ב"היום יום" ע' יב( אשר 
בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ 
– ע"פ פי'  מצרים שבע עשרה שנה, תירגם לו מורו 
יעקב אבינו   – פירוש בעל-הטורים[  ]על-פי  בעה"ט 
האט געלעבט די זיבעצען בעסטע יאהרן אין מצרים 
הטובות  השנים  שבע-עשרה  את  חי  אבינו  ]=יעקב 
שאל  מהחדר  הביתה  כשבא  במצרים[  שלו  ביותר 
בחיר  אבינו,  שיעקב  היתכן  הזקן,  אדמו"ר  זקנו  את 
בארץ  שגר  שנה  י"ז  חייו  שנות  מבחר  יהיו  האבות, 

מצרים ערות הארץ.
ויענהו אדמוה"ז: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל 
מובא   – במדרש  ואיתא  גשנה,  לפניו  להורות  יוסף 
ברש"י – א"ר נחמי' להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם 
לפניו  להורות  בתורה  הוגים  השבטים  ושיהיו  תורה 
גשנה, אז מען לערט תורה ווערט מען נעהנטער צום 
געווען  איז  מצרים  אין  אויך  און  ב"ה,  אויבערשטען 
ויחי געלעבט עכ"ל ]=כאשר לומדים תורה, מתקרבים 

להקב"ה, וגם במצרים היה 'ויחי'[.
שלח,  יודא  את  דוקא  אשר  בזה  דיוק  להוסיף  ויש 
אליבי'  אדמוה"ז  פי'  מובן  אינו  עדיין  כי  הענין  וי"ל 
ב"ה,  אוביערשטען  צום  נעהנטער  גושנה,  דבעה"ט 
נעשה ע"י לימוד התורה, ופשיטא אשר גם בהיותם 
בארץ ישראל הי' יעקב זקן ויושב בישיבה, וכמו שאר 
במצרים  שאפילו  משמיענו  שהכתוב  )אלא  האבות 

חייו  שני  נחשבים  ולמה  ב(  כח,  יומא  ראה  כן,  הי' 
הריבוי  משום  ואי  שנותיו  למבחר  דוקא  במצרים 
ד"ה  וארא  )תו"א  במצרים  דוקא  שהיו  הניצוצות 
ויאמר גו' ויבלע מטה וראה פ' בא סד"ה בעצם( הרי 
לא נתבררו אלא זמן רב אח"כ אחרי שוימת כל הדור 
בלמוד  מוכח שתלוי  ועוד שמלשון אדמוה"ז  ההוא, 
)ואי משום שכך היא  ולא בבירור הניצוצות  התורה 
דרכה של תורה חיי צער תחי' ואז אשריך וטוב לך 
כו', הרי זהו בנוגע לתענוגים, וכמ"ש פת במלח כו' 
ובזה הרי אדרבה במצרים דוקא אכלו את חלב הארץ, 
ולא מצינו זאת בהיותם בארץ כנען( – אבל לולא זאת 
הרי מצרים היא ערות הארץ וא"י שיצאו משם אוירה 
מחכים בלמוד התורה )ב"ב קנח, ב, ודוחק קצת לומר 
וע"ד  לארץ  ישראל  משנכנסו  רק  מחכים  שאוירא 

מרז"ל במגילה יד, א(.
ולכן שלח לפניו את יודא דוקא, קבלת עול דעבד 
כי  בקב"ע,  בעבודתו  לו  יש  תענוג  גם  אשר  פשוט, 
עץ  קונטרס  )ראה  שלו  תענוג  הוא  האדון  תענוג 
ועוד(  תרס"ו  תלכו  ד"א  אחרי  ד"ה  ספי"ט,  החיים 
בלמוד  דוקא  ביותר  הוא  עמוק  בזה  האדון  ותענוג 
התורה בארמ"צ, כי בענין עבודת הבירורים יש מקום 
ת"ת  משא"כ  וכנ"ל,  למצרים  הירידה  שצ"ל  בשכל 
אלא  דנה"א,  שכל  גם  השכל  היפך  הוא  שלכאורה 
שהוא מעצה עמוקה של האדון גילוי העצמות )אור 
יהודא גם להעבד  וע"י מדת  ידוע תדע(,  תורה ד"ה 
תענוג עמוק ועצמי בזה, ולכן ע"י ת"ת במצרים דוקא 

