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אור וחום ההתקשרות

הרבי סיפר פעם שאמר לו אביו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע: מדוע הנך שבור 
ברוחך )וואס ביסטו אזוי צובראכן"(? - בקשר למצב הבריאות וכיו"ב - כתיב 
אזי  רוחניות,  החיות",  "בהנשא  כשיהיה  האופנים",  ינשאו  החיות  "ובהנשא 

במילא "ינשאו האופנים", בגשמיות.
עניין  שזהו  שליחותו,  וממלאים  הרבי  אל  כשמתמסרים  בנדון-דידן:  ועד"ז 
ד"בהנשא החיות", אזי במילא "ינשאו האופנים", שנמשכת השפעה מרובה גם 
החזקת  השליחות,  עם  הקשורים  הגשמיים  לעניינים  בנוגע  ובפרט  בגשמיות, 

המוסדות וכיוצא בזה.

)משיחת ל"ג בעומר ה'תש"י - תורת מנחם כרך א' עמ' 66( 
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת בראשית | בראשית בכל רגע

בראשית ברא אלקים )א,א(

הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת... יש מאין )רמב"ן(

ההכרה שהעולם נברא מאין ואפס המוחלט מוליכה בהכרח למסקנה שחידוש עצום זה חל מחדש בכל 
רגע )כמבואר בתניא(, והיינו, שהנברא כשהוא לעצמו – הרי גם עתה הוא אין ואפס, וכל קיומו הוא משום 
עיסוקיו  את  גם  יעשה   – זו  הכרה  לידי  ומגיע  זה  בעניין  שמתבונן  מי  בתמידות.  אותו  מהווה  שהקב"ה 

הגשמיים כלים לאלוקות.

)לקוטי שיחות כרך א, עמ' 1(

מענה על השאלה כיצד לנהוג במנהגי יום הולדת בשבת )לגבי 
נתינת הצדקה וכדומה(:

ראה פרש"י עה"ת )=פירוש רש"י על התורה(
בראשית )ב, ג(: 

ברכו )הש"ק( במן כו'
ובשישי כו'.

ימות השבת  במן, שכל  ‘ברכו'  ויקדש:  “ויברך  לשון רש"י שם: 
משנה,  לחם  ובשישי  לגֻלגֹלת,  עומר  להם  יורד  היה  ]=השבוע[ 
ו'קדשו' במן, שלא ירד בו ]=בשבת[ מַן בכלל, והמקרא כתוב על 

שם העתיד:
לעשות  ראויה  שהייתה  המלאכה  לעשות:  אלוקים  ברא  אשר 

בשבת כפל ועשאה בשישי, כמו שמפורש בבראשית רבה )יא י(".
כלומר, שכאשר יום הולדת חל בשבת, יש לתת צדקה בכפליים 
מאת  כפולה  לברכה  זכה  השישי  שיום  לכך  בהתאם  שישי,  ביום 

הקב"ה.

יום הולדת שחל בשבת

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ו בתשרי ה'תש"פ – ג' במרחשון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' גזילה ואבידה הל' גירושין פרק י-יב.כ"ו בתשריו'
מל"ת שנו.פרק יב.

־פרק יג. הל' יבום וחליצה.. בפרכ"ז בתשריש"ק
מל"ת שנו. מ"ע רטז.פרק יג.קים אלו. פרק א-ב.

מ"ע ריז.פרק יד.פרק ג-ה.כ"ח בתשריא'

מל"ת שנז.פרק טו.פרק ו-ח.כ"ט בתשריב'

הל' נערה בתולה.. בפרקים אלו. ל' בתשריג'
פרק טז.פרק א-ג.

מ"ע רכ. ריח. מל"ת 
שנח. מ"ע ריט. מל"ת 

שנט.

הל' סוטה.. בפרקים אלו. פרק א' במרחשווןד'
מ"ע רכג. מל"ת קד.פרק יז.א-ג.

ב' במרחשווןה'
־פרק ד. פעמי הכן וגו'. ספר קדו
־שה והוא ספר חמישי.. הל' איסו

רי ביאה.. בפרקים אלו. פרק א-ב.
מל"ת קה. של. שלא. פרק יח.

שלב. שלג. שלד.

־הל' חובל ומזיק.. בפרפרק ג-ה.ג' במרחשווןו'
קים אלו. פרק א.

מל"ת שלו. שלה. שלז. 
שלח. שלט.



“ברא אלוקים" – לפעול 
גילוי בהעלם והסתר

• בשבת בראשית ישנה ירידה לגבי חודש תשרי, מדוע אם כן נהגו חסידים 
להתוועד בה באופן כה מיוחד? • בכוחו של יהודי “לשנות סדרי בראשית", 
ולגלות את שם הוי' בתוך העולם אשר “ברא אלוקים" • עניין זה מתחיל 
בשבת בראשית, ולפיכך נהגו חסידים להתוועד בשבת זו באופן מיוחד, 

“שטַארק פארברענגען" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 בשבת בראשית שנת תש"ה אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר: 
“שטַארק  נוהגים  חסידים  היו  בראשית  שבת 

פַארברענגען" )=להתוועד באופן מיוחד וחזק(.
בכל  מאירה  בראשית  משבת  שהארה  גם  ואמר 
בראשית  שמשבת  הפתגם  וכידוע  השנה,  שבתות 
אופן  שלפי  והיינו,  כולה,  השנה  כל  על  “לוקחים" 
כך  בראשית  בשבת  זיך"(  מ'שטעלט  )“ווי  העמידה 
נמשך על כל שבתות השנה, וכיון שיום השבת “מיני' 
מתברכין כולהו יומין", כל ימי השבוע, נמצא, ששבת 

בראשית פועלת על כל ימי השנה.
)בנו של  רייזעס  פינחס  ר'  והוסיף לספר, שהחסיד 
וראש  החסידים  ראש  שהיה   – דשקלָאוו(  הראב"ד 
החוזרים, ועל ה"הנחות" שלו אמר הצמח צדק, שאם 
זה כתב יד ר' פנחס ז"ל הרי זה בדיוק – סיפר להצמח 
צדק, שפעם בשבת בראשית כשרבינו הזקן קרא בתורה 
את הפסוק הראשון, “בראשית ברא אלקים", כשראשו 
היה מכוסה בטלית, הרכין את ראשו על הספר תורה, 
זמן, עד שהתעורר מדביקותו  לדביקות למשך  ונכנס 

והמשיך לקרוא התיבות “את השמים ואת הארץ".
ואמר הצמח צדק, שמן הסתם הייתה דביקותו של 
רבינו הזקן בהתבוננות בפירוש הבעל שם טוב בפסוק 
זה )כידוע שרבינו הזקן שמע אצל המגיד ריבוי תורות 

של הבעל שם טוב, וביניהם גם תורה זו(:

“בראשית" – התחלת העבודה היא – “ברא אלקים", 
 – הארץ"  ואת  השמים  “את  אלקים.  שם  את  לגלות 
שהתכלית היא להמשיך הגילוי של שם אלקים בשמים 

ובארץ.
אלקים  שם  גילוי  שהמשכת  צדק,  הצמח  והוסיף 
שית",  “ברא  “בראשית",  ידי  על  היא  ובארץ  בשמים 
ענין  לולי  כי,  בזהר(,  )כמבואר  עליונות  מדות  ששה 
וגם  באלקות,  ידיעה  לנבראים  הייתה  לא  המדות, 
המוחין,  במדריגת  הם  הרי  אף שמצד עצמם  נשמות, 
ואינם זקוקים לכאורה לעניין המדות, מכל מקום, כדי 
הבהמית  ונפש  בגוף  להתלבש  למטה  בירידתן  שגם 

תהיה להן ידיעה באלקות – יש צורך בעניין המדות.

ב
 “דברי צדיקים קיימים לעד", ולכן, ישנה גם עתה 
כח(  נתינת  גם  אלא  בלבד,  הוראה  רק  )ולא  ההוראה 

בנוגע לעניין ההתוועדות: “שטַארק פַארברענגען",
חסידותית  התוועדות  זו  שתהיה   – “פַארברענגען" 
משמי  אשר  הפתקא  דבר  על  הפתגם  כידוע  כדבעי, 
חסידותית  התוועדות  של  שבכוחה  נחיתא,  שמיא 

לפעול יותר מפעולתו של מלאך מיכאל,
ו"שטַארק פַארברענגען" – באופן של חוזק, שקשור 

עם המשכת בחינת “איתן" )מלשון חוזק( שבנפש.
וכן ההוראה בנוגע להענין ד"בראשית ברא אלקים 

דבר מלכות

4
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גו'" – לגלות את שם אלקים, ולהמשיך זאת בשמים 
ובארץ.

בראשית  בשבת  שנעמדים  שכפי  לעיל  וכאמור 
נמשך על כל השנה כולה – שמגלים את שם אלקים, 
זוכים  זה  ידי  ועל  ובארץ,  בשמים  זאת  וממשיכים 
הארץ",  ומשמני  השמים  מטל  האלקים  לך  ל"ויתן 

וכפירוש רש"י: “יתן ויחזור ויתן".

ג
 בנוגע לפירוש הבעל שם טוב הנ"ל – יש להוסיף 

בביאור הדברים:
 – הוא  אלקים"  ברא  ד"בראשית  הפשוט  הפירוש 
דווקא,  אלקים  ידי שם  על  הייתה  העולם  שהתהוות 
וכפי שמצינו ששלושים ושתיים פעמים אלקים נאמרו 

במעשה בראשית.
הוי'  ומגן  שמש  “כי  שכתוב  כמו   – בזה  והענין 
שמעלים  ה"מגן"  הוא  אלקים  ששם  היינו,  אלקים", 
העלם  ידי  על  ודווקא  הוי',  דשם  האור  על  ומסתיר 
 – הטבע  בריאת  להיות  יכולה  הייתה  זה  והסתר 
התחלקות  של  ובאופן  “הטבע",  בגימטריא  “אלקים" 
– אלקים לשון רבים, שמורה על ענין ההתחלקות, הן 
במקום והן בזמן )דלא כמו שם הוי' – היה הווה ויהיה 

כאחד, ללא התחלקות(.
וזהו גם הדיוק “בראשית ברא אלקים" – כידוע מה 
שכתב הרמב"ן שהלשון “ברא" מורה על “הוצאת היש 
נקרא  העולם  את  שמהוה  הוי'  שדבר  והיינו,  מאין", 
בשם “אין", בגלל ההעלם וההסתר שאין רואים אותו 

בגלוי.
בריאת  פרשת  לאחרי  השני  בקַאּפיטל  אמנם, 
העולם נאמר: “אלה תולדות השמים והארץ גו' ביום 
במתן  הוי'  שם  לגילוי  ועד  גו'",  אלקים  הוי'  עשות 
תורה – “אנכי הוי' אלקיך", והיינו, שעל ידי עבודתם 
של ישראל מתגלה בעולם גם שם הוי' ועד להגילוי 

ד"אנכי" שקאי על עצמותו ומהותו יתברך.

