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 *

דבר״  ב״פתח  בארוכה  ראה   – השיחות1  עריכת  ואופן  זו,  שבסדרה  המעלות  אודות 

ל״דברי משיח״ ה׳תשנ״ב חלק ראשון. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

מהשנים  (ובמיוחד  חיינו״  מ״בית  ויומנים  וכיו״ב,  ״יחידות״  או  לצדקה  השטרות  חלוקת 

תשמ״ו-תשמ״ח), שיואיל לשלחן למערכת ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים. 

ויהי רצון שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית 

ויחזק  שליט״א.  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  של  והמושלמת  המלאה  בהתגלותו  והשלימה, 

השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת 

ונחת,  וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה  משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, 

ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח  יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה,  ובקרוב ממש 

צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין 

כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 
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בס״ד. ש״פ וישב, מבה״ח טבת, א׳ דחנוכה ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

חנוכה, דתנו רבנן בכ״ה בכסלו יומי דחנוכה כו׳, כשנכנסו יוונים להיכל  מאי1 
ונצחום  חשמונאי  בית  מלכות  וכשגברה  שבהיכל,  השמנים  כל  טימאו 

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהי׳ מונח בחותמו של כהן גדול ולא הי׳ 

בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת 

קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. וידוע הדיוק בזה בדרושי רבותינו 

נשיאינו [בתורה אור2 ובשערי אורה3 ובדרושי אדמו״ר הצ״צ4 ובדרושי הנשיאים 

שלאחרי זה], מדוע קבעו זכרון הנס בנרות. דהרי עיקר הנס הוא נצחון המלחמה 

על היוונים, כנוסח תפילת ועל הנסים, על הנסים כו׳ [ובפרט לפי הנוסח ועל 

המלחמות כו׳], כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל כו׳ מסרת גיבורים 

ביד חלשים כו׳ וקבעו שמונה ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול, וא״כ 

מדוע נקבע הנס בנרות, דמה ענין הנרות לנצחון המלחמה. והגם שהי׳ נס פך 

השמן, מ״מ היו כו״כ ניסים בבית המקדש שלא עשו להם זכר, וכמו עשרה ניסים 

שהיו בבית המקדש וכו׳5, ועל כרחך צריך לומר דמה שנקבע זכר לנס פך השמן 

הוא משום שזה קשור עם נצחון מלחמת היוונים. 

הענין הוא6, דהנה ענין הנר בכלל קאי על הנשמה כמ״ש7 נר ה׳ נשמת  וביאור 
אדם, ועד״ז קאי על תורה ומצוות כמ״ש8 כי נר מצוה ותורה אור. וכשם 

חיורא  נהורא  גוונים,  ב׳  בו  שיש  והאור  והפתילה  השמן  ענינים,  ד׳  יש  שבנר 

ונהורא אוכמא, עד״ז הוא גם בנפש האדם ובעסק התורה ומצוות שיש בזה ד׳ 

ענינים. וזהו גם מה שהנשמה נקראת נר הוי׳, שיש בה ד׳ האותיות דשם הוי׳. 

וכמבואר גם בלקו״ת פ׳ ראה9 בענין ראה10 אנכי נותן לפניכם היום גו׳, דכתיב11 

פנים בפנים דיבר הוי׳ עמכם גו׳, שבמתן תורה נמשך בכ״א מישראל בחי׳ שם 

וכמבואר  ה׳).  ובעבודת  בנשמה  ענינים  ד׳  (שהם  שלו  אותיות  ד׳  עם  הוי׳ 

1) שבת כא, ב. 
2) ראה תו״א מקץ לב, ב. 

3) שער החנוכה כב, א. 
א).  (עא,  חנוכה  נר  מצות  להצ״צ  סהמ״צ   (4

ועוד. 
5) אבות פ״ה מ״ד. 

6) ראה תו״א שם לג, סע״ב ואילך. לח, ב ואילך. 

לט, ב ואילך. ועוד. 
7) משלי כ, כז. 

8) שם ו, כג. וראה פרש״י ד״ה בנים – שבת כג, 
ב. 

9) בתחלתו (יח, א ואילך). 
10) ר״פ ראה (יא, כו). 

11) ואתחנן ה, ד. 
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בלתי מוגה

ע״י  הוא  וכו׳)  ע״י הפתילה  והשמן  האור  (חיבור  הנר  דענין  בהדרושים שם12, 

שיש בנפש בחי׳ מסירות נפש באחד שהו״ע העבודה בכל מאדך13, הקדמת נעשה 

לנשמע14, והיינו העבודה למעלה ממדידה והגבלה. ויש לומר הכוונה בזה, שזהו 

לא רק בשעת קיום המצוות אלא שכן הוא דרגת הנפש כל היום. ויש לקשר זה 

גם עם שנת השמיטה, דבנוגע לשומרי שביעית כתיב15 גיבורי כח עושי דברו 

לשמוע בקול דברו14, היינו ששמירת שנת השמיטה הו״ע המסירות נפש, הקדמת 

מיוחדת למנוע עצמו מעבודת האדמה.  לנשמע, משום שצ״ל התגברות  נעשה 

ועוד זאת, שגם עבודת האדמה עצמה יש בה ענין של מסירות נפש שלמעלה 

מטעם ודעת, כמארז״ל16 מאמין בחי העולמים וזורע, היינו שענין הזריעה קשור 

עם אמונה ומסירות נפש (כמבואר במ״א17). ובכללות הנה ד׳ ענינים אלו שבנר 

מ״ש  דזהו  למעלה18.  מלמטה  והעלאה  למטה  מלמעלה  המשכה  לב׳,  נחלקים 

בהפטרת שבת חנוכה19 ונתתי לך מהלכים בין העומדים, מהלכים לשון רבים, 

ומבואר בכמה מקומות20 שזהו ענין ב׳ הליכות, הליכה מלמעלה למטה (המשכה) 

השמן  פך  נס  דחנוכה,  הנס  תוכן  הי׳  וזה  (העלאה).  למעלה  מלמטה  והליכה 

הקשור עם הדלקת הנרות, והיינו שיהי׳ אפשר להיות שלימות הדלקת הנר בכל 

הענינים שבו. ומטעם זה קבעום להלל והודאה (להודות ולהלל לשמך הגדול21), 

כי ב׳22 הענינים דהלל והודאה הם כנגד ב׳ הענינים דהמשכה והעלאה. הלל הוא 

מלשון בהילו נרו גו׳23, לשון אור המאיר מלמעלה למטה במקום החושך, והודאה 

הו״ע ביטול התחתון, העלאה מלמטה למעלה. 

ויש לקשר זה גם עם המובא בהמשך הדרושים24 שבענין נרות חנוכה יש פלוגתא 
בין בית שמאי ובית הלל1, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק ח׳ מכאן 

ואילך פוחת והולך (כפרי החג) ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק א׳ מכאן 

ואילך מוסיף והולך (מעלין בקודש כו׳). דהנה הגם שההלכה היא כבית הלל25, 

עד שזה נקבע גם ברמז השם חנוכה שהוא ר״ת ח׳ נרות והלכה כבית הלל26, מכל 

12) תו״א שם לג, ג. 
13) ואתחנן ו, ה. 

14) ראה שבת פח, סע״א. 
15) תהלים קג, יט. וראה ויק״ר פ״א, א. 

16) ירושלמי, הובא בתוד״ה אמונת – שבת לא, 
א. וראה גם מדרש תהלים יט, ח. במדב״ר פי״ג, 

טז. 
17) ראה לקו״ש חי״ח ע׳ 295 ואילך. וש״נ. 

18) ראה תו״א שם. ועוד. 
19) זכרי׳ ג, ז. 

20) תו״א סוף פרשתנו (וישב). ועוד. 
21) נוסח ״הנרות הללו״. 

22) ראה תו״א פרשתנו ל, א. ועוד. 
23) איוב כט, ג. 

24) תו״א מקץ לב, ד ואילך. ועוד. 
25) רמב״ם הל׳ חנוכה פ״ד ה״א. טושו״ע או״ח 

סתרע״א ס״ב. 
הובא  חנוכה.  נר  הדלקת  סדר  אבודרהם   (26

בעט״ז לשו״ע שם. 
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גם  לדבר  זאת שאפשר  ועוד  חיים27,  דברי אלקים  ואלו  ידוע שאלו  מקום הרי 

בדיבור על דבר שיטת בית שמאי בעבודה רוחנית, עד שזה נמשך גם בגשמיות, 

במעשה זוטא (דעקימת שפתיו הוי מעשה28), היינו שישנו גם ענין בית שמאי 

בעבודה. ויש לומר, דב׳ הענינים דבית שמאי ובית הלל (פוחת והולך או מוסיף 

והולך) הם הם ב׳ הענינים דהלל והודאה, המשכה והעלאה. וכמובן מהמבואר 

בלקו״ת שיר השירים ד״ה כיצד מרקדין לפני הכלה29 בענין בית שמאי ובית הלל, 

גו׳, אור והמשכה מלמעלה למטה,  נרו  דענין בית הלל הוא ג״כ מלשון בהילו 

וענין בית שמאי הוא מלשון השם אורחותיו30, דהיינו ששוקל דרכיו איך ומה 

הוא, דהיינו העלי׳ מלמטה למעלה. ויש לומר שזהו גם תוכן ב׳ הענינים דבית 

בנוגע לנר חנוכה, דמצד ענין ההמשכה מלמעלה למטה צ״ל  ובית הלל  שמאי 

מעלין בקודש כדעת בית הלל ומצד ענין ההעלאה צ״ל פוחת והולך כו׳. ומכיון 

שאלו ואלו דברי אלקים חיים כנ״ל, יש לומר, שבעבודת האדם צ״ל גם דעת בית 

שמאי, ואדרבה, אפשר שעיקר העבודה היא כדעת בית שמאי, שצ״ל העבודה 

בכמה  וכמבואר  והנהגותיו.  דרכיו  ומודד  דשוקל  אורחותיו,  דהשם  באופן 

מקומות31 בביאור לשון הכתוב32 לעשות צדקה ומשפט (או משפט וצדקה ביעקב 

גופו,  חיי  מותרות  על  בנפשו  האדם  שעושה  המשפט  שצ״ל  עשית33),  אתה 

וכל  לנפשו  מוכרח  שהוא  מה  היטב  ויחשוב  המותרות  מן  עצמו  את  שישפוט 

השאר יתן לצדקה, שזהו ענין השם אורחותיו, ששופט ושם ושוקל אורחותיו 

ומצבו כו׳. 

רצון, שע״י העבודה בכל ענינים אלו נבוא בקרוב ממש לקיום ענין הנרות  ויהי 
הללו אינן בטלין לעולם34, דקאי הן על נרות חנוכה והן על שרשן ומקורן 

משא״כ  שבעה,  במספר  היו  הרי  המקדש  נרות  ואדרבה,  המקדש.  נרות  שהם 

נרות חנוכה הם במספר שמונה, ואח״כ באים לגילוי מספר עשר שיהי׳ לעתיד 

לבוא כמ״ש35 עלי עשור גו׳, וכמבואר בכמה מקומות36 שלעתיד לבוא יהיו כל 

הענינים במספר עשר שהוא תכלית שלימות המספר37, והיינו שאז יהי׳ שלימות 

27) עירובין יג, ב. 
28) סנהדרין סה, א. 

29) מח, סע״ב ואילך. 
30) ראה מו״ק ה, סע״א. 

31) תו״א בשלח סג, ב. ובכ״מ. 
32) וירא יח, יט. 

33) תהלים צט, ד. 
34) רמב״ן בהעלותך ח, ב. 

35) תהלים צב, ד. ראה ערכין יג, ב. וש״נ. 
(סה״מ אב- לדודי תשמ״ו  אני  סד״ה  ראה   (36

אלול ע׳ רלח). וש״נ. 
(ח״ל  זו  שנה  בראשית  לקו״ש  ראה   (37

בתחלתו). וש״נ. 
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העלי׳ בכל הענינים באופן דהליכה מחיל אל חיל, עד שנבוא ליום שכולו שבת 

ומנוחה לחיי העולמים38, ובשמחה ובטוב לבב. 

38) ר״ה לא, א. תמיד בסופה. וש״נ. 
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בס״ד. התוועדות ש"פ וישב, מבה״ח טבת, א׳ דחנוכה ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

– שיחה א׳ – 

א. בשבת זו יש כמה וכמה ענינים עיקריים דקדושה, שגם קשורים עם התוועדות: 

לכל לראש – ענינה של שבת, "ויקהל משה"1 – שמתקהלים יחד ("עשה לך קהילות 

גדולות . . כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת"2), שזהו 

ענינה של התוועדות. 

ולהוסיף, שההתאחדות הנפעלת בשבת היא עד כדי כך, שמתבטל אז החילוק בין עם 

הארץ לתלמיד חכם, שבשבת גם עם הארץ אינו משקר3; בכל הימים, החילוק ביניהם 

(אינו חילוק סתם, אלא) הוא מן הקצה אל הקצה, ובפרט ע"פ מ"ש הרמב"ם בארוכה4 

לענין  נוגע  כך שזה  כדי  ועד  ובשבת – מתבטל החילוק.  הגדר דתלמיד חכם,  אודות 

דאכילה ושתי', שזהו ענין שנעשה "דם ובשר כבשרו"5, ענין פנימי, ועד כדי כך שזה 

משפיע על תכונות הנפש, כידוע מ"ש הרמב"ן6 בנוגע למאכלות אסורות שזה שאסור 

לאכול בעלי חיים מסויימים הוא כדי שתכונותיהן לא יהיו באדם. 

וכן – ענינה דשנת השמיטה, הפועלת התאחדות, שהרי בזמן שישנה עבודת האדמה 

(בששת השנים), יש לכל אחד את הכרם שלו והשדה שלו, חלקו בעולם, המחלק ומבדיל 

בין איש לרעהו; משא"כ מצד שמיטת האדמה מתבטל החילוק בין אחד לשני. 

ולזה מיתוסף שזוהי שבת חנוכה, ובמילא זה נעשה ה"שער"7 והצינור שדרכו עוברים 

כל הענינים כולם. 

וגם ענינו של חנוכה קשור עם התוועדות, כפי שמבאר אדמו"ר הזקן בתו"א8 [שכשמו 

כן הוא – תורה המאירה ("ַא ליכטיקע תורה"), וזהו ההתחלה של כל דרושי החסידות; 

ואף שיש גם דרושים מאוחרים יותר (גם מאדמו"ר הזקן עצמו), הרי התחלת דרושי 

החסידות היא בתו"א (ולקו"ת)] שחנוכה ענינו חינוך, דבעת חנוכת הבית עושים משתה 

שמתאספים   – ובפשטות  והמקדש),  המזבח  בחנוכת  מהשמחה  שכן  (במכל  ושמחה 

יחדיו, שזהו ענינה של התוועדות. 

1) ר״פ ויקהל (לה, א). 
2) יל״ש ר״פ ויקהל. שו״ע אדה״ז או״ח סר״צ ס״ג. 

3) דמאי פ"ד מ"א. רמב"ם הל' מעשר פי"ב ה"א. 
4) הל' דעות פ"ה. 

5) ראה תניא פ״ה (ט, סע״ב). 
חי"ג  לקו"ש  וראה  ג.  יד,  ראה  פ'  יג.  יא,  6) שמיני 

ע' 260. וש"נ. 
7) ראה סה״ש קיץ ה׳ש״ת ע׳ 22. וש״נ. 

8) פרשתנו (וישב) כט, ד. 
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ומכל זה יש נתינת כח לענין ההתוועדות, שיהי' כרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר – מתוך 

אחדות. דאע"פ שאנשים מחולקים אחד מהשני, הנה בלשון הפסוק9 "הילכו שנים יחדיו 

בלתי אם נועדו", שמה"שנים" נעשה "יחדיו" (וכהדיוק בזה – "יחדיו" ביו"ד, לשון יחיד, 

ולא "אחד"10) ע"י "נועדו" – התוועדות (כשמו אשר יקראו לו ע"פ "מנהג ישראל תורה 

היא"11). 

ב. נוסף לכל זה, מיתוסף ביום זה עוד ענין – דנוסף להיותו שבת חנוכה בכלל, הרי 

זה יום הראשון דחנוכה, הקשור עם קריאת התורה דיום הראשון. 

וכידוע פתגם אדמו"ר הזקן12 שצריכים "לחיות עם הזמן" ("לעבן מיט דער צייט"), 

שהכוונה בזה אינה רק לפרשת השבוע, אלא גם לקריאת התורה דמועדי השנה; ובפרט 

התורה  לקריאת  שבנוגע  בציבור,  הנעשית  וקריאה  שבכתב,  בתורה  קריאה  שזוהי 

מבואר בתניא13 (שהוא ג"כ תורה שבכתב – דחסידות14) שקריאה הוא מלשון הקורא 

לחבירו או קטן הקורא לאביו. 

