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חייב אדם
לימי  הנה  יבוא  שנה,  בכל  כמו  אשר,  אמרתי,  אמור 
אשר  וכנראה  יחד.  ונשוחח  ונתראה  ושמח"ת  השמע"צ 
יכול להוציא לפועל  ולא  סיבות מסיבות שונות עכבוהו 

נסיעה זו.
וחבל, וכמרז"ל )ר"ה טז, ב( חייב אדם להקביל פני רבו 

ברגל. וראה בכסף משנה ברמב"ם הל' ת"ת פ"ה ה"ז.
נאמרו  טעמים  וכמה  בהנ"ל,  מקילין  שעתה  אף  והנה 

בזה, הנה עוד אחת יש בזה.
ואין  אומרים  שאנו  במה  הקושיא  הידוע  ע"פ  והוא 
ולראות ולהשתחות לפניך, דבשלמא  יכולים לעלות  אנו 
לעלות ולראות אי אפשר מפני היד כו' אבל ההשתחוואה 
כורעים  ואנחנו  כמו  ית'  לפניו  בכל מקום  להיות  אפשר 

ומשתחווים כו' ולמה צריך לזה ביהמ"ק דוקא.
א(  בהשתחוואה:  בחינות  ב'  יש  כי  הוא  ע"ז  והתירוץ 
השתחוואה חצונית שמשתחוה בגופו או, מדרגה נעלית 
תלוי  שזה  בפועל,  שבמעשה  חצונית,  בהשתחואה  יותר 
ב(  הקב"ה.  המלכים  מלכי  במלך  ימרוד  לא  בגופו, 
השתחואה פנימית שנעשה בבחי' ביטול רצונו מפני רצון 
השתחואת  וזהו  כלל,  אחר  וחפץ  רצון  לו  שאין  הקב"ה 
הראי'  ע"י  ישראל  מקבלים  היו  זו  והשתחואה  הנפש. 
ברגל בביהמ"ק. ומשחרב ביהמ"ק הגם שאין אנו יכולים 
להשתחוות עכ"פ נתפשטה קדושת הארה זו אפס קצהו 
התפלה  בשעת  והיינו  וביהמ"ד  ביהכ"נ  מעט  במקדש 
פ"ב   – הראשון   – שיר  מזמור  ד"ה  ברכה  פ'  )בלקו"ת 

בארוכה(.
והנה רואין אנו במוחש, אשר לבוא למדרגת בטל רצונך 
שכלך וכל כחות נפשך בלי סיוע – קשה מאד: כי בהכירו 
עצמו  רצון  שיבטל  מספיק  טעם  ימצא  לא  עצמו,  ערך 
מכל וכל. ואדרבה, אם יתקרב לידי הכרה והחלטה שצריך 
הוא לבטל רצון עצמו, הרי איש שבא להחלטה כזו ה"ה 
ירא שמים במדרי' חשובה, וא"כ שוב אינו מובן למה אין 
לו לסמוך על החלטות שכלו ורצונו. והעצה היעוצה היא 
שיבקש עזר מאדם כזה שמודה הוא בו שעומד למעלה 
שאז  אלה,  בענינים  ח"ו  פניות  לו  ואין  הוא,  ממדריגתו 
בטח ישמע לפקודתו מה שיורהו בדרכי עבודת ה'. והזמן 
שהי'  כמו  דוגמא  וע"ד  רגלים  בשלש  הוא  לזה  המסוגל 

בזמן שביהמ"ק הי' קיים. והאריכות בזה אך למותר.
ויהי רצון שימלא ע"י מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, 
אתו  שיתראה  ועד  בכתיבה  להביא  שאפשר  מה  עכ"פ 

פא"פ.
)אג"ק ב, רנד(



תכלית השלימות דחב"ד )"לב לדעת ועינים 
פנימיות  בלימוד  לשמוע"(,  ואזנים  לראות 
התורה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 
נוסף על לימוד פנימיות התורה של אדמו"ר 
שכל  שלפנ"ז,  והנשיאים  נ"ע  )מהורש"ב( 
נשיא הוא ממלא מקומו של הנשיא שלפניו 
שמציאותו נמצאת אצלו בגלוי, כך שישנם 
בגלוי כל השמונה דורות של נשיאי חב"ד10: 
מו"ח  כ"ק  הוא  שלו  שהנשיא  זה  דורנו 
נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  של  דורו  אדמו"ר, 
הצ"צ,  דורו של  אדמו"ר מהר"ש,  דורו של 
דורו של אדמו"ר האמצעי, דורו של רבינו 
ודורו של  דורו של המגיד  גם  וכולל  הזקן, 
ואחד  אחד  מכל  תורה  ושומעים  הבעש"ט, 
שבעת  אודות  הידוע  הסיפור  ע"ד   – מהם 
התורות ששמעו מהבעש"ט בגן־עדן11, אשר 

תורות אלו נמסרו לכאו"א מאתנו12.

)"תומכי  התמימות  ענין  נעשה  ועי"ז 
בחלקו  וגם  בעצמו,  והשלימות  תמימים"( 
בעולם – כמרומז בענינו של יום חמשה עשר 

בחודש שבו "קיימא סיהרא באשלמותא":

כיון ש"ישראל מונין ללבנה"13 לפי ש"דומין 
ללבנה"14, הרי מובן שכשם שבט"ו בחודש 
)בגשמיות  באשלמותא"  סיהרא  "קיימא 
כפשוטו(, כך הוא גם בהנמשל, שמורה על 
כאו"א  אצל  "אשלמותא"  של  ומצב  מעמד 
לקטני־ עד  וטף,  נשים  אנשים  מישראל, 

קטנים.

10 ( להעיר, ש"נשיא" ר"ת "ניצוצו של יעקב אבינו" )קה"י מע' 
הדברים  ואם   ,)137 ע'  ח"ל  בלקו"ש  )נסמן  תורה  שענינו  רבי(, 
אמורים בנוגע לכל נשיא, עאכו"כ שכן הוא בנוגע לנשיאי חב"ד, 
בפשטות הוא  שהרי תוכן הענין דחב"ד )ר"ת חכמה בינה דעת( 

לימוד התורה.
בהוספות  כש"ט  )ראה  תרנ"ב  תבוא,  כי  פ'  הש"ק  ביום   ) 11

סתי"ט ואילך. וש"נ(.
12 ( וכאשר כל אי מאתנו לומד וחוזר תורה שנאמרה בג"ע, הרי 
כיון שעי"ז "שפתותיו דובבות" בהמקום שבו נמצא )ראה יבמות 
תראה  "עולמך  בבחינת  זה  הרי   – בגן־עדן  ובנדו"ד  רע"א(,  צז, 
בחייך" )ברכות יז, א(, היינו, שישנו הענין דג"ע בעוה"ז הגשמי, 
ועוה"ז הגשמי נעשה במעמד ומצב דג"ע, ואדרבה, בהוספה שלא 
בערך, כי, מציאותו של ג"ע כפי שהוא עכשיו הוא רק מקום וזמן 
בעוה"ז,  ומתגלה  נמשך  ג"ע  כאשר  משא"כ  התורה,  לימוד  של 
ה"ז באופן ש"עולמך תראה בחייך", שעי"ז נעשה האדם חי )ע"ד 
גוף  של  נפלא"  ב"יחוד  בגשמיות,  גם  יחי'"(•  באמונתו  "וצדיק 
בריא ונשמה בריאה, וכולל גם חלקו בעולם באופן של בריאות, 
)ע"ד  השלימות  דתכלית  ומצב  במעמד  נמצא  העולם  שכל  עד 

הענין ד"קיימא סיהרא באשלמותא"(.
•( ויש לומר שהתי"ו ד"תראה" הוא גם ר"ת "תחי'".