ד
לפעול  יהודי  יכול  כיצד  להבין:  צריך  עדיין  אך   
גילוי שם הוי' בעולם – הרי כל מציאות הבריאה היא 
יוכל  ואיך  אלקים,  וההסתר של שם  ידי ההעלם  על 

יהודי לשנות סדרי בראשית?
ובכן: קושיא זו מכריחה את פירוש הבעל שם טוב 
“ברא   – היא  העבודה  התחלת   – “בראשית"  הנ"ל, 

אלקים", לגלות את שם אלקים:
לגלות את שם אלקים פירושו – לגלות את הכוונה 
הוא  ענינו  שכל  אלקים,  דשם  ההעלם  של  הפנימית 
יוכל להיות בעולם הגילוי של שם  זה  ידי  כדי שעל 
הוי'. וכיון שכוונת ההעלם של שם אלקים היא בשביל 
גילוי שם הוי', לכן יכולים בני ישראל לפעול על ידי 

עבודתם גילוי שם הוי'.
על  נאמרה  טוב  שם  הבעל  שתורת  הטעם  וזהו 
הפסוק הראשון של הבריאה – כי, צריך להבהיר מיד 
)מבלי להמתין אפילו לפסוק השני(, שכל  בהתחלה 
ענין ההעלם אינו תכלית בפני עצמו, כי אם בשביל 
נתינת מקום  כן אם בהתחלה היה  )מה שאין  הגילוי 
לעניין ההעלם מצד עצמו, לא בשביל הגילוי, אזי לא 

היה יכול להיות עניין הגילוי(.

ו
בהתחלת  רש"י  פירוש  גם  לבאר  יש  זה  פי  ועל   
פרשת בראשית – “בראשית .. בשביל התורה שנקראת 

ראשית .. ובשביל ישראל שנקראו ראשית":
מקרא,  של  פשוטו  הוא  רש"י  פירוש  של  ענינו 
של  לפשוטו  אלא  באתי  לא  “אני  רש"י:  וכדברי 
מקרא". ולכאורה, מה שייך העניין ד"בשביל התורה 

.. ובשביל ישראל" לפשוטו של מקרא?!
מתחיל  למקרא  חמש  הבן  כאשר  בזה:  והביאור 
ללמוד ב"חדר", מתעוררות אצלו שאלה: כיצד ניתן 
לשנות את העולם כו', בה בשעה שרואה רק העלם, 

ולא אלקות?!
)וכנ"ל  הלימוד  בהתחלת  מיד  רש"י  מבהיר  ולכן 
שכל  השני(,  לפסוק  אפילו  להמתין  אפשר  שאי 
מציאות העולם אינה אלא “בשביל התורה .. ובשביל 
ישראל", ולכן יש בכחם של ישראל – על ידי התורה 
– לשנות את העולם, ולבטל את ההעלם וההסתר של 
שם אלקים – שזהו פירוש שם “ישראל" בפשוטו של 
מקרא: “כי שרית עם אלקים גו' ותוכל", ולפעול את 

הגילוי של שם הוי'.

ז
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ידו  )גילוי הכוונה של שם אלקים, שעל  זה  ...ועניין   
יומשך הגילוי של שם הוי' בעולם( נפעל בשבת בראשית:
כיון שלא  זה בהעלם,  ענין  נמצא  במשך חודש תשרי 
תורה,  שמחת  לאחרי  ורק  העולם;  בענייני  עוסקים 
כשמתחילים לעסוק בענייני העולם, קורין “בראשית ברא 

אלקים גו'", ופועלים ההמשכה והגילוי בשמים ובארץ.
ומשבת בראשית ממשיכים זאת על כל שבתות השנה, 
ומהשבתות ממשיכים זאת על כל ימי השנה, כך, שבמשך 

כל השנה כולה יהיה גילוי שם הוי' בעולם.
ועניין זה קשור גם עם ההתוועדות בשבת בראשית – 

“שטַארק פַארברענגען":
מודגשת  בראשית  שבשבת  כיון  מובן:  אינו  לכאורה 
העבודה בעולם, הרי זה לכאורה ירידה לגבי הזמן שלפני 
ואם  רוחניים,  בעניינים  רק  עסקו  שבו  בראשית,  שבת 
צריכים  בראשית שלכן  גודל המעלה של שבת  כן, מהו 

“שטַארק פַארברענגען"?!
אך העניין הוא – שזוהי תכלית כוונת הבריאה להמשיך 

את כל הגילויים כו' בשמים ובארץ;

לעיל  כאמור   – התוועדות  ידי  על  נפעל  זה  ועניין 
שפעולתה של התוועדות חסידית גדולה יותר מפעולתו 
הענין  דרך  על  זה  הרי  כן,  ואם  מיכאל,  מלאך  של 
ד"לעושה  העניין  היה  שאז  גו'",  אלקים  ברא  “בראשית 
נפלאות גדולות לבדו", כיון ש"בראשונה לא נברא מלאך 

כו'" )כנ"ל מפירוש רש"י(.
ולהעיר, שעבודה זו )לגלות שם אלקים כו'(, להיותה 
“התחלת העבודה", הרי זה שייך לכל אחד מישראל, שכן, 
מדריגות,  חילוקי  יש  עילאה",  ד"יחודא  לעבודה  בנוגע 
“התחלת  שהוא  ענין  אבל  אחד,  לכל  שייך  זה  ואין 
העבודה", הרי זה בשווה אצל כל בני ישראל שהם “עבדי 
ה'", כך, שאפילו אלו שאינם במדריגת צדיק, אפילו לא 

“צדיק ורע לו", שייכים גם הם לעבודה זו.

)תורת מנחם כרך מח עמ' 165(

כי מנהג חסידים להתוועד  הריי"צ סיפר  הרבי 
“שטַארק  וחזק,  מיוחד  באופן  בראשית  בשבת 

פארברענגען".
עת  שזוהי  לפי  הוא,  לכך  שהטעם  לומר  יש 
תשרי,  חודש  של  הנפש  מהתרוממות  הפרידה 
העולם.  בענייני  והבירור  העיסוק  ומתחיל 
והתכלית היא להעלות ולרומם את ענייני העולם.

לכאורה אפשר לטעון: העולם הרי נברא משם 
ניתן  כיצד  והסתר,  העלם  על  המורה  ‘אלוקים', 
‘אלוקים'  משם  שנברא  עולם  ולהעלות  לרומם 

ומושתת כולו על העלם והסתר?
הבעל- מתורת  נלמד  זו  טענה  על  והמענה 

אלוקים":  ברא  “בראשית  הפסוק  על  שם-טוב 
“בראשית" – בתחילת העבודה, צריך להיות “ברא 

אלוקים" – לגלות את שם אלוקים.

את  לגלות  שיש  היא,  הבעל-שם-טוב  כוונת 
עניינו  שכל  ‘אלוקים',  שם  של  הפנימית  הכוונה 
הוא לאפשר את גילויו של שם הוי'. ומאחר וכוונת 
יכולים  ‘הוי'' –  שם ‘אלוקים' היא הגילוי של שם 
ולהאירו  העולם,  את  ולרומם  להעלות  ישראל 

באור הוי'. 
זוהי הסיבה שתורת הבעל-שם-טוב נאמרה על 
כי  להורות,  בראשית,  במעשה  הראשון  הפסוק 
מלכתחילה הכוונה והתכלית אינה ההעלם אלא 

הגילוי.
עניין זה – גילוי אלוקות בעולם – מתחיל בשבת 
ולעיסוק  לימי השגרה  חוזרים  אז  שכן  בראשית, 
“שטארק  חסידים  נהגו  ולפיכך  העולם,  בענייני 

פארברענגען".

סיכום
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 לגלות את “רוחו 
של משיח"

להתחיל עם “יהי אור" באור הנעלה ביותר
בהתחלת הפרשה נאמר: “והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים".

והנה אודות ד' הלשונות תוהו, בוהו, חושך ותהום – איתא בספרים שהם כנגד ד' קליפות: ג' קליפות הטמאות 
לגמרי, וקליפת נוגה. ולעומת זאת – על “רוח אלוקים מרחפת על-פני המים" אמרו חז"ל “זה רוחו של מלך המשיח", 

שזהו גילוי נעלה ביותר, גילוי העצמות.
ולכאורה תמוה ביותר: הייתכן שכאשר מדברים אודות קליפות – מזכירים בהמשך אחד אודות “רוחו של מלך 

המשיח"?!
ג'  ובפרט מצד  גודל החושך מצד הקליפות בכלל,  – שכוונת הפסוק להדגיש שמבלי הבט על  בזה  וההסברה 
קליפות הטמאות לגמרי, צריך לידע שישנו כבר “רוחו של מלך המשיח" ) ועל-דרך שמצינו במדרשי חז"ל בנוגע 

לחורבן בית-המקדש, שתיכף ומיד נולד מושיען של ישראל( אלא שצריכים רק לגלות זאת.
וגם עניין זה מודגש בהמשך הכתובים: “ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור", ש"אור" מורה על עניין הגילוי, ובזה 

גופא – גילוי האור שנברא ביום הראשון שגנזו הקב"ה לעתיד-לבוא, שזהו תוכן הגילוי ד"רוחו של מלך המשיח".
וגילוי זה נעשה על-ידי התורה – כמובן מדברי המדרש “יהי אור זה אברהם", שבו מתחילים “שני אלפים תורה", 

ועל-ידו )היינו, על-ידי עניינו של אברהם, תורה( נעשה הגילוי ד"רוחו של מלך המשיח".
וההוראה מזה בעבודת האדם:

יש כאלה שמתייראים מפני גודל החושך, וטוענים שבמצב של התגברות החושך אי-אפשר להתחיל עם אור גדול, 
אלא עם אור מצומצם לפי ערך הזמן והמקום כו'.

עתה  )זה  העבודה  בהתחלת  שנמצאים  שלמרות   – בראשית  דפרשת  הקריאה  מהתחלת  ההוראה  באה  זה  ועל 
הסתיים חודש תשרי ומתחילה העבודה דכל השנה(, ולא עוד אלא ששורר תוהו ובוהו חושך ותהום, מכל-מקום, 
מתחילים מיד עם "רוחו של מלך המשיח" – אור הכי נעלה, פנימיות השכינה שלמעלה ובהבדלה מעולמות, שאין 

העולמות יכולים לקבלו אפילו לא באופן מקיף – שדוגמתה בנפש האדם היא פנימיות הלב.
ומיד ממשיכים עם ההכרזה "יהי אור", היינו, שמבלי להתחשב במעמד ומצב העולם, אם הוא שייך לכך אם לאו, 
מכריזים “יהי אור זה אברהם", שמתחילים להאיר את העולם באור אלוקי, כמו אברהם שפרסם אלקותו יתברך 

בעולם גם לערבים, מבלי להתחשב אם הם ראויים לכך אם לאו.
ואז – »ויהי אור«, שנעשה כן בפועל, “עס ווערט טאקע בפועל ליכטיק", ועד לגילוי אור גדול ביותר – אור שהיה 

מאיר ביום הראשון. 

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת בראשית מבה"ח וערב ר"ח מרחשוון ה'תשי"ג. תורת מנחם כרך ז עמ' 133-131 – בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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 שבת בראשית - 
שבת כללית

לפעמים  אבל  תשרי,  דחודש  “שיריים"  בחינת  אמנם  היא  בראשית  שבת 
ל"שיריים" יש השפעה גדולה מאוד • “הברירה בידינו להמשיך שמחה על כל 
השנה כולה על-ידי השמחה עתה בשבת בראשית" • בשבת בראשית צריך 
לקבל החלטה טובה - לקבוע לימוד חסידות בכל יום • התבטאויות מיוחדות 

ואירועים יוצאי-דופן בשבת בראשית, בשנים הראשונות לנשיאות הרבי

בשבת בראשית תשי"א )'תורת-מנחם - התוועדויות' 
כרך ב עמ' 63( אמר הרבי:

שבת בראשית היא אומנם 'שיריים' דמועדי חודש תשרי 
- שלכן רואים גם בגשמיות )מפני שכן הוא גם ברוחניות( 
טעימה  ומיני  משקה  מכינה  בעלת-הבית  שכאשר 
חשבון  מתוך  זאת  עושה  היום-טוב,  עבור  )"פארבייסן"( 
יותר מכפי הדרוש, ומה שיישאר מהיום- שאפשר להכין 

 - בראשית  דשבת  ה"קידוש"  עבור  יהיה  )"שיריים"(  טוב 
ו"שיריים", כפשטות השם, הוא פחות ממחצית העיקר.