בקריאת התורה דיום הראשון דחנוכה מדובר ג"כ אודות ענין האחדות – דאע"פ 

שהיו י"ב שבטים, ולכל אחד הי' את הנשיא שלו, עם עבודה נפרדת, הרי ביום הראשון 

כולם  ע"י  לנתינת העגלות  (נוסף  יחדיו להביא את קרבנותיהם15  כולם  ובאו  התאספו 

יחדיו, שזה הי' קודם לכן16), דאף שכל נשיא הביא את קרבנו בפני עצמו, כמ"ש אח"כ17 

צוער18),  בן  נתנאל  ע"י  היתה  לזה  (וההתעוררות  ליום"  אחד  נשיא  ליום  אחד  "נשיא 

אעפ"כ ביום הראשון באו כל הנשיאים מכל י"ב השבטים ואמרו אותן מילים עם אותה 

כוונה ועם אותו נוסח – שמבקשים להקריב קרבנות אלו. 

וזהו חידוש גדול יותר – לא רק אהבת ואחדות ישראל וכיו"ב, אלא שאפילו בענינים 

שבהם יש התחלקות ביניהם (שלכל אחד יש את הקרבנות שלו) הי' אחדות. 

דהנה, אצל בני ישראל צריכים להיות ענינים מחולקים, כדאיתא גם בנוגע לענין 

המנורה שהיו בה ז' קנים כנגד ז' סוגים נפרדים בבני ישראל19 (דעם היות ש"עד ירכה 

עד פרחה מקשה היא"20 – הרי זה בנוגע ליסוד העבודה, אבל בנוגע לעבודה עצמה יש 

לכל אחד את הסוג שלו בקנה נפרד בפני עצמו); ואעפ"כ כאן הי' החידוש שאפילו בנוגע 

לענין הקרבנות, שלכל אחד יש את הקרבן שלו – באו כולם יחדיו. 

9) עמוס ג, ג. 
10) ראה תו"א ר"פ וארא (נה, ב). אמרי בינה שער 
מצות  שרש  להצ"צ  סהמ"צ  א).  (כ,  רפ"ח  הק"ש 

התפלה פי"ח (קכד, א). ובכ"מ. 
יו״ד  רמ״א  ב.  כ,  מנחות   – נפסל  תוד״ה  ראה   (11
סתצ״ד  קפ.  סו״ס  או״ח  אדה״ז  שו״ע  ס״ד.  סשע״ו 

סט״ז. ועוד. 
12) ״היום יום״ ב חשון. 

13) ספל"ז. וראה גם לקו"ת ברכה צח, ג. 

רסא.  ע׳  ח״ד  מהוריי״צ  אדמו״ר  אגרות-קודש   (14
וראה לקו״ש ח״כ ע׳ 182 ואילך. ובכ״מ. 

15) נשא ז, י. 
16) שם, ג. 

17) שם, יא. 
18) פרש"י נשא שם, יט (במדב"ר פי"ב, טז). 

19) לקו"ת ר"פ בהעלותך. 
20) בהעלותך ח, ד. 
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ויתירה מזה – שהי' צריך להיות ציווי מיוחד מלמעלה "נשיא אחד ליום נשיא אחד 

ליום" (כנ"ל), שלולא ציווי זה הי' מובן ע"פ שכל שעל כל י"ב הנשיאים להקריב את 

קרבנותיהם באותו יום (אף שהם קרבנות נפרדים לכל אחד בפני עצמו, כנ"ל); ובפשטות 

– מפני ש"מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה"21, ובפנימיות הענינים – מצד ענין האחדות, 

וא"כ מדוע לדחות זאת למחרת? ולכן הי' צורך בציווי מיוחד מלמעלה. 

לענין  השוה  וצד  שייכות  לו  (שיש  תורה  למתן  בנוגע  שמצינו  שעד"ז  [ולהוסיף, 

בתוכם"22,  ד"ושכנתי  הענין  הי'  המשכן)  ועשיית  תורה  (מתן  דבשניהם   – המשכן 

הפעולה ד"עיקר שכינה בתחתונים"23, כמבואר בהמשך ההילולא ד"באתי לגני"24), ד"כל 

מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש (במשך כל הדורות) ניתן למשה מסיני"25, היינו דאע"פ 

שכל חידוש נתחדש ע"י תלמיד ותיק אחר, הנה בשעת מתן תורה ניתן הכל "בשעתא 

חדא וברגעא חדא"26]. 

ויתירה מזה: ציווי זה גופא ד"נשיא אחד ליום" – הנתינת-כח מלמעלה לכל הנשיאים 

להקריב כל אחד ביום בפני עצמו – ניתן ג"כ באותו יום, יום הראשון. 

ועוד: אפילו בסיום הקריאה דיום זה, שבו מסופר כיצד הי' בפועל – שביום הראשון 

הקריב רק שבט אחד27, יש ג"כ ענין האחדות, כידוע שיום הראשון ויום האחרון כוללים 

את כולם יחד28 (כמבואר בכמה דרושים29 שביום הא' ויום הי"ב יש ענין ההתכללות) 

[וכפי שרואים במיוחד ביום האחרון, שבו נאמר (לא י"ב פעמים "כף אחת עשרה זהב"30, 

אלא) "כל זהב הכפות עשרים ומאה"31]. 

ונוסף לכל זה, רואים ענין האחדות גם בנוגע לעגלות, שניתנו לכתחילה ע"י כולם 

יחד (כנ"ל). 

ג. וההתבוננות בכל זה מוסיפה עוד יותר נתינת כח בענין ההתוועדות, שכ"ק מו"ח 

הוא  "נועדו",  ההתוועדות,  ענין  שתכלית  מברכים32,  שבת  בכל  שתהי'  תיקן  אדמו"ר 

שעי"ז יהי' "שנים יחדיו", כנ"ל. 

גם  בשלימותן  קיימות  שהן  במדרש33  כדאיתא  העגלות,  בענין  בהתבוננות  ובפרט 

עכשיו, ולעתיד לבוא יתגלו. 

21) מכילתא ופרש"י בא יב, יז. 
22) תרומה כה, ח. 

23) שהש"ר פ"ה, א. 
24) סה"מ תש"י ע' 111 ואילך. 

25) ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ״ב ה״ד. וראה 
לקו״ש חי״ט ע׳ 252 הערות 20-21. וש״נ. 

26) ל' הזהר – ח״א קכט, סע״א-ב. 
27) נשא שם, יב ואילך. 

28) ראה במדב"ר פי"ג, ט. פי"ד, יג (בסופו). וראה 
גם שם, יב (בסופו). 

29) ראה לקו"ת נשא כט, סע"ב. 
30) נשא שם, יד. ועוד. 

31) שם, פו. 
כו  יום"  ע' תכג. "היום  32) אגרות-קודש שלו ח"ג 

כסלו. ועוד. 
33) במדב"ר פי"ב, יח. 
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הן  אלא  ווערן"),  בַאשַאפן  זיי  ("וועלן  מחדש  ייבראו  לבוא  שלעתיד  הכוונה  ואין 

בתורה שמציאות  מ"ש  יודע  יהודי  כי כאשר  יתגלו.  ואז  גם עתה בשלימותן,  קיימות 

העגלת קיימת גם עתה – מונח אצלו בפשטות ובוודאות הכי גמורה שהעגלות קיימות 

בפועל – עוד יותר מכפי שהי' רואה אותן בעיניו! 

וזה מובן בפשטות אפילו לילד קטן ביותר, כי ילד יודע שלפעמים יש מציאות של 

חלום, ובמילא יכול לראות ענין של דמיון, כך שמה שרואה בעיניו אינו בוודאות הכי 

גמורה אצלו, כי אולי זה רק דמיון או חלום וכיו"ב; משא"כ כשמספרים לו שכך כתוב 

בתורה – הרי זה מציאות אמיתית בוודאות הכי גמורה, ובכל התוקף! 

וענין זה תלוי בחינוכו של הילד: כאשר מחנכים את הילד כראוי, החל מיד משעת 

הלידה, שמקיפים אותו בעניני קדושה (וכמדובר בהתוועדות שלפני זה34 שיש להשתדל 

שיהי' "שיר המעלות" תלוי בחדרו מיד בלידתו, עם כל מנהגי ישראל שבזה), נוסף על 

ההכנה דטהרת המשפחה שלפני זה (כמובן), כל זה פועל על הילד שענינים הכתובים 

בתורה יהיו מונחים אצלו בתכלית הוודאות וההתאמתות יותר מדבר שרואה בעיניו. 

גם  ישנה  הילד,  של  לחינוכו  וכו')  המעלות"  "שיר  (תליית  הנ"ל  להכנות  נוסף  ד. 

ההכנה שעושים מלמעלה – שבהיותו בבטן אמו "מלמדין אותו כל התורה כולה"35, שזה 

משפיע עליו גם אח"כ. 

וכידוע הביאור בזה36, דלכאורה אינו מובן: מאחר ואח"כ "בא מלאך וסטרו על פיו 

ומשכחו כל התורה כולה"35 – מדוע עושים דבר שאין בו תועלת, ועוד יותר – שעושים 

דבר ("מלמדין אותו כל התורה כולה") ומיד מבטלים את זה ("בא מלאך . . ומשכחו")?! 

ללמוד  צריך  שאז  בגוף,  מתלבשת  שהנשמה  אחרי  אח"כ,  גם  משפיע  שזה  אלא, 

ולהבין תורה, והרי כיצד שייך ששכל אנושי יבין את התורה שהיא חכמתו ורצונו של 

הקב"ה37? – הנה לזה "מלמדין אותו כל התורה כולה", ומזה נשאר רושם המסייע לו 

אח"כ בלימוד התורה למטה, ששכלו האנושי יבין תורה. 

ולהוסיף, דלא זו בלבד שמלמדים אותו כל ענין בתורה כפי שהוא במקומו-הוא, אלא 

מלמדים אותו את כל עניני התורה יחדיו באופן של כלל ושורש, כך שכל ענין מסייע 

והסבר בכו"כ  ביאור  וכפי שרואים במוחש שידיעת ענין פרטי בתורה מוסיפה  לשני. 

ענינים נוספים [ולא עוד, אלא שמזה נשתלשל ענין זה גם בנוגע לחכמות חיצוניות – 

"שנשתלשלו מהן"38]. 

34) שיחת י"ט כסלו שנה זו. 
35) נדה ל, ב. 

36) לקו"ת שלח מד, א. ובכ"מ. 

37) תניא פ״ד (ח, סע״א-ב). 
38) תניא רפ"ג. 
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הדברות39,  בעשרת  נכללת  כולה  התורה  "אנכי", שכל  לא' של  בנוגע  הידוע  וע"ד 

ועשרת הדברות נכללים בדיבור הראשון40 "אנכי גו'"41, והדיבור הראשון גופא נכלל בא' 

של "אנכי", כך שהא' כולל את כל התורה כולה. וכאשר לומדים עם ילד יהודי "קמ"ץ 

א' ָא", זה מקשר אותו עם ה"קמ"ץ א' ָא" ד"אנכי" (כידוע42), הכולל את כל התורה כולה 

בשרשה הכי נעלה. 

– יש השואלים: לכאורה, מדוע מדברים פתאום בנוגע לתורה כפי שכלולה בא'? 

הרי תמיד מדגישים את הענין דמעשה בפועל, "המעשה הוא העיקר"43, שכל ענין צריך 

ַא  ("מיט  בלהט  פתאום  מדברים  מדוע  וא"כ  פרטי,  ובציור  בפרטיות  במעשה,  להיות 

קָאך") בנוגע להתכללות כל הענינים בא' ד"אנכי"?! 

אלא, שגם זה הוא ענין של מעשה בפועל, מעשה פרטי בציור פרטי, באופן חינוכו 

(ד"תורה  ָא"  א'  ד"קמ"ץ  הפרט  את  ממש  בפועל  הילד  עם  לומדים  כאשר  ילד:  של 

בפירושה ניתנה"44, היינו שישנו עצם הא' והפירוש דא') – מקשרים אותו עם השורש 

הכי נעלה דא'. 

[וכמדובר כמה פעמים, שהמנהג הי' שבעת שהשכיבו ילד לישון, היו שרים לו "שיר 

ערש" אודות מעלת התורה, ובשיר זה היו מכניסים גם את הענין ד"קמ"ץ א' ָא"45 (או 

"תורה איז די בעסטע סחורה"46), אע"פ שאינו שייך עדיין להבנה והשגה, "בטרם ידע 

הנער מאוס ברע ובחור בטוב"47]. 

מעשה  ד"סוף  בפועל,  במעשה  דוקא  מתגלה  מזה)  (ולמעלה  השורש  ואדרבה: 

לפני  אלא  המחשבה,  תחילת  רק  לא   – בחסידות49  הדיוק  כידוע  תחילה"48,  במחשבה 

המחשבה, שלזה מגיעים (לא ע"י מעשה בלבד, אלא) ע"י "סוף מעשה". 

מילואים  תו״ש  יב.  כד,  משפטים  פרש״י  ראה   (39
לחלק טז אות א (רי, ב). וש״נ. 

40) פנים יפות פ׳ יתרו. וראה זח״ב פה, ב. תו״ש שם 
קה״ת)  (הוצאת  להה״מ  לקו״א  וראה  וש״נ.  א).  (רד, 
סו״ס קנח (לה, ג). או״ת להה״מ נ, ב (בהוצאת קה״ת, 
תש״מ ואילך – סו״ס קנ). אוה״ת פינחס ע׳ א׳קכ. וראה 

לקו״ש חכ״ט ע׳ 110. וש״נ. 
41) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו. 

ע'  ח"ז  מהוריי"צ  אדמו"ר  אגרות-קודש  ראה   (42
קמו. סה"ש תש"ג ע' 144. 

43) אבות פ"א מי"ז. 
44) הקדמת הרמב״ם לספר היד בתחלתה. 

45) ראה גם שיחת אדר"ח אלול תשמ"ב (התוועדויות 
ח"ד ע' 2124). 

(שיחות  תשכ"ט  דחה"ש  ב'  יום  שיחות:  ראה   (46
(שיחות  תשל"א  נשא  ש"פ   ;(161 ע'  ח"ב  קודש 
קודש ח"ב ע' 255); ליל אדר"ח אייר תשל"ו (שיחות 

(שיחות  תשל"ז  שמח"ת  ליל   ;(145 ע'  ח"ב  קודש 
חנוכה  זאת   ;(122 ע'  תשע"ט)  (ברוקלין,  ח"א  קודש 
ע'  תשס"ג)  (ברוקלין,  ח"ב  קודש  (שיחות  תשל"ט 
ס"ע  ח"א  קודש  (שיחות  תשמ"א  תשרי  ו'   ;(131
ש"פ   ;(230 ע'  ח"ב  (שם  תשמ"א  בשלח  ש"פ   ;(95
שופטים תשמ"א (שם ח"ד ע' 559); י"א ניסן תשמ"ג 
לנשי  אייר תשמ"ג  כ"ה   ;(1217 ע'  ח"ג  (התוועדויות 
ניסן תשמ"ה  ע' 1484); אור לכ"ה  (שם  ובנות חב"ד 
 ;1956 ס"ע  ח"ג  קודש  (שיחות  לאורחים  ב"יחידות" 
התוועדויות ח"ג ע' 1862); פורים קטן תשמ"ו (שיחות 
 ;(608 ס"ע  ח"ב  התוועדויות   ;706 ע'  ח"ב  קודש 
בעת  בעומר  ל"ג  צו;  ש"פ  זו:  שנה  שיחות  גם  וראה 
משיח  (דברי  תשנ"ב  יתרו  ש"פ  שיחת  ה"ּפַארַאד"; 

ח"ב ע' 295). ועוד. 
47) ישעי' ז, טז. 

48) ע״פ פיוט ״לכה דודי״. 
49) ראה תו״ח ויגש פט [רל], סע״א ואילך. המשך 

תער״ב ח״ב ס״ע א׳קיט ואילך. ובכ״מ. 
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להרעיש  מספיק  לא  חוצה,  המעיינות  הפצת  אודות  מדובר  כאשר  ובפשטות: 

("שטורעמען") אודות הפצת המעיינות, ואף לדבר עם השני שגם הוא ירעיש אודות 

תוצאה  מזה  שתצא   – מעשה"  "סוף  להיות  צריך  אלא  בהתעוררות,  המעיינות  הפצת 

בפועל ממש, שפשוט יהי' ניכר שינוי בהנהגה בפועל ממש היום לגבי כפי שהי' אתמול, 

ומחר לגבי כפי שהי' היום! 

וה"סוף מעשה" קשור עם "במחשבה תחילה", ובמילא, יש מזה נתינת כח לפעול על 

כל העולם כולו: 

אפילו אם זה הי' קשור רק עם ענין הדיבור – הרי "בדבר ה' שמים נעשו"50, ו"בעשרה 

ענין  הקב"ה,  דיבורו של  עם  יהודי מתקשר  כאשר  ובמילא  העולם"51,  נברא  מאמרות 

התורה, הכלולה בעשרת הדברות (שהם כנגד עשרה מאמרות52) – נעשה בעל הבית 

על כל העולם, ובפרט ע"פ תורת הבעש"ט53 שמהעשרה מאמרות נעשית ההתהוות בכל 

רגע ורגע; 

וכדיוק  המחשבה,  תחילת   – גופא  ובמחשבה  מחשבה,  עם  קשור  כשזה  ועאכו"כ 

החסידות – לפני המחשבה (כנ"ל), שלשם מגיעים דוקא ע"י "סוף מעשה" – שעי"ז יש 

בכחו של יהודי לפעול בכל העולם כולו ("איבערשטעלן די גַאנצע וועלט"). 