13 ( סוכה כט, א.
סע"ב  ד,  בראשית  אוה"ת  ג.  פ"ו,  ב"ר  שם.  סוכה  ראה   ) 14

ואילך. ועוד.

בכך  מתבטאת  יהודי  של  השלימות  והרי 
שיש בו הענין דמשיח15, והוא נמצא במעמד 
במעמד  שנמצא  עי"ז   – משיח  של  ומצב 
כוכב  "דרך  )כמ"ש16  "כוכב"  של  ומצב 
על  גם  וקאי  משיח17,  על  דקאי  מיעקב", 
כאו"א מישראל18(, שתיבה זו מורכבת משני 
חלקים – "כו־כב"; כ"ו – הגימטריא דשם הוי', 
אותיות  כ"ב  ע"י  התחתון  בעוה"ז  שנמשך 
התורה )כמאמר2 "אסתכל באורייתא וברא 
)כ"ו  אלו  ענינים  ששני  ובאופן  עלמא"(, 
וכ"ב( נעשים תיבה ומציאות אחת ויחידה, 
ועד למציאות האחדות של הקב"ה כפי שהיא 
בגלוי אצל כאו"א מישראל – ישראל וקוב"ה 
כולא חד, ע"י אורייתאי19, כולל ובמיוחד – 
פנימיות התורה, שעומדת ביניהם ומחברת 
אותם, כיון שעל ידה נעשה "יחוד נפלא" בין 

השכל המשכיל והמושכל20.
ועוד זאת:

ושייכת  קשורה  בחודש  דט"ו  השלימות 
המלך21,  שלמה  בזמן  שהיתה  להשלימות 
שאז נתקיים אמיתית הענין ד"פדה בשלום 
ודוגמת השלימות שתהי'  גו"22, מעין  נפשי 
לעתיד לבוא )כמבואר בארוכה בדרושי פדה 
בשלום בשערי תשובה23( – שענין זה נעשה 
כלומר,  עמדי"44,  היו  ש"ברבים  )"כי"( 
דהעולם  ה"רבים"  שבחינת  שפעלו  עי"ז 
)ועם  מישראל  כאו"א  עם  "עמדי",  תהי' 
כלל ישראל(, עד כדי כך שבחינת ה"רבים" 
כאו"א  של  לעבודתו  סיוע  נעשית  עצמה 

מישראל.
השלימות  ענין  פועל  שיהודי  מובן  ומזה 
והתמימות בחלקו בעולם ועי"ז בכל העולם 
כולו,  העולם  בכל  ומראה  שמודיע   – כולו 
ויתירה מזה, שאינו צריך להודיע ולהראות, 
כיון שהעולם מצד עצמו, בעצם קיומו ואופן 
מציאותו, "אומר" ו"מודיע" ב"קול גדול ולא 
יסף"24 )כפי שהי' בעת מתן־תורה"25(, שכל 

15 ( ראה מאור עינים ס"פ פינחס.
16 ( בלק כד, יז.

17 ( ירושלמי תענית פ"ד ה"ה.
18 ( ירושלמי מע"ש ספ"ד.

19 ( ראה זח"ג עג, א.
20 ( תניא פ"ה )ט, ב(.

21 ( שמו"ר שבהערה 3.
22 ( תהלים נה, יט.

23 ( ח"א נה, ג ואילך.
 1092 ע'  ח"ד  לקו"ש  פל"ו.  תניא  וראה  יט.  ה,  ואתחנן   ) 24

ואילך.
הכח  אז  ניתן  מ"מ,  בלבד,  אחת  פעם  הי'  שמ"ת  דאע"פ   ) 25

שנמצא  האלקי  הפועל  כח  היא  מציאותו 
באופן גלוי בהנפעל26.

הענינים  בכל  תהי'  זו  ותמימות  ושלימות 
המדבר,  במין  רק  לא  היינו,  שבעולם, 
ואדרבה,  ודומם,  גם במין החי, צומח  אלא 
– כי,  בעיקר בנוגע לחלק הדומם שבעולם 
ע"פ הידוע27 שכל הגבוה גבוה ביותר נופל 
גם  הוא  שעד"ז  מובן,  יותר,  מטה  למטה 
שאצל  מלמטלמ"ע,  העלי'  לתנועת  בנוגע 
המטה ביותר העלי' היא ביתר שאת וביתר 
עוז, דכל ה"מטה מטה ביותר" עולה ל"גבוה 
גו'  גבוה  מעל  ל"גבוה  עד  ביותר",  גבוה 
האמיתי,  ל"גבוה"  עד  עליהם"28,  וגבוהים 
 – מזה  ולמעלה  א"ס,  ומהות  עצמות  שזהו 
עצמות ומהות כפי שהוא למעלה מכל מיני 
שהוא  כפי  ומהות  לעצמות  ועד  תוארים, 

במקומו.
תומכי  ישיבת  שהתייסדות  האמור  וע"פ 
תמימים קשורה עם ביאת המשיח – יובן גם 
הקשר והשייכות דהתייסדות הישיבה בט"ו 
אלול עם החתונה דכ"ק מו"ח אדמו"ר בי"ג 

אלול )כנ"ל ס"ב(:
ימות  עם  קשור  הנישואין  ענין  כללות 
– כדאיתא במדרשו29 "העולם הזה  המשיח 
)החל מיציאת מצרים( אירוסין היו . . לימות 
המשיח יהיו נישואין", שאז יהיו ה"נישואין" 
הקב"ה,  עם  ישראל(  )וכלל  מבנ"י  דכאו"א 
ועד עם עצמותו ומהותו ית', באופן ש"והיו 

לבשר אחד"30.
השמחה  בענין  גם  מתבטאת  זו  ושייכות 
גדולה  הכי  שהשמחה  לעיל31  כמוזכר   –