יותר  להיות  יכולה  ה"שיריים"  שפעולת  מצינו  אבל, 
מה"עיקר" - כפי שאמר אלישע לאשת עובדיה "ואת ובניך 
תחי' בנותר"... מזה מובן גם בנוגע לשבת בראשית - שעם 
היותו "שיריים" דמועדי חודש תשרי, יכולה להיות פעולתו 

גדולה יותר מפעולות מועדי חודש תשרי.
ועוד מאותה התוועדות )שם עמ' 64(:

שבת בראשית אינה שבת כמו כל השבתות, או אפילו 
כמו כל שבת-מברכים, אלא

עניין אחר לגמרי - עניין כללי.

יותר מאלף וחמש-מאות שנה!
ד  כרך  התוועדויות'   - )'תורת-מנחם  תשי"ב  בשנת 

עמ' 109( אמר הרבי:
הוא-עניין  ]=הפרשה[  הסדרה  בהעברת  האריכות 
השייך לשבת בראשית, שנוגע לאופן העמידה בכל השנה 

- בתנועה של התרחבות והתפשטות.

והוסיף:
זהו גם הטעם למנהג ישראל - מנהג ישראל תורה הוא 
שמחה  וענייני  מצווה  בקנייני  בראשית  בשבת  להוסיף   -
יותר משאר השבתות )כולל גם שבתות-מברכים(, כאמור, 

שאופן העמידה בשבת בראשית נוגע לכל השנה כולה.
ועוד אמר )שם עמ' 110(:

פרשת בראשית היא פרשה כללית שבה מדובר אודות 
עניינים כלליים – בריאת העולם והאדם וכו', והיא כוללת 
משך זמן ארוך ביותר )שלא מצינו דוגמתו בשאר פרשיות 
התורה( – מתחילת הבריאה עד סמוך למבול, יותר מאלף 

וחמש מאות שנה!

שמחה לכל השנה כולה
בשבת בראשית תשי"ג )'תורת-מנחם - התוועדויות' 
קריאת-התורה  שלאחר  הרבי  הורה   )130 עמ'  ז  כרך 
ואמירת ההפטרה, יאמר החזן "הללו" בניגון של יום-
שמחה  מתוך  להיכל  הספר-תורה  את  ויכניסו  טוב, 
להיכל  הספר-תורה  את  שהכניסו  לאחר  וריקוד. 
בו(  )שקראו  הספר-תורה  ולהוציא  לחזור  הרבי  הורה 

ולהמשיך לרקוד עמו.
 - )'תורת-מנחם  שנה  באותה  הראשונה  בשיחה 

התוועדויות' כרך ז עמ' 130( אמר הרבי:
הצמח  בשם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שסיפר  הפתגם  ידוע 
גייט  אזוי  בראשית  שבת  אוועק  זיך  מ'שטעלט  "ווי  צדק: 
בשבת  שמתייצבים  )כפי  יאר"  גאנצן  דעם  אויף  אוועק 
בראשית כך הולך ונמשך כל השנה(. כיוון שסיפרו וגילו 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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לנו זאת – שייך הדבר גם אלינו.
השנה  כל  על  שמחה  להמשיך  בידינו  הברירה  ובכן: 
עניינו של  כולה על-ידי השמחה עתה בשבת בראשית. 
שבת הוא אמנם תענוג, כידוע בהחילוק שבין שבת ליום-

ושבת  לשמחה"(  )"מועדים  שמחה  עניינו  שיו"ט  טוב, 
עניין  ישנו  בשבת  גם  אף-על-פי-כן,  אבל  תענוג,  עניינו 

השמחה, אלא שהשמחה כלולה בהעונג.
תאיר  בראשית  דשבת  שהשמחה  השם-יתברך  יעזור 
בכל שבתות השנה, ומשבתות השנה - שמהן מתברכין 
כולהו יומין - תומשך השמחה גם בימות החול דכל השנה.

אמירת תהילים ו'מופתים'
 - )'תורת-מנחם  תשי"ד  שמחת-תורה  ביום 

התוועדויות' כרך י עמ' 100-101( אמר הרבי:
צריכים  שבו  השבת,  יום  נכנס  קצר  זמן  שבעוד  כיוון 
ללמוד כל פרשת בראשית עם פירוש רש"י, וכן צריכים 
להעביר את הסדרה שניים מקרא ואחד תרגום – תופסק 
דשמחת-תורה  ההתוועדות  והשלמת  ההתוועדות,  עתה 
מחר  שתתקיים  ההתוועדות  שמלבד  והיינו  מחר,  תהיה 
כמו בכל שבת מברכים, תתקיים התוועדות נוספת בתור 

השלמה להתוועדות דשמחת-תורה.
ובהקדים מה שמובא בספרים שימי השבוע וימי השנה 
ואינם  לזה,  זה  שייכים  שאינם  עצמם  בפני  עניינים  הם 
אין  מדוע  להקושיה  מקום  יש  שלכן   - לזה  זה  סותרים 
כיוון ששבת  תוקעין בשופר בראש-השנה שחל בשבת, 
)ימי השבוע( וראש-השנה )ימי השנה( הם שני עניינים 
שאינם שייכים זה לזה; ולכן, היה צריך להיות, לכאורה, 

העניין דתקיעת שופר מצד ראש-השנה גם בשבת.
וכיוון שימי השנה אינם סותרים לימי השבוע - הרי מובן 
שבשבת זו )שבאה בסמיכות לשמחת-תורה( אין לעשות 
שינוי מההנהגה הרגילה בכל שבת ובכל אופן – לא שינוי 
וכידוע הפתגם - כפי  לגריעותא, אלא שינוי למעליותא, 

שנעמדים בשבת בראשית, כך נמשכת השנה כולה".
לשבת  השייכים  לעניינים  בנוגע  הן   - בזה  והכוונה 
לשבת  השייכים  להעניינים  בנוגע  והן  בראשית,  פרשת 
את  להעביר  יש  זו  בשבת  שגם  כך,  החודש,  מברכים 
הסדרה, וללמוד כל הפרשה עם פירוש רש"י; פשיטא - 
לומר את כל ספר התהילים מחר בבוקר לפני התפילה, 
נאמר  לתהילים  בנוגע  אשר,  שבת-מברכים,  בכל  כמו 
את  מגביה  המלך  דוד  של  שכוסו  אשא",  ישועות  "כוס 
האדם טפח מעל הארץ; וכידוע כמה סיפורים מאדמו"ר 
תהילים  אמירת  תהילים, שעל-ידי  על-דבר  הצמח-צדק 

נעשו ניסים גלויים.

העניינים  כל  פועל  לידי  שיבואו  יתברך  השם  ויעזור 
שצריכים לבוא לידי פועל, ויימשכו כל ההמשכות, בכל 

טוב, בגשמיות וברוחניות.

בראשית ברא - ברייה חדשה
)'תורת- תשט"ו  שמחת-תורה  יום  התוועדות  את 
מנחם - התוועדויות' - כרך יג עמ' 86-87( סיים הרבי 

בדברים הבאים:
מיד  נכנסים  ושמחת-תורה  שמיני-עצרת  לאחרי 

לפרשת בראשית - "בראשית ברא" -
ברייה חדשה.

כשמתחיל  שמחת-תורה,  לאחר  בעבודה:  והעניין 
שוב  להתחיל  צורך  ויש  לדרכו",  הלך  ד"ויעקב  בעניין 
לעצמו  לערוך  אדם  עלול   - השנה  ימי  דכל  בהעבודה 
עלול  כו'  היתה  חשבון, שכיוון שהעבודה דחודש תשרי 
ברא"  "בראשית  בתורה  קורין  ולכן  ביאוש.  ליפול  הוא 
שכל מה שהיה קודם לכן אינו סתירה להעבודה שמכאן 
ברייה   - ברא"  "בראשית  באופן  להיות  שיכולה  ואילך, 

חדשה.

שמחה פורצת גדר
בשבת בראשית של אותה שנה )שם עמ' 98( הורה 

הרבי:
בעומדנו בשבת בראשית שפועלת על כל השנה כולה, 
צריכה להיות התעוררות בעניין של מעשה בפועל ממש - 
שתהיה לכל אחד קביעות ללמוד )גם( חסידות בכל-יום. 
ועל-ידי לימוד החסידות - יומשכו כל ההמשכות בפועל 

ממש, הן ברוחניות והן בגשמיות.
וקבלת קביעות זו תהיה מתוך שמחה - שמחה בפועל 
ממש על-ידי זה שינגנו עתה ניגון שמח - ששמחה פורצת 
כל  להמשכת  בנוגע  גם  כולל  הגדרים,  כל  פריצת  גדר, 

ההמשכות ברוחניות ובגשמיות. 
]יצויין כי בשנת תשמ"ה הכריז הרבי בשבת בראשית 

על מבצע שיעורי תורה[.

כשצריך - יש גם 'מופתים'
ועוד מדברי הרבי בשבת בראשית תשט"ו )שם עמ' 

:)99
ועד  אף שבכלל לא אוחזים בחב"ד מעניין המופתים, 
הקב"ה  הראה  ש"מופתים"  חסידים  אצל  פתגם  שישנו 
למופתים  הוצרכו  לא  בני-ישראל  אבל  פרעה,  בשביל 
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מופתים  גם  מראים  צורך,  יש  כאשר  מכל-מקום,   -
)כנ"ל מכתבו של כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות הסיפור 

עם אדמו"ר הזקן(.
עסקן  יהודי  ישנו  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 

ציבורי שכ"ק מו"ח אדמו"ר
קירבו )אף-על-פי שלא כל פעם היה מציית לדברי 

הרבי...(, ופעל על-ידו כמה
עניינים.

פני  נראים  ההסתלקות,  לאחר  עכשיו,  אמנם, 
כ"ק  בהיות  נראים  שהיו  מכמו  אחר  באופן  הדברים 
מאורע  אירע  ובמילא,  דין,  בעלמא  אדמו"ר  מו"ח 
ענייניו  עבור  למוסרו  שצריך  כסף   - כסף  סכום  עם 
יועבר  הנ"ל שהכסף  יהודי  של  רצונו  אך  הרבי,  של 

למטרה אחרת.
 - )"אהין"(  לשם  יועבר  שהכסף  לפועל:  ובנוגע 
הרבי לא מניח: ואילו עבור ענייניו של הרבי )"אהער"( 

- אינו מוכן ליתן, וכך הולך הכסף ונרקב. 
מופתים  של  עניינים  כמה  הרבי  הראה  זה  בעניין 
אחרת  למטרה  מגיע  לא  שהכסף  העובדה  שכן   -
מפני  אלא  זה  ואין  הטבע,  בדרך  אינה  )"אהין"( 
הרבי,  של  לענייניו  )"אהער"(  לכאן  שייך  שהכסף 
ואף-על-פי-כן, הוא עדיין בשלו )"ער האלט זיך נאך 

בא זיינס"(...
וברחמים,  בחסד  היא  הרבי  של  הנהגתו  אמנם, 
ולכן נשאר עדיין חלק מהכסף, והרבי עומד וממתין 

שיעשה תשובה.
הנני מספר זאת ביודעי טבע העולם ש"סיפור" הולך 
ומתפרסם )ואילו עניין של תורה - לאו דווקא...(. וכך 
יגיעו הדברים גם ליהודי הנ"ל שאליו שייכים הדברים.