וכאמור, יש על זה נתינת כח מלמעלה, אבל זקוקים שיהי' גם מעשינו ועבודתינו 

דוקא, שעי"ז נעשה הענין בפועל, ומגיעים למעלה יותר. 

הראשון  יום  גם  שזהו  מיתוסף  וכאשר  כולה;  השנה  כל  במשך  גם  הוא  זה  כל  ה. 

ועבודתינו" סתם, אלא "מעשינו  זה "מעשינו  בזה עוד ענין – שאין  דחנוכה, מיתוסף 

ועבודתינו" שעל ידם פועלים דבר חדש לגמרי, כמו חנוכת המזבח מחדש. 

דהנה, חנוכת המזבח אין פירושו שזה הי' רק בשנה הראשונה, אלא זה נמשך בכל 

המקדש  בבית  מזבח  הי'  שכבר  אע"פ  הנה  המזבח,  דחנוכת  הזמן  שבבוא  ושנה,  שנה 

שהקריבו עליו קרבנות וכל הענינים, אומרים לאדם: איזו עבודה צריכה להיות אצלך 

היום? – לא סתם עבודה, אלא מעשה ועבודה לפעול ענין חדש, כאילו לא הי' ענין זה 

מעולם! 

ש"נקרא  שלנו,  והעבודה  שלנו  המעשה   – ועבודתינו"  "מעשינו  הוא  בזה  והדיוק 

על שמו"54, דאף שבודאי הוא עניו ושפל ו"הצנע לכת עם אלקיך"55 וכל הענינים, הרי 

50) תהלים לג, ו. 
51) אבות פ"ה מ"א. 

52) ראה זח״ג יא, ב ואילך. וראה סה״מ דברים ח״ב 
ע׳ מג. וש״נ. 

53) שעהיוה"א פ"א. 
54) ע"פ ע״ז יט, א. 

55) מיכה ו, ח. 
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בענין  כידוע  שלו,  וחידוש  שלו  העבודה  ועבודתינו",  "מעשינו  שזהו  אומרת  התורה 

"למעשה ידיך תכסוף"56. 

יותר בכל עניני העבודה – שכן, בידעו  זו גורמת לו להוסיף עוד  ומובן, שידיעה 

את גודל החשיבות דמעשיו ועבודתו, מרגיש ביותר את גודל האחריות המוטלת עליו. 

וע"י "מעשינו ועבודתינו" בזמן הגלות – באה הגאולה57, ו"קהל גדול ישובו הנה"58 

יחדיו,  מתקהלים  שכולם  יחיד,  לשון  גדול"  "קהל  התוועדות,  של  ענין  ג"כ  שזהו   –

. בבנינו ובבנותינו"59, ובזה פועלים גם את הענין ד"אלה תולדות   . "בנערינו ובזקנינו 

פרץ"60, ענין הפריצה. 

ומכיון ש"המעשה הוא העיקר" – גם בנדון דידן הכוונה היא במעשה בפועל ממש, 

ובקרוב ממש. 

– שיחה ב׳ – 

ו. ידוע מה דאיתא בספר יצירה61 ש"נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן". וכן הוא 

גם בנוגע לימי השבוע, שיום השבת, סוף ימי השבוע, קשור עם תחילת ימי השבוע, 

יום ראשון. 

ד"ויכולו"62,  הענין  הוא  לגבי שבת: אע"פ שבשבת  אפילו  יש מעלה  ביום הראשון 

הרי ביום ראשון ישנה המעלה ד"יום אחד"63, ש"הי' הקב"ה יחיד בעולמו"64, ועד (כמובן 

בפשטות) שלא היו שום ענינים בלתי רצויים, שהרי ענין המחלוקת נברא רק ביום השני 

(שלכן לא נאמר בו "כי טוב")65. וענין זה קשור ו"נעוץ" ביום האחרון, יום השבת. 

וכן הוא גם בפשטות, שכללות הזמן – כולל הזמן דיום השבת – נברא ברגע הראשון 

דיום הראשון של הבריאה66. שזה מדגיש עוד יותר כיצד יום השבת מקבל מיום ראשון. 

ז. כן הוא בכל שבוע. ובנוגע לעניננו – יום הראשון בשבוע זה הי' יום מיוחד – 

י"ט כסלו, הנקרא ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר67 בשם "חג החגים", היינו שזהו החג של כל 

החגים68, כולל גם השלוש רגלים. 

56) איוב יד, טו. ראה שמו״ר פל״ו, ד. ויק״ר פל״א, 
העבודה  (ב)  חלק  עבוה״ק  ואילך.  ב  כט,  של״ה  ג. 

בתחלתו. 
57) תניא רפל"ז. 
58) ירמי׳ לא, ז. 

59) בא י, ט. 
60) רות ד, יח. ראה ב״ר פי״ב, ו. שמו״ר פ״ל, ג. 

61) פ״א מ״ז. 
62) בראשית ב, א. ראה אוה״ת עה״פ (בראשית מב, 

סע״ב ואילך. (כרך ג) תקה, ב ואילך. תקח, א ואילך). 
63) בראשית א, ה. 

64) ב״ר פ״ג, ח. פרש״י עה״פ. 
65) ב״ר פ״ד, ו. 

66) ראה סידור (עם דא״ח) שער הק״ש עה, סע״ד. 
67) אגרות-קודש שלו ח"ד ע' רה. ח״ז ע׳ ל (נעתק 

בהקדמה ל״היום יום״). 
המשיח  מלך  אדמו״ר  אגרות-קודש  גם  ראה   (68

שליט״א ח״י ע׳ רמ. 
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והביאור בזה הוא בפשטות: כאשר יהודי עומד לחוג ("ּפרַאווען") יו"ט, בין אם זהו 

פסח או שבועות או סוכות, הנה שיהי' לו תענוג ("געשמַאק") וחיות ביו"ט – זהו ע"י 

י"ט כסלו, היינו שלמד את ענינו של היו"ט (פסח, שבועות או סוכות) בתורת החסידות, 

שזה נותן חיות אחרת לגמרי בענינו של היו"ט. 

בשר  לאכילת  ועד  בפועל,  במעשה  יו"ט  שמחת  גם  להיות  צריכה  שבודאי  ואע"פ 

ושתיית יין69 וריקודים ברגליים – הרי אופן ההנהגה והחיות שצריכה להיות בזה גופא 

מבואר בתורת החסידות. 

"נעוץ  כי  זה,  השבת  מיום  המתחיל  בחנוכה,  גם  כח  נותן  החגים"  ד"חג  זה  וענין 

תחילתן בסופן", כנ"ל. 

ובפרט ע"פ הסיפור הידוע70, שכאשר יצא אדמו"ר הזקן מפטרבורג, לא הגיע לביתו 

עד חנוכה71. [ואף שאין יודעים בדיוק מתי הגיע (שזה גופא הוא ראי' שאין זה נוגע, 

כפי שרואים שכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר פרטים שונים וענינים שונים בנוגע לגאולת י"ט 

כסלו, עד לפרטי פרטים, ובמילא מובן שזה שלא גילה פרטים מסויימים הוא ראי' שאין 

נוגע לדעת אותם) – הרי מה שיודעים הוא שענינו די"ט כסלו נמשך עד חנוכה72]. 

ח. והנה, ענינו די"ט כסלו הוא הפצת המעיינות (שעיקר ה"שטורעם" בזה החל אחרי 

גאולת י"ט כסלו73), שזה נמשך ממקום פנימי ועמוק יותר מימים טובים אחרים, שהרי 

כאשר צריכה להיות הפצת המעיינות – הנה הכח לזה הוא עי"ז שנמשך ממקום עמוק 

ביותר. 

וענין זה צריך להתגלות גם בחנוכה, שענינו ג"כ להאיר "על פתח ביתו מבחוץ"74, 

וקשור גם עם ענין השמן, דקאי על פנימיות התורה75, ובאופן שזהו התמצית ("עסענץ") 

של כל דבר76, וכפי שזהו בפשטות – ששמן מפעפע בכל דבר77, ועד בענינים חיצוניים 

וטפלים לכאורה. 

אינו  כסלו  די"ט  המעיינות  דהפצת  החידוש  לחנוכה:  כסלו  י"ט  בין  הקשר  וזהו 

שלימוד החסידות ניכר אצל האדם רק בעת שלומד חסידות או מתפלל, אלא שיהי' ניכר 

בכל עניניו, ועד אפילו בדברים הטפלים שבו. 

69) ראה פסחים קט, א. קו״א לשו״ע אדה״ז או״ח 
סרמ״ב סק״ב. 

70) לקו"ד ח"א יב, א. 
71) בהנחה אחרת: ביום ג' דחנוכה חזר מפטרבורג 
(לא  הי'  שביתו  שמכיון  להעיר,  ויש  לוויטעבסק. 
בוויטעבסק, אלא) בליאדי, נמצא, ששלימות הגאולה 

ממש נמשכה גם לאחרי זה – בהגיעו לביתו. 
72) בהנחה אחרת (שבהערה הקודמת): ובמילא, אין 
לנו אלא דברי נשיא דורנו – ששלימות הגאולה די"ט 
בעל  כשחזר  דחנוכה,  בג'  היא  אלינו)  (בנוגע  כסלו 

הגאולה מפטרבורג לוויטעבסק. 
73) ראה סה״ש תורת שלום ס״ע 112 ואילך. 

74) שבת כא, ב. 
ואילך.  ד  כד,  ואילך.  ד  ב,  שה"ש  לקו"ת   (75
ובארוכה – אמרי בינה שער הק״ש פנ״ד ואילך. וראה 

דברי משיח תשנ״ב ח״ב ריש ע׳ 100. וש״נ. 
גם סה״מ תרצ״ו  וראה  ע׳ תתקכו.  76) אוה״ת בלק 
ריש ע׳ 41. וש״נ. לקו״ש חי״ז ס״ע 337. וש״נ. סה״מ 

סוכות-שמח״ת ריש ע׳ תכו. וש״נ. 
77) חולין צו, סע״ב ואילך. טושו״ע יו״ד סק״ה ס״ה. 
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וזהו הביאור בדברי אדמו"ר הזקן78 שחסיד קשור לענין הצפרניים79: 

צפרניים הן ענין הטפל לגמרי, ועד כדי כך שגזיזתן היא (לא רק מצד בריאות הגוף, 

או  (לא רק פעם אחת בלבד,  לגזזן בכל ערב שבת80  ענין של מצוה, שצריך  גם)  אלא 

בזמנים מיוחדים, בקשר עם ראש השנה וכיו"ב, או רק כשיש צפרניים גדולות מאוד, 

אלא בכל שבוע יש לגזוז את המעט שצמח במשך השבוע), כי זהו דבר הטפל לגמרי 

שאין לאדם צורך בו כלל, ודבר שאין צורך בו והוא מיותר – אסור שיהי', כי יהודי נברא 

"לשמש את קונו"81, ולא יתכן שישתמש בא' מכחותיו עבור ענין שאין צורך בו [משא"כ 

עקב שברגל, עם היותו דבר תחתון, הרי לאדם יש צורך בו]. 

לכל ענין צריך שיהי' מקור בנגלה. – יש כאלה שכשאומרים ענין בחסידות, ואח"כ 

גלייך  זיי  ("ווערן  "נרעשים"  מיד  לזה,  המקור  מהו  אותם  ושואלים  ברחוב  הולכים 

צוטומלט"); אבל ענין זה הוא דין מפורש בנגלה: 

נשתנתה  מה  ולכאורה,  מצרים82.  לארץ  ללכת  ליהודי  שאסור  בתורה  ציווי  ישנו 

ארץ מצרים מכל שאר ארצות דאומות העולם, ואדרבה – בנוגע למצריים איתא83 שיש 

לקרבם במיוחד (יותר משאר גוים), ומדוע אסור לרדת למצרים? 

אלא הביאור בזה הוא84, שביאת יהודי למקום מסויים היא מפני שההשגחה העליונה 

מוליכה אותו לשם – "מה' מצעדי גבר כוננו"85, והכוונה בזה היא – כדי "לשכן שמו 

שם"86, כפתגם הבעש"ט87, וכמובן גם בפשטות: כאשר היהודי מגיע למקום, הרי הוא 

שכל  ומכיון  שם".  שמו  ד"לשכן  הענין  שזהו  זה,  על  ברכה  ומברך  שם,  ושותה  אוכל 

הכוונה בביאת יהודי למקום זה הוא לפעול "לשכן שמו שם", הרי במקום שאין צורך 

בכך – או מפני שכבר פעלו שם את כל הענינים, או לאידך גיסא מפני שאי אפשר לפעול 

שם מאומה – הנה אם אין מה לעשות שם, אסור סתם להסתובב במקום זה ולבזבז את 

כחותיו לבטלה, שהרי צריך "לשמש את קונו"! 

ומטעם זה אסור לירד למצרים, שהרי התורה מעידה ש"עשאוה כמצודה שאין בה 

דגן וכמצולה שאין בה דגים"88, היינו שכבר ביררו והוציאו משם את כל הניצוצות, הן 

עניני אתגליא ("דגן") והן עניני אתכסיא ("דגים")89, ובמילא אין מה לעשות שם. 

78) לקו"ד ח"א סח, א. 
79) נדה יז, א. 

80) ראה שו"ע (ודאדה"ז) או"ח סר"ס ס"א (ס"ב). 
81) משנה וברייתא סוף קידושין. 
82) רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ז. 

83) ראה ברכות סג, סע"ב. ב"ק צב, סע"ב. 
ועוד.  תצא.  ר"פ  להאריז"ל  הליקוטים  ס'  ראה   (84
וראה גם דברי משיח – שיחת יום ב' דר"ה שנה זו ס"ט. 

85) תהלים לז, כג. ראה ״היום יום״ י תמוז. ג אלול. 
יד חשון. ובכ״מ. 

86) תבוא כו, ב. 
ב).  (סח,  ס״ג  הוספות  קה״ת)  (הוצאת  כש״ט   (87

וש״נ. 
88) ברכות ט, ב. פסחים קיט, א. 

קודש  (שיחות  תשכ״ו  אחש״פ  שיחת  ראה   (89
לוי״צ  לקוטי  וראה  אביו.  בשם   – ב349)  ע׳  תשכ״ו 
אג״ק ע׳ ער. וראה גם סה"מ שמות ח"א ס"ע רא. וש"נ. 
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וזוהי ההוראה בפשטות לכל אחד [ובהקדמה – שאילו הי' הדבר בגדר גזירה, שאין 

זה בגדר  בה טעם – לא הי' שייך ללמוד מזה בנוגע לשאר ענינים; אבל מכיון שאין 

בו טעם, הרי, הסיבה לכך שנתפרש הטעם בדבר, היא – כדי  גזירה, אלא דבר שיש 

שילמדו מזה בנוגע לשאר ענינים]: 

יש כאלה שרוצים ללכת למקום מסויים, וכשאין מניחים להם להיכנס לשם – רוצים 

להיחמק לשם ("קריכן ַאהינצו")... אבל זה גופא שאין מניחים אותו להיכנס לשם – הוא 

בהשגחה פרטית, מפני שאין לו מה לעשות שם! אין זו שליחותו, אין לו מה לפעול שם, 

ובמילא אין מניחים לו, ואין לו מה להיחמק לשם! 

ומזה מובן גם לאידך, שכאשר נשיא הדור אומר לו שיש מקום של "חוצה", ואעפ"כ 

(ולא "אעפ"כ", אלא אדרבה – בגלל שזהו "חוצה") אלו הם הבירורים שלו ועליו ללכת 

לשם – הרי הוא צריך ללכת לשם, ועליו לדעת שזוהי שליחותו, ועליו לעשות ולפעול 

שם! 

ר' מרדכי הצדיק90, מהצדיקים הנסתרים  ע"י  כידוע פתגם הבעש"ט, שנמסר  ועד 

כדי  לעולם למשך שבעים-שמונים שנה  יורדת  ישנה מציאות שהנשמה  – שלפעמים 

לעשות פעם אחת טובה ליהודי. 

שלכאורה זהו דבר פלא לגמרי91: 

זה  יהודי  ובמילא  עסקינן"93,  ברשיעי  "לא  ועאכו"כ  עסקינן"92,  בשופטני  "לא  הרי 

בודאי עשה כו"כ מצוות במשך ימי חייו: הניח תפילין מידי יום ביומו, התפלל ג' תפילות 

מלכות  עול  קבלת  ענין  שזהו  יום,  בכל  פעמיים  שמע  קריאת  מצות  וקיים  יום,  בכל 

שמים94, שזהו היסוד של כל העבודה כולה95 – כל המצוות, כולל המצוה דעשיית טובה 

ליהודי, ואעפ"כ אומרים שכל זה אינה הכוונה, אלא עבור מה ירדה נשמתו לעולם? – 

כדי לעשות טובה ליהודי פעם אחת! וכיצד שייך לומר כזה דבר?! 

זה אמרו הבעש"ט לר' מרדכי הצדיק, שבודאי היתה עבודתו  ויתירה מזה: פתגם 

בתכלית העילוי והשלימות. 

אלא, דעם היות שבנוגע לנשמה עצמה זהו אכן חשבון (ע"פ שולחן ערוך), שהרי 

ע"י כל מצוה שעושה נפעלים כמה ענינים, ויש לו את כל הענינים, כולל "ש"י עולמות"96 

– הרי הכוונה שלשמה ירדה נשמתו למטה, שהיא (לא בשביל הנשמה עצמה97, אלא) 

אגרות-קודש  לעומר.  כ  אייר,  ה  יום"  "היום   (90
אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' קעד. שם ע' רפב. 