שלאח"ז,  הרגעים  וכל  הימים  וכל  החדשים  וכל  השנים  כל  על 
בעיניך  יהיו  יום  "בכל  טז(  כו,  תבוא  )פרש"י  התורה  וכציורי 
חדשים" ממש, ובזה גופא – אין הכוונה שבמשך כ"ד שעות היום 
נשאר האדם באותו מעמד ומצב )ורק ביום שלאח"ז נעשה בעיניו 
כיון  "יהיו בעיניך חדשים",  רגע דהיום  "חדשים"(, אלא, שבכל 

שבכל רגע ורגע צ"ל הליכה מדרגא לדרגא כו'.
מתוך  הכלי  לפועל  "שהכיר  להמגיד  בנוגע  שמצינו  ע"ד   ) 26
היינו,  ספכ"ז(,  האמונה  )שער  כו'"  א'  בעין  סומא  שהי'  הכלי 
שהכיר את כח הפועל בנפעל גם בנוגע להפרטים שבדבר, אפילו 
כזה  חסרון  כי  אם  חסרון,  של  ענין  לכאורה  הי'  הפרט  כאשר 
שנקרא בשם "סגי נהור", ואפילו החסרון באופן זה לא הי' אלא 

בעינו אחת.
יביאו לבוש  27 ( ראה בארוכה שערי אורה שער הפורים ד"ה 

מלכות פי"ב ואילך, פל"ב ואילך.
28 ( קהלת ה, ז. וראה ספר הליקוטים )דא"ח להצ"צ( ערך גבוה 

)ע' נג ואילך(. וש"נ.
29 ( שמו"ר ספט"ו.
30 ( בראשית ב, כד.

31 ( שיחת י"ג אלול שנה זו בתחלתה )התוועדויות תנש"א ח"ד 

 – התמימים  תלמידי  של  התפקיד 
התמימות  ענין  פעולת  על  שנוסף 
עניין  לפעול  הם  צריכים  בעצמם, 
שלהם,  הסביבה  בכל  גם  התמימות 
דתלמידי  העיקריים  שמהענינים  כיון 
"נרות  להיות  שצריכים  התמימים 
בתכלית  "להאיר"  ועד  להאיר", 
שגם  שפועלים  זה  על־ידי  השלימות, 
יהיו  שלהם  והמושפעים  התלמידים 
שהם  אופן  באותו  להאיר"  "נרות 
השפיעו עליהם, והיינו )בסגנון אחר, 
ואחד  אחד  שכל  הענין(,  אותו  אבל 
מהמושפעים יפעול בהד' אמות שלו, 
בביתו הפרטי, אצל בני ביתו, ובחלקו 
תומכי  ישיבת  מעין  שיהי'   – בעולם 

תמימים.
בשיחה  כמבואר   – ועיקר  ועוד 
הידועה של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 
תמימים1,  תומכי  לתלמידי  נ"ע 
בית  "חיילי  הם  הישיבה  שתלמידי 
ומצב  המעמד  את  שמנצחים  דוד" 
ופועלים  משיחך",  עקבות  ד"חרפו 
ואמן",  ד"אמן  באופן  המשיח  ביאת 
מזמור  וחותם  בסיום  הכתוב  כלשון 

פ"ט בתהלים2.
"חרפו  הלשון  בדיוק  להוסיף  ויש 
מרומז  שבזה   – משיחך("  )עקבות 
שמשנים ומהפכים את הענין הבלתי־
למעליותא,  חריפות  של  לעניין  רצוי 

חריפות בתורה.
ועוד זאת, שבלשון "חרפו" נרמזת גם 
כללות העבודה דבירור וזיכוך העולם 
)מספרי  בחסידות  המבואר  על־פי   –
דמעשינו  הענין  שכללות  קבלה(3 
ניצוצין  רפ"ח  בירור  הוא  ועבודתינו 
הבירור  על־ידי  אשר  למטה,  שנפלו 
ומצב  למעמד  הניצוצין  מתעלים 
נעלה יותר מכפי שהיו קודם הנפילה 

)שבגללה הוצרך להיות הבירור(.
אורו  מתגלה  הבירורים  כל  ובגמר 

ח"ד  בלקו"ד  נדפסה   – תרס"א  שמח"ת  שיחת   ) 1
תשפז, ב ואילך. ועוד.

2 ( ופסוק זה מהוה ההכנה למזמור צדי"ק של "נעים 
זמירות ישראל", השייך לשנה זו.

על  אדה"ז  מאמרי  ואילך.  ב  כז,  וישב  תו"א  ראה   ) 3
ע'  שם  ובהנסמן  בתחילתו,  בראשית  התורה  פרשיות 

תכו.

שכתוב4  במה  כמרומז   – משיח  של 
"ורוח אלקים מרחפת על פני המים" 
)ששורש תיבת "מרחפת" הם האותיות 
ר' ח' פ', שרומזות על רפ"ח הניצוצין(, 
ואיתא במדרש5 "זה רוחו )אורו6( של 

מלך המשיח".
על־ידי  במיוחד  נעשה  זה  וענין 
זה  – שלימוד  פנימיות התורה  לימוד 
הוא החידוש בישיבת תומכי תמימים:
גילוי פנימיות התורה הוא ענין גילוי 
המשיח ברוחניות, כידוע דברי הצמח־
מהר"ש  שאדמו"ר  אלא  בזה7.  צדק 
גילוי  שיהי'  שרוצים  זה,  על  לו  אמר 
משיח בפשטות, ועל־ידי זה פעל את 
גם  הותחל  ומיד  שתיכף   – כו'  הדבר 
של  התורה  אמירת  באופן  זה  ענין 

הצמח־צדק בכלל.
כל  היו  שבודאי  שכיון  לומר,  ויש 
עניניו של הצ"צ באופן דהולך ומוסיף 
ואור, הרי גם ענין הנ"ל לא הי' בתחלת 
)בעיקר(  אם  כי  הצ"צ,  של  נשיאותו 

בהמשך הנשיאות שלו.
עי"ז  יותר  עוד  ניתוסף  ובזה 
הוסיפו  הנשיאים שלאחריו  שהרביים 
ביאור בתורתו, וביאור כזה שכלל גם 
לחדש"8,  הענין ד"תלמיד ותיק עתיד 
ותיק"  שה"תלמיד  בנדו"ד  ועאכו"כ 
ולפנ"ז  נ"ע,  )מהודש"ב(  אדמו"ר  הי' 
אדמו"ר מהר"ש )שענינו "מלכתחילה 
לו  שהיו  זה  הוא  שהוא  ַאריבער"9(, 
הצ"צ,  עם  האמורים  דברים  חילופי 
והוא  מקומו,  ממלא  נעשה  ולאח"ז 
וביתר  בתוספת   – זה  ומסר  המשיך 
מקומו,  לממלא   – עוז  וביתר  שאת 
מסר  והוא  נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר 
נשיא  מקומו,  ממלא  יחידו  לבנו  זה 

דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר.
ובפרט לאחרי שעברו ארבעים שנה, 

4 ( בראשית א, ב.
5 ( ב"ר פ"ב, ד. פ"ח, א.