הוא מבחר שני חייו.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

 הרב מנחם שניאורסאהן
יו"ר ועד הפועל

חותמו של מלך
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פרשת ויחי 
ויחי יעקב בארץ מצרים 
שבע-עשרה שנה )מז,כח(

"ויחי יעקב" – יעקב המשיך אור וחיות אלוקיים,
הנקרא  הגשמי,  הזה  בעולם   – מצרים"  "בארץ 

'מצרים' )מלשון מיצר וגבול(, 
על-ידי  היתה  זו  המשכה   – שנה"  "שבע-עשרה 
בחינת טו"ב, ספירת היסוד, שכל ההמשכות עוברות 
על-ידה ]"טוב" רומז לספירת היסוד, ככתוב )ישעיהו 
"וצדיק  י(  )משלי  ונאמר  טוב",  כי  צדיק  "אמרו  ג( 

יסוד עולם"[.

)ספר המאמרים תרכ"ח עמ' נז-נח(

* * *
של  עבודתו  על-ידי   – מצרים"  בארץ  יעקב  "ויחי 

יעקב בהפיכת החושך של מצרים לאור, זכה ל:
)טוב  וטו"ב  אור  בחינת   – שנה"  "שבע-עשרה 
האור"  "יתרון  כי  אמיתי,  שבע-עשרה(  בגימטרייה 

הוא דווקא בבואו "מתוך החושך".
האיש  "מי  לד,יג(,  )תהילים  שנאמר  מה  על-דרך 
תכלית  כי  טוב",  לראות  ימים  אוהב   – חיים  החפץ 

החיים הוא לראות טוב.

)אור-התורה בראשית כרך ב' דף שנד-שנה(

* * *

רבי יהודה הנשיא היה דר בציפורי 
שבע-עשרה שנה, והיה קורא על עצמו 
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה 
– וחיה יהודה בציפורי שבע עשרה שנין 
)ב"ר(

בחינתו של רבי היא מידת התפארת, שהיא מידתו 
במסכת  רבי  של  במאמרו  נרמז  זה  דבר  יעקב.  של 
לו האדם  שיבור  ישרה  דרך  היא  "איזו  )פ"ב(  אבות 

– כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".
ליעקב  רבי  דמה  שבהם  דברים  כמה  מצאנו  לכן 

אבינו:
גר  ורבי  שנה,  שבע-עשרה  במצרים  גר  יעקב  א( 

מצרים,  כמו  שהיא  בציפורי,  שנה  שבע-עשרה 
כדכתיב )הושע יא(, "יחרדו כציפור ממצרים".

 ,)380( ש"פ  בגימטרייה  עולה  'צפרי'  וסימנך: 
כמספר "מצרים".

ב( ביעקב אבינו כתיב )בראשית מו(, "ואת יהודה 
שלח גו' להורות לפניו גושנה", ופירש רש"י – "לתקן 
בזה  כיוצא  הוראה".  תצא  שמשם  תלמוד  בית  לו 
מצאנו ברבי: רז"ל אמרו )מנחות קד( – "רבי יהודה 
מוריינא דבי נשיאה הווה" )היה להם לבית רבי מורה 

הוראות, ועל-פיו היו עושים כל דבריהם, רש"י(.

)תורת לוי-יצחק הערות למסכת כלים עמ' שז(

* * *
יש לציין קשר נוסף בין רבי ליעקב אבינו:

של  ניצוצו  ראשי-תיבות  ש'נשיא'  בספרים  נאמר 
ניצוץ  הוא  בישראל  נשיא  שכל  היינו  אבינו.  יעקב 
באופן  ובולט  מודגש  זה  דבר  יעקב.  של  מנשמתו 
יהודה  "רבי  בישראל  רבי, שנקרא שמו  מיוחד אצל 

הנשיא".