91) בהבא לקמן – ראה גם שיחת ש"פ תשא תשמ"ה 
(שיחות קודש ח"ב ע' 1538 ואילך; התוועדויות ח"ג 

ס"ע 1472 ואילך). 
92) ראה ב"ק פה, א. וש"נ. 

93) ראה יומא ו, א. וש"נ. 
94) ברכות יג, א (במשנה). 

95) תניא רפמ"א. 
96) עוקצין בסופה. 

בתניא  הובא  פ״א.  הצלם  (כו)  שער  ע״ח  ראה   (97
פל״ז (מח, ב). 



17ש"פ וישב, מבה"ח טבת, א' דחנוכה 

בלתי מוגה

זה  ובשביל  זה!  ליהודי  טובה  אחת  פעם  לעשות  כדי  היא   – בתחתונים  דירה  לעשות 

בגבורות  "אם  שנים,  עשר  עוד  לו  שמוסיפים  אלא  עוד,  ולא  שנה,  לו שבעים  נותנים 

שמונים שנה"98, ביחד עם כל עניני העבודה דתורה ומצוות במשך שבעים-שמונים שנה, 

וכל זה, כאמור, כדי שישלים את כוונת ירידת נשמתו לעולם – לעשות טובה ליהודי! 

זה  ענין  יעשה  לא  אבל  נשמתו,  לטובת  הענינים  שאר  כל  את  יעשה  אם  ובמילא, 

(דעשיית טובה ליהודי) – עבור מה שלחו אותו?! 

[ואם לר' מרדכי הצדיק נאמרו דברים אלו – לאנשים כערכנו עאכו"כ, דפשיטא 

שככל שירבה מישהו בהכרת מעלת עצמו, לא יעלה על דעתו להשוות את עצמו לדרגתו 

של ר' מרדכי; אינני מאמין שיש כאלה שישכנעו את עצמם שהם בדרגא נעלית יותר 

מהצדיקים הנסתרים תלמידי הבעש"ט...]. 

ט. ובפשטות: 

כשמדובר אודות חנוכה, ואומרים שצריכים ללכת להאיר בחוץ – אומרים לו: לך 

חפש יהודי, ותדאג לפעול עליו שיאמר "מודה אני לפניך"99 מחר בבוקר! 

ובאם ישיב: מה זאת אומרת, הרי מדובר אודות חנוכה, ובמילא הוא יערוך התוועדות 

בַאשטייט  דעם  ("אין  חנוכה  תוכן  וזהו  בחסידות,  עמוק  ענין  ויאמר  ויישב  חסידית, 

חנוכה") עבורו – אומרים לו: לא! שליחותך היא ללכת לחפש יהודי, ולפעול עליו לומר 

"מודה אני לפניך"! ואע"פ שהלה אינו יודע את פירוש המלות, כי אין לו שום ידיעה 

בעניני אלקות, אחדות ה', הענין ד"לפניך", הענין ד"מלך" וכו', עד כדי כך שצריכים 

לתרגם לו תיבות אלו בשפת המדינה, הרי הוא יודע דבר אחד – שהוא מודה להקב"ה 

("דער אויבערשטער"), שהוא למעלה ממנו ("ער איז אויבערשטער אויף אים"). וזוהי 

השליחות שעבורה ירדה נשמתך למטה! 

יהדות,  של  היסוד  כל  זהו  הרי   – וכו'  "היתכן"  שואל  ואתה  זאת,  מבין  אינך  ַאיי 

"הקדימו נעשה לנשמע"100! תעשה מה שאומרים לך, ו"תומת ישרים תנחם"101! ובמילא, 

את  להבין  כדי  ותחקור  תתבונן  ואח"כ  בפועל,  המעשה  את  לקיים  עליך  לראש,  לכל 

הדבר בשכלך. 

והאופן שבו יש להאיר בחוץ – אינו באופן של מלחמה, אלא צריכים להאיר ע"י 

העמדת פנס, ולא להסתפק בהדלקת פנס אחד, אלא עוד פנס ועוד פנס, ואור זה יאיר 

לכולם. 

98) תהלים צ, י. 
99) סדר היום בתחילתו. שו״ע אדה״ז או״ח מהדו״ק 

ס״א ס״ה. מהדו״ב שם ס״ו. סידור אדה״ז בתחילתו. 

100) שבת פח, א. 
101) משלי יא, ג. ראה שבת שם, סע"א-ב. 
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וכן בנוגע לפעולה עם כאו"א בפרטיות: אין להסתפק בכך שפעל עליו בענין פלוני, 

מצוה פלונית כו', בידעו שאין זו אלא התחלה, ולאחר מכן עליו להוסיף וללכת "מחיל 

אל חיל"102, עד שיהיו אצלו כל עניני יהדות, תורה ומצוותי', עד ל"מעיינות" דפנימיות 

התורה, בתכלית השלימות. 

ונוסף לזה, בדרך כלל צריכים לומר לו בפירוש, שיידע שזוהי התחלה בלבד, ונוסף 

לזה ישנם עוד ריבוי ענינים; אלא אם כן דבר זה עלול להפחידו ולהרחיקו, ובמקרה כזה 

– לא צריכים לומר לו מיד שישנם עוד ענינים (אלא לאחר משך זמן, כשיתרגל בעניני 

יהדות), ובלשון הכתוב103 – "חנוך לנער על פי דרכו". 

צורך  אין  שבזמננו  פעמים  כמה  וכמדובר  מלחמה,  ע"י  אינה  הפעולה  וכאמור,  י. 

לעשות מלחמות, כי אין מנגדים. 

וזהו הענין ד"יד חסידים על העליונה" (כפתגם אדמו"ר הזקן104), דאין הכוונה ע"י 

מלחמה, אלא כרצון אדמו"ר הזקן – שיהי' "פדה בשלום נפשי"105, כפי שמאריך אדמו"ר 

האמצעי על פסוק זה106, דאע"פ שהי' זמן של "מקרב לי"105, ועד לענין של סכנת נפשות 

של  בענין  צורך  יהי'  שלא  היינו  בשלום,  שייצא  היא  בזה  הכוונה  הרי  ממש,  בפועל 

מלחמה כלל, ואפילו לא "חרב של שלום"107, אלא "יד החסידים על העליונה". 

ַאיי הוא מקשה קושיא – הרי בבואו למקום מסויים הוא רואה שלכאורה יש מנגד? 

– עונים לו: אינך מסתכל בכיוון שאתה צריך להסתכל! מי אמר לך להסתכל לשם?! 

[וע"ד מ"ש108 "כי פנו אלי עורף ולא פנים", היינו, שאף שעומד בסמיכות מקום, מפנה את 

פניו לכיוון ההפכי]. כשאתה מסתכל בכיוון שאינך צריך – אתה רואה מנגד; וכשאינך 

מסתכל בכיוון שאתה צריך – אינך רואה את העבודה המוטלת עליך! כשתסתכל בכיוון 

ידיד  הוא  אלא  ח"ו,  מנגד  אינו  אחד  אותו  בפנימיות   – צריך, תראה שאדרבה  שאתה 

ומסייע, ואתה צריך רק לגלות בו זאת, וכאשר תסתכל כך ותראה כך – עי"ז גופא תגלה 

בו זאת, ואותו אחד יישאר ידיד טוב לעולם! 

ובלשון הידוע בהמשך "באתי לגני"109 – שמחליפים את הצירוף ד"שקר" ל"קרש", 

את  שפועלים  היינו  לכסף"110),  ("מצרף  וזיכוך  צירוף  מלשון  גם  הוא  הצירוף  שענין 

הצירוף וזיכוך של התחתון גופא, ומגלים בו את פנימיותו. 

102) תהלים פד, ח. 
103) משלי כב, ו. 

אגרות- קכב-ג.  ס"ע  לתניא  והערות  קיצורים   (104
(ובהנסמן  רסד-ה  ס"ע  ח"ד  מהוריי"צ  אדמו"ר  קודש 

שם). 
105) תהלים נה, יט. 

106) שערי תשובה ח"א שער התשובה מט, א ואילך. 
107) תענית כב, ב. זח"ג קיד, רע"א. 

108) ירמי' ב, כז. וראה לקו"ת אחרי כו, ד. ובכ"מ. 
109) סה"מ תש"י ע' 124. 

110) משלי יז, ג. כז, כא. וראה אגה"ק סי"ב. ובכ"מ. 
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חנוכה, כמדובר כבר אשתקד  בימי  ובפרט  להיות מתוך שמחה,  צריך  זה  וכל  יא. 

באריכות (וכבר נדפס)111 שאע"פ שיש חילוקי דעות בנוגע לסעודות וכו'112, הרי צריך 

להיות ענין השמחה, ובמכל שכן מזה שצריך להיות "מפזז ומכרכר בכל עוז לפני הוי'"113 

אפילו בכל השנה כולה, עאכו"כ בחנוכה. 

ואין נפקא מינה האם זהו מצד השמחה המיוחדת דימי חנוכה (ע"פ שיטת הרמב"ם, 

ה'  את  "עבדו  ה',  בעבודת  השמחה  ענין  כללות  מצד  או  אחרת),  או  כזו  שיטה  או 

בשמחה"114 – העיקר שיהי' בשמחה! 

וכל זה ימהר עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, הקשורה עם גאולת י"ט 

כסלו, מכיון ש"שם גאולה עלה"115, וכל עניני הגאולה קשורים זה בזה; ועאכו"כ בנוגע 

לגאולה של נשיא ישראל – דמכיון ש"הנשיא הוא הכל"116, הרי בודאי שגאולתו קשורה 

עם הגאולה דכלל ישראל, ועאכו"כ כאשר גאולתו של נשיא ישראל קשורה עם הגאולה 

דפנימיות התורה, שיוכל להיות הענין ד"יפוצו מעיינותיך חוצה", שעי"ז "אתי מר דא 

מלכא משיחא"117, שעל ידו תהי' הגאולה דכלל ישראל.

ואז יתקיים "וישב יעקב בארץ מגורי אביו", "ביקש יעקב לישב בשלוה"118. 

– שיחה ג׳ – 

יב. בעבודה הנ"ל יש הדגשה מיוחדת לנשי ובנות ישראל [שבהשגחה פרטית, בשבת 

יהדות,  בעניני  כדי להתחזק  ישראל,  ובנות  נשי  חנוכה, התאספו  יום הראשון של  זו, 

תורה ומצוותי']. ובהקדמה: 

ידוע שתי הדעות בפירוש הגמרא119 ש"נשים חייבות בנר חנוכה דאף הן היו באותו 

הנס" [ועד"ז במ"ש "אף הן היו באותו הנס" לגבי נס יציאת מצרים120 ונס פורים121]: דעה 

אחת122 – ש"על ידי אשה נעשה (עיקר123) הנס", ודעה שני'124 – ש"אף הן משמע שאינן 

עיקר (שהן טפלות)" [כפי שהי' בנס פורים, "ואת מאמר מרדכי אסתר עושה"125, ועד"ז 

111) שיחת נר ה' דחנוכה תשמ"ו ל"תפארת זקנים" 
ו"צבאות השם" (לקו"ש חכ"ה ע' 400-401). 

112) ראה בארוכה לקו"ש ח"י ע' 142 ואילך. וש"נ. 
113) ע"פ שמואל-ב ו, יד; טז. ראה רמב"ם סוף הל' 

לולב. 
114) תהלים ק, ב. 

115) ראה פרש״י ד״ה אתחלתא דגאולה – מגילה יז, 
ב. 

116) פרש"י חוקת כא, כא. 
בכש״ט  נדפסה   – דהבעש״ט  הידועה  אגה״ק   (117

(הוצאת קה״ת) בתחילתו. 
118) ריש פרשתנו (לז, א) ובפרש"י שם, ב. 

119) שבת כג, א. 
120) פסחים קח, ריש ע"ב. 

121) מגילה ד, א. 
122) רש"י ור"ן שבת שם. רשב"ם פסחים שם. 

הרשב"ם).  (בשם  שם  מגילה   – שאף  תוד"ה   (123
ועוד. 

124) תוס' מגילה שם. תוד"ה היו – פסחים שם. 
125) אסתר ב, כ. 
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"שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות"126, חכמי הסנהדרין, כולל מרדכי127], אלא 

שהן היו בסכנה עם כל בני ישראל וניצלו ביחד איתם. 

ויש לומר, ש"מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי"128 (שהרי אי אפשר לומר שיש 

בזה מחלוקת במציאות): 

נס חנוכה (ועד"ז נס יציאת מצרים ונס פורים) לא אירע ברגע אחד ובמאורע אחד 

ובנס אחד, אלא זה לקח זמן והורכב מכמה מאורעות וניסים ופרטים. 

ועפ"ז אפשר לומר בפשטות: בחלק (וזמן) ונס אחד הי' (העיקר) ע"י אשה, ובחלק 

(וזמן) ונס שני – הנשים היו ביחד עם האנשים: 

בחנוכה: גם אחרי הנס העיקרי שנעשה ע"י האשה, היו זקוקים לעוד ניסים לנצחון 

המלחמה (כמסופר בכמה מקומות), ועאכו"כ הנס השני דמציאת פך השמן ושהדליקו 

ממנו שמונה ימים74 [לא מיבעי לשיטת אדמו"ר הזקן129 שנצחון המלחמה הי' בכ"ד כסלו, 

ונס פך השמן הי' למחרתו בכ"ה כסלו (כדעת המאירי130), אלא גם לשיטת הרמב"ם131 

שנצחון המלחמה הי' בכ"ה כסלו (כמדובר בארוכה בשנה שעברה132) – הרי זה הי' ענין 

אחר ובזמן אחר (בכ"ה כסלו גופא) מנס פך השמן], שבשאר הניסים היו הנשים ביחד 

עם האנשים. 

בענין  הן  גם לאחר הנהגת הנשים הצדקניות שהיו באותו הדור,  ביציאת מצרים: 

הצניעות, "גן נעול גו'"133, עד שלא היתה ביניהן אלא אחת בלבד שהתנהגה שלא כראוי, 

"אחת היתה ופרסמה הכתוב"134, והן בגודל השתדלותן להעמוד ילדים וילדות, "צבאות 

השם", ש"הם הכירוהו תחילה"135 (שבזכות זה נגאלו135) – היו ריבוי ניסים, במשך ריבוי 

שנים, עד שיצאו ממצרים (בסוף ר"י שנה דגלות מצרים136, ריבוי שנים אחרי שהנשים 

הולידו את ה"צבאות השם" כו'), ובניסים אלו היו הנשים ביחד עם האנשים. 

בפורים: גם לאחר השתדלותה של אסתר היו עוד ניסים בהצלת בני ישראל, שבהם 

היו הנשים (ואסתר) ביחד עם האנשים. 

יג. ומזה ישנו הלימוד בנוגע לעבודה הנ"ל דחנוכה מלשון חינוך. 

126) מגילה ז, א. 
127) ראה שם טז, ב. 

128) ל' חז"ל – ב"מ יא, רע"א. חולין קה, א. קיד, 
רע"א. 

129) לקו״ת צו טז, א. וראה גם תו״א סוף פרשתנו 
(ל, ד). מאמרי אדה״ז תקס״ג ח״א ע׳ נז. שערי אורה 
(עא,  נ״ח  שער החנוכה כב, א. סהמ״צ להצ״צ מצות 

א). ועוד. 
130) לשבת שם. 

131) הל׳ חנוכה פ״ג ה״ב. 
132) שיחת ש"פ וישב תשמ"ו (לקו"ש ח״ל ע׳ 204 

ואילך. וש"נ). 
133) שה"ש ד, יב. ויק"ר פל"ב, ה. וש"נ. 

134) ויק"ר שם. הובא בפרש"י אמור כד, יא. 
135) סוטה יא, ריש ע"ב. 

136) תנחומא מקץ ח. ב״ר פצ״א, ב. פרש״י לך לך 
טו, יג. מקץ מב, ב. 
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ובפרט ש"דור הולך ודור בא"137: מעלת נשי ישראל בדור מצרים ובדור פורים ובדור 

חנוכה אינה ענין שהי' "בימים ההם" בלבד, אלא נמסרה מדור לדור, עד לדורנו, "בזמן 

שרוב  בחסידות139)  ספורים  במקומות  (ומובא  בקבלה138  המבואר  ע"פ  ובפרט  הזה". 

הנשמות עכשיו הן נשמות ישנות, גלגולים מדורות שלפני זה. 

ובנות ישראל חלק עיקרי, ובפרט חינוך  ורואים בפועל, שבענין החינוך יש לנשי 

ילדים קטנים ביותר, התלוי (כמעט) לגמרי בנשים ובנות – היינו שזהו בבחי' "ע"י אשה 

נעשה הנס". 

ואח"כ, כשהילדים גדלים, תלוי החינוך באיש ואשה יחדיו; אז האשה היא בבחי' "אף 

הן", ביחד עם האנשים. 

לומר, שגם לאחר שהילדים  מוכרחים  זזה ממקומה"140,  לא  מכיון ש"קדושה  אבל 

כידוע   – הנס")  נעשה  אשה  ("ע"י  האיש  לגבי  האשה  מעלת  נשארת  עדיין  גדלים, 

שהאשה היא "עקרת הבית"141, בה תלוי נקיון ושלימות הבית ברוחניות, שהבית כולו 

יהי' חדור באוירה של יהדות, "נר מצוה ותורה אור"142, ומזה נשתלשל שבה (בעיקר) 

תלוי נקיון הבית בגשמיות. 

