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 ז' מרחשוון

  

רץ  ים באבז' חשוון מתחילרק  !נגמרו החגיםזהו... ז' חשוון... 
שהגשם  כדילבקש גשם,  ישראל

שגרים   עולים לרגלל עפריילא 
 ברוגע. לביתם להגיערחוק 

 אה... אז ז' חשוון זה  
 כזה עצוב! זה היום של יום 

 הירידה משיא הקדושה של בית
עד אז  .שגרההמקדש והחזרה ל

 עסוקים עדיין  ולםכ
 בענייני החג ונמצאים  

 באוירה השמחה       
 הזאת!             

אתן יודעות? ז' מרחשוון חל  
 לך!-תמיד בשבוע פרשת לך

! איך ז' מבינה אני פשוט לא
 לך?-קשור לפרשת לך חשוון

 התוכן שלהם והרי 
 בדיוק הפוך  
 אחד מהשני!

 

 לך מסופר  -בפרשת לך
מחרן  אברהם יוצא  איך

 ומגיע לארץ ישראל!

גומרים  ז' חשוון זהו היום בו
, לחוץ לארץ מארץ ישראל ללכת

  לך הולכים-ובפרשת לך
 !לארץ ישראל מחוץ לארץ

ות כולהוראה! מה אנחנו י =תורה 
,  לך-ללמוד מז' חשוון ומפרשת לך
 ??ואיך הם קשורים אחד לשני

 כדי להבין את התשובה, 
בין מצבם  ההבדל נסביר קודם את

של בני ישראל בבית המקדש, 
ו של כל אחד צב"לפני ה'", למ

 , רחוק משם.במקומו

 גדולה  בטח זו ירידה
 בבית   ישלעומת מה ש

 מרגישים  ממש  שםהמקדש, 
 שגם בטוחה אני אבל  את ה'!   
 ,  רחוקכשנמצאים     

 יש בזה יתרון       
 מאד גדול!             

 מו ההבדל בין שליח לבין זה כ
 דרך כלל עובד ב פועל פועל:
  שליחשלו, אך  של האדוןבמקום 

 למקום אחר!דווקא נשלח 

  הבדל:וד יש ע
הפועל עובד בשביל עצמו 

השליח ו .יקבלהכסף שובשביל 
בשביל   שליחותוממלא את 

 המשלח!!

 למרות שהשליח לא נמצא  אך 
מי ששלח אותו, דווקא עליו ליד 

 "!שלוחו של אדם כמותו" אומרים

 כך גם בבית המקדש, 
ת את ה' וליהנות בא לראו היהודי

. הוא מזיו השכינה, לספוג כוחות
נמצא פועל שקצת דומה לבעצם 

 ...במקום של האדון שלו

ועל מה וחושב יותר על עצמו 
 זה באמת יותר כיףשכיף לו... 

 מרגישים להיות בבית המקדש! 
   הרעהיצר , את ה'

   ...לא מפריע
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 !!לך-זה בדיוק קשור לפרשת לך

לך זה ציווי ללכת. הליכה  -לך
אמיתית זה כאשר עוברים 

 לדרגה חדשה לגמרי!

חוזרים , כשחשווןדווקא בז'  זא
 למלא שם את השליחות  לבית
בני ישראל  ולגרום לו נחת,של ה' 

 !!!של ה' שליחיםהופכים ל

הרצון מבז' חשוון אנחנו עוברים 
  לראות ולהרגיש את ה', שלנו

 !ה'והרצון של לביצוע השליחות 
 !!בוראל-נבראלשליח, מ-מפועל

 גם אברהם אבינו בהתחלה עבד 
שזו  הבין בשכלאת ה' כי הוא 

 שליחלא היה  ודהוא עאך , האמת

 לך" ה' -לךבציווי "
  לצאת מעצמו, לאברהםאמר 

שלו,  מהרצונותושלו מההרגלים 
, וללכת שלו ומהשכלמהמידות 

 הקב"ה! שאומרלעשות את מה 

ודווקא כך אברהם עלה לדרגה 
שליח  נעשה  חדשה לגמרי, הוא

 , והתאחד עם הקב"ה!של ה'

-אה! אז ז' מרחשוון ופרשת לך
תאימים אחד לשני! לך בדיוק מ

הולך לעשות רצון יהודי  שניהםב
 !שליח של ה'הופך להיות ', וה

   אזוואו!                         
 גם עכשיו כשאנחנו יוצאים             
 למלא והולכים מתקופת החגים          

 את רצון ה' ולהכניס אותו לכל פרט         
 בחיים שלנו, אנחנו בעצם הופכים        

 שליחים שלו?היות הל                      

ולכן ז' חשוון לא צריך  ! ןכ
לעורר בנו עצב! אלא להיפך,  

 שמחה גדולה!

 !ותשליח אנחנו נהיותעכשיו כי 

 גם בשליחות שלי  אז 
במוסקבה, דווקא כשאני עושה 
את מה שהרבי רוצה, דווקא אז 

אם אני  גם  –אני מחוברת איתו 
 נמצאת רחוק!

שלוחו של אדם כמותו!   רגע...
  דווקא בשליחות הרבי נמצא איתי

ם שלי נחשבים המעשים והמעשי
 זה הכי קרוב שיש!!!שלו! בעצם... 

 חודש  אה! הבנתי!! אז
 חשוון וכל השגרה הזאת זה  

 בדיוק מה שה' רוצה! שגם בסתם
 בסתם לימודים אנייום חול ו  
 כאןשאזכור את ה'!  
 אהפוך את  אני וקא דו  

 !שליהסביבה        

 ואהיה מוכנה לגאולה!!