)משיחת שבת-קודש פרשת דברים תשל"ה אות לט(

וידגו לרוב בקרב הארץ 
)מח,טז(

וידגו: כדגים הללו... )רש"י(

בפסוק זה יש רמז לנשמות דאצילות.
נשמות אלו, גם בהיותן למטה בעולם הזה )"בקרב 
הארץ"(, משולות לדגים שבים )"וידגו לרוב"(: כשם 
וכשפורש  חיותו,  כל  ששם  במקורו,  מובלע  שהדג 
הן  אלו  נשמות  גם  כך   – מת  הוא  מיד  זה  ממקום 
בבחינת ביטול ודבקות מוחלטת באלוקות. אין בהן 

שמץ של פירוד והן 'מובלעות' במקורן העליון.

)המשך תרס"ו פרשת בא עמ' קנ"ח(

ממעייני החסידות
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ה"אני" של העלה
תוכחתו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב את בנו, כ"ק אדמו"ר הריי"צ, על 
שקטף עלה מן העץ מבלי־משים, נושאת מסר מעמיק על החשיבות 

בשמירת בריאתו של הקב"ה ובגנות צער בעלי חיים 

פעם הלך כ"ק מו"ח אדמו"ר לטייל עם אביו, הרבי הרש"ב, ובעת הטיול דיבר אביו אודות השגחה פרטית. 
תוך כדי ההליכה, בהיותו שקוע בדברי אביו, קטף עלה מן העץ, מולל אותו באצבעותיו ופיזרו לרוח.

פנה אליו אביו ואמר:
כיצד יכולים להיות שוה-נפש כל-כך לבריאתו של הקב"ה? את העלה ברא הקב"ה לשם כוונה מסויימת; 

יש בו גוף וחיות אלקית. במה ה"אני" שלו קטן יותר מה"אני" שלך?...
*

מדובר בהשחתת עלה, מסוג הצומח, ובלי כוונה, ואף על פי כן הוכיח הרבי הרש"ב את בנו על כך. ועל 
אחת כמה וכמה – כשמדובר בהריגת בעל חי במזיד ומתוך כוונה. שהרי אסור מן התורה להזיק בעל חי, 

אפילו זבובים ויתושים )רק אם זה דבר המזיק, אבל להנאתו – אסור(.
אך גוי, כשיש לו רובה, יוצא הוא ליער והורג חיות ועופות. היות שאין לו מה לעשות, אוסף הוא את אחוזת 
מרעהו ויוצאים לשדה וליער, ויורים... מי נתן לו רשות על כך? מי שם אותו ליורה? הבעל חי הוא בריאתו 

של הקב"ה, והוא רוצה לחיות! משעמם לו? שיטיח את ראשו בקיר...
הוא לומד איך להשתמש ברובה ולקלוע למטרה, ובמי הוא יורה, לא בעצמו, אלא בחיה )היה יורה גם 

באדם, אך אז היו מושיבים אותו בכלא...(.
זהו דבר שאין לו שום מקום באנושות! היתכן שהופכים בעל חי לבעל מום, מצערים אותו, הורגים אותו, 
ואין  קל,  פשע  לא  גם  לפשע,  נחשב  אינו  והדבר  בשרו.  את  אוכל  אינו  שהרי  תועלת,  שום  ללא   – והכל 
מושיבים על כך בכלא, אלא הוא הפך לדבר של קבע בחברה. ולא זו בלבד שלא אומרים לו שאינו בגדר 
והראיה, שעל הקיר בחדרו תלוי ראש של חיה  גדול,  )"הָאנטער"(  צייד  לו שהוא  אנושות, אלא אומרים 
שהרג... הוא מתפאר בכך שביכולתו להרוג בעל חי בירייה אחת, ללא השתדלות מיותרת, שכן הוא התלמד 

על כך שנים רבות.
מה הגדלות בכך? הקב"ה נתן לו שכל כדי שישתמש בו לבניין העולם, אך הוא מנצל חכמה זו כדי להזיק 
ולהחריב. הוא מנצל את הכסף ואת הכוח ואת הרובה שהקב"ה נתן לו, כדי להרוג בעל חי, שאינו מסוגל 

לעמוד נגדו...