לוי"צ  תפארת   – מנחם  תורת  וראה  ב.  לד,  זח"ג   ) 6
ויקרא ע' נג.

7 ( ראה תורת מנחם – התוועדויות ח"א ס"ע 18. ס"ע 
141. לקו"ש ח"ו ע' 80 הערה 70. ועוד.

8 ( ראה מגילה יט, ב. הנסמן בלקו"ש חי"ט ע' 252.
ע"י  ח"א  מהוריי"צ  אדמו"ר  אגרות־קודש  ראה   ) 9

תריז.
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היא דוקא שמחת חתן וכלה, כפי שרואים 
נערכו  כיצד  גם  שיודעים  וכפי  במוחש, 
הי'  וכיצד  אדמו"ר,  מו"ח  דכ"ק  הנישואין 
וזהו  אז ה"גילוי" של אביו )אדמו"ר נ"ע(; 
כמ"ש32   – המשיח  בימות  מהחידושים  גם 
"אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה", לעתיד 

לבוא דוקא.
וענין זה מודגש ביותר בשייכות להחתונה 
– כיון  של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
שהחלק השני33 של שמו הוא "יצחק", ע"ש 

הצחוק והשמחה34.
נעשה  ד"אז"  שהענין  להוסיף,  ויש 
אנו  נמצאים  שהרי   – עכשיו  ומיד  תיכף 
שמונה(  בגימטריא  )"אז"  השמיני  בדור 
ישנה  שאז  ס"ד(,  )כנ"ל  חב"ד  דנשיאי 
השלימות דכללות מעשינו ועבודתינו בכל 
הדורות"35, כך שאין זה "אז" בלשון עתיד, 
הוה36,  של  ענין  זהו  אלא  לבוא,  שעתיד 
שחוק  "ימלא  ומיד  תיכף  נעשה  ובמילא 
מישראל  שכאו"א  רנה",  ולשוננו  פינו 
ומלכתחילה  גדולה,  הכי  בשמחה  נמצא 
מצינו  הרי  היתכן?!  לשאלה:  מקום  אין 
גלוי  באופן  )שנתפרשו  תנאים  בגמרא37 
ההנהגה  מותרת  מתי  ההלכה(  כדרישת 
ד"ימלא שחוק פינו" – כיון שתיכף ומיד בא 
משיח צדקנו, כך שה"אז" נעשה ענין של 
הוה, ומיד לאח"ז נעשה גם ענין של עבר, 

כשכבר היתה התחלת הגאולה.
עם  שקשור  הנישואין  ענין  וכאמור, 
י"ג   – אלול  י"ג  ביום  נעשה  הגאולה 
הנישואין  ענין  )ע"ד  "אחד"  בגימטריא 
באופן ד"והיו לבשר אחד"(, והמשכו ביום 
הש"ק י"ד אלול, שכולל כל הענינים דש"ק, 
ועאכו"כ ענינו העיקרי – "יום שכולו שבת 
ומיד  ותיכף  העולמים"38,  לחיי  ומנוחה 
לאח"ז בא "יום השלישי )ט"ו אלול, שבו( 
יקימנו ונחי' לפניו"39, שענין זה נפעל בגלוי 

ע' 219(.
32 ( תהלים קכו, ב. וראה ברכות לא, א.

33 ( שהוא גם סיום וחותם כללות השם, שהתחלתו "יוסף", 
כיון ששניהם יחד נעשים שם אחד ויחיד )ראה בארוכה שיחת 

יו"ד אלול שנה זו ס"ה )התוועדויות תנש"א ח"ד ע' 210((.
34 ( ראה וירא כא, ג־ו.

מישראל  דכאו"א  ועבודתינו  גם שלימות מעשינו  כולל   ) 35
מהקב"ה,  שמקבל  טובות  ושנים  ימים  האריכות  משך  בכל 
"מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה", עד "והיו ימיו מאה 
ועשרים שנה" )בראשית ו, ג(, שזהו שלימות הימים, ולא עוד, 
מאה   – זו  משלימות  למעלה  שלימות  ניתוסף  שלאח"ז  אלא 
)וישלח לה, כח(, שמו השני של  יצחק"  ושמונים שנה, כ"ימי 

כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
)ראה  בשביעית"  ד"גאולה  הענין  שישנו  לאחרי  ובפרט   ) 36
מגילה יז, ב( – כפי שאמרנו זה־עתה בתפלת העמידה דערבית, 

ועד"ז בתפלת מנחה שלפנ"ז, ותפלת שחרית שלפנ"ז.
37 ( ברכות שם. וראה גיטין ז, א. טושו"ע או"ח סתק"ס.

38 ( תמיד בסופה.
39 ( הושע ו, ב.

התייסדות  ע"י  ובפשטות 
תמימים,  תומכי  ישיבת 

כנ"ל בארוכה.
הענין  נעשה  זה  וענין 
כולה  השנה  דכל  העיקרי 
"קיימא  זה  שביום  כיון   –
של  באשלמותא"  סיהרא 
כל  את  שכולל  החודש 
החשבון  ע"י  כולה,  השנה 
לכל  בנוגע  וההכנה  צדק40 
ר"ת  אלול,  חודש   – השנה 
לי"42,  ודודי  לדודי  "אני41 
יהודי  כל  מוכן  עומד  שאז 

היא  )"אני"(  ומצב שכל מציאותו  במעמד 
"לדודי", ועי"ז פועל גם למעלה – ש"דודי" 
נעשה "לי", ובמעמד ומצב זה עומד יהודי 
וההשפעה  )בכח  כולה  השנה  כל  במשך 
השנה  שכל  כך  אלול(,  דחודש  וההוראות 
אלול  דחודש  ומצב  במעמד  היא  כולה 
)"ַאן אלול'דיקער יָאר"(, ובאופן כזה פועל 
גם בעולם – שכל העולם יתקשר וישתנה 

ויתעלה למעמד ומצב ד"אלול".
המורם מכל הנ"ל בנוגע לפועל:

ישיבת  של  התייסדותה  ביום  בעמדנו 
תומכי תמימים, התייסדות שאירעה אמנם 
כוונה  מתוך  אבל  מסויים,  ובמקום  בעיר 
ההתייסדות(  בתחילת  תיכף  )שנתגלתה 
להאיר",  "נרות  יהיו  הישיבה  שתלמידי 
ד"חרפו  בהזמן  דוקא  יהי'  הגילוי  ושעיקר 
הענין  את  שיפעלו  כדי  משיחך",  עקבות 
דבירור  שזהו"ע  למעליותא,  ד"חרפו" 
הרפ"ח ניצוצין, שעי"ז מביאים את הגאולה 
 – בארוכה(  )כנ"ל  והשלימה  האמיתית 
עושים את כאו"א מכם "שליח" לפעול בכל 
הענינים האמורים לעיל, לפרסם בכל מקום 
שכאו"א  זו,  תקופה  של  השליחות  ע"ד 

כלל  ושל  מישראל  כאו"א  של  צדקתו  על  גם  שמורה   ) 40
ישראל, כיון שהשנה היתה אצלם מלאה בעניני תומ"צ, תורה, 
עבודה וגמילות חסדים – "חוט המשולש", שמורה על "חוזק" 

ו"חזקה", וקיום נצחי.
41 ( שה"ש ו, ג ובשעה"פ עה"פ. ועוד.