בן זכר אחרי הרבה שנים
והרבי המשיך )שם עמ' 100(:

עובדה נוספת - באברך שמנהל מוסדות של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר שנולדו לו כמה בנות, והיה חפץ שיולד 
לו בן זכר, וכשבא לבקש ברכה עבור זה, השיבו לו, 
כ"ק  של  שמו  על  בנו  שם  לקרוא  עצמו  על  שיקבל 

מו"ח אדמו"ר, ואז ייוולד לו בן זכר.
- עניין זה היה למעלה מהטבע, שהרי במשך כל 
השנים לא נולד לו בן זכר, ולא הועילו שום תחבולות, 
עוד  בעולם  שתהיה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שרצה  אלא 

ניצוץ שלו )על-ידי שיקראוהו על  נשמה שיהיה בה 
שמו(, ולכן נולד לו בן זכר.

לו  שהראו  כך  על  הבט  מבלי  ואף-על-פי-כן, 
הרבי  של  המוסדות  בניהול  הנהגתו  גלויים,  מופתים 

היא שלא כפי הכוונה.
ויהי-רצון שיעשה תשובה על אותם עניינים שצריך 
"אומן  שהוא  היצר-הרע   - תשובה.  עליהם  לעשות 
במלאכתו", אינו אומר ליהודי שלא יעשה תשובה, כי 
אם שיעשה תשובה על עניין אחר, והחיסרון בזה הוא 
בשתיים: א( שאינו עושה תשובה על העניין שעליו 
צריך באמת לעשות תשובה. ב( הוא מצטער על עניין 
כזה שאליבא דאמת לא היה צריך לצער אותו - ואז 

יומשכו כל העניינים בגשמיות וברוחניות.
המשך  היא  בראשית  ששבת  כיוון  הרבי[  ]ואמר 
לשמחת-תורה, אפשר לדבר בעניינים הנ"ל אף שאינם 
רצויים - על יסוד פתגם כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע: 
"שמחת-תורה שאדט ניט"... )=בשמחת-תורה - לא 

מזיק( ובוודאי יהיה זה בחסד וברחמים.
ועובדה נוספת, באברך שדברתי עמו אודות עניין 

הזקן, שלאחרי הנישואין יגדל את זקנו,
- לאברך זה יש שייכות ל"תומכי תמימים" ולתורת 
החסידות. קורה לפעמים שהוא מאריך בתפילת שבת 
עד השעה השלישית, ועושה קידוש כמנהג רוסלאנד 
וכו'. חבל אפוא שיחסר אצלו העניין של גידול הזקן -

ולא היה מוכן להבטיח שיעשה כן.
שבגללם  עניינים  כמה  אירעו  לאחרונה  והנה, 
נעשה אצלו קושי בעניין הפרנסה, ומכל-מקום היה 
סבור שזהו עניין טבעי. ואז אירע עוד מאורע - שהיה 

עסק מסויים שבו הצליחו כולם, חוץ ממנו! 
ובכן, כאשר מראים מופתים גלויים - צריך הדבר 

להביא לידי התעוררות בנוגע לפועל, כנ"ל.
וכאמור, "שמחת תורה שאדט ניט", ובוודאי יהיה 

זה בחסד וברחמים.
וסיים הרבי ואמר:

על יסוד הפתגם האמור לעיל ששבת בראשית נוגע 
אלה  שכל  יהי-רצון   - כולה  השנה  כל  על  וממשיך 
שזקוקים לברכה עבור בנים, ייפקדו בשנה זו בזרעא, 
חייא וקיימא, ויקראו שמם על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

או בשמו של הצמח-צדק. 
וכמו כן כל אלה הזקוקים לברכה
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 ווי משטעלט זיך 
שבת בראשית...

השלמה ותוספת אור כי טוב
תשרי  חודש  למועדי  המשך  היא  בראשית  שבת 
וכפי  בפרט,  ושמחת-תורה  ולשמיני-עצרת  בכלל, 
יום- ממחרת  במכתב  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שכותב 
וזה   .  . חג-הסוכות(  בקונטרס  )הנדפס  הכיפורים 
לשונו: “יתאספו כולם יחדיו בימי השמחה . . שמיני-
אור  ותוספת  השלמה  וכעין   .  . ושמחת-תורה  עצרת 
היינו,  לטובה",  עלינו  הבא  בראשית  בשבת  טוב  כי 
טוב"  כי  אור  ותוספת  “השלמה  היא  ששבת בראשית 
לימי השמחה שלפני זה, שמיני-עצרת ושמחת-תורה.

ובפרטיות יותר – “השלמה ותוספת אור כי טוב":
פירושה להשלים  – ש"השלמה"  ותוספת"  "השלמה 
מה שעדיין לא נעשה כדבעי )“ווָאס מ'הָאט נָאך ניט 
דערטָאן"(, ו"תוספת" פירושה שאפילו כשעשו כל מה 

שצריך לעשות כדבעי, צריכים להוסיף עוד יותר.
בעניין  להיות  צריכה  שההוספה   – אור"  “)תוספת( 

האור.
“)תוספת אור( כי טוב" – שההוספה באור היא באור 
נעלה ביותר, “אור כי טוב" – לשון הכתוב בנוגע לאור 

שנברא ביום ראשון, כש"היה' הקב"ה יחיד בעולמו".

)תורת מנחם )תשי"א( כרך ב, עמ' 54(

לימוד שניים מקרא ואחד 
תרגום – מתוך התרחבות

היה  בראשית  שבשבת  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
באומרו  הסדרה,  בהעברת  להאריך  נוהג  הצמח-צדק 
הולך  כך  בראשית  בשבת  שנעמדים  שכפי  הטעם, 
גייט  אזוי  זיך,  שטעלט  מען  )“ווי  השנה  כל  ונמשך 

עס"(.
כמו כן סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר שהצמח-צדק היה 
נוהג להעביר הסדרה שניים מקרא ואחד תרגום, עם 
אלא   – בפסוק.  פסוק  הרמב"ן,  ופירוש  רש"י  פירוש 

או  השנה  כל  בשבתות  כן  נוהג  היה  אם  פירש  שלא 
בשבת בראשית בלבד.

עניין  הוא  הסדרה  בהעברת  האריכות  אופן,  ובכל 
השייך לשבת בראשית, מטעם האמור, שנוגע לאופן 
התרחבות  של  בתנועה   – השנה  כל  על  העמידה 

והתפשטות.
ומובן, שעניין זה הוא גם בנוגע לצרכיהם הגשמיים 
של בני-ישראל, דכיוון שאצל בני-ישראל כל העניינים 
הם על-פי תורה, הרי העמידה בתנועה של התרחבות 
הסדרה,  לקריאת  בנוגע  בראשית  בשבת  והתפשטות 
הוראת-דרך  מהוה  שבתורה,  הראשונה  הפרשה 
להקב"ה על כל השנה כולה בנוגע לכל ענייניהם של 

בני-ישראל שיהיו בהתרחבות ובהתפשטות.
ישראל  “מנהג   – ישראל  למנהג  הטעם  גם  וזהו 
תורה הוא" – להוסיף בשבת בראשית בקנייני מצווה 
וענייני שמחה יותר משאר השבתות )כולל גם שבתות 
בראשית  בשבת  העמידה  שאופן  כאמור,  מברכים(, 

נוגע על כל השנה כולה.

)תורת מנחם )תשי"ב( כרך ד, עמ' קט(

קביעות בחסידות בכל יום!
בעמדנו בשבת בראשית שפועל על כל השנה כולה, 
בפועל  מעשה  של  בעניין  התעוררות  להיות  צריכה 
ממש – שתהיה לכל אחד קביעות ללמוד )גם( חסידות 

בכל יום.
ההמשכות  כל  יומשכו   – החסידות  לימוד  ועל-ידי 

בפועל ממש, הן ברוחניות והן בגשמיות.
שמחה   – שמחה  מתוך  תהיה  זו  קביעות  וקבלת 
 – שמח  ניגון  עתה  שינגנו  זה  על-ידי  ממש,  בפועל 
גם  כולל  הגדרים,  כל  פריצת  גדר,  פורצת  ששמחה 

בנוגע להמשכת כל ההמשכות ברוחניות ובגשמיות.

)תורת מנחם )תשט"ו( כרך יג, עמ' 98(

הזמן גרמא
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המשך בעמ' 18

הרבי יוצא מרוסיה

יוצא  אדמו"ר  כ"ק    
מרוסיה, ופניו מיועדות 
לריגא, אל כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ נ"ע.
)ימי מלך ח"א ע' 215. קובץ ‘דרך 

המלך' )מונדשיין( ע' 7(

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפאלוב. היה 
מוהרש"ב,  אדמו"ר  וכ"ק  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  מחסידי 
מהר"ש.  אדמו"ר  מכ"ק  “סמיכה"  שקבלו  ומהשלשה 
במשך יותר משלשים שנה שימש כרבה של העיר פולטבה 

שבאוקראינה.
    לפני שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב קיבל את הנשיאות, הוא 

היה חברו ורעו, והיו לומדים בחברותא. 
)ימי חב"ד ע' 30(

    עם פטירתו כתב עליו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב:
אהבתי אהבת איתן את כבוד ידידי עוז הרה"ח מוה"ר יעקב 
מרדכי ז"ל... אתאפק לא אוכל, עיני יורדה מים על הלקח 
על  נפשי  להנחם  מאנה  ותמימה,  זכה  יקרה  נפש  מאתנו 
אוהב דבק ידיד נפש אשר ניטל מאתי והמות הפריד בינינו, 

צדיק ה' בכל דרכיו תנצב"ה. 
)אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב ע' תתיב(

תרפ"ח

תרע"ו

עת לדעת

כ"ט 
תשרי

ל' 
תשרי

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

ישיבת  את  מייסד  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
“תורת אמת" בחברון ושולח את המשפיע 
תלמידים  ואתו  הבלין,  זלמן  שלמה  הרב 
שבליובאוויטש.  תמימים  תומכי  מישיבת 
אלטר  היו:  השלוחים  התלמידים 
שימחוביץ, הלל פריוטקין, צבי הירש קצב, 
יחזקאל פייגין, נחמן מנחם קרסיק, אברהם 

אלי' אשערוב וישראל זלמן אסנאס.
עולם  מלחמת  כשהחלה  תרע"ד  בקיץ 
הטורקים  השלטונות  גירשו  הראשונה, 
רוסיה,  אזרחי  כל  את  ישראל  מארץ 
ולחזור  חברון  את  לעזוב  נאלצו  וכולם 

לליובאוויטש.
)ימי חב"ד ע' 35(

תרע"ב

תרח"צ
אברהם  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
 – נח  ישראל  ר'  הרה"ק  בן  שניאורסאהן 
כ"ק  חותנו של  )בן הצ"צ(  מניעז'ין  מהרי"ן 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  מוהריי"צ,  אדמו"ר 

קישינוב שבמולדביה.
בצדקותו,  היה  מפורסם  אברהם  ר'  הרה"ק 
לאחר  המופלאה.  וענוותנותו  חסידותו 
פטירתו של אביו מהרי"ן, הפצירו בו חסידי 
אביו, שיבוא לישב על כסאו בניעז'ין. אולם 
את  עצמו  על  לקבל  סירב  אברהם  רבי 
ולפרנסתו  בקישינוב,  נשאר  הוא  הנשיאות. 
עסק במסחר. גם אז המשיך לעשות לילות 

כימים בתורה ועבודה עד יומו האחרון. 
)שם ע' 37(

תרח"צ

 ב' 
במרחשוון

בניין ישיבת 
תומכי 

תמימים 
בחברון. 
צילום: 

COL



13

הרבי עודד שירת ניגון 
ה'הקפות' בחוזק רב 

בשתי ידיו הק' יחד... 
כל אחד מוסר לרבי את הפתק שלו – הפ"נ, ומקבל מיד הרבי שטר לצדקה 
• הרבי מביט בפני כל אחד ואחד במבט חודר כליות ולב – ואומר – “ברכה 

והצלחה", ולכמה “הצלחה רבה" • יומן משבוע פרשת בראשית תשנ"ב 

אורחים חדשים
יום שישי עש"ק בראשית, כ"ו תשרי

הרבה שלוחים מערי השדה הגיעו היום ל-770, להיות 
יכלו  לא  אלו  שלוחים  בראשית.  בשבת  הרבי  במחיצת 
נצרכים  בהם  החגים,  בתקופת  מרעיתם  צאן  את  לעזוב 
יהודים למשנה סיוע והדרכה. בפרט אלו שההתעוררות 
המיוחדת של הימים הנוראים היא המביאתם לביהכנ"ס 

שלא כבכל ימות השנה.
יום שבת-קודש ‘שבת בראשית'

הזמן  כל  ב-8:30. במשך  נכנס הרבי  לאמירת תהלים 
ישב. כשסיים הש"ץ אחז הרבי בפרק ק"כ.

