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 חשון תשמ"ו-מרקטעים משיחת הרבי בליל ז' 

 (513 – 506', עמ' )מתוך תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק א

 

 לטובת האחרון שבישראל 

  – א מיד אחר החג( )ול חשון - ראל בז' מרבארץ ישכללות הטעם דשאלת גשמים 

לרגל, לביתו לנהר פרת, שהוא מקום ישוב היותר רחוק  שעלהשבישראל כדי שיגיע האחרון "

 ... מירושלים, ולא יעצרנו הגשם"

 שבזה בא לידי ביטוי העניין דאהבת ישראל ואחדות ישראל:  

מבית המקדש ומירושלים )ששם היו במצב של אחדות(,   יוצאיםבני ישראל היו  –רי החג לאח

ד , איש איש למקומו, עוםר, למזרח למערב לצפון ולדירושליםלכל ד' רוחותיה של  ומתפזרים

 לנהר פרת, מקום ישוב היותר רחוק מירושלים. 

כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתפילת    תם של ישראל,אחדו ב כזה מודגשת  ואף על פי כן, גם במצ

"אחרון  חשון, שכל בני ישראל שבארץ ישראל דואגים עבור טובתו של -יב דליל ז' במרמער

גשמים ט"ו  נו הגשם, ועד כדי כך, שבגלל זה מאחרים כולם לשאול שלא יעצר שבישראל",

  !ימים אחר החג

 חיות? ו צורך מול נ 

 והגע עצמך: 

לקיומו של האדם, שכן על ידי ירידת גשמים צומחים   ותרצורך חיוני בישאלת גשמים היא 

ה מקבלים בני ישראל  תבואה ופירות בשדות וכרמים בכל גבולה של ארץ ישראל, וכתוצאה מז

שכן, מובן, שכדי שכל   ןומכיוו"לחם לבב אנוש יסעד".  ,לחם - , החל מהמזון העיקרים מזונאת 

ד אחר צורך לשאול גשמים מייש  – בעתו ובזמנו שראל שבארץ ישראל יקבלו את מזונםבני י

 ( ארץ הרים וצריכה לגשמים מיד אחר החג". לארץ ישראהחג, "לפי שהיא ) 

ע לביתו, "שלא יעצרנו הגשם"  עד שיגי ך, טובתו של "אחרון שבישראל" שלא ירדו גשמים  ולאיד

ב מהגשם... כלומר יתרט צורך חיוני הנוגע לקיומו, עניין של פיקוח נפש, כי אם, שלא אינה –

 בלבד.  נוחיותעניין של 

 ראל ואחדות ישראל,  מצד גודל העניין דאהבת ישואף על פי כן, 

)יהודי אחד שגר במקום ישוב היותר רחוק   "שבישראל"אחרון הרי טובתו הפרטית של 

  מירושלים(

   (בגשםבענין של נוחיות בלבד )שלא יתרטב 

 , עדי כדי כך, נוגעת לכלל

 כאשר מדובר אודות שאלת גשמים, שגם 

 , בני ישראל שבארץ ישראל כלל עדבר הנוג



   –ל נוחיות בלבד( )לא רק עניין ש  צורך חיוני ביותרולא עוד אלא שזהו  

 , ט"ו ימים אחר החגכל בני ישראל בארץ ישראל את "שאלת הגשמים"  אחריםמ

ביום אפילו  מהגשם  רטב  נוחיות, שלא יתכדי ש"אחרון שבישראל" יוכל להגיע לביתו בקלות וב 

 תו בדרך! להליכ האחרון

 ער שלי... צ הוא    – צער של השני  

   –חדור ברגש של אהבת ישראל ואחדות ישראל כדרוש   יכאשר יהוד

ספק בלבד( ש"אחרון שבישראל" שנמצא עדיין בדרך שקיימת אפשרות )אפילו על ה  וביודע הרי  

חשון, יום האחרון  -על הגשם שירטיבנו בשישה במריצטער תו בנהר פרת ולא הגיע לבי

  –רך להליכתו בד

מירידת  לא יתכן שיהנהו ,את שדותיו ותק שלהבירידת גשמים  גיש צורךיתכן שירלא 

 , ת שדותיוהגשמים שיצמיחו א 

 שהדבר יגרום צער ל"אחרון שבישראל"! כאשר יש מקום לחשש  

זו שלא    –נמצינו למדים עד כמה גדולה הדגשת העניין דאהבת ישראל ואחדות ישראל שבדבר  

ף על פי שוויתור בלבד שבגלל טובתו של "אחרון שבישראל" מוכן לוותר על הצרכים שלו, א

 כזה גורם לו צער,  

 ו חדור ברגש של אהבת ישראל ואחדות ישראל,  : בהיותאדרבה אלא

-ולא עוד אלא שירידת גשמים לפני ז' מר ,בירידת גשמים לפני ז' מר חשון אינו מרגיש צורך

- יגרמו א פילו על הספק בלבד( שגשמים אלו ידעו שקיימת אפשרות )אואותו, ביתצער חשון 

 נעימות ל"אחרון שבישראל"!

   דגש על אהבת ישראל למעשה: להתחיל את ימי החולין ב 

להוסיף שיש    –המעשה הוא העיקר"  "  –שה בפועל  ההוראה מכל האמור לעיל בנוגע למע

עד לאופן דאחדות ישראל, שזוהי תכלית השלימות דאהבת בעניין דאהבת ישראל, 

 .  ישראל

 ובפרטיות יותר:  

רי  דמכיוון שחודש תשרי "מרובה במועדות", החידוש מיוחד בעניין האחדות,  אין    –רי  בחודש תש

זדמנויות שבהם נפגשים רבים מישראל )עניין האחדות( בבית  וי הבמשך החודש ישנם ריב 

ה, דבר המוסיף עוד יותר בעניין  של חגיגיות ושמחבאווירה  –, וכל זה הכנסת ובבית המדרש

 ורצת את הגדרים, מחיצות והבדלות בין אחד לשני.  האחדות, מכיוון שהשמחה פ

חשון,  -חודש מרתחילים ימי החול דוממועדים, אמנם, לאחרי חודש תשרי, כשמסתיימים ימי ה

, ויתירה מזה: ", יש לזכורדרכיך"ו למקומו לעסקיו, "מעשיך" חד ואחד חוזרהרי למרות שכל א

מחה שאפפה את כל אחד ואחד מישראל במשך חודש להמשיך "לחיות" עם האחדות והש

 תשרי.  

   –חשון -אלת גשמים בארץ ישראל בז' מרתחלת שזה בא לידי ביטוי בה עניין ו

גודל והפלאת העניין  שנה כולה היא מתוך הדגשת  שהתחלת תקופת ימי החולין דכל ה  להורות

 השנה כולה.   על כלעל מנת להמשיך זאת  , אהבת ישראל ואחדות ישראלד