)משיחת ט"ו בשבט תשל"ב – קובץ סיפורים עם ביאורים והוראות בעבודת ה' עמ' 21(

מעשה רב
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הלכות ומנהגי חב"ד

שבת קודש פרשת ויחי
י"ד בטבת

האחרון  הפסוק  קריאת  בזמן  התורה1:  קריאת 
)וכן  של הפרשה, המסיים את כל ספר בראשית 
בסיום שאר חומשי תורה(, מנהג ישראל לעמוד2 
. בסיום הספר אומר כל הציבור, ואחריו הקורא: 
אומר  לתורה  העולה  וגם  ונתחזק!"3  חזק  "חזק 

זאת4.

שאחד  הכרע",  להן  שאין  מקראות  "חמשה  קריאת  לעניין   1
גיליון  ב'התקשרות'  ראה  )מט,ז(,  דפרשתנו  'ארור'  הוא  מהם 
תמו עמ' 18 וגיליון ת"נ עמ' 17, הן ע"פ הנהוג והן ע"פ מכתב 
השערי- חידוש  )אגב,  הטעמים  לפי  כרגיל  שקוראים  הרבי, 

דשבת,  קה"ת  סדר  מהרי"ח,  בליקוטי  גם  הובא  בזה  אפרים 
בפרשתנו. 

2 רצוי שהקורא יפסיק קימעא לפני תחילת הפסוק )עכ"פ עד 
את  היטב  ישמע  שהציבור  כדי  לעמוד(,  היושבים  שיספיקו 

קריאת הפסוק – לוח 'דבר בעתו'.
הביטוי  שבמקור  על-אף  בצירי,  ז'  'ונתחזק'  לומר  רגילים   3
בפסוק בשמואל-ב י,יב )וכמצויין בס' שולחן-הקריאה לברכות 
לב,ב( מנוקד: 'ונתחזק' ז' בפתח. וראה ב'לוח השבוע' בגיליון 
1 בארוכה בכל האמור בהערה זו ושלאחריה,  תתפ"ח הערה 

וש"נ.
4 ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. בס' שולחן-הקריאה 
פכ"א כתב, שהעולה לא יאמר זאת מחשש הפסק, ובקצות-

השולחן סי' פד בבדי-השולחן ס"ק כב הוסיף ע"ז את הטענה 
"שהברכה היא לעולה, ולא שייך שהוא יאמר לעצמו". אמנם 
באג"ק ח"ד עמ' יד השיב על כך הרבי: "אמירת העולה לתורה 
'חזק חזק ונתחזק' – לא חשיב הפסק, כי הוא שייך לקריאת 
הסיום )ראה שו"ע אדה"ז סי' קס"ז ס"ט*(, וגם הוא** אומר, כי 

נוסחא שלנו*** היא 'ונתחזק'", עכ"ל.
_______________

*( שם איתא שהפסק מענייני הסעודה אינו מעכב בדיעבד בין 
ברכה לאכילה; ו"מותר לכתחילה אם אי-אפשר בעניין אחר", 
ואכן, ע"פ דברי הרבי בהתוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 254 הערה 
ד'חזק'",  העניין  על  גם  קאי  הברכה  "שאמירת   – מוגה   –  31
ס"ע  הרבי בספר-המנהגים  כמו שכתב  זה ממש  הרי  עיי"ש, 
105 בעניין מנהגנו באמירת היה"ר על התפוח בר"ה בין הברכה 
לאכילה: "וכיוון דא"א בענין אחר, הווי כדיעבד". וע' גם בשו"ת 

יביע-אומר ח"א חאו"ח סי' ט.
מצטרף  'חזק',  הברכה  מכוונת  שאליו  לתורה,  העולה   –  )**

כל  צריך   – חזק'  ב'שבת  "בעומדנו  התוועדות: 
ובני-ביתו  עצמו  את  לחזק  מישראל  ואחד  אחד 