ובמיוחד – בשלושת המצוות שניתנו במיוחד לנשי ובנות ישראל – ר"ת "חנה"143 

נר שבת  והדלקת  (טהרת המשפחה)  נדה  ושתי'),  האכילה  (כשרות  חלה   – ו"החן"144 

ויו"ט, הקשורה גם עם נרות חנוכה145. 

ומכל זה מובן גודל האחריות וגודל הזכות של נשי ישראל בנוגע לענין החינוך. 

ועד"ז הוא גם בנוגע לחינוך (לא רק של בני ביתן, אלא גם) במובן הרחב – ההארה 

כסלו  די"ט  (התוכן  חוצה  המעיינות  והפצת  היהדות  הפצת  מבחוץ",  ביתו  פתח  "על 

ש(מכמה  שרואים,  וכפי  חנוכה".  ל"מבצע  בנוגע  ובמיוחד  בארוכה),  כנ"ל  וחנוכה, 

בעניני  אחרים  על  בהשפעה  מאיש  יותר  להצליח  אשה  יכולה  ענינים  בכמה  סיבות) 

יהדות והפצת המעיינות חוצה, ובאופן ד"מהדרין מן המהדרין"74 [וכמובן – באופן של 

צניעות, וגם זה באופן ד"מהדרין מן המהדרין"]. 

137) קהלת א, ד. 
שער  וראה  הבאה.  שבהערה  בלקו"ת  נסמן   (138

הגלגולים הקדמה ו ואילך. 
139) ראה תו"א בראשית ג, ג. לקו"ת צו ז, ג. שה"ש 

נ, א. 
140) ראה ע״ח שער (ד) אח״פ פ״ג. שער (לד) תיקון 
נוקבא פ״ג. שער (לה) הירח פ״א. אגה״ק ביאור לסימן 

זך (קמז, א). 
ט. ראה ב"ר פע"א,  קיג,  ל' הכתוב – תהלים   (141

ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך (כרך ב) ע' תתעא, ושם 
ע' תתנח ואילך. 

142) משלי ו, כג. 
ג' מצוות  (ד"ה  פ' שלח  143) מגלה עמוקות עה"פ 
זרעים  (בסו"ס  מיימוניות  הגהות  בשם   – ד))  (יז, 

(בסופן)). 
144) מגלה עמוקות שם. 

145) ראה פרש"י ד"ה בנים תלמידי חכמים – שבת 
כג, ב. 
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יד. מזה מובן, שכאשר עומדים בימי חנוכה, מלשון ותוכן ענין החינוך – מתחדשת 

בכל שנה ושנה ההדגשה על ענין החינוך, והתפקיד המיוחד בזה של נשי ובנות ישראל 

("ע"י אשה נעשה הנס", "אף הן היו באותו הנס"). 

בעיניך  יהיו  יום  ד"בכל  באופן  להיות  צריכים  ומצוות  תורה  עניני  שכל  וכידוע 

יצא"148,  לא  למפרע  המגילה  את  "הקורא  בענין  הבעש"ט147  תורת  וכידוע  חדשים"146, 

שצריכים לחגוג ("ּפרַאווען") את פורים לא כמו דבר שהי' פעם ("למפרע"), אלא כאילו 

שזהו דבר חדש היום. ועד"ז בנוגע לחנוכה, כידוע השייכות בין חנוכה ופורים. 

ומזה מובן גם בנדון דידן, שהענין דחנוכה אינו ענין שאירע "למפרע", באותו זמן 

ש"פינו את היכלך וטיהרו את מקדשך"149 (משא"כ בשנה שלאחרי זה, שבית המקדש 

והמזבח היו כתיקונם), אלא ענין שחוזר ונשנה מידי שנה בשנה, כבפעם הראשונה. 

וכמודגש גם (ההתחדשות דכל עניני חנוכה מידי שנה בשנה) בזה שכל אחד מישראל 

[וגם נשים150] אינו יכול לצאת י"ח בהדלקת נר חנוכה בעבר (בשנה שלפני זה וכיו"ב), 

אלא מחוייב בהדלקת נר חנוכה בכל יום מימי החנוכה בכל שנה ושנה, גם בשנה זו. 

והוא מברך על זה את הברכות: "אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר חנוכה", 

ציווי שנצטוינו אנו; "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", היינו שאותם ניסים 

שאירעו לאבותינו "בימים ההם" חוזרים ונשנים "בזמן הזה"; וברכת "שהחיינו" (בליל 

ראשון) – "ברוך אתה ה' . . שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", שמודים להקב"ה לא 

נר חנוכה בברוקלין  זה שזכינו לקיים מצות  נר חנוכה פעם, אלא על  קיום מצות  על 

(ועד"ז בכמה מקומות) בשנת תשמ"ז! 

[ואע"פ שמברכים ברכה זו רק בלילה הראשון של חנוכה – אין זה מפני שאין לזה 

קיום המצוה  על  גם  נמשכת  בליל ראשון  הימים, אלא מפני שהברכה  שייכות לשאר 

בשאר הימים, שכאו"א מהימים מחוייב בברכת "שהחיינו". כמובן מהדין151 ש"אם לא 

בירך זמן בליל ראשון מברך בליל שני או כשיזכור"]. 

וכאשר מסבירים ליהודי (בנוגע ל"מבצע חנוכה") שזהו ענין שנפעל עכשיו – יש לזה 

פעולה אחרת לגמרי. 

טו. וכאן המקום להעיר – ואשרי חלקם של אלו שעוררו על זה: 

146) ראה פרש״י יתרו יט, א. עקב יא, יג. תבוא כו, 
טז. ועוד. וראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 193. וש״נ. 

(פט,  סע״ח  הוספות  קה״ת)  (הוצאת  כש״ט   (147
סע״ב ואילך). וש״נ. 

148) מגילה יז, א (במשנה). 

149) נוסח הודאת "ועל הנסים" לחנוכה. 
סתרע"ז  ובנ"כ.  סתרע"ה  או"ח  טושו"ע  ראה   (150

ובנ"כ. וראה ספר המנהגים – חב"ד ע' 69 הערה 2. 
151) טושו״ע שם סתרע״ו ס״א. 
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ועם  ניסא"152,  "פרסומי  בתור  מרכזי,  במקום  מנורה  מדליקים  שבהם  במקומות 

המעלה ד"ברוב עם הדרת מלך"153 – יכריזו אח"כ, שכל היהודים הנמצאים שם לא יצאו 

י"ח מצות הדלקת נר חנוכה, אלא אח"כ צריך כל אחד מהם להדליק בעצמו את הנרות, 

"על פתח ביתו מבחוץ", ובאופן ד"מהדרין מן המהדרין" (וכמ"ש הרמ"א154 "וכן המנהג 

פשוט"). 

טז. ויהי רצון, שתהי' הצלחה רבה ב"פגישה" – להוסיף בכל עניני יהדות, "נר מצוה 

ותורה אור". 

והעיקר – שזו תהי' הכנה קרובה לענין ד"אתה נרי הוי' והוי' יגי' חשכי"155, כמבואר 

בדרושי חנוכה156 שכתוב כאן ב' פעמים שם הוי', שהם סך הכל ח' נרות (ד' אותיות שם 

הוי' ב' פעמים), כנגד שמונת הנרות של חנוכה (וגם ע"ד הד' וח' אבוקות בשמחת בית 

השואבה בחג הסוכות157, הקשור עם ימי חנוכה158), 

עד  חשכי",  "יגי'  פועל  חנוכה  בימי  המאיר  דלעילא)  (הוי'  השני  הוי'  ששם  עד 

שהחושך עצמו מאיר, "לילה כיום יאיר"159, כפי שיהי' בשלימות לעתיד לבוא – "והי' 

לך ה' לאור עולם"160, 

הן המנורה של שבעה נרות בבית המקדש השלישי, והן המנורה של שמונה נרות 

של חנוכה, וגם המעלה דעשרה שיהי' אז בכל הענינים ("כינור של ימות המשיח של 

שמונה נימין . . ושל עולם הבא עשר שנאמר161 עלי עשור"162, שירה העשירית163 וכו'), 

ובמהרה בימינו ממש. 

יז. מאמר (כעין שיחה) ד״ה מאי חנוכה (נדפס לעיל). 

– שיחה ד׳ – 

יח. רגיל ג"כ בכל שבת ללמוד ענין בפרשת השבוע ביחד עם פרש"י, ענין בהערות 

אאמו"ר על הזהר דפרשתנו, וענין בשיעור רמב"ם היומי. 

וראה פרש"י ומאירי שם.  152) שבת שבהערה 74. 
ועוד. 

153) משלי יד, כח. 
154) או"ח סתרע"א ס"ב. 

155) שמואל-ב כב, כט. 
156) תו"א מקץ מ, ב ואילך. וראה גם ד"ה כי אתה 

נרי שנה זו (נדפס לקמן), ובהנסמן שם הערה 2. 
157) פרש"י ורע"ב סוכות פ"ה מ"ד (נא, ריש ע"ב). 

וראה סה"מ עת"ר ע' לד-לה. 

תשל"ח  נ"ח  מצות  ת"ר  ד"ה  בארוכה  ראה   (158
(נדפס בקונטרס חנוכה שנה זו – סה"מ חנוכה ע' קעה 

ואילך). 
שער  אורה  שערי  וראה  יב.  קלט,  תהלים   (159

החנוכה מד, א. 
160) ישעי' ס, יט. 

161) תהלים צב, ד. 
162) ערכין יג, ב. 

163) ראה מכילתא בשלח טו, א. 



דברי משיח – ה'תשמ"ז  24

בלתי מוגה

יעקב  "אלה תולדות  בריש פרשתנו עה"פ165  בנוגע לפרש"י, הציעו164 את הפירוש 

יוסף בן שבע עשרה שנה הי' רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה גו'": 

נערות,  מעשה  עושה  "שהי'  ומפרש:  נער",  "והוא  התיבות  את  מעתיק  רש"י 

מתקן בשערו ממשמש בעיניו כדי שיהי' נראה יפה". ואח"כ מעתיק את התיבות "את 

והוא  אותן  מבזין  אחיו  לפי שהיו  בלהה  בני  ורגיל אצל  "כלומר,  ומפרש:  בלהה",  בני 

מקרבן". 

"מעשה  (על  ענינים  שני  רש"י  מביא  מדוע  (א)  השטחיות:  השאלות  את  ושאלו 

מביא  רש"י  אם  גיסא:  ולאידך  (ב)  בעיניו"?  ו"ממשמש  בשערו"  "מתקן  נערות"), 

יותר מענין אחד, מדוע אינו מביא את הענין השלישי המובא במדרש166 "מתלה  כבר 

בעקיבו", "כלומר הולך בנחת ובגיאות והעקב נדמית תלוי למעלה בהליכתו"167, "עקב 

בצד גודל"168? 

זה, שהוא מלא  אבל כרגיל בכגון דא, לא העירו על השאלות העיקריות בפרש"י 

קושיות כרימון. 

ו"קלָאץ קשיא": כיצד בכלל אפשר לומר  יותר,  יש עוד קושיא גדולה  דהנה, בזה 

שיוסף "הי' עושה מעשה נערות" – דבר שאינו מתאים כלל ליוסף הצדיק, בנו של יעקב, 

ו"הי' זיו איקונין של יוסף דומה" ליעקב169 (ופשיטא דהדמיון במראה החיצוני מורה גם 

על הדמיון בתכונות הנפש), והי' כבר בן שבע עשרה שנה, ד' שנים אחרי בר מצוה?! 

פירושו  ש"נער"  לפרש  בכלל  צריך  שרש"י  בפסוק  קשה  מה  מתחזקת:  והקושיא 

"שהי' עושה מעשה נערות"?! 

ויתירה מזה: "והוא נער את בני בלהה" אפשר לפרשו באופן חלק ובפשטות – שיוסף 

התיידד עם בני בלהה (כפי שאכן מסבירים מפרשים אחרים170). וא"כ, מדוע בא רש"י 

ומוציאו מ"פשוטו של מקרא", ו(א) מחלק את שני הענינים ("נער" ו"את בני בלהה"), 

שאינם באים בהמשך אחד (כפי שיוצא לכאורה מפשטות הכתוב), אלא מדברים אודות 

שני ענינים נפרדים; (ב) מפרש ש"נער" פירושו "שהי' עושה מעשה נערות", ענין שאינו 

בלהה"  בני  "את  על  פירוש שלם  אומר  (ג)  הצדיק;  ליוסף  בנוגע  הפשוט  בשכל  מונח 

("כלומר ורגיל כו'"), שבלאו הכי אינו כל כך "חלק" – כידוע בכללי הש"ס ועד"ז בכללי 

הי'  שכך  כאילו  אלא  הפשוט,  הפירוש  זה  שאין  הכוונה  "כלומר"  שכשאומרים  רש"י, 

נאמר בפסוק. 

164) ראה הערות וביאורים (אה"ת) גיליון יד (שעא) 
הערה יד (ע' כו). 

165) לז, ב. 
166) ב"ר פפ"ד, ז. 

167) מת"כ לב"ר שם. 
168) ל' חז"ל – שבת סב, ב. ועוד. 

169) פרש"י פרשתנו שם (ד"ה אלה תולדות). שם, ג. 
170) ראה ת"א ופי' רשב"ם עה"פ. 
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"נער" כשהי' כבר  ליוסף  מפרשים אומרים171, שלרש"י קשה: כיצד אפשר לקרוא 

בן שבע עשרה שנה, וזה מכריח את רש"י לפרש ש"נער" בא ללמד "שהי' עושה מעשה 

נערות". 

אבל זה אינו מתאים ל"פשוטו של מקרא": כבר למדנו לעיל בפרשת העקידה "וישכם 

"ישמעאל  על  נעריו" קאי  ופירש"י ש"שני  נעריו"172,  ויקח את שני   .  . בבוקר  אברהם 

ואליעזר", ששניהם היו אז מבוגרים, דישמעאל הי' אז בן חמישים שנה (שלוש עשרה173 

שנה מבוגר יותר מיצחק, שהי' אז (בעקידה) בן ל"ז שנה174). 

כך שכבר מקודם רואים שע"ד הפשט יכול "נער" להיות קאי על מבוגר (הרבה יותר 

מבוגר משבע עשרה שנה). [ואין זקוקים לזה ללשון "נער" שכתוב אצל יהושע לקמן 

בחומש175 (שה"בן חמש למקרא"176 עדיין לא למדו), ועד"ז הראיות שמביאים מפרשי 

רש"י שאפשר להשתמש בלשון "נער" על מבוגר]. 

והפירוש בזה שקוראים למבוגר בשם "נער" הוא – מלשון משרת, כהתוכן ד"ויקח 

את שני נעריו", שהם היו משרתיו. 

ועפ"ז לכאורה גם הפירוש ב"נער" שכתוב אצל יוסף הוא "חלק" ("גלַאטיק"), דאע"פ 

שהי' כבר בן שבע עשרה שנה, קוראים לו "נער" ("והוא נער את בני בלהה"), כי הוא 

הי' משרת לבני בלהה, מצד זה שהתיידד איתם, או (אפילו אם נקבל את פרש"י עה"פ) 

– הוא הי' משרתם ("רגיל אצל בני בלהה") עי"ז ש"מקרבן" ועודדם ("לפי שהיו אחיו 

מבזין אותן"). 

ולפי זה נשאלת השאלה: מה חסר כאן בתיבת "נער" שרש"י צריך לבוא ובכלל לומר 

אינו  שלגמרי  דבר  נערות",  מעשה  עושה  "שהי'  תמוה,  פירוש   – לזה  ונוסף  פירוש, 

מתאים ליוסף הצדיק?! 

בני בלהה" שרש"י צריך גם שם לומר פירוש  "את  ויתירה מזה: מה חסר בהמשך 

שאינו "חלק" לגמרי ("כלומר כו'") – כשהי' אפשר לפרש בפשטות, ש"והוא נער את 

בני בלהה" פירושו שהתיידד עם בני בלהה? 

יט. עוד "קלָאץ קשיא" בפרש"י זה שעלי' לא התעכבו – אע"פ שזוהי "קלָאץ קשיא" 

שטחית לגמרי, אין רואים שיתעכבו על זה. וגרוע מכך: בענין זה גם אני לא יכלתי לבוא 

להסכמה ("דערגיין ַא טָאלק") עם המלמד שלי! 

והיא – איזו שייכות יש ל"ממשמש בעיניו" ל"כדי שיהי' נראה יפה"?! 

171) רא"ם וגו"א על פרש"י כאן. 
172) וירא כב, ג. וראה גם שם, ה. יב. יט. 

173) כ"ה בב' הנחות ובחזרת ר' י.כ. ואוצ"ל: ארבע 
עשרה (ראה פרש"י ס"פ תולדות (כח, ט)). המו״ל. 

174) פרש"י שם כה, כ. 
175) תשא לג, יא. 

176) אבות פ"ה מכ"ב. 
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כאן,  המסובים  אצל  שישאלו  ואמר:]  הקהל,  על  הסתכל  שליט"א  אדמו"ר  [כ"ק 

שביניהם יש גם ילדים – כיצד אפשר להיראות יפה ע"י משמוש בעיניים177?! 