החל   – אלול  חודש  של  ענינו  מורכב  אלו  תיבות  ומד'   ) 42
שבו  אלול•,  מר"ח  ועאכו"כ  אלול,  חודש  מברכים  משבת 
היודי"ן  בד'  המרומזים  האחרונים  יום  ארבעים  מתחילים 
)ד"ה  רסתקפ"א  או"ח  )ב"ח  לי"  ודודי  לדודי  ד"אני  שבס"ת 
והעבירו((, עליהם נאמר "מה הראשונים ברצון אף•• האחרונים 
ברצון" )פרש"י עקב ט, יח(, שסיומם וחותמם ביוהכ"פ, "אחת 
חתימה  וגמר  טובה,  וחתימה  הכתיבה  נשלמת  שבו  בשנה", 

טובה, ופתקא טבא כו'.
•( ב' הימים דר"ח – שזהו"ע ד"בראשי חדשיכם" לשון רבים 

)זח"ג רמח, א. וראה אוה"ת פינחס ע' א'קסה ואילך(.
בתוקף  הוא  ברצון"(  האחרונים  )"אף  זה  שריבוי  ובאופן   )••
יותר  נעלה  באופן  היינו,  הריבוי,  בא  שעליו  מהענין  יותר 
עה"פ  )קה"ר(  מאחז"ל  ע"ד   – הראשונים  ימים  מארבעים 
באף  שלמדתי  "חכמה  לי",  עמדה  חכמתי  "אף  ט(  ב,  )קהלת 

עמדה לי" )ראה לקו"ת ויקרא ה, ד. ובכ"מ(.

"נר  להיות  צריך  מישראל 
את  ולגמור  לסיים  להאיר", 
עקבות  ד"חרפו  התקופה 
משיחך", ולהביא תיכף ומיד 
גאולה האמיתית והשלימה.

על  כאו"א  יקח  ובודאי 
 – השליחות  את  עצמו 
הפרטי  מביתו  לעשות 
תומכי  ישיבת  ודוגמת  מעין 
תמימים )כנ"ל(, והיינו, ע"ד 
בארוכה43  פעם  המדובר 
בית  צ"ל  יהודי  בית  שכל 
של גמילות־חסדים, בית של 
יותר  ובית של תפלה, כך בפרטיות  תורה 
הענינים  יותר  מפורשים  שבו  בענין  )או 
ודוגמת  מעין  )גם(  בית  כל  צ"ל  הנ"ל(, 
כפי שרואים אצל  ישיבת תומכי תמימים, 
כל אלה הנמצאים שם וכל אלה שזכו לקבל 
במיוחד,  בתורה  ולימוד  בכלל,  לימוד  שם 
בפרטי־פרטיות  התורה  בפנימיות  ולימוד 

וביחוד־שביחוד.
ויש להוסיף גם הקשר לענין של נישואין, 
תמימים  תומכי  ישיבת  כבהתייסדות 
מו"ח  כ"ק  נישואי  עם  קשורה  שהיתה 
גם  כיון שהדיבור עכשיו קשור   – אדמו"ר 
עכשיו44,  הנערכים  בפשטות  נישואין  עם 
הקשורים עם קיום היעוד45 "מהרה ישמע 
כו' בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון 
וגו'" )כל  וקול שמחה קול חתן וקול כלה 
בנוסח  שאומרים  כפי  קולות46(,  החמשה 
השבע  על  שנוסף  ]ובפרט  ברכות  השבע 
ואומרים  חוזרים  הנישואין,  בשעת  ברכות 
 – המשתה  ימי  שבעת  בכל  ברכות  שבע 
כש"באו47 פנים חדשות"48[, שבהן מברכים 
ועל  בהסעודה,  המסובים  בנ"י  כל  את 
ידיהם נמשכות הברכות בכל העולם כולו, 
ובנדו"ד,  ההוא,  שבדור  מבנ"י  מתחיל 
ד"יוסף"  באופן  גם  היא  הברכות  המשכת 
ובאופן ד"יצחק" )ב' שמותיו של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר(.
)התוועדויות תנש"א ח"ד ע' 244 ואילך(

43 ( ראה גם לקו"ש חל"ו ע' 130, ובהנסמן שם בהערה 75.
44 ( ובודאי יתקיימו עוד ענינים של חתונות ושמחת נישואין, 
ועאכו"כ  נישואין שכבר התקיימו,  ימי המשתה של  הן שבעת 

נישואין עצמם.
45 ( ע"פ ירמי' לג, יו"ד־יא.

46 ( ברכות ו, ב.
ז, סע"ב. רמב"ם הל' ברכות פ"ב ה"י. טושו"ע  47 ( כתובות 

אה"ע סס"ב ס"ז.
48 ( כולל גם עיקר הענין ד"פנים חדשות" – שכל יהודי נעשה 
בבחינת "פנים חדשות" לגבי מעמדו ומצבו ברגע שלפנ"ז, שכן, 
מאחר שניתוסף אצלו עוד רגע, הרי הוא נעשה "נר להאיר" עוד 
יותר מכפי שהי' עד אז, ובמילא נעשית אצלו "פנים חדשות", 

עד ל"פנים חדשות" ממש.
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דעת תחתון
מנחם מענדל אמיתי

שלֹומֹו המלך
קרני הבוקר הראשונות שחדרו למי-המעמקים העירו באחת את 
שלמה. הוא אפילו לא היה צריך לפקוח את עפעפיו כי לשלמה - 
כמו ליתר הסלמונים הנורבגים - פשוט אין עפעפיים. הוא ציחצח 
את שיניו באלמוג סמוך ושחה במהירות ל'פיש שול' כדי לתפוס את 
כבר  הוא  בערב  נרגש,  היה  המנין הראשון של פרק-שירה. שלמה 
יחשב כבוגר ויוכל לצאת למסע משלו ולבנות את חייו. שבועות על 
שבועות הוא לומד את רזי 'מסע-ההישרדות' אצל המאסטר-סלמון 
הזקן שקצה סנפירו גדום וקשקשיו מצולקים זכר למסעותיו. ימים 
על ימים הוא מתאמן בסוגי שחיה ומאמץ תובנות וגישות שיעזרו לו 