וכל הנמצאים בסביבתו... בכל ענייני יהדות...
מיוחדת...  התוועדות  עם  זה  לקשר  "וכדאי 
בישראל,  קדושות  קהילות  בכמה  כהמנהג 
רבא',  'קידושא  הגבאים  מכינים  חזק  שבשבת 
המקומות  בכל  זה  מנהג  ויחדשו  יחזקו  ובוודאי 
קבלת  )וגם  תורה  דברי  באמירת  יוסיפו  שבה   –
החלטות טובות...(, ויוסיפו בהשמחה לגמרה של 

תורה"5.

יום שני
ט"ז בטבת

יום שני בלילה, אור ליום שלישי:
הלילה – ליל 'ניתל'6: מה שנוהגים שלא ללמוד7 

לאמירה )כנראה - עם הציבור( כדי לברך גם את הקהל עמו.
כיום, שמברכין  והספרדים  ***( – שלא כמנהג צרפת בעבר 

רק את העולה.
____________________

5  ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233, עיי"ש.
יז טבת ובס'  יום'  6 ב'רשימות היומן' עמ' שיג, שסה, ב'היום 
השיחות תש"נ ח"א עמ' 192– נכתב בתי"ו )כמו במחזור ויטרי 
הל' שחיטה סי' פ, בתרומת הדשן סי' קצה, ובד"מ יו"ד סו"ס 
קמח – במהדורות ללא צנזורה. מאידך באג"ק חי"ג עמ' קכ 
וחי"ד עמ' שנב, ובאגרת שבלקוטי-שיחות חט"ו עמ' 545, כמו 
בס' המנהגים טירנא בהגהות המנהגים סי' יד, בכפתור ופרח 
בלקוטי- הרבי  וכתב  בטי"ת(.  נכתב   – שם  יו"ד  ובלבוש  פ"י 
נתלה,  מלשון   – ניתל  וי"א  להעדר,  רמז   – ניטל  שם:  שיחות 
הוא ]=כינוי ל[זמן לידת אותו האיש )נאטאל בלטינית = לידה(.
התפילה,  לאחר  האבלים  של  המשניות  את  לומדים  ]אבל   7
זה  בלילה  הרדיו  בשידור  לומדים.  אין  חסידות  גם  כרגיל[. 
הרה"ח  ע"י  שנאמר  התניא  לשיעור  בקביעות  מיועד  שהיה 
מרבותינו  סיפורים  לספר  הרבי  לו  הורה  ז"ל,  וינברג  יוסף  ר' 
)כאמור   15 עמ'   646 מס'  חב"ד'  'כפר  מגיליון  כ"ז   - נשיאינו 
ב'רשימות היומן' עמ' שסה: "גם דא"ח לא היה ]אדנ"ע[ לומד 
קודמות,  ב'רשימות'  כאמור  ולא  למיגרס",  לא  וגם  ]ב'ניתל'[, 
'רשימות היומן' עמ' שיג, בשם אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, שאי-
הלימוד בניתל אינו שייך ללימוד חסידות. ואולי בדרגת לימוד 
ממנו  שאין  אחר,  עניין  הוא  נשיאינו  רבותינו  של  החסידות 

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

נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ביאר  'ניטל',  בליל 
]ב'אותו  חיות"  להוסיף  שלא  "כדי  שהוא  הטעם, 
בשיטתו  ובההולכים  לידתו,  זמן  שהוא  האיש', 
המתמידים  את  מחבב  "אינני  אמר:  פעם  עתה8[. 
ששמונה שעות9 אלו נוגעות בנפשם". והוא רק עד 

חצות לילה10 )בתל-אביב: 11:41(11.
להיות  צריך  דורנו12  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  לדעת 

יניקה, ולכן מסופר ב'רשימות היומן' עמ' שסה הנ"ל שהצמח-
צדק למד בלילה זה, אבל כש"הזכירו לו" – הפסיק(. ואולי משום 
כך אמר הרבי פעם שיחה קצרה בליל ניטל )התוועדויות תש"נ 

ח"ב עמ' 59(.
8 לקוטי שיחות כרך טו עמ' 554.