ואם כן ימשמשו בעיניים – לכל היותר תהי' ה"תועלת" מכך אדמומית בעינים, או 

כאב עיניים ("אויג-ווייטָאג")!... 

ואעפ"כ, כותב רש"י בפשטות "ממשמש בעיניו כדי שיהי' נראה יפה", ואף אחד אינו 

מתעכב על זה! 

והגם שכך איתא במדרש – הנה (א) באמת גם זה צריך להבין; (ב) דברי חז"ל במדרש 

הרי יכולים להיות ע"ד הסוד, דרוש, רמז ופשט. 

כ. עוד קושיא פשוטה שעלי' לא התעכבו: 

בהמשך הפרשה יש פרש"י דומה הבולט לעיניים ("ווַארפט זיך אין די אויגן"), אבל 

עם כמה שינויים לגבי פרש"י דידן: 

עה"פ178 "ויהי יוסף יפה תואר" מפרש רש"י: "כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל 

ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך אני מגרה בך 

את הדוב כו'". 

וצריך להבין השינויים בין שני פירושי רש"י: (א) שם כותב רש"י "אוכל ושותה" 

(ב) כאן כותב "ממשמש בעיניו" משא"כ שם אינו כותב  זאת;  משא"כ כאן אינו כותב 

זאת; (ג) כאן כותב "מתקן בשערו" משא"כ שם כותב "מסלסל בשערו". 

וכפי שיתבאר לקמן. 

אלא  עליהן,  התעכבו  לא   – פשוטות  קושיות  הן  הנ"ל  הקושיות  שכל  ואע"פ  כא. 

הענין השלישי  את  מביא  אינו  ומדוע  ענינים,  שני  מביא  רש"י  מדוע  הקושיא  על  רק 

מהמדרש, "מתלה בעקיבו". 

חמש  "בן  אצל  כי   – בעקיבו")  "מתלה  מביא  אינו  (מדוע  קושיא  זו  אין  ובאמת 

למקרא" לא מונח בשכל ש"מתלה בעקיבו" מוסיף ביופי, כי תכונתו היא להתרוצץ לדלג 

ולקפוץ כו' (ואפילו על מבוגר יש צורך לפעמים לפעול "שלא יאבד את הראש" מרוב 

התלהבות), ואינו רואה על עצמו שזהו ענין של היפך היופי. ולכן רש"י אינו מביא את 

הענין ד"מתלה בעקיבו" ב"פשוטו של מקרא" עבור "בן חמש למקרא". משא"כ במדרש 

שגם  לזה  נוסף  וכיו"ב.  הסוד  הרמז,  הדרוש,  ע"ד  ענינים  מובאים  שם  כי   – מובא  זה 

במדרש צריך להבין הביאור בזה. 

177) בהנחה אחרת: ינסה כל אחד מהמסובים כאן 
– המבוגרים והילדים – למשמש בעיניו, ויודיעני אם 

ניתוסף ביפיו! 
178) לט, ו. 
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דאשתדל  "מאן  בזהר180  דאיתא  מה  על  מתעכב179  הזהר  על  אאמו"ר  בהערות  כב. 

באורייתא להוי לי' חיים בעלמא דין ובעלמא דאתי וזכי בתרין עלמין", ומבאר: "לכאורה 

הוא כפל לשון, כי הרי אמר מקודם בעלמא דין ובעלמא דאתי. יש לפרש בתרין עלמין, 

ה'  הוא  דין  עלמא  עלמין,  תרין  יש  דאתי  ועלמא  דין  מעלמא  גופא  עולם  בכל  היינו 

אחרונה ומלואו הוא ג"כ ה', עלמא דאתי הוא ה' ראשונה ומלואו הוא ה'". 

אבל אינו מבאר: 

א) מה בא הזהר לחדש באמרו ש"מאן דאשתדל באורייתא להוי לי' חיים בעלמא 

דין ובעלמא דאתי וזכי בתרין עלמין" – מאי קא משמע לן?! אפילו ע"פ נגלה מובנת 

לבוא  צריכה  התורה  פנימיות  האם  התורה.  פנימיות   – בזהר  עאכו"כ  התורה,  מעלת 

ולחדש ש"מאן דאשתדל באורייתא להוי לי' חיים בעלמא דין ובעלמא דאתי וזכי בתרין 

עלמין"?! 

ויתירה מזו: האם זוהי הפלאה של התורה ש"מאן דאשתדל באורייתא להוי לי' חיים 

בעלמא דין ובעלמא דאתי וזכי בתרין עלמין"?! התורה היא שלא בערך יותר מזה! ועד 

כדי כך, שידוע שדוד המלך נענש על זה ש"זמירות קרית להו"181, כי התורה היא שלא 

בערך למעלה מזה, כמבואר בתניא בקונטרס אחרון182, בלקו"ת183, ובכמה מקומות. 

ב) מהו הלימוד מזה בעבודת ה'? 

שאת זה לא ביאר אאמו"ר, בסמכו על כך שמכיון שלומדים חסידות, יוכלו להבין 

את זה לבד. 

וכפי שיתבאר לקמן. 

כג. בשיעור רמב"ם היומי (שהוא בג' פרקים הראשונים דהלכות מלוה ולוה) כותב 

הרמב"ם184: "כל הנוגש העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו עובר בלא תעשה שנאמר185 

לא תהי' לו כנושה, ומצות עשה לנגוש את העכו"ם ולהצר לו שנאמר186 את הנכרי תגוש 

מפי השמועה למדו שזו מצות עשה". 

בריבית  אותן  ומלוין  לווין מהן   .  . "העכו"ם  ריבית187:  בדיני  פוסק הרמב"ם  ועד"ז 

להשיך  עשה  ומצות  מותר,  העולם  ולשאר  אסור  לאחיך  לאחיך,  תשיך  לא  שנאמר188 

לעכו"ם שנאמר189 לנכרי תשיך, מפי השמועה למדו שזו מצות עשה וזהו דין תורה". 

179) לקוטי לוי"צ לזח"א ע' קמח. 
180) ח"א קפד, ב. 
181) סוטה לה, א. 

182) ד"ה דוד זמירות קרית להו (קס, סע"א ואילך). 
183) במדבר יח, א. 

184) פ"א ה"ב. 

185) משפטים כב, כד. 
186) פ' ראה טו, ג. 
187) שם פ"ה ה"א. 

188) תצא כג, כ. 
189) שם, כא. 
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[והרמב"ם מפרט את שתי המצוות גם בכותרת ("קעּפל") בריש הלכות מלוה ולוה: 

"ליגוש את העכו"ם", "ללוות מן העכו"ם ולהלוות לו בריבית"]. 

לכך  מתאים  זה  כיצד  קשיא"):  שטורעמדיקע  ("די  ה"מרעישה"  השאלה  ונשאלת 

שיהודי צריך להתנהג עם צדק ויושר ורחמים לכל הנבראים, "ורחמיו על כל מעשיו"190, 

זרעו של אברהם  אבל  זרה,  עבודה  עובדי  בגוים  אלא  מצוי'  והעזות  ד"אין האכזריות 

אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקב"ה טובת התורה . . רחמנים הם על הכל"191, ולא 

לצערם, כאיסור מפורש בתורה דצער בעלי חיים192?! 

[ידועה השאלה193 מדוע הרמב"ם אינו מביאו בספר היד, אלא בספרו מורה נבוכים194. 

ואי אפשר לומר שזה נכלל במצוה ד"כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו . . עזוב 

תעזוב עמו"195 (שהרמב"ם מביא בספר היד196), כי זוהי מצוה ביחס לבעל החמור, לא 

בנוגע לחמור עצמו, כמו הלא-תעשה דצער בעלי חיים, שהוא ביחס לבעל חי עצמו]. 

ועאכו"כ בנוגע לחסידי אומות העולם, כמ"ש הרמב"ם לקמן בנוגע לז' מצוות בני 

נח197; אבל אין צריכים להגיע לרמב"ם לקמן, כי מכו"כ מקומות מובן שצריכים להתנהג 

עניי  עם  עכו"ם  עניי  ומכסין  "מפרנסין  (ולדוגמא:  אדם  בני  כל  עם  ויושר  צדק  ע"פ 

ישראל"198, וכיו"ב), וכל בעלי חיים. וא"כ, כיצד זה מתאים למ"ש הרמב"ם ש"מצות עשה 

לנגוש את העכו"ם ולהצר לו", "מצות עשה להשיך לעכו"ם"?! 

גם צריך להבין הלימוד מזה ב"לתקן הדעות וליישר כל המעשים"199 – דלכאורה זהו 

בדיוק להיפך מתיקון הדעות ויישור המעשים! 

וכפי שיתבאר לקמן. 

כד. שתי הדרגות באות ה' (כנ"ל מהערות אאמו"ר על הזהר), ה' ראשונה (עלמא 

דאתי) וה' אחרונה (עלמא דין) – קשורות גם עם הענין דבתים, כידוע שבחי' בית הוא 

הן בבינה (ה' ראשונה) והן במלכות (ה' אחרונה)200, "אהלו של שם ואהלו של עבר"201, 

תורה שבכתב202 (בינה203) ותורה שבע"פ202 (מלכות203), או בכללות יותר – תורה (בינה) 

ותפילה (מלכות), בית המדרש ובית הכנסת, ע"ד "בתי כהונה" ו"בתי מלכות"204. 

190) תהלים קמה, ט. וראה ב"מ פה, א. 
191) רמב"ם סוף הל' עבדים. 

192) ראה ב"מ לב, ב. שו"ע אדה"ז חו"מ הל' עוברי 
דרכים וצער בע"ח ס"ד. שד"ח כללים מערכת צ' כלל 

א (כרך ג תרלט, ג). וראה שם כלל ב. 
פכ״ה  שבת  הל׳  הרמב״ם  על  שמח  אור  ראה   (193

הכ״ו. 
194) ראה ח״ג פמ״ח. שם ספי״ז. 

195) משפטים כג, ה. 
196) הל' רוצח ושמירת נפש פי"ג ה"א. שם ה"ח. 

197) הל' מלכים פ"ח ה"י ואילך. 

עניים  מתנות  הל'  ה"ה.  פ"י  ע"ז  הל'  רמב"ם   (198
פ"ז ה"ז. 

199) שם סוף הל' תמורה. 
בית  ערך  צ"צ  דא"ח   – הליקוטים  ספר  ראה   (200

ס"א. וש"נ. 
201) ראה פרש"י תולדות כה, כז. 

202) ראה לקו"ת ואתחנן ה, סע"א. אוה"ת תולדות 
קמה, ב. (כרך ד) תתכא, א. 

203) ראה ביאוה"ז להצ"צ ח"ב ע' תתנ. ועוד. 
204) ראה פרש"י שמות א, כא. 
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וכאן המקום לעורר עוד הפעם אודות הקמת (או הרחבת) "בית חב"ד" בכל מקום 

ומקום, כמדובר לעיל בארוכה206. 

עבור  או  חדשים,  חב"ד"  "בתי  עבור  משקה  שהעמידו  אלו  כאן  ויש  היות  כה. 

התוועדויות שונות [שזהו ג"כ ע"ד "בית" – קיבוץ של כו"כ מישראל, שהם כמו אותיות 

הבונות בית207] – שיעלו ויאמרו "לחיים" בעצמם, ואח"כ יחלקו חלק מזה להמסובים 

את  לוקחים  שעבורו  המאורע  אודות  יכריזו  וגם  שלהם,  במסיבות   – והשאר  כאן, 

המשקה, ויזמינו את הקהל, "ברוב עם הדרת מלך". 

וכמו כן יחלקו מהמשקה עבור המתוועדים כאן – מצד קדושת השבת, והשאר – 

לחלק בעת המסיבות וההתוועדויות עצמן. 

חב"ד",  ל"בתי  בנוגע  מאומה  עשו  לא  שבינתיים  אלו  הן  רבים,  ויעשו  יראו  ומהם 

וגם אלו שהחלו לעשות, אבל נשכבו אח"כ לישון, ובאופן ד"ושכבת וערבה שנתך"208 

– צריך לעוררם משנתם, "עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם" (כמ"ש 

הרמב"ם209, הובא ונתבאר בהמשך תרס"ו בתחילתו210)! 

כפי שהי' פעם המנהג בעיירות קטנות – והלואי שהיו מנהיגים כן בערים גדולות 

שבהן זקוקים לזה יותר – שבכל בוקר הי' מסתובב "שול קלַאּפער" ומקיש בתריסים 

ומכריז: "קומו יהודים ("שטייט אויף אידן") לעבודת הבורא"! 

והלואי הי' כן גם עכשיו, שהיו מקישים בתריסי הבתים, ומעירים יהודים לעבודת 

הבורא. וזה יעזור גם לכזה שמתעורר מהשינה, אבל אח"כ מסתובב לצד השני ונשכב 

לישון מחדש... – כי כאשר יקישו בחוזק בתריס, יראה שכדאי לקום כי בין כה וכה לא 

יניחו לו להמשיך לישון! 

הוא  והנה  הבורא,  לעבודת  שיקום  שמקישים  מאשתו,  יתבייש  הוא  ועיקר:  ועוד 

ודם חזק  וישנו הכלל שמורא בשר  וחוזר לשקוע בשינה עמוקה!  מסתובב לצד השני 

יותר ממורא שמים, כידוע דברי ר' יוחנן בן זכאי לתלמידיו211 "יהי רצון שיהא מורא 

שמים עליכם כמורא בשר ודם". [כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך212, ואמר:] התפילה היא 

"שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם" – אבל על מורא בשר ודם (שחזק יותר 

ממורא שמים) אין זקוקים לתפילה, זה בא מצד טבע האדם, עד שהשולחן ערוך מזהיר 

205) ראה סוטה יא, ב. שמו״ר פ״א, יז. פרש״י שמות 
א, כא. וראה סה״מ עת״ר ס״ע עז. וראה גם דברי משיח 

– שיחת ש"פ וישלח שנה זו ס"כ. 
שבהערה  שיחה  זו.  שנה  שמח״ת  יום  שיחת   (206

הקודמת סי"ד. וש"נ. 
207) ראה ספר יצירה פ"ד מי"ב. 

208) משלי ג, כד. 

209) הל' תשובה פ"ג ה"ד. 
210) ע' ב. 

211) ברכות כח, ב. הובא בתניא פמ"א (נז, סע"א). 
היו  שהלואי  כשאמר  חייך  ההנחות  א'  לפי   (212
(ולפי  הגדולות  בערים  גם  זה  מנהג  וקובעים  חוזרים 
הנחה זו אמר זאת בסיום הענין, ולא בהתחלתו כנ"ל 

בפנים). 
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("בַאווָארנט") מיד בתחילתו "אל יבוש מפני המלעיגים"213, "הוי עז כנמר גיבור כארי 

רץ כצבי וקל כנשר"214!... 

ובנוגע לעניננו – שכל אלו שהעמידו משקה יגשו עתה ויאמרו "לחיים" ויחלקו מזה 

ויכריזו, כנ"ל. 

וגם אלו שלא העמידו משקה בקשר ל"בית חב"ד" או התוועדות כו', יכולים להיכנס 

לקחת  ע"מ  זו,  דהתוועדות  מהמשקה  "שיריים"  שם  ולקחת  שבת  אחרי  ל"מזכירות" 

עמהם כדי לחלק בהתוועדות במקומם. 

כו. וכאן המקום להעיר על ענין שהיו צריכים לתפוס לבד, או אדם שני הי' צריך 

לעורר על זה, אבל... נשאר שאני צריך לעורר על הכל: 

ההתוועדות  בעת  שיתנום  מנת  על  משקה  קנקני  שמגישים  שאלו  ופשוט  מובן 

במעמד הציבור כולו – צריכים להיזהר ביותר בענין ד"לפני עור"215 (כמובא בשיעור 

היומי ברמב"ם216), ולהגיש משקה כזה שיש לו הכשר, ואין בו שאלות וספקות. 

לו  ויש  כשר  בודאי  שהוא  משקה  סוג  אותו  את  מגישים  שכולם  הוא  הסדר  ולכן 

הכשר. 

אבל אין מקום שיגישו סוג אחר של משקה שאין רגילים להגיש, כי אז מתעורר מיד 

ספק האם יש לזה הכשר וכו'. 

זה  את  וחילקו  הוציאו  לא  משקה,  של  אחר  סוג  הגישו  לזמן  מזמן  כאשר  ולכן, 

ובכדי לא לתת "כאילו" הכשר  בהתוועדות, בכדי לא להיכנס לשום שאלות וספקות, 

על המשקה. 

ולמרבית הפלא, שהכניסו לאחרונה סוג משקה בלתי רגיל, כדי שיוכלו להביא ראי' 

והוכחה שהשתמשו במשקה זה בהתוועדות במעמד הציבור כולו! 

משקה  סוג  של  בכשרותו  ספק  להטיל  או  לבייש,  הכוונה  שאין  פשוט  וגם  מובן 

מסויים, ואין לפרש את אי השימוש במשקה כערעור על כשרותו, ובמילא, אין מקום 

ל"תרעומת"; הכוונה היא רק לשלול את השימוש בהתוועדות לבירור או קבלת הכשר 

על משקה. 