לתפילת שחרית נכנס ב-10:30. בכל הקטעים שהש"ץ 
ניגן עודד הרבי בידו על הסטענדר.

עקב ריבוי המתפללים הכינו את מקומות ההתוועדות 
בימת  ולכן  מהלילה,  כבר 
קריה"ת הייתה ב'מזרח' ליד 
אמר  גם  ושם  הקודש,  ארון 

הרבי את ההפטרה.

ההתוועדות
כשנכנס הרבי להתוועדות 
אחרי  שמחה.  ניגון  ניגנו 
“זאל  ניגנו  היין,  על  הברכה 
והרבי  גאולה"  די  זיין  שוין 

הקטן  לילד  עוגה  חתיכת  נתן  באמצע  רב.  בחוזק  עודד 
ממשפ' שארף שי'.

אח"כ פתח בשיחה שארכה כ-20 דקות ובה היו מילים 
“בש"ז"  מעלת  על  שמדבר  דורנו  “נשיא  על  מפורשות 
הדיבור  ע"י  כי  בלוח,  כתוב  כבר  שנמצא  אף  דהשנה, 
אחרי  כח...".  ונתינת  תוקף  בזה  מוסף  דורנו  דנשיא 
השיחה ניגנו “שובה ה' עד מתי. א' מאנ"ש שי' שהתכונן 
להתוועדות גם ע"י אמירת ‘לחיים' כנראה, נעמד לפתע 
באמצע ה'זאל' על השולחן והחל לשמח בתנועות בידו. 

הרבי הביט בו במבט חזק ובמשך זמן ארוך.
כשלושת   – וארוכה  מיוחדת  הייתה  השנייה  השיחה 
רבעי שעה. בתחילה ביאר באריכות מעלתן של ישראל 

– בם בחר א-ל והרחיב ב'השכלה' שבעניין.
לאחר מכן התייחס, מתוך כאב רב, לדברים שנאמרו 
בארה"ק, שכביכול יש לאומות העולם שליטה על ישראל 

ושקיומו של עם ישראל תלוי באומות העולם.
עצם  על  בתמהון  קולו,  את  הרבי  הגביה  זה  בקטע 
תלוי,  ישראל  עם  שכאילו  רעיון  העלאת  של  האפשרות 
בחרתנו  ש"אתה  ושוב  שוב  וחזר  העולם,  באומות  ר"ל, 
ישראל  בשביל  רק  נברא  העולם  ו"כל  העמים"  מכל 

ובשביל התורה וכו'".
לתוכן  מתאים  בחרתנו"  “אתה  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 

השיחה, והרבי עודד בידו הק'.
אח"כ נערכה מכירת המצוות על ידי הגבאים.

ז"ל  לאביו  ההקפות  ניגן  את  הרבי  החל  מכן  לאחר 
כשהקהל מצטרף מיד בעוז, והרבי עודד בחוזק רב בשתי 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»



14

ידיו הק' יחד! בתנועה הידועה סימן לחזור על הניגון 
פעמיים  מניף  פעם  כשבכל  פעמים(,   11( ושוב  שוב 

בידיו )במקום פעם אחת – כרגיל(.
בשיחה השלישית הזכיר על לימוד השיעורים דחת"ת 
ועל סיום הרמב"ם המתקיים מחר בעז"ה. בסיום השיחה 
החלו לעלות שלוחים רבים וגם ‘סתם' אנ"ש, וכל אחד 
מברך  כשהרבי  שלו,  הבקבוק  את  וקיבל  ‘לחיים'  אמר 

“זאל זיין בהצלחה רבה".
בחציים  כך:  היה  היום,  המשקה  בחלוקת  הסדר 
אך  כרגיל,  כוסו  לתוך  מזג  הבקבוקים  של  הראשון 
לבקבוקים,  הגביע  מן  למזוג  החל  הגביע  כשהתמלא 
ושוב מזג מן הבקבוקים הנותרים לתוך הגביע, ואח"כ 
ניגן  התחיל  הרבי  מרנין.  המחזה  בכוסו.  לכ"א  מזג 
הקפות לאביו ז"ל )בפעם השניה בהתוועדות זו( ועודד 

בחזקה.
וקם  בירך  אחרונה,  ברכה  אמירת  ע"ד  הזכיר  אח"כ 

לתפילת מנחה. החזן היה שוב 
ששר  טלישבסקי  משה  הר' 
‘אתה  בניגון  אחד'  ‘אתה  את 
הרבי  לדברי  הד  בחרתנו', 
בב'  עודד  הרבי  בהתוועדות. 

ידיו הק' ובחזקה.

חלוקת דולרים 
פתאומית
יום ראשון, כ"ח תשרי

השיחה  התפרסמה  היום 
שהגיה הרבי אתמול, מוצש"ק 
- במיוחד עבור סיום הרמב"ם 
דף  על  בניו-יורק.  המרכזי 
השער: “קונטרס בענין “הלכות 
שאינן  שבעל-פה  תורה  של 
בטלים לעולם", ותאריך ה'פתח 

דבר' הוא “מוצאי שמח"ת".
אוטובוסים  החלו  בצהריים 
ורכבים פרטיים לנוע בהמוניהם 
שבמנהטן.  יעבץ'  ‘מרכז  לעבר 
יתקיים  מפואר  באולם  שם, 
המענה  הגדול.  ה'סיום' 
הרבי  ודברי  למסיבה  המיוחד 
“ברב  על  השבת  בהתוועדות 
את  פעלו   – מלך"  הדרת  עם 

פעולתם וקהל ענק גדש את האולם. גם מבורו פארק 
סיום  במעמד  להשתתף  יהודים  באו  וויליאמסבורג 
הלימוד המיוחד, המאחד את כל עם ישראל. בשעה זו 
הדולרים  בחלוקת  כרגיל  הרבי  החל  ב-1:15,  עצמה, 

וחילק עד 6:40!
מנחה-מעריב,  לתפילות  הרבי  ירד  ב-6:55 
וכשנסיימה התפילה והרבי החל ללכת – סימן פתאום 
לצדקה.  דולר  לכאו"א  חילק  שוב  דולרים!  לחלוקת 
החלוקה נמשכה כ-20 דקות כשבסיום שם בסידורו הק' 

2 דולרים, ויצא כשמעודד השירה בחזקה.
באמצע דרכו, לפני ארון ספרי הרמב"ם הגיעו מול 
הרבי חתן וכלה והמחותנים. הרבי עצר וסימן להמזכיר 

הריל"ג והלה שלף מיד שטרות ונתן לרבי, שנתן 
וברכם  דולר   2 מהמחותנים  ולכ"א  לחו"כ 

בשעטומ"צ, בנין עדי-עד".

JEM\86127

הנהגות  בכמה  בלט  הדבר  השנים.  כל  משאר  שונה  זה  ש'תשרי'  החסידים  חשו  תשנ"ב  תשרי  בחודש 
נכח  ביום טוב הראשון של חג הסוכות, שבו הרבי  מינים  ד'  שהרבי הנהיג לראשונה, כמו מעמד ברכת 

מהמברכים. ואחד  אחד  כל  בפני  והביט 
י"א  ביום  ישראל בלבד.  לילדי  מיוחדת  הייתה חלוקת צדקה פתאומית  זו  מיוחדת לשנה  נוספת  הנהגה 
והודיע,  גרונר,  לייב  יהודה  ר'  הגדול' המזכיר הרה"ח  ה'זאל  נכנס אל  תשרי, כמה דקות אחרי התפילה, 
בת- קודם  ולילדות  בר-מצווה  קודם  לילדים  צדקה  יחלק  לאוהל  נסיעתו  שלפני  להכריז  ביקש  שהרבי 
מצווה. וכן, שאפילו הורים שיעברו עם ילדיהם לא יקבלו, וכן לפרסם זאת, על מנת שיבואו מה שיותר 
ילדים! הוא אף הוסיף שלשון הרבי הייתה “מ'זָאל נישט מַאכן קונצן" )לא להתחכם(. ורק  –  ואך  ילדים 
החלוקה נמשכה שעתיים, ואלפי ילדים וילדות הספיקו לעבור, כשהרבי מברך כל אחד ואחת בשנה טובה 

)“ַא גוט יָאר"(.
וכך נכתב ביומן שהתפרסם בעיתון כפר חב"ד בזמנו: “כשאר ההנהגות נוספות וחדשות של כ״ק אדמו״ר 

שליט״א, נשארה גם חלוקה זו ל'עוללים ויונקים' ‘מסתורית'"...

חי
נצ

ע 
רג
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יום שני, כ"ט תשרי
שנסע  לפני  לעשר.  בחמשה  לשחרית  ירד  הרבי 
וכשחזר  המכונית.  ליד  בחוץ,  צדקה  חילק  למקווה 

בצאתו מן הרכב דיבר עם המזכיר ר' בנימין קליין.
נתן לחתן את הסידור  לנסוע לאוהל  כשיצא מחדרו 
ובירכו, וחילק לנוכחים צדקה. גם בחוץ הוסיף וחילק 

לנוכחים מטבעות ונסע לאוהל ב-2:45.
נשאר  המוכנית  וכשחנתה  ל-770,  הרבי  ב-7:40 שב 
כמה  כעבור  משהו.  כשקורא  דקות  כמה  בפנים  הרבי 

דקות ירד לתפילת מנחה-מעריב.
כ-35  שנמשכה  צדקה  לחלוקת  סימן  התפילה  אחרי 
דקות, וחילק לכאו"א 2 שטרות לצדקה. עברו חתן וכלה 
לכ"א  והוסיף  בשעטומ"צ",  “מזל-טוב,  בירכם  והרבי 
ר'  הרה"ח  הכלה  סב  את  שטרות.   2 עוד  המשפחה  מן 
ה'חכמים'  אחד  את  ובירך  לשלומו.  הכט שאל  אברהם 

בביהכנ"ס שלו – “יאריך ימים על ממלכתו".
נוספים  שטרות   2 קיבל  קוטלרסקי  משה  ר'  הרה"ח 

עבור אביו.
גם הגב' שטרנברג קיבלה 2 נוספים עבור בעלה.