לצלוח את משימת חייו - לשחות נגד הזרם. והנה זה קורה.
שלמה הספיק את המנין בדיוק כשהחזן התחיל "ִלְוָיַתן אֹוֵמר: הֹודּו 
ַלה' ִּכי טֹוב" )שזה בערך כמו "ברכו" על היבשה( והרהורים וזכרונות 
תקפו אותו. הוא נזכר בלידתו, לפני 7 שבועות, בין 300 אחיו. אבא 
אז העיף בו מבט חטוף-עסוק, קרא לו 'נמו' והמשיך לקריאת שמו 
והוא  באוקיינוס  זרמו  רבים  מים  היום  ועד  מאז  הבא.  הדגיג  של 
הספיק לנדוד בו, לחזור בתשובה, לשנות את השם לשלמה ולהבין 
שיש תכלית בחיים - מזון, בת זוג ומטרה אי-שם בערוץ הנחל בו 

נולד.
חלף היום ושלמה יצא לדרך. נרגש וקצת מתוח ומשנן את כללי 
המסע. המילים האחרונות שלחש לו בסוד מורו הקשיש טרדו את 
מנוחתו. הוא דיבר על אתגר אחר, לא רשמי ולא פיזי שרק סלמון 

קשוח צריך לדעת. כאבותיו הסלמונים הראשונים.
הדרך זרמה על מי מנוחות - וחוץ מלהקת טונה אדירה שכמעט 
וקיפדה בטעות את חייו ליד האי סבאלּברד - המצב היה בשליטה 

מלאה. האתגר הסלמוני הידוע הגיע. כולם הכינו אותו לזה.
ערוץ הנחל הארוך במבואה של גרינלנד היה שוצף וזועף, שלמה 
הסתער קדימה נגד הזרם, בסנפיריו בערו עשרות התרגילים עליהם 
הצפויות:  והסכנות  המדויקות  ההוראות  צפו  עיניו  ומול  התאמן 
לשחות בדילוגים ולהשמר. כלבים טורפים מחכים על גדות הנחל 
לא שורדים את   10% עורגים לבשרו במעלה הערוץ.  קוטב  ודובי 

קטע הדרך הזה.
רק כשהגיע לאגן הנחל בשלום יכל סוף סוף לבעבע לרווחה ולנוח 
מעמל הדרך. אבל לא, האתגר האמיתי עוד לפניו. האתגר הלא-ידוע 

אותו לחש לו מורו.
•

הוא  ונעים  זורם  הכי  שהדבר  יודע  מהביצה  שבקע  סלמון  כל 
ושחרור  ביטחון,  סופי,  אין  סחף  הלהקה.  אחרי  המשיכה הטבעית 
מדאגות וממטרות. אבל סלמונים קשוחים יודעים שזה בדיוק האויב 
רוב  סלמונים,  של  להקה  ופוגש  למטרתו  שנודד  סלמון  הגדול. 
הסיכויים שהוא נגרר אחריהם באופן לא רצוני וסוגר את הקריירה. 

נסחפת, הפכת לחלק מהלהקה. ללא שם ללא זהות, ללא כיוון, חלק 
ממליוני פריטים מובלים בעיוורון.

ופתאום שלמה קולט מולו, לא פחות ולא יותר, את להקת משפחתו 
יודע לזהות לפי הקו המפורסם לאורך הזנב - אחיו,  - אותם הוא 

אחיותיו ובני דודיו. אוי לא! זה הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו.
בסנפירי  הזאת  המלחיצה  התחושה  את  להרגיש  מתחיל  שלמה 
הצד, תחושת המשיכה. לא, לא! אני לא נסחף! מאבק אדירים החל 

להתחולל בתוכו בין חזונו, מטרתו, לבין הזרם. הזרם הפנימי.
לפתע הוא נקלע ללב הלהקה, מתחכך בעשרות סנפירים וזנבות, 
מגיב.  לא  כבר  הימני  הסנפיר  ואוזל,  הולך  שלו  ההתנגדות  כוח 
בכוחות אדירים הוא מתנער, מנסה לצאת ממסלול הלהקה, אך הוא 

עמוק מידי.
דיונה-הנביא ענני'  'אלוקה  ולזעוק  עיניו  ניסה לעצום את  שלמה 
- הרי זו סגולה בדוקה למערבולת ולכל צרה. אך דחפיו הטבעיים 

טרפו את דעתו והוא רק השתולל בשארית כוחותיו. 
נפנה  חי,  עוד  שהוא  שמוזר  אח-של-אבא  מבוגר,  סלמון  פתאום 
אליו ושלח אותו במכת-זנב אדירה מחוץ לסחף. אתה לא סלמון-

להקה שלמה, אל תיפול כמוני. אל תיכנע.
•

דפיקה על השולחן העירה אותי באחת, אופס, נרדמתי בהתוועדות. 
אבל המילים שהמשיך ושזר הרב זלמן נוטיק הוכיחו לי שלא הפסדתי 

כלום:
כל מהותה של חב"ד הוא 'נגד הזרם'. לא מיבעי נגד זרמים חיצוניים 
כקומוניזם בשעתו, אמריקניזם, וחילוניזם – נגדם אנחנו מאומנים. 

אולי אחוזים בודדים לא שורדים אותם.
אבל כשהזרם הוא אישי-פנימי שמושך אל מה שקל ונוח, כשהסחף 
הוא חברתי-חב"די, משפחתי-קהילתי, רק סלמונים קשוחים שוחים 

נגדו.
לשחות עם הזרם זה טבעי ונוח, אולי אפילו כשר מבחינה הלכתית 
ומעולם לא שופד סלמון ב'עוון' זה, אבל דג טהור שוחה נגד הזרם!

הוא  בפרנסה-גשמית  עמלים  הדעת  ברי  מכריו  שכל  בשעה  בה 
יגע בפרנסה-רוחנית, בעוד חבריו מחפשים את החברותא האיכותית 
בחברה,  לו  שקשה  החלש  הבחור  עם  קובע  הוא  להם  שתתאים 
ובשעה שקוצרים שבחים ותשבחות הוא עוד בעיצומה של עבודה 
שחורה. הוא לא עושה מה שקל ונוח, הוא לא עושה מה שחברתי 

ומצטייר טוב. הוא שוחה למטרה.
משיחיסט חייב להיות דג טהור, כי ביום שבו עולם ומלואו העיד 
כי משה מוטל במיטה, רק אבותינו הסלמונים הראשונים שחו ביקוד 

אמונה נגד הסחף.

למי יתנו צדקה כשתבוא הגאולה?