אינני נותן הכשרים על משקה ("איך בין ניט קיין הכשר געבער אויף משקה"), עבור 

זה צריכים ללכת לרב ומכשיר וכו'; אפילו אם כן הייתי נותן הכשר – אין זה המקום 

והתפקיד של התוועדות חסידית: התוועדות חסידית לא נעשתה כדי לתת הכשרים על 

וודקה; התוועדות חסידית היא בכדי להוסיף בעבודת הבורא! 

רס״א.  או״ח  (מהדו״ת)  אדה״ז  ושו״ע  טור   (213
וראה גם רמ״א שם. שו״ע אדה״ז שם מהדו״ק ס״ג. 

214) אבות פ״ה מ״כ. טור ושו״ע אדה״ז (מהדו״ת) 

שם (בשינוי הסדר). 
215) קדושים יט, יד. 

216) הל' מלוה ולוה פ"ב ה"ז. 
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המכשיר  רב  אצל  מבררים  משקה,  שמגישים  שלפני  הפשוט,  דבר  אצלי  הי'  ולכן 

האם זהו כשר בלי שום שאלה. ובאם יש ספק – הנה אפילו ספיקא דרבנן לחומרא217; 

ועוד יותר טוב – בכדי להבטיח ("בַאווָארענען") את כל הענינים – להגיש את אותו סוג 

המשקה כפי שכולם מגישים. 

ועאכו"כ שלא יגישו משקה מארץ ישראל (אם כי בנוגע ליהודי ארץ ישראל ("ארץ-

מה  אין  ה"קפידא" שלהם  על  זהירות, שהרי  ביתר  להתייחס  יש  אידן")  ישראל'דיקע 

לדבר ("איז ניט שייך צו זָאגן")...), שאז נכנסים לעוד שאלות – מצד תרומות ומעשרות, 

ובפרט בשנה זו – מצד שמיטה וכו'. 

ולכן הי' פלא אצלי כאשר בערב שבת זה מישהו הגיש סוג אחר של משקה (לא כפי 

שכולם מגישים), ואחרים ידעו מזה ולא עוררו על זה. 

לקנות  להטריח  במקום  הנה   – "חלק"  והכל  כשר  בודאי  הוא  המשקה  אם  אפילו 

משקה  להבאת  ובנוגע  טירחא,  עם  קשור  שזה   – לכאן  ולהביאו  אחר  במקום  משקה 

מארץ  ושתי'  אכילה  עניני  להוציא  מותר  אם  וטריא  שקלא  בכלל  יש  הקודש,  מארץ 

הקודש218 – עדיף לכתחילה לקנות את המשקה כאן בחוץ לארץ, אותו משקה שכולם 

מגישים, ולהגיש את זה. 

וכל זה מובן ופשוט מעצמו. האם עבור כך זקוקים אלי, שאני יעורר על זה?! ישנו 

"ועד המסדר", ואחרים מסביב שהיו צריכים לעורר על זה – האם אני צריך לעורר על 

זה?! 

סיבה  מאיזו  זה,  על  לעורר  אני  צריך   – בפרש"י  קשיא"  ל"קלָאץ  בנוגע  בשלמא 

שתהי'; בעצם גם זה אינו מובן, אבל את זה עוד אפשר להסביר – כי אחרים שיכנעו את 

עצמם שלימוד פרש"י הוא עבור ילדים, משא"כ הם לומדים "קצות", או עכ"פ רמב"ם 

מוקשה... אבל כאשר אומרים להם ללמוד ולהתלהט ("קָאכן זיך") בחומש עם פרש"י – 

ֶעה! זהו בזיון עבורם! ולכן אני צריך לעורר אודות כך, ו"להציק" ("צוטשעּפען") על מה 

שאמרו רבותינו נשיאינו שבפרש"י יש "יינה של תורה"219 ו"ענינים מופלאים"220; 

אבל בנוגע לענין הנ"ל אודות המשקה – הי' צריך אדם שני לעורר על כך, כי זה אינו 

שייך אלי, אלא ככל שאר הענינים שאין שמים לב אליהם, מוכרחני לעורר גם על ענין 

זה. ותקותי, שמכאן ולהבא יעשו באופן האמור. 

217) ראבי"ה סת"צ. הובא בדרכי משה סתל"ח ס"ק 
ב. וראה קו"א לשו"ע אדה"ז או"ח סתל"ג ס"ק ד-ה. 
וראה בארוכה שד"ח כללים מערכת ב' כלל יט (כרך א 

נט, ב ואילך). וש"נ. 

סרל"א  חו"מ  טושו"ע  סע"ב.  צ,  ב"ב  ראה   (218
סכ"ו. 

219) ״היום יום״ כט שבט. 
220) ראה של"ה קפא, א. 
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ויהי רצון, שבקרוב ממש נבוא להזמן שיהי' "כולה משקה"221, כפתגם וסיפור  כז. 

חיים  מים  יצאו  ההוא  ביום  "והי'   – הכתוב223  ובלשון  הזקן222,  אדמו"ר  של  הידוע 

מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון", ולא משנה אם הולכים לכאן 

או לכאן ("חצי ַאהין און חצי ַאהער") – העיקר הוא שיהי' "יצאו מים חיים מירושלים" 

(ממקום קדוש), ועתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, וארץ ישראל תתפשט 

בכל הארצות224, 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ובמהרה בימינו ממש. 

[אחרי חלוקת המשקה התחיל לנגן ״והריקותי לכם ברכה״]. 

– שיחה ה׳ – 

כח. הביאור בפרש"י: 

כאשר ה"בן חמש למקרא" לומד את הפסוק, מתעוררת אצלו שאלה: מדוע כתוב 

בכלל "והוא נער"? 

דכ"ב  החשבון  את  שיידעו  בכדי  הוא  שנה",  עשרה  שבע  "בן  שכתוב  מה  בשלמא 

שנה (משפירש יוסף מיעקב עד שבא יעקב למצרים)224. ועד"ז מ"ש "הי' רועה את אחיו 

בצאן", נוגע להמשך כיצד יעקב הי' יכול לומר ליוסף "הלוא אחיך רועים בשכם לכה 

ואשלחך אליהם . . לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן"225 (שבזה נוגע גם היותו 

"בן שבע עשרה שנה" – שאפשר לסמוך עליו); אבל מדוע כתוב כאן שהוא הי' "נער"? 

לכאורה זה מיותר: הי' יכול להיות כתוב "אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה 

הי' רועה את אחיו בצאן את בני בלהה גו'", ולכאורה לא הי' חסר מאומה. 

משרת  אי אפשר לומר (ע"ד הפשט) ש"נער" בא ללמד שיוסף הי' (נער בפירושו) 

לבני בלהה, שהרי זהו היפך רצונו של יעקב, כי יוסף, ה"בן זקונים"226 של יעקב, הי' 

בן רחל, ויעקב הקדים את רחל אפילו לפני לאה227, "ואף בני' של לאה . . הקדימו רחל 

ללאה" (כמובא בפרש"י228), ועאכו"כ לפני השפחות. 

[ומובן, שאין כל נפקא מינה באיזו צורה מתבטא השימוש, עי"ז ש"הי' מקרבן" – 

שכן (נוסף לכך שענין זה נאמר כבר בתיבות "את בני בלהה", הרי) אם הכוונה בזה היא 

221) ל׳ הכתוב – לך לך יג, י. 
רפמ״ו  תשע״ג)  (קה״ת,  תרל״ז  וככה  המשך   (222

(ע׳ נ). 
223) זכרי' יד, ח. 

223) ראה ספרי דברים בתחלתו. פס״ר פ׳ שבת ור״ח 
(פ״א), ג. יל״ש ישעי׳ רמז תקג. לקו״ת מסעי פט, ב. 

224) פרש"י פרשתנו לז, לד. 
225) פרשתנו שם, יג-יד. 

226) שם, ג. 
227) ראה וישלח לג, ז. 

228) ויצא לא, ד. 
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יעקב, כנ"ל; משא"כ כאשר פעולת הקירוב היא  זה היפך רצונו של  לשמשן, הרי  כדי 

מפני הרחמנות וכו', כפשוט]. 

נערות, מתקן  "שהי' עושה מעשה  ללמד  כאן  בא  נער"  ולכן מפרש רש"י ש"והוא 

בשערו וממשמש בעיניו כדי שיהי' נראה יפה". 

ואין שאלה כיצד מתאים לומר את זה על יוסף הצדיק: 

עצם הענין דעשיית פעולות "כדי שיהי' נראה יפה" אינו ענין לגריעותא (ולא כתוב 

ענין  זהו  המצוות  וקיום  התורה  ללימוד  בערך  אלא  כדלקמן,  לגריעותא),  שזהו  כאן 

ד"מעשה נערות"; אבל עצם הענין דעשיית פעולות "כדי שיהי' נראה יפה" מתאים ע"פ 

קדושה: 

"בן חמש למקרא" רואה אצל עצמו ואצל ילדים אחרים, שלהורים יש נחת כשילדם 

נראה יפה. 

ולכן גם יוסף עשה פעולות "כדי שיהי' נראה יפה" – בכדי שלאביו יעקב ולבלהה 

"שגדלתו כאמו" (כפי שמביא רש"י בהמשך הענין229) יהי' נחת ממנו, כפי שיש להורים 

כאשר ילדם נראה יפה. 

ויתירה מזו: 

"יפת   – לרחל  בנוגע  לעיל  שלמדנו  כפי  הקב"ה,  של  בבריאתו  שלימות  הוא  יופי 

שלכן  [אע"פ  את"231  מראה  "יפת  שרה  על  אברהם  אמר  ועד"ז  מראה"230.  ויפת  תואר 

החביא אותה232, אבל בפועל רואים מזה שיופי הוא מעלה]. ועוד לפני זה למד ה"בן חמש 

למקרא" ש"ויצמח ה' אלקים מן האדמה (בגן עדן – ששם בודאי הי' כל דבר בתכלית 

השלימות) כל עץ נחמד למראה גו'"233, כולל גם עץ הדעת ש"טוב העץ למאכל וכי תאוה 

הוא לעינים ונחמד העץ גו'"234, עד שזה פעל על חוה לאכול מהעץ. 

ובמילא מבין ה"בן חמש" שזה שיוסף עשה דברים "כדי שיהי' נראה יפה" הוא מעלה 

בקדושה, בבריאתו של הקב"ה. 

מה עושים "כדי שיהי' נראה יפה"? אומר רש"י "מתקן בשערו" ו"ממשמש בעיניו": 

"מתקן בשערו" – מבין ה"בן חמש למקרא" בפשטות מעצמו שזה פועל "שיהי' נראה 

יפה", ואין זקוקים לראיות [בלשון הידוע235 – "למה לי קרא, סברא היא"], כי כאשר 

"מתקן  אבל כאשר  יפה;  נראה  אינו  ("צעּפַאטלט"),  בלתי מסודר  ושערו  קם מהשינה 

בשערו", שמחליק את השער, הוא "נראה יפה". 

229) פרשתנו שם, ח. 
230) ויצא כט, יז. 

231) לך לך יב, יא. 
232) פרש"י לך לך שם, יד. 

233) בראשית ב, ט. 
234) שם ג, ו. 

235) כתובות כב, א. ב"ק מו, ב. נדה כה, א. 
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"ממשמש בעיניו" – כפי שה"בן חמש" למד לעיל "ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת 

. רכות" הוא היפך היופי, ומזה מובן בצד   . תואר ויפת מראה"230. ומזה מובן ש"ועיני 

החיוב – שלעיניים יש שייכות ליופי האדם. 

[ואין שאלה מדוע רש"י אינו מחשיב את הענין דלבישת לבושים נאים (שזה גורם 

שהאדם ייראה יפה, כפי שמבין ה"בן חמש" בפשטות) – כי זה אינו תלוי ביוסף; זה תלוי 

בלבושים שאביו (הוריו) עושים ונותנים לו (כפי שיודע ה"בן חמש" מעצמו). לדוגמא: 

"ועשה לו כתונת פסים"226; יוסף לא יצר לבושים בעצמו, 

משא"כ "מתקן בשערו" ו"ממשמש בעיניו" תלוי בו]. 

כט. עפ"ז יובן גם החילוק בין מ"ש רש"י כאן "מתקן בשערו" ומ"ש לקמן (עה"פ "ויהי 

יוסף יפה תואר") "מסלסל בשערו": 

בפסוק דידן ("נער", "שהי' עושה נעשה נערות") מדובר רק אודות יופי כפי המוכרח 

שיחליק  בשערו",  "מתקן  מספיק  זה  שעל  להורים.  נחת  ומצד  הבריאה  שלימות  מצד 

את שערו הבלתי-מסודר, אבל לא יותר מזה; משא"כ שם כתוב בפסוק "ויהי יוסף יפה 

תואר", "שראה עצמו מושל", יותר ממ"ש בפסוק דידן, שזה מדגיש שהיתה בזה פעולה 

נוספת (מכיון ש"ראה עצמו מושל"), לא רק שלילת העדר היופי ("מתקן בשערו"), אלא 

"מסלסל בשערו", שיהיו לו תלתלים, שעי"ז ניתוסף ביופי. 

והנה, כשמדברים כבר אודות פרש"י ההוא – יש עוד כמה ענינים הצריכים ביאור: 

(א) בשלמא ב"מסלסל בשערו" מובן השייכות עם "יפת תואר", אבל איזה שייכות יש 

ל"אוכל ושותה" לזה?! (ב) מהו החסרון שבזה? (ג) בתחילת הפירוש כותב רש"י "כיון 

שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו"; משא"כ בסיום הפירוש כותב 

רש"י "אמר הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך (אני מגרה בך את הדוב)", ואינו 

מביא את הענין ד"אוכל ושותה" כבתחילת הפירוש?! 

ו"תן לחכם ויחכם עוד"236 – בודאי ישתדלו לתרץ זאת. 

ל. הביאור בענין בזהר: 

זה גופא הוא החידוש כאן בזהר – שאע"פ שתורה היא למעלה מכל הענינים, למעלה 

מכל העולמות, פועלת התורה גם ב"עולם", ולא רק ב"עלמא דאתי" (ה' ראשונה) אלא 

גם ב"עלמא דין" (ה' אחרונה), ולא רק בפנימיות העולם אלא גם בחיצוניות העולם (ה' 

במילואו). 

והלימוד מזה בעבודת ה': 

236) משלי ט, ט. 
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יהודי אינו צריך "להסתגר" עם התורה ולהתנתק מכל העולם, העיקר שלומד תורה 

למעלה  שהיא  כפי  התורה  את  להמשיך  עליו  אלא   – בעולם  נעשה  מה  לו  נוגע  ולא 

מעלה – בעולם, עד בחיצוניות העולם. ובפשטות – שעוסק גם בהפצת התורה והיהדות 

והפצת המעיינות חוצה, כנ"ל בארוכה. 

ולבו  למטה  עיניו  שיתן  צריך  "המתפלל  במארז"ל238  הזקן237  אדמו"ר  תורת  וע"ד 

התפילה),  ענין  (שזהו  הקב"ה  עם  חיבור  למעלה",  "לבו  להיות  אמנם  צריך  למעלה": 

אבל ביחד עם זה אסור לו להתנתק מהעולם, אלא צריך להיות "עיניו למטה" בעולם, 

בבקשת צרכיו הגשמיים (בתפילת שמונה עשרה), שזהו מצות עשה מן התורה (כפסק 

דין הרמב"ם239), ובאופן שהחיבור עם הקב"ה יומשך גם לאחר התפילה, כאשר עוסק 

וכפי  למטה",  ב"עיניו  להשתלשל  צריך  "למעלה"  הוא  ש"לבו"  וכפי  העולם;  בעניני 

ש"עיניו" הן "למטה" הן צריכות להיות קשורות עם "לבו למעלה". 

לא. בשיעור רמב"ם היומי (בריש הלכות מלוה ולוה) מתחיל הרמב"ם: "מצות עשה 

להלוות לעניי ישראל כו'". 

וכמדובר פעם240 הדבר-פלא בזה – מדוע הרמב"ם אינו מזכיר גם עשירים, כדאיתא 

בגמרא241 שמצות גמילות חסדים היא גם לעשירים? וכמדובר אז בארוכה. 

ובנוגע לעניננו – אודות ה"מצות עשה לנגוש את העכו"ם ולהצר לו" ו"מצות עשה 

להשיך לעכו"ם" – כיצד זה מתאים לכך שיהודי צריך להתנהג בצדק ויושר עם כל בני 

אדם? 

[מדרבנן אכן "אסרו חכמים שיהי' ישראל מלוה את העכו"ם בריבית קצוצה אלא 

בכדי חייו גזרו שמא ילמוד ממעשיו ברוב ישיבתו עמו"242; אבל, מעיקר הדין מן התורה 

"מצות עשה להשיך לעכו"ם"]. 

והביאור בזה: 

זאת  לעשות  שאסור   – להיפך  אלא  לגוי,  בריבית  ללוות  שאפשר  אינו  החידוש 

זאת  וגוים עושים  בדרך העולם,  רגילה  והנהגה  היא סדר  בריבית  כי הלואה  ליהודי. 

מבין  כל אחד  כי  והיושר,  דהיפך הצדק  לענין  נחשב  אינו  וזה  הרגיל,  ע"ד  בין עצמם 

שכאשר מלוים למישהו כסף, יכול המלוה להרויח מזה (ע"י הלואה בריבית), ועושים 

זאת ברצונו הטוב של הלוה. 