יום שלישי, אדר"ח חשון
באמצע  עוד  התפילה,  בסיום  ב-3:15.  ירד  למנחה 
הקדיש, פנה וסימן לחלוקת דולרים! ומיד החל לרדת 
ואז  הגבאי  להכרזת  המתין  כשירד,  החלוקה.  למקום 
א'.  שטר  חילק  דקות.  כ-15  שנמשכה  בחלוקה  החל 
וחייך  “בשעטומ"צ",  לכמה אנשים שאמרו משהו אמר 
משה  להרה"ח  הק'.  בידו  הניף  א'  לילד  ילדים.  לכמה 

מינצברג נתן שטר נוסף.
ויצא  שטרות  ב'  בסידורו  הניח  החלוקה  בסיום 

כשמעודד את השירה בחוזק רב.

ה'יחידות' לאורחים
חגור  ליחידות  הגדול  לזאל  הרבי  נכנס   8:00 בשעה 
הראשונה  הקבוצה  כאשר  כרגיל(,  )שלא  באבנט 
שנכנסת הם קהל האורחים שבא הנה מכל העולם כולו. 
הרבי דיבר כ-35 דקות ולאחמ"כ עברו כולם על פניו. 
ומקבל  הפ"נ,   – שלו  הפתק  את  לרבי  מוסר  אחד  כל 
מיד הרבי שטר לצדקה. הרבי מביט בפני כאו"א במבט 
ולכמה  והצלחה"  “ברכה   – ואומר   – ולב  כליות  חודר 
“הצלחה רבה". בידו הימנית מקבל הרבי פתק ומעבירו 
אל ידו השמאלית, ושוב נותן בימינו את השטר לצדקה. 
כשמתקבצים מעטפות רבות בידו, נעצר התור לשניות 

ומוסרם  המעטפות  את  בגומי  מקיף  הרבי  בהם  מספר 
להריל"ג כדי להניחם בסל הנייר – שלצד השולחן.

יצאה כת ראשונה ונכנסה כת שניה – ילדי הבר-מצוה 
ובנות-מצוה על משפחותיהן.

 2 לכ"א  נתן  וכלות.  חתנים   – השלישית  הקבוצה 
שטרות! לצדקה ובירך “בשעטומ"צ".

התמימים  וכל  דוד'  בית  ‘חילי  ובאו  נכנסו  אחרונים 
לחודש  שהגיעו  העולם  בכל  ליובאוויטש  מישיבות 
‘תמימים'  של  קטנה  קבוצה  בלטה  ביניהם  החגים. 
להיות  הזכות  את  לקבל  זכו  היום  שבדיוק  מקומיים 

שלוחי הרבי ועומדים לנסוע בקרוב.
מאשר  מעט  גבוה  בקול  הייתה  לתמימים  השיחה 
לימוד  אודות  גדול  ב'שטורעם'  נסבה  השיחה  קודם. 
לתמימים,  בדרישה  הרבי  פנה  פעמים!  וחמש  התורה, 
בלימוד  יוסיף  שכ"א  ושוב,  שוב  ומדגיש  חוזר  כשהוא 
הנגלה ופנימיות כל התורה כולה החל מלימוד הרמב"ם.
והגוף,  הנפש  במנוחת  ללמוד  שיוכלו  התבטא  הרבי 
אך לא מנוחה המביאה לישון... כי אם מנוחה המביאה 
יותר... הרבי אף התבטא שהלימוד  ורחב  לשכל עמוק 
או  משינה  יתעורר  באופן שאם  מהגבלה  למעלה  יהיה 

באמצע חלום יחשוב אודות פלפול בתורה!...
מושבו  ממקום  התרומם  והרבי  היחידות  נסתיימה 
לעבר  ימינה  שניות  כמה  תוך-כדי-כך  כשמביט  ועמד 

ארון-הקודש ואומר משהו.
יותר,  לידו את המלא  הרבי  קיבל  שני הסלים,  מבין 
הציץ בו, ולאחמ"כ ביקש למלאו גם בתוכן הסל השני! 
הרבי פנה מעט לאחוריו, הניח את הסל על כסאו כשהוא 
לתוכו  מריק  והריל"ג  לרווחה,  פתוח  בידיותיו  מחזיקו 
חבילה אחרי חבילה. כשנהיה הסל כבד דיו תיקן הרבי 
את אבנטו, הרים את הסל בימינו וירד מן הבימה הקטנה 

עליה מקומו ביחידות.
)כשהמזכירים  הרבי  ורק  כעת  לחלוטין  ריק  הזאל 
מ'עזרת- כשמלמעלה,  למטה,  פוסע  הוא  מאחוריו( 
נשים' הפנויה כעת, עומדים התמימים סמוכים לזגוגית 
המחיצה מתאמצים לא להפסיד שום תנועה. בדרכו הניף 
בפינת  שם,  שעמדו  הצלמים  לעבר  לשלום  בידו  הרבי 
הזאל. סימן להרים איזה דף קודש מהריצפה, והמזכיר 
הריב"ק מיהר והרימו. כשהגיע לדלת הזאל עצר לכמה 
שניות והרים עיניו במבט ארוך על דף השער של גליון 

‘בית חיינו' האחרון שתלוי היה שם על הקיר.



16

פרשת בראשית
בראשית )א,א(

בראשית ברא: בשביל התורה שנקראת 
ראשית.. ובשביל ישראל שנקראו ראשית 
)רש"י(

וחיוני,  חשוב  החסידות  לימוד  אם  השואלים:  יש 
מדוע החסידות נתגלתה רק בדורות האחרונים?

רש"י, שהעולם  בדברי  למצוא  לכך אפשר  תשובה 
נברא בשביל התורה ובשביל ישראל. הגע עצמך – עד 
הולדת היהודי הראשון, אברהם אבינו, עברו כאלפיים 
אלפיים  יותר,  מאוחר  התרחש  אף  מתן-תורה  שנה. 

ארבע-מאות ארבעים ושמונה שנה לאחר הבריאה.
בשביל  אלא  נברא  לא  העולם  הוא!  דבר  והלוא 
רב  זמן  חלף  ואף-על-פי-כן  ישראל  ובשביל  התורה 
עוד  ארוכה  ותקופה  אברהם,  של  לידתו  עד  ביותר 

יותר עד מתן-תורה!
שהעולם  הבריות  סברו  הזו  התקופה  כל  במשך 
נברא בשבילן, בשביל ענייניהן הגשמיים, ואפילו לא 
יותר  ונעלית  עלה על דעתן שקיימת תכלית פנימית 

בבריאה.
נמצאנו למדים שאין בזמן הרב שחלף כדי ללמד על 
תכלית כוונת הבריאה, שהיא, כאמור, התורה וישראל. 
וכך גם בעניין תורת החסידות, אין זה חשוב כמה זמן 

חלף עד שנתגלתה, העיקר שסוף-סוף זכינו לכך.
בני-ישראל הם עטרת תפארת העולם; התורה היא 
היא  החסידות  ותורת  בני-ישראל;  תפארת  עטרת 

עטרת תפארת של בני תורה.

)ספר השיחות תש"ד, עמ' 69-70(

בראשית ברא אלקים )א,א(

הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה 
מוחלטת... יש מאין )רמב"ן(

ההכרה שהעולם נברא מאין ואפס המוחלט מוליכה 

בכל  מחדש  חל  זה  עצום  שחידוש  למסקנה  בהכרח 
כשהוא  שהנברא  והיינו,  בתניא(,  )כמבואר  רגע 
לעצמו – הרי גם עתה הוא אין ואפס, וכל קיומו הוא 
משום שהקב"ה מהווה אותו בתמידות. מי שמתבונן 
בעניין זה ומגיע לידי הכרה זו – יעשה גם את עיסוקיו 

הגשמיים כלים לאלוקות.

)לקוטי שיחות כרך א, עמ' 1(

בראשית ברא אלוקים את השמים 
ואת הארץ )א,א(

והן בצבא הארץ  בכל הנבראים, הן בצבא השמים 
יש כוח אלוקי המהווה, מחיה ומקיים אותם בכל רגע 

ורגע.
כל  של  האמיתית  “מציאותו  היא  זו  אלוקית  חיות 
נברא" )כי בלעדיו היה הנברא אין ואפס(. אלא שהיא 
בהעלם מהנברא אשר אינו חש אותה והוא מרגיש את 

עצמו כמציאות המתקיימת בפני עצמה.
זוהי אפוא ראשית העבודה, לפעול שתתגלה החיות 

האלוקית שבכל דבר ודבר.
וזהו שנאמר:

"בראשית" – התפקיד הראשון הוא,
"ברא אלוקים" – לגלות את הנפש והחיות האלוקית.

"את השמים" – המצויה בצבא השמים,
"ואת הארץ" – והמצויה בכל צבא הארץ.

מוסתר  בעולם,  דבר  שבכל  האלוקי  שהכוח  כשם 
קיים  יתירה(  )ובמידה  כך  לגלותו,  צורך  ויש  ונעלם 
העניין בכל יהודי ויהודי. לכל אחד מישראל יש נפש 
ואולם  ממש".  ממעל  אלוקה  “חלק  שהיא  אלוקית 
הם  הבהמית,  ובנפש  בגוף  מלובשת  שהיא  מחמת 
מסתירים ומעלימים עליה. תפקידו של היהודי אפוא 

הוא לבטל העלם זה ולגלות את נפשו האלוקית.

)לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 439(

ממעייני החסידות
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי
כ"ו בתשרי

שניים מקרא ואחד תרגום: נשיאי חב"ד נהגו לקרוא 
חמישי  ביום  ‘שני'(  )‘ראשון',  שתיים  או  אחת  פרשה 
היו  חצות1  אחר  שישי  ביום  שישי.  ליום  אור  בלילה 
מתחילים שוב מההתחלה, ו'מעבירים' את כל הסדרה עם 
‘מעבירים'  ההפטרה. בשבת בבוקר לפני התפילה, היו 
שלא  לכתחילה(  פנים  כל  )על  נזהרים  מ'שביעי'.  שוב 

להפסיק באמצע קריאת שמו"ת2.

שבת-קודש פרשת בראשית
כ"ז בתשרי, מברכים-החודש 

מרחשוון
* ידוע פתגם רבותינו נשיאינו3: “ַאזוי ווי מען שטעלט 
]=כפי  יָאר"  גַאנץ  ַא  גייט  ַאזוי  בראשית,  שבת  זיך 

שמתייצבים בשבת בראשית, כך נמשכת השנה כולה[.
בארצנו הקדושה שלא  גם  נזהרים  למנהגנו,  קידוש: 

לקדש בליל שבת ב"שעה השביעית"4.
השכם בבוקר5 יתקבצו אנ"ש לבית-הכנסת לאמירת 

1( ובאג"ק סוף כרך ח"י הביא הרבי שזו ההכרעה "בנוגע לפועל" בין 
הדעות השונות אודות הזמן המועדף לקריאת שמו"ת שהובאו בשו"ע 

אדה"ז סי' רפה ס"ו )אחר חצות או אחרי תפילת שחרית(, עיי"ש.
2( שו"ע אדה"ז סי' רפה ס"ו. 'התקשרות' גיליון תסז עמ' 20. 

ר"ע  חב"ד'  מנהגי  וב'אוצר  וש"נ.   ,556 עמ'  כ,  כרך  לקוטי-שיחות,   )3
בכלל  מוצאי-שבת  שגם   ,190 עמ'  י,  כרך  מלקוטי-שיחות,  מוכיח  ת' 
44. 'התוועדויות'  זה. )עוד בקשר לשבת בראשית: סה"ש תש"ד עמ' 

תשנ"ב ח"א עמ' 188(.
4( ראה שו"ע אדמוה"ז סי' רעא ס"ג. 'קיצור הלכות' שם ס"ז ובהערות. 

שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' קמא. 'התקשרות' גיליון שעט עמ' 16.
 ,)30 עמ'  רז"ש  )קובץ  בציבור  תפילה  דוחה  אינה  תהילים  אמירת   )5

והמאחר – ישלימנה בהקדם.
כשהציע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מנהג זה לאדמו"ר מקופישניץ )אג"ק 

כל התהילים בציבור6. אחרי אמירת כל התהילים יאמר 
מי שאין לו הורים קדיש יתום. ואם יש חיוב – יארצייט 
תחילה  ויאמרו  ספר,  כל  אחר  קדיש  יאמרו   – אבל  או 
)לפחות – יאמרנו האומר קדיש7( את ה'יהי רצון' שאחרי 

ח"ג עמ' תקע"ח(, כתב: "וזה כשנה אשר הצעתי כי בכל שבת מברכים 
לפי הזמן המתאים להם,  כל התהלים...  כנסיות לאמר  ינהיגו בהבתי 
אם בש"ק בהשכמה קודם התפילה, או בין מנחה למעריב". ולפי זה, 
אפשר שמי שלא הספיק לומר )או לסיים( את התהילים לפני התפילה, 
יש עדיפות להשלמה בין מנחה למעריב )מאשר אחרי מוסף או לפני 

מנחה(.
ואכן, בספר 'היכל מנחם' )ח"ג עמ' רסו( נעתקה רשימת הרב לוי שי' 
גולדשטיין: "סיפר לי הרב י. שי' ק. שלפני הרבה שנים היה ב'יחידות' 
בש"ק  התהילים  ספר  לסיום  בנוגע  לעשות  מה  ושאל  הרבי,  אצל 
מברכים החודש, כשאין גומרים אותו קודם תפילת שחרית, וע"ז ענה 
הרבי: "יכולים לגמרו אחר תפילת מנחה, ואם עדיין לא גמרו )ובלילה – 
אין אומרים תהילים מצד תורה-שבכתב וכו'(, אינני רואה למה תמתין 
אחרי חצות לילה, לכן יכולים לגומרו ביום ראשון", ע"כ. משמע שיש 
עדיפות להשלמה אחרי תפילת מנחה דווקא. ואע"פ שבמענה שנדפס 
נזכרה   )1 הערה  תתקמ"ב  )גיליון  אשתקד  עקב  לש"פ  השבוע  בלוח 
שם  אולי   – דההתוועדויות"  השיחות  "בין  זאת  להשלים  האפשרות 

משום-מה לא מצא זמן להשלים אחרי מנחה.
שהם  שמכיוון  שחושבים  חב"ד'  כ'שפיץ  ולא  התקנה,  היתה  "כך   )6
בזמן  כי  תהילים,  לאמירת  לבוא  צריכים  אינם   – בחסידות  עוסקים 
או שהוא  ייחודים"  "מייחד  או שהוא  בלימוד החסידות  עוסק  שהוא 
בעצמו אינו יודע מה הוא עושה, ממילא אומר הוא תהילים בפני-עצמו 
"מורם מעם"; לא כך היתה התקנה, אלא צריך לומר תהילים בציבור 
דווקא, יחד עם כל ישראל. שבהמשך לזה היא גם התקנה השנייה – 
התוועדות שלאחר התפילה, שעניין ההתוועדות הרי הוא מיוסד על 
אהבת ישראל... שבזמן ההתוועדות אומרים 'לחיים' ומברכים איש את 
רעהו..." )משיחת שבת בראשית, התוועדות א, תשכ"א(. נדפס גם בס' 

"דעם רבי'נס קינדער" )עמ' תלב(.
7( הרבי לא נהג לומר 'יהי רצון' אחר אמירת כל ספר שבתהילים )י"א 
בלשון  כמובן  זאת  לומר  צריך  ואז  התהילים.  כל  בסוף  פ"א  שאמרו 
רבים, כי כולל כל הספרים(, וגם כאן הציע אמירתו רק כדי ליישב יותר 

אמירת קדיש על כל ספר, ומשמע שללא זאת אינו נאמר.
את אמירת הפסוקים הנדפסים בספר התהילים לאומרם לפני ואחרי 
'כפר  כי"ק בשבועון  צילום  )ראה  כלל  הרבי  גרס  לא  אמירת תהילים 
תפד  תמה,  גיליונות  ל'התקשרות'  ומשם   ,11 עמ'   789 גיליון  חב"ד' 

לוח השבוע

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

חסידות  כשעה8 מאמר של  ילמדו  אחרי-כן  זה.  ספר 
שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך התפילה9.

לאיזה  שייך  אינו  האמור,  תהילים  אמירת  “דבר 
בכל  להשתדל  עלינו  אהבת-ישראל...  ומצד  נוסח... 
הבתי-כנסיות  בכל  יוקבע  אשר  השתדלות10,  מיני 

באיזה נוסח שיהיה"11.
קריאת התורה: לכאורה יש לקרוא כרגיל כפי טעמי 

המקרא, גם בתיבת ‘שאת' )ד,ז(12.
חיינו,  בבית  הבעל-קורא  העולים:  בין  ההפסקות 
כנדפס  קרא  ע"ה,  שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח 
“ואחות  מסיים:  החמישי   - תמימה'  ‘תורה  בחומש 
אותו  “לקח  והשישי:  )ד,כב(;  נעמה"  תובל-קין 

אלוקים" )ה,כד(.
ויאדיר" )ישעיהו  יגדיל תורה  הפטרה: “כה אמר... 

מב,ה-כא(13.

ולשערי הל' ומנהג ח"ה סי' יג(.
8( "בכנופיא בבית-הכנסת דווקא" )בכל שבת( – אג"ק כ"ק אדמו"ר 

מהוריי"צ ח"א עמ' רפא.
9( כל הענין – ספר המנהגים עמ' 30.

10( באסיפת צא"ח שהתקיימה כנראה בראשית חודש כסלו תשי"ח 
כפי  תהלים  אמירת  אודות  מורחבת  תעמולה  לנהל  סברא  העלו 
בזה  גדול  שעיסוק  חשש  העלה  הרבי  אך  החודש,  לימי  שנחלק 
באותה שעה יפריע לפעילות הקבועה והעיקרית, ולכן ענה: "לעת-

אבל  רחבים".  בממדים  חדשות  פעולות  על-דבר  לחשוב  לא  עתה 
לעבודה  בהנוגע  הוא  הנ"ל  שכל  ופשוט  "מובן  הורה:  זה  עם  יחד 
יש  הזדמנות  שבכל  פשיטא  אבל  זו,  תקנה  בהחדרת  מיוחדה 
להזכיר ולעורר על-דבר תקנה זו וכן אודות השיעור דחומש ותניא" 
)ההדגשה שלי - אג"ק כרך טז עמ' קכט(. כן עורר הרבי בהזדמנות 
אחרת באמצעות המזכירות את יו"ר צא"ח בשעתו הרה"ח ר' ישראל 
לייבוב ע"ה "לעורר על כך ]שתקנת אמירת תהילים בכל יום שייכת 
תונהג  האפשר  ככל  רבים  שבבתי-כנסת  ולהשתדל  יהודי[,  לכל 

תקנה זו" )ספר 'צעירי-אגודת-חב"ד' עמ' 193(.
קובץ  תקכד.  עמ'  ח"ב  אג"ק   - נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק   )11
מכתבים שבסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק עמ' 192. וכן באג"ק של 
הרבי כרך ה עמ' לג. ובשיחת ש"פ פקודי תשכ"ז )הובא גם בס' 'דעם 
רבינ'ס קינדער' שם, תרגום מאידיש(: "כשיבוא משיח, לא יידע שום 
)וא"ו בחולם(  - כתוב  "אלה פקודי המשכן"...  ידרוש  'קונצים' אלא 
בפתק: על כמה יהודים פעלת שיגיעו לומר את כל התהילים בשבת 

מברכים?". 
ישראל  למנהג  הן  הכרע",  להן  אחד מה"מקראות שאין  12( שהיא 
'התקשרות'  ראה   - בנושא  הדן  במכתבו  הרבי  לדברי  והן  הרווח, 
משה  אגרות  שו"ת  גם:  ראה   .17 עמ'  ות"נ   18 עמ'  תמ"ו  גיליונות: 
יו"ד ח"ג סי' קיז סוף אות א. הנסמן באנציקלופדיה התלמודית ערך 

'טעמי המקרא' ס"ב )כרך כ עמ' תקצ"ח(.
13( ספר-המנהגים עמ' 32.

נכון לדעת זמן המולד לפני ברכת החודש14. המולד: 
ביום שני בשעה 6 בערב, 34 דקות ו-6 חלקים.

וביום  השלישי  ביום  מרחשוון15:  החודש  מברכים 
הרביעי.

אין אומרים “אב הרחמים"16.
 – ההתוועדות  התוועדות.  יום  היא  מברכים  שבת 
בבית-הכנסת17. זמנה – בהתאם לתנאי המקום10. בדרך 
כלל, יש לסדרה באופן שיוכלו להמשיכה בביתם עם 
לעצמן  התוועדות  יסדרו  והבנות  הנשים  בני-הבית. 

בשבת, או במוצאי שבת18.
להתוועד  נוהגים  החסידים  היו  בראשית  בשבת 

‘בחילא יתיר'19.
כ"ק  ציווה  תשי"ז  בראשית  שבת  בהתוועדות 
אדמו"ר נשיא דורנו לגבאי בית-הכנסת, למכור, כבכל 
וגלילה.  הגבהה  השנה,  כל  של  ה'עליות'  את  שנה, 
בשנים מאוחרות יותר נהגו למכור מצוות נוספות, עד 
שבשנים האחרונות נמכרו, בין השאר: הוצאת הספר-
תורה והכנסתו; עליות ‘חזק'; ‘נר למאור'; ‘יין לקידוש' 

)=הוצאות ההתוועדויות של הרבי(20.
בתפילת מנחה אין אומרים “צדקתך".

14( סידור אדמוה"ז. ולכן נהגו להכריז זאת באותה שעה ברבים, ראה 
ליקוטי מהרי"ח )בראש ח"ג, בהשמטות לח"ב פח,ב(, ושערי-רחמים 

על השערי-אפרים שער י ס"ק מז.
ואומר  עומד  בי"ד  ראש  שבו  החודש,  לקידוש  זכר  עומד,  הש"ץ 
והציבור  א(,  ס"ק  תיז  סי'  )מג"א  אחריו  עונין  העם  וכל  'מקודש' 
עומדים אגב חביבותא )שערי-רחמים שם ס"ק מג, אבל לא מן הדין, 
אף שהמנהג ]כמ"ש בקצות השלחן סי' פג בבדה"ש ס"ק י, משערי 
אפרים שם סל"ו[ שהש"ץ אוחז אז ס"ת בידו, ראה משנה-ברורה סי' 

קמו בשער-הציון ס"ק יח(.
15( כן הוא האיות - "מרחשון" תיבה אחת, כנפסק בשו"ע אה"ע סי' 
קכו ס"ז בהג"ה ונו"כ )וכן הוא ברוב מכתבי רבותינו נשיאינו מחודש 
המופיע  ו'חשון'  "מר-חשון".  כולל-חב"ד  בלוח  כמופיע  ולא  זה, 
יום  היום  ובלוח  החודש,  בברכת  ה'  ותהלת  תורה-אור  בסידורי 
וכדומה במשך החודש - אינו אלא קיצור(. הוא"ו הנוספת כאן בפנים 

– היא כמובן רק מפני הכתיב המלא, להקלה על הקורא ותו לא.
16( סידור אדמוה"ז.