שיהיה ב עצום  גשמי  שפע  מופיע  חז"ל  ובדברי  תורה 
שתוציא  ישראל  ארץ  "עתידה  למשל:  הגאולה.  בזמן 
"עתידה  ובגדים("  מאפה  )=מיני  מילת  וכלי  גלוסקאות 
בראש  ועולה  כדקל  גבוה(  )=תגדל  שתיתמר  חיטה 
הרים", גם מאמר חז"ל "אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו 
עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים" 
לא  הזמן,  "ובאותו  הרמב"ם:  פוסק  גם  כך  בגאולה.  גם  תתקיים 
יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה 

מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר".
מצב מופלא זה, מביא מיד את השאלה הבאה – כיצד יקיימו אז 

את מצוות הצדקה? מי יתנדב להיות העני שיקבל צדקה?
כמה תירוצים נאמרו על כך, הרבי מלך המשיח שליט"א מביא 
כי את מצות הצדקה כפשוטה יקיימו רק בתחילת ימות המשיח, 
שאז עדיין יהיה "עולם כמנהגו נוהג" כדברי הרמב"ם, ובתחילת 
ימיו של מלך המשיח יהיו עשירים אך יהיו גם אביונים, ובמילא, 

יקיימו באותו זמן את מצות הצדקה גם כפשוטה.
אבל בתקופה מאוחרת יותר בזמן הגאולה, נאמר בחז"ל כי לא 
יהיו אביונים כלל וכלשון הפסוק: "אפס כי לא יהיה בך אביון" 
)ראה טו, ד(, ואז נצטרך למצוא פתרונות מורכבים מעט על מנת 
לזכות במצווה )וכבר אמר הרבי באחד ההזדמנויות, כי יש לנצל 
עכשיו את ההזדמנות שיש לקיים את מצות הצדקה בפשטות לפני 
שיגיע הזמן שיצטרכו לחפש את העניים על מנת לקיים מצווה 

זו(.
אחד האפשרויות שמביא הרבי מלך המשיח היא, שמצות הצדקה 
לימוד התורה לאחד שמבין  ידי  רוחנית על  אז בצדקה  תתקיים 

פחות, שכן גם אז יהיו חילוקי מדרגות בלימוד התורה, 
וכשהגדולים ילמדו את הקטנים מהם, הם יקיימו בכך 

את מצוות הצדקה. ובלשון הרבי: "יש לומר, שכיון 
"קטן"  בין  חילוק  יהיה  לבוא  לעתיד  שגם 

ידעו  כולם  "כי  שכתוב  כמו  ל"גדול", 
זה(  עם  וביחד  בשווה,  )כולם  אותי 

לא,  )ירמיה  גדולם"  ועד  למקטנם 
לג(, יהיה שייך עניין של צדקה 

מ"גדול" ל"קטן".
עצמו  שהפסוק  ואף 

עוד  ילמדו  "לא  אומר 
כי  רעהו  את  איש 
כולם ידעו אותי", 

יהיה צורך ללמד אחד את השני,  הפירוש הוא שבידיעת ה' לא 
אבל בלימוד התורה כן יהיו הבדלי דרגות בין גדול לקטן, ובזה 

יוכלו לעזור ו'לתת צדקה' אחד לשני.
כי  היא,  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  שמביא  נוספת  אפשרות 
כלומר,  חסדים,  גמילות  יהיה  אבל  אז,  תהיה  לא  צדקה  אמנם 

עשיר אחד ייתן כסף לעשיר שני וכן הלאה.
אך הסבר זה עדיין אינו מובן, שכן בשביל מה יעבירו כסף מאחד 
לשני? הלוא אף אחד לא יהיה זקוק לכך ולכאורה העברת הכסף 
תהיה פעולה מיותרת? על כך מסביר הרבי שאכן גמילות החסדים 
תיעשה "לא משום שהעשיר יהא צריך לגמילות חסדים – כי אז 
ה"עמוד" של  שיתקיים  בכדי  אלא   – באותה שעה  עני  הוא  הרי 
גמילות חסדים, שהוא משלושת העמודים שעליהם העולם עומד". 
כלומר, גמילות החסדים מאיש לרעהו תהיה אך ורק כדי לקיים 
את המצווה ואת עמוד החסד. ראוי לציין כי גם היום עיקר העניין 
של גמילות חסדים היא רק בשביל לזכות במצווה נפלאה זו, וכפי 
שמביא הרבי הריי"צ על יהודי בליובאוויטש שקיים מצווה זו רק 

בכדי לזכות במצווה ו"האיר עליו עמוד אור של חסד דאצילות".
מצות  את  יקיימו  לפיה  נוספת,  אפשרות  מביא  החתם־סופר 
גמילות החסדים על ידי לימוד בתורת הצדקה )כפי שאנו עושים 
היום לגבי הקרבנות, שמכיוון שאין לנו אפשרות להקריב בפועל 
לא  אך  לבוא  לעתיד  יהיה  כך  הקרבנות,  בתורת  עוסקים  אנו 
בקרבנות, שאותם נקריב, אלא לגבי צדקה שלא נוכל לתת – ואז 
נתנו  כאילו  לנו  ייחשב  צדקה  בתורת  העיסוק  ידי  על 

צדקה..(.
ובספר "יפה ללב" מביא אפשרות )רביעית(, 
עשירים  יהיו  ישראל  כל  שכאשר  והיא 
בנתינת  הצדקה,  מצות  את  יקיימו  הם 
צדקה לגויים! כפי שהיה בימי אברהם 
לערביים  גם  דלתו  את  שפתח  אבינו 
ובלשונו:  רגליהם.  לאבק  המשתחווים 
שאז  העתידה,  לגאולה  התעודה  "וזאת 
ויתנו צדקה לגויים.  לא ימצא עני בישראל, 
עולם  כימי  וירושלים  יהודה  מנחת  לה'  וערבה 
וכן  אבינו,  אברהם  בימי  היה  קדמוניות, שכך  וכשנים 
יהיה לעתיד לבוא כי כל ישראל יהיו עשירים מופלגים". 
כי מצות "מתנות  )מכך הוא גם משליך לפועל בזמן הזה 
לא  באם  לגויים  נתינה  ידי  על  גם  לקיים  ניתן  לאביונים" 

מוצאים יהודים(.