237) ראה קונטרס התפלה פי"ג. ובכ"מ. וראה תו"א 
מקץ מג, א. מג"א צא, ב. לקו"ת פ' ראה כד, א. סהמ"צ 

להצ"צ כד, א. ובכ"מ. 
238) יבמות קה, ב. 

239) הל' תפלה פ"א ה"א-ב. 
240) שיחות: ש"פ משפטים תשמ"ה (שיחות קודש 
 1262 ס"ע  ח"ב  התוועדויות  ואילך;   1392 ע'  ח"ב 

ע'  ח"ב  קודש  (שיחות  תשמ"ו  בשלח  ש"פ  ואילך); 
משפטים  ש"פ   ;(523 ע'  ח"ב  התוועדויות   ;609-10
תשמ"ו (שיחות קודש שם ע' 645 ואילך; התוועדויות 

שם ע' 565-6). 
מכילתא  א.  עא,  ב"מ  וראה  א.  מט,  סוכה   (241

משפטים כב, כד. 
242) רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ה ה"ב. 
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וא"כ, מכיון שכך הוא סדר העולם, וגוים מתנהגים כך ביניהם [אע"פ שיש להם ג"כ 

חוקים ומשפטים ועונשים על הנהגה היפך הצדק והיושר, ולפעמים – עונשים חמורים 

יותר מעונשי התורה, להבדיל] – גם יהודי יכול לנהוג כך עם גוי, להרויח ריבית כאשר 

הוא מלוה לו כסף, ואין בזה שום ענין של היפך הצדק והיושר, כי הוא עושה זאת ברצון 

זמן  גוי, המבין שכך הוא סדר הרגיל בעולם ע"פ היושר, שכן על הרווחת  הטוב של 

הפרעון משלמים ממון, "אגר נטר"243. 

ומכיון244 שיהודי יכול לעשות זאת – אוחז הרמב"ם ש"מצות עשה להשיך לעכו"ם", 

של  ממונן  על  חסה  "התורה  הנה  פרנסה,  לעשות  וישר  מקובל  אופן  שזהו  היות  כי 

ישראל"245, והוא צריך להלוות בריבית, כי אם לאו – זהו כאילו שמבזבז את כספו ("ער 

ווַארפט ַאוועק זיין אייגענע געלט"). וע"ד ובדוגמת האיסור ד"בל תשחית"246. 

העולם  שאר  כהנהגת  עמו  להתנהג  שאין  התורה  חידשה   – ליהודי  שבנוגע  אלא 

(אע"פ שזוהי הנהגה ע"ד היושר), ואסור להלוות ליהודי בריבית. 

ועד"ז הוא גם הביאור מדוע "מצות עשה לנגוש את העכו"ם", כי "תורה חסה על 

ממונם של ישראל" וכו'. 

העכו"ם)  את  (לנגוש  עשה  "מצות  בזה  הרמב"ם  לשון  את  להבין  צריך  עדיין  אבל 

ולהצר לו": בהכרח לומר שאין הכוונה "להצר לו" סתם, שהרי זה היפך ההנהגה דמדת 

החסד והרחמים, כי אם, שלא יהי' לישראל הפסד ממון גם כאשר לצורך זה צריך "להצר 

לו"; אבל הלשון "להצר לו" דחוק קצת. 

לב. בנוגע לשאלה הנ"ל (סי"ט) כיצד מיתוסף יופי ע"י "ממשמש בעיניו" – יש לומר 

בפשטות: 

מזה גופא שרש"י כותב כך בפשטות (בלי שום ביאור בזה), מובן שזוהי הראי' הכי 

ביופי,  לענין המוסיף  היתה  בעיניו"  ב"ממשמש  הכוונה  רש"י  בזמנו של  חזקה ש(גם) 

היינו שהיתה פעולה מסויימת ד"ממשמש בעיניו" כדי להוסיף יופי, כך, שכאשר רש"י 

ואינו  בזה,  ומבין ה"בן חמש למקרא" מהי הכוונה  יודע  מזכיר רק "ממשמש בעיניו", 

זקוק לביאור והסבר נוסף. 

ויהי רצון, שיקויים אצל בני ישראל "כולך יפה רעיתי ומום אין בך"247: בני ישראל 

עומדים "כולך", כולם יחדיו, ועי"ז נעשה (מיתוסף ב)"יפה רעיתי", 

243) ב"מ סג, ב. 
ואילך.  ע' 188  גם לקו"ש חי"ב  244) בכ"ז – ראה 

שם ע' 115 ואילך. 
245) ר"ה כז, א. וש"נ. 

246) פ' שופטים כ, יט. רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ח 
ואילך. שו"ע אדה"ז חו"מ הל' שמירת גוף ונפש ובל 

תשחית סי"ד ואילך. 
247) שה"ש ד, ז. 
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בלתי מוגה

עד שגם "ומום אין בך", אלא "תמים תהי' עם ה' אלקיך"248, עם כל הרמ"ח איברים 

ושס"ה גידים249, כנגד הרמ"ח מצוות עשה250 ושס"ה מצות ל"ת251, כמבואר בלקו"ת249. 

ומבני ישראל נמשכת תמימות ושלימות ("ומום אין בך") בכל העולם כולו: 

"אלקים"  השייכות:  וביאור  (פ"ו).  "אלקים"  בגימטריא  ש"מום"  בספרים252  מבואר 

המגן  עד"מ  והגבורה,  הצמצום  מדת  הוא  אלקים  שם  כי  "הטבע"253,  בגימטריא  הוא 

המכסה  והסתר,  העלם  של  ענין  הטבע,  להנהגת  השורש  שזהו  השמש254,  על  ונרתק 

על אמיתת הדברים, טבע מלשון "טובעו255 בים סוף"256, שזה משאיר אפשרות (עבור 

בחירה, "ובחרת בחיים"257) שלאחר ריבוי השתשלשלות כו' יהי' ענין של "מום". 

דשם  ונרתק  המגן  ויתבטל  אלקים,  שם  של  האמיתיות  תתגלה  לבוא  לעתיד  אבל 

אלקים (המקור לענין ה"מום"), ובמכל שכן וקל וחומר מ"והוי' יגי' חשכי". 

ובני ישראל מוסיפים בזה וממהרים את זה עוד יותר – ע"י מעשינו ועבודתינו בזמן 

מעשינו   – ובמיוחד  כולל  אור",  ותורה  מצוה  "נר  ומצוותי',  תורה  עניני  בכל  הגלות 

אדם"258)  נשמת  ה'  ("נר  הנרות  כל  את  להאיר  שתוכנם  חנוכה,  בעניני  ועבודתינו 

השלימות  תכלית  כולה"259,  זהב  ד"מנורת  באופן  שיהיו  ישראל,  כללות  שבמנורה, 

ד"כולך יפה רעיתי". 

ויתן  נרות חנוכה,  ידליק  וכן בענין ד"מבצע חנוכה" – לדאוג שכל אחד מישראל 

צדקה ויקיים את שאר המצוות דחנוכה. 

על  גם  המרמז  שמן,  של  באופן  לבוא,  דלעתיד  אור  בגילוי  יותר  עוד  יוסיף  וזה 

קדשי  בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי  המשיחה,  שם  על  משיח  שנקרא  משיחא,  מלכא  דוד 

משחתיו"260, ו"דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן"261. 

וכל זה – בפשטות ממש ממש, ובמהרה בימינו ממש. 

. שיבנה ביהמ״ק״. אח"כ הורה לנגן "פדה בשלום".   . ״יהי רצון  [אח״כ הורה לנגן 

אח״כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:00]. 

248) פ' שופטים יח, ג. 
עה"פ  אוה"ת  וראה  ג.  מה,  נצבים  לקו"ת   (249

שבהערה 247 (כרך ב ע' תכ ואילך). 
250) מכות כג, סע"ב. זח"א קע, ב. 

251) זהר שם. 
252) אוה"ת שם. ועוד. 

שעהיוה״א  פ״ב.  הנתיבות  (יב)  שער  פרדס   (253
רפ״ו. ועוד – נסמן בסה״מ י״ב-י״ג תמוז ע׳ רלד. 

254) שעהיוה"א שם. 

255) בשלח טו, ד. 
256) ראה שו"ת חכם צבי סי"ח. אוה"ת נ"ך (כרך ב) 

ע' תתקעז ואילך. שה"ש כרך א ע' שיד ואילך. ועוד. 
257) נצבים ל, יט. 

258) משלי כ, כז. וראה תניא פי״ט. 
259) זכרי׳ ד, ב. 

260) תהלים פט, כא. 
261) מגילה יד, א. וש"נ. 
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יום ראשון, כ"ו כסלו – 
ב' דחנוכה 

יעקב  ר'  האמן  את  הציג  הריל"ג   •

שהודלקה  הגדולה  (שהמנורה  אגם  שי' 

ואמר  ידיו),  מעשה  היא  במנהטן  השנה 

עליכם.  "שלום  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

שרצה  כפי  המנורה  בעד  רבה  תודה 

הרמב"ם". 

הנ"ל הראה דגם מוקטן של המנורה 

שבנה ואמר: כן, יש בזה חשיבות גדולה. 

הם  המנורה,  את  עשו  כשהרומאים  וגם, 

שיפצו, הם עשו מנורה לא כפי המקורות. 

צריכים  שהקנים  אמר  שהרבי  לי  אמרו 

להיות ישרים... 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "באלכסון". 

טיפול  לזה  נתתי  אני  וגם  כן,  הנ"ל: 

רוחני, הכל מתרומם. 

יהי  "אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

צריך  חנוכה,  כנרות  זה  שיהי'  רצון 

יוסיף  מר  גם  אזי  ליום.  מיום  להוסיף 

רק  ולא  ליום,  מיום  שלו  ההישגים  בכל 

השנה  כל  אלא  חנוכה,  ימי  בשמונת 

כולה". 

הנ"ל: כן, משום כך עשיתי שיהי' לא 

רק יפה, היפה יכול להיות גם רומאי וגם 

מצרי... שיהי' משהו יפה ויהודי. והכוונה, 

את  וגם  ויהודית,  יפה  מנורה  לעשות 

שיתן  ישן,  וגם  מודרני  שיהי'  המקורות, 

המיוחדים,  היהודיים  למקורות  ביטוי 

זה  לחלוטין.  זרה  מהשפעה  ולהשתחרר 

ככה  שרואים  מה  מאוד,  חשוב  לדעתי 

שמסתכל  אדם  מוח,  אין  בידים  יוצרים, 

לו  שיש  אדם  בן  ראיתי  לא  עוד   – בידים 

מוח בידים... 

(בחיוך):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

מבית  חלק  יהיו  הידים  שגם  צריך  "אבל 

המקדש". 

את  מבטאים  הם  הידים  כן,  הנ"ל: 

שהוא  וכפי  בעיניים,  רואה  אדם  הרוח, 

חשוב  כך  בעיניים.  יוצר  הוא  רואה 

יהודיות...  בעיניים  העיניים  את  לראות 

אני כתבתי ספר על אמנות ויהדות שאני 

גם  זה  את  לי  יש  לרבי,  אותו  לתת  רוצה 

באנגלית וגם בעברית, וכתבתי לרבי כאן 

העמוד  את  (ופתח  הקדשה  דברי  כמה 

הראשון של הספר, והגישו). 

רבה.  "תודה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

שגם  במכתב,  לך  שכתבתי  כפי  והעיקר 

מהצללים תעשה אומנות, ותהי' צללים 

ואור ביחד, אור גדול ביותר". 

על  ספרים   36 כתבתי  אני  הנ"ל: 

ע"י  יוצא  וזה  לראות",  "ללמוד   – חינוך 

מכון ווייצמן בישראל, ללמד את הילדים 

לא רק לדבר אלא גם לנסות ולראות את 

שפת הבורא – וירא כי טוב – לראות, אני 

שיסתכל  לרבי,  זה  את  להשאיר  רוצה 

בזה בהזדמנות (והגיש ספר באנגלית). 

רבה.  "תודה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

כפי  ביהדות,  עיקרי  ענין  שכתבתי,  וכפי 

עומדים  שאין  חנוכה,  בימי  שעושים 

חיל'.  אל  מחיל  'ילכו  אלא  אחד,  במצב 

בגאולה  בציון'  אלקים  'אל  מגיעים  ואז 

איך  תראה  ואז  והשלימה.  האמיתית 

בבית  המנורה  מדליק  הכהן  אהרן 

רבה,  הצלחה  נרות.  שבעה  של  המקדש; 

ויהי רצון – אמרו לי שתדליק בפומבי גם 

בלוס אנג'לס ובניו יורק, תהי' זה התחלה 

לכל  ואח"כ  הברית,  ארצות  לכל  טובה 

העולם כולו". 

הנ"ל: תודה רבה. 

"כשתכתוב  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ר"ד בחלוקת הדולרים 
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עוד ספר, אולי לא תשכח לשלוח לי גם 

"אני  (בחיוך):  והמשיך  אחד",  טופס  כן 

כך  אבל  הספרים,  בעד  משלם  אינני 

המחברים...  גם  והורגלו  הורגלתי  כבר 

הענינים",  כל  בעד  לך  ישלם  השי"ת 

ושאל:  הנ"ל  שהחזיק  הדגם  על  והצביע 

"זהו ג"כ בשבילי?". 

הרבי,  לכבוד  כזה  מכין  אני  הנ"ל: 

וגם  נרות  גם  זה  על  לשים  שאפשר 

שאני  יפה,  ויותר  גדול  יותר  פתילות, 

אשלח לו את זה בעוד חודש-חדשיים. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "תודה רבה". 

להדליק  שאפשר  מיוחד,  זה  הנ"ל: 

אותו. את הראשון אני שולח לרבי. 

בודאי  "אזי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

את  ינצלו  ואז  הבאה,  לחנוכה  ניפגש 

 – חודש  בעוד  לי  שתשלח  המנורה 

אפשר  ואי  חנוכה,  אחרי  כבר  יהי'  זה 

להדליק בכך...". 

לשנה  זה  את  אכין  אני  בסדר,  הנ"ל: 

הבאה אי"ה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א (בחיוך): "אבל 

תשלח לי קודם לזה!...". 

הנ"ל: כן, בהחלט. 

"בשורות  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

טובות, תמיד כל הימים". 

הנ"ל: תודה רבה. 

רבה  "תודה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

בפרסומי  הדלקה  ותהי'  הביקור,  בעד 

אליו  שנלוה  לא'  ופנה  רבה",  ניסא 

את  שהביא  להסרסור  "תודה  באומרו: 

מר לכאן. בשורות טובות", ונתן דולר לר' 

יעקב אגם באומרו: "זו לצדקה". 

הנ"ל: תודה. אני עושה הרבה בשביל 

הייתי  עכשיו  רבה.  ובשמחה  חב"ד, 

בחיפה לעזור להם. נסעתי באופן מיוחד 

אלף  מאה  להם  נתתי  מוצקין,  לקרית 

שקל, נתתי להם הגדה, גם לחב"ד בלוס 

אנג'לס עזרתי... 

כדרך  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

בני  שטבע  במדרש,  כתוב  ישראל,  בני 

הם  אזי   – אצבע  שכשנותנים  ישראל 

הק'  בידו  (והדגים  היד..."  כל  מבקשים 

בחיוך). 

אז  לתת  אפשר  אם  בשמחה,  הנ"ל: 

נותנים מה שאפשר. 

זה  "זהו,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

כך  אחר  אבל  האפשריות.  יתן  הקב"ה 

של  באופן  דוקא  שיהי'  הקב"ה  רצה 

בן  של  חפשית  בחירה  של  'ובחרת', 

לך  בחר  (קבע)  מי  יודע  אינני   – האדם. 

יודע  אתה  בודאי  אבל  'אגם',  השם  את 

כמה  שם  נמצאים  בפשטות,  שאגם 

שהם  היא,  הדגים  ומעלת  דגים,  וכמה 

החיים  ממקור  לפרוש  יכולים  אינם 

דוגמא  שזה  בתורה  כתוב  ולכן  שלהם, 

לבני ישראל, שיעקב וישראל וכל יוצאי 

אפשר  אי  דגים,  של  בטבע  הם  חלציהם 

חיינו  שהיא  כיון  מהתורה  יפרשו  שהם 

ואורך ימינו". 

בשבילי  ביותר  החשוב  הדבר  הנ"ל: 

שאני מנסה לעשות כל הזמן, זה לעשות 

רוח  על  בנוי  אומנתי,  צורתי  ביטוי 

ישראל. אני מאמין שלירושלים וישראל 

לתת  עוד  שיכולה  ביטוי  של  צורה  יש 

רק  זה  שעשיתי  מה  וכל  לעולם,  הרבה 

יצר  וזה  ישראל,  מרוח  טיפה  שלקחתי 

דבר גדול בעולם, אני מאמין שיש הרבה. 

"אני  (בחיוך):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

יהי',  למר  שלי  ברכה  ברכות.  לתת  רגיל 

עד  ובההישגים  בחלקו  שמח  יהי'  שלא 

עתה, אלא ישתדל ללכת מחיל אל חיל, 

ומתוך שמחה ובריאות הנכונה. בשורות 

השנה  לכל  ומאיר  שמח  וחנוכה  טובות, 

כולה". 
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לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 

●

לזכות 

הרה״ח רז בן שרה 

רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

ותניא מינה בת שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א