9 ב"היום יום עם הערות וציונים" ח"א, מציע לפרש זאת, היות 
החיים  עץ  )קונטרס  שעות   8 נמשך  בליובאוויטש  נגלה'  ו'סדר 
ס"פ כב(, הכוונה שאינו מרוצה מאלה המתעקשים להשלים את 

מניין השעות גם ביום זה.
10 כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, לוח 'היום יום' יז טבת.

'רוב  )כמנהג  נהגו להימנע מלימוד מתחילת השקיעה  צ"ב אם 
עדות החסידים' שבלוח דבר בעתו. ובס' נטעי גבריאל שם פ"ב 
הע' ט' כתב שכן מנהג חב"ד. וצ"ב מקורו(, או מצאת הכוכבים 
בלבד. וראה ב'התקשרות' גיליון רפג עמ' 18 וגיליון שלג עמ' 19 
בנדון. וכל עוד יש ספק בזה, יש לנהוג כדברי הרבי )אג"ק חי"ד 
עמ' שנב(: "וכיוון שלעניין ביטול תורה חידוש גדול הוא, ולכן אין 

לך בו אלא חידושו".
11 לעניין עונה ראה בשערי הל' ומנהג ח"ד עמ' קלב, ודיון בזה 
ב'התקשרות' גיליון תש"ו עמ' 18, ומסיק שעכ"פ אין ראיה משם 

להחמיר בליל טבילה אחר חצות.
'דרכי  ומציין שזה דלא כדמשמע בס'  הנ"ל.  12  לקוטי-שיחות 

המנהג בכל מדינה לפי ליל אידם של רוב הגויים 
בארץ  דהיינו  הזה,  בזמן  זו13  במדינה  )הנוצרים( 

הקודש בערב זה.

יום ששי
כ' בטבת 

התחזקות  יום  ז"ל.  הרמב"ם  של  ההילולא  יום 
בלימוד הרמב"ם היומי14.

חיים ושלום' סי' תתכ"ה. אג"ק חי"ג עמ' קכ. חי"ד הנ"ל.
שבארה"ק  "לשמועתו  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  במכתב   13
ביותר  מבר-סמכא  זה  שמע  )ובטח  כלל  בזה  נוהגין  אין  ת"ו 
נכונה השמועה, אולי אפשר  ]ז"א שהרבי מפקפק בזה[( – אם 
קצרות,  תקופות  )מלבד  שם  שפשטה  שכיוון  הטעם,  לומר 
היה  לא  מעלה,  של  בשר  ותלוי  הישמעאלים,  ממשלת  כידוע( 
מלכתחילה עניין לניטל שם. ובמילא אין החשש דלהוסיף חיות" 
- אג"ק חי"ג הנ"ל. וכנראה בא רק ללמד זכות, שהרי באג"ק חי"ד 
הנ"ל מורה פרטים בהנהגה זו לשואל מירושלים ת"ו. ובשיחת כ' 
כסלו ה'תשל"ז )הנחת הת' סל"ח, בלתי מוגה( נאמר: "תלוי אם 
יש במקום זה עניין של ע"ז. ולכן במקומות כמו מרוקו ותימן לא 
נזהרו ב'ניטל', כיוון שאינם קשורים עם הנוצרים" ]זאת למרות 
שהנוצרים )הצרפתים( שלטו במרוקו בדורות האחרונים[. ולכן, 
בארה"ק שיש הרבה ע"ז וחגאותיהם נערכות ברעש גדול, ברור 
ומקובל  נפוץ  כיום  בארה"ק  אנ"ש  בין  ואכן  בזה.  להיזהר  שיש 
ובלוח  קסא  גיליון  'מוריה'  קובץ  וראה  בפשיטות.  בזה  להיזהר 
בכלל,  ניטל  בליל  ישראל  מנהגי  בעניין  זה,  ביום  בעתו'  'דבר 

ובארה"ק בפרט.
14 התוועדויות תשמ"ה ח"ב עמ' 1016. 