17( היום-יום, ל' בניסן.
18( לקוטי-שיחות, כרך טז, עמ' 523.

19( ספר-השיחות תש"ה, עמ' 64.
אדמוה"ז  בשו"ע  שנפסק  )אף  שצו.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   )20
'מכירה  לעשות  בדוחק"  המנהג  ליישב  ש"אפשר  רק  סט"ז  שו  סי' 
מב(.  ס"ק  שם  החיים  בכף  המובא  וראה  עיי"ש.  בשבת,  פומבית' 
ובסה"ש תש"נ ח"א עמ' 83 נתבארה שייכות העניין לשבת בראשית 

דווקא.
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במוצאי שבת בראשית מכריזים שוב21: “ויעקב הלך 
לדרכו"22.

יום שני
כ"ט בתשרי, ערב ראש-חודש

היום יש להוסיף בנתינת צדקה, יותר מהרגיל23.

יום שלישי
ל' בתשרי, א' דראש-חודש 

מרחשוון
בכל יום שיש בו מוסף, אין האבל יורד לפני התיבה, 

גם לא בתפילות ערבית ומנחה24.
אם  גם  ויבוא"  “יעלה  ערבית  בתפילת  אומרים 

מתפללים ערבית מבעוד יום25.
“יעלה  להכריז  מפסיקין  אין  ראש-חודש  בליל 
ויבוא" לפני שמונה-עשרה26 בדיבור, אבל טופחים על 

21( לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 269.
22( לעניין המראה במטוסי אל-על מכל מקום, או בכל מטוס משדה 
עמ'   398 גיליון  חב"ד'  'כפר  ראה   – במוצאי ש"ק  תעופה בארה"ק, 
31, ושם באריכות לפני ג' תמוז ה'תשס"ו, שהרבי עורר את הרה"ח 
ומתברר  בזה,  'שאלה'  שיש  מראשון-לציון  סלמון  שי'  אברהם  ר' 
שלמרות שהרבי דיבר, כדרכו, על 'שאלה' ולא על איסור ממש, הרי 
בפועל הסביר זאת לעיתונאי מר יצחק שי' הילדסהיימר באריכות 
עד שעיכבו והפסיד את הטיסה במוצש"ק, בשעתו. ואם בניו-יורק 
כך, בארה"ק על אחת כמה וכמה. ומתברר שבפועל מכינים פעמים 
רבות את המטוסים בש"ק כשיש להם צורך בכך. הכנה רגילה של 
מטוס נמשכת כשלוש שעות, וניתן היה לחשוב שלא לאסור ביהודי 
יותר מאשר בגוי "בכדי שיעשו" )ראה קצות השלחן סי' קכד בבדי-

השלחן ס"ק ה בשם שו"ת כתב סופר או"ח סי' נ, ובפסקי תשובות 
סי' שיח אותיות ב-ג(, אבל הרבי דיבר גם על טיסות שהיו בשעות 
יש לאסור כל הלילה, אולי מפני שבפועל  וכנראה  יותר,  מאוחרות 
מחללים שבת בשבילנו ויש למנוע זאת, גם אם אין בטיסה זו איסור 

מצידנו משורת הדין. ועצ"ע.
צדקה"  בנתינת  מוסיפים  ש"בערב-ראש-חודש  משום   )23
)התוועדויות תשמ"ו ח"ג ס"ע 593(. מספרים שהרבי היה נותן מדי 
פעם(  בכל   100$ )כנראה:  שטרות-כסף  שי'  גרונר  הרב  ע"י  ער"ח 
לצדקה, לגבאי ביהכ"נ )הרב פינסון ז"ל(. אגב, בס' 'דיני ומנהגי ר"ח 
- חב"ד' ס"ע עז, הביא מהאחרונים מנהג ישראל להרבות בנתינת 
מובא  זה  מנהג  מצאתי  לא  לע"ע  אך  עצמו,  בראש-חודש  צדקה 

בשיחות וכתבי הרבי, גם לא ב'שערי צדקה'.
24( ספר-המנהגים עמ' 36.

ומנהגי ראש  'דיני  וראה בארוכה  סי"ג.  סי' קח  25( שו"ע אדמוה"ז 
חודש-חב"ד' פ"ז הערה 2, וש"נ.

26( סידור אדמוה"ז.

השולחן וכדומה כדי להזכיר זאת27.
אינו  ערבית,  בתפילת  ויבוא"  “יעלה  לומר  שכח 
חוזר. בשחרית ובמנחה – אם נזכר )או הסתפק( לאחר 
את  יסיים  לציון",  שכינתו  “המחזיר  של  “ה'"  אמירת 
הברכה, יאמר “יעלה ויבוא" וימשיך בברכת ‘מודים'. 
אם כבר התחיל “מודים" ועד סיום יהיו לרצון השני, 
חוזר ל"רצה" )ורק אם נזכר לאחר שאמר שם ה' של 
“למדני  יאמר  שלום',  ‘שים  או  ‘מודים'  ברכת  סיום 
יהיו  נזכר לאחר סיום  ויחזור ל'רצה'(28. אם  חוקיך", 
לרצון השני – חוזר לראש התפילה ואינו אומר “אדנ-י 
לחזרת  התיבה  לפני  לרדת  ורשאי  תפתח"29.  שפתי 
הש"ץ במקום זה. אבל אם נזכר אחרי תפילת מוסף, 
אינו חוזר30. בברכת המזון, אם נזכר לפני ברכת “הטוב 
והמטיב", אפילו בלילה, יאמר כנוסח שבסידור, ואם 

נזכר אחר-כך – אינו חוזר31.
גם  וסוף  תחילה  בהלל  מברך  היחיד  אשר  נוהגים 

בימים שאין גומרים בהם את ההלל32.

27( 'דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' פ"ז הערה 4, שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
המתין לזה כדי לפסוע לאחוריו לפני תפילת שמונה-עשרה.

בליל ב' לא טפחו על השולחן, והרבי לא המתין לזה )עד שנת תשכ"ה 
עיי"ש שבשנים האחרונות   ,20 גיליון קיח עמ'  'התקשרות'   - עכ"פ 
בבית חיינו היו טופחים בקביעות גם בליל ב', אבל לא ידוע אם הרבי 
המתין לזה(. ועכ"פ מפני ירידת הדורות והתגברות השכחה, לכאורה 
יש מקום לטפוח גם ביום השני, ואף בשחרית ובמנחה רצוי שיאמר 
אחד הגבאים וכדומה את התיבות 'יעלה ויבוא' בקול רם, וכולי האי 
סי' תקיט  ומטה משה  רלז  סי'  וראה הגהות מהרש"ל לטור  ואולי. 
שאצלם לא נהגו להכריז יעו"י, אלא הש"ץ או השמש היה מתחיל 
היה  ליעו"י  מגיע  וכשהיה  הציבור,  לפני  מוקדם  בלחש  להתפלל 
אומר זאת בקול רם. וראה מנהגי מהרי"ל הל' ר"ח )עמ' ה(, שבליל 
דק"ק  למנהגים  ומציינים  חודש".  "ראש  מכריזים  היו  דר"ח  שני 

וורמיישא לר' יוזפא שמש סי' סב, ולספר 'דברי קהלת' עמ' 63, 78.
ז. וראה באריכות  28( ע"פ קצות השלחן סי' מז בבדי השלחן ס"ק 

ב'התקשרות' גיליון ת"ת.
קצות-השולחן  )וע"ע  הריטב"א.  בשם  שם  וכו'  שערי-תשובה   )29

בבדי-השולחן סו"ס עח(.
30( שו"ע אדמוה"ז סי' קכו ס"ג. 
31( שו"ע אדמוה"ז סי' קפח ס"י.

32( ספר-המנהגים שם, וראה אג"ק חלק טז עמ' פד. כ"ק אדמו"ר 
כשהתפלל  גם  דר"ח  הלל  על  בעצמו  לברך  נהג  נ"ע  מהורש"ב 
שלא  בלבד, וציווה  בציבור. ואמנם הוא ציין זאת כמנהג בית הרב 
לספר עד"ז – 'רשימות' כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, חוברת ח, ס"ע 20; 
'רשימות היומן' עמ'  רי, וש"נ. אך בהתוועדות שבת מברכים החודש 
מוגה(,  בלתי   ,322 ס"ע  ח"ד  )שיחות-קודש תשמ"א  מנ"א תשמ"א 
חסידים' - 'אריינכאפן' ולומר את  סיפר זאת הרבי ברבים, כ'מנהג 
הברכה בעצמו בחשאי )והרי גילוי המנהגים לרבים ע"י הרבי כמוהו 

כהוראה לרבים בזה, כמ"ש בשיחה הנדפסת בראש ס' המנהגים(.
המסקנא  ראה  וחוהמ"פ,  בר"ח  בהלל  אמן  לעניית  הפסקה  לעניין 
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את  אבל  מוסף,  קודם  מניחים  התפילין  כל  את 
השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה23.

רם33.  בקול  ולא  לעצמו,  לציון  ובא  מסיים  הש"ץ 
מכיוון שיש הפסק גדול בין הכנסת ספר-התורה לבין 
הקדיש, ומניחים בינתיים תפילין דרבנו-תם וקוראים 
לסיים  ]ולפחות  לומר  צריך  על-כן  קריאת-שמע, 
שלפני  הקדיש  אמירת  לפני  מזמור  איזה  בקול34[ 

מוסף35.
מנהג עתיק ללמוד בכל ראש-חודש פסוק אחד עם 
פירוש רש"י, ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מפרק 
אם  )לדוגמה,  חייו  שנות  למספר  המתאים  התהילים 
פחות  מכיל  הפרק  ואם  י"ד(,  פרק  אומר  י"ג  בן  הוא 
ללמוד  חוזרים  העיבור,  בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב 
השנה;  חודשי  כמספר  שיעלה  עד  שוב  הפרק  את 
ואם הפרק מרובה בפסוקים, לומדים שניים או יותר 

פסוקים בכל ראש-חודש23.

ב'התקשרות' גיליון תמא ובס' הפסק בתפילה ספ"ד ובמילואים שם, 
יותר מאשר בברכות ק"ש )דלא  שלפי אדמוה"ז כנראה אין לענות 

כמ"ש כמה מלקטים ובגיליון שלח(, וש"נ.
33( כי אז יצטרך לומר מייד את הקדיש, ולא כנהוג להסמיכו )גם( 

לתפילת מוסף )וכפי שהורה פעם הרבי, וראה נימוקי או"ח סי' נה(.
34( ע"פ ספר-המנהגים עמ' 6, ד"ה כ"ק אדמו"ר.

35( כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, 'ספר המאמרים - ליקוט' ח"ב עמ' שטז. 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אג"ק ח"כ עמ' רפג.

יום רביעי
א' במרחשוון, ב' דראש-חודש

בערבית  ונזכר  במנחה,  ויבוא  יעלה  ששכח  מי 
מוצאי-ראש-חודש – לאחר ‘שמונה עשרה' של ערבית 
‘שמונה  שוב  יתפלל  ואחר-כך  מזמור,  איזה  יאמר 
דווקא  נדבה  בתורת  וזאת  מנחה,  לתשלומי  עשרה' 
)ואין צריך לחדש בה דבר, כיוון שמתפלל אותה מפני 

ספק(36.

יום שישי
ג' במרחשוון

סכום   – ‘משנה'  לצדקה  נותנים  בערב-שבת-קודש 
כפול, גם בשביל יום השבת37.

36( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' קט סעיף יז, ועיי"ש בסעיף 
ה.

37( ראה הנלקט ב'שערי צדקה' סי' סא.
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'
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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