הלכה וגאולה
הרב מנחם כהן — רב קהילת חב"ד באר שבע
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חודש אלול הינו חודש של "חשבון נפש" 
תשרי  לחודש  הכנה  וכן  השנה שעברה  על 
– חודש השביעי ומֹשביע לכל השנה הבאה 

עלינו לטובה ולברכה בעזהי"ת.
ר'  מהרה"ח  ששמעתי  פתגם  אזכיר 
הפסוק  ע"פ  אלול  חודש  ע"ה:  נמנוב  ניסן 
אדם",  תולדות  ספר  "זה  א(  ה,  )בראשית 
בזמן  נזהרים  ספר  שבהדפסת  שכמו 
יודפס כראוי מילה במילה  ההדפסה שהכל 
התיקון".  "לוח  ישנו  הספר  בסוף  ואעפ"כ 
שהאדם  שכמה  אדם",  ב"תולדות  כמו"כ 
כראוי,  שיהי'  בהנהגתו  השנה  במשך  נזהר 
אעפ"כ ישנו "לוח התיקון" בסוף השנה שזה 

חודש אלול.
וכפי שהרבי שליט"א מלך המשיח מבאר 
 )308 ע'  ח"ב  )בלקו"ש  הידועה  בשיחתו 
מקלט"  "ערי  בבחינת  הוא  אלול  שחודש 
למי שהרג נפש בשגגה, שכאשר האדם פגע 
ב"נפש האלוקית" שבו, אזי חודש אלול הוא 
הזמן לתקן, ע"ד "פסח שני" שעניינו שאין 
חודש  כמו"כ  פַארפַאלן",  קיין  "ניטָא  אבוד 
אלול בו ניתן לתקן ע"י תשובה מתוך שמחה, 

שכאשר ה"מלך בשדה" ומראה "פנים יפות" 
זה הזמן הכי מתאים  ו"פנים שוחקות" הרי 

לתשובה מתוך שמחה.
המאמרים  בא'  כותב  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
בסידורו שתכלית של כל האלול ותשרי שבו 
"ראש השנה" ו"יום הכיפורים", התכלית זה 
התורה  עם  לשמוח  היינו  תורה"  "שמחת 
להוציא  צריך  זה  שבשביל  רק  והקב"ה, 

מהנפש את ה"שמחות" מענייני עוה"ז.
וכמאמר הידוע של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
הסליחה,  עמך  כי  ד"ה  תש"ט  אלול  בח"י 
"גורעין  ע"ד  הגמרא  מאמר  את  ומביא 
"ולקח  עה"פ:  והיינו  ודורשין",  ומוסיפין 
היינו  מקרא"  של  ומ"פשוטו  הפר"  מדם 
הרצפה,  על  נפל  הדם  אם  שגם  אומרים 
וע"ז  המזבח  על  ולהזותו  לקחתו  ניתן  ג"כ 
אמרו חז"ל "גורעין" את האות מ"ם מהמילה 
"מדם" ו"מוסיפין" את המ"ם למילה "הפר" 
מהפר  "דם  מהפר"  דם  "ולקח  ו"דורשין": 
פסול  הדם  הרצפה  על  נפל  ואם  יקבלנו" 

להזאה על המזבח.
צריך  אלול  שבחודש  השם  לעבודת  ומזה 

לגרוע מענייני החולין – ענייני "עולם הזה" 
ולהוסיף חיות בלימוד התורה וקיום המצוות 
בהידור ודורשין הוא תיקון גם ל"דקות הרע" 

כאו"א בעניינו.

 תכלית השמחה
לתכלית  להגיע  רוצים  הננו  אם  על־כן 
התורה  עם  לשמוח   – תורה"  "שמחת  שזה 
פנימית  בהכרה  כאשר  זה  הרי  והקב"ה, 
לקבל  האדם  יבחר  בחיים",  "ובחרת  ומתוך 
שהרי  בשמחה,  שמים"  מלכות  "עול  ע"ע 
 – שניות"  "לוחות  קבלנו  הכיפורים  ביום 
היה  שבו  אלול  חודש  ע"כ  התורה,  קבלת 
משה רבינו בהר בפעם השלישית כדי לקבל 
הוא  הכיפורים"  ב"יום  השניות  לוחות  את 

הזמן להכנה לקבל את התורה בשמחה.
והרי "עוז וחדוה במקומו" שכל עניינים של 
שמחה וחיות מגיעים מ"עוז" – תוקף אלוקי 
אמיתי, ועניינים של היפך השמחה הם רק 
וכאשר  ופנימיות,  עומק  וחוסר  מ"חולשה" 
האדם מתעמק במציאות הבורא ו"שאין עוד 

בעבודת ה'

מלבדו", אין מקום רק לשמוח בעבודת ה' 
בטוב  הקדוש  רצונו  את  לעשות  ובזכות 
את  לקיים  זוכה  גבול"  "בעל  לבב, שאדם 
גדול  יותר  אושר  שאין  הרי  השי"ת  רצון 

מזה.
שיפריע  ענין  לאיזה  מקום  נשאר  ומה 
"חיצוניות"  זה  שמפריע  מה  הכל  לזה, 
וכפי  וכלל.  כלל  ממש  בו  שאין  ממש 
על  בתניא  א'  בפרק  הסבירו  שחסידים 
לשונו של כ"ק אדמו"ר הזקן: "נפש אחת 
להחיות  האדם  בדם  המתלבשת  והיא   .  .
הגוף וכדכתיב: "כי נפש הבשר בדם היא" 
מארבע  רעות  המדות  כל  באות  וממנה 

יסודות רעים שבה" וכו' עיי"ש.
וביארו חסידים, שהלשון "וממנה באות" 
הגוף  את  מחי'  שהנה"ב  מזה   – הכוונה 
באים  וממנה=מהישות  "יש"  הוא  וממילא 
כל המדות רעות ר"ל, וכפי שמפרט אותם 

שנחלקו לד' יסודות.
תאוות  וכן  וגאוה,  כעס  המדות,  שכל 
ודברים־ והתפארות  וליצנות  והוללות 

ר"ל,  ישות  אחד:  מקורם  הכל   – בטלים 
וכפי שאמר כ"ק אדמו"ר הזקן על הפסוק 
"אוילים מדרך פשעם" שישנו "דרך" לשון 
"יחיד" שהוא המקור לכל הפשעים – וזה 

"ישות".
שכאשר האדם מרגיש את מציאות עצמו 
ואיך  חשוב  הוא  כי   – "כועס"  הוא  ר"ל, 
ב"כבודו"  התחשבו  ולא  בו  שפגעו  יתכן 
ה"ישות"  לו מצד  מגיע  ולכן  ו"מציאותו", 
קבלת־ לו  אין  וכן  ר"ל  עוה"ז  תאוות  גם 

בטלים  דברים  ומדבר  ה"ישות"  מצד  עול 
וליצנות ומתפאר במציאותו ולכן ג"כ הוא 

עצוב ועצלן.
כמבואר  נשברה"  רוח  אלוקים  ו"זבחי 
וכ"ק אדמו"ר  פ"ז,  בתניא אגרת התשובה 
הזקן מוסיף שאיך מגיעים ללב נשבר, ה"ז 
מעט מזעיר ע"י סיגופים ותעניות. וביאר 
שאע"פ  פוטרפאס,  מענדל  ר'  הרה"ח 
אדמו"ר  כ"ק  באגרת התשובה  א'  שבפרק 
הזקן שולל את ענין התעניות בתור תשובה 
השי"ת"  אל  "לשוב  זה  שתשובה  ומדגיש 
כל  ולשמור  לעבדו  נפשו  ובכל  לבו  "בכל 
מצוותיו", א"כ מדוע בפרק השביעי מזכיר 
כדי  מזעיר  מעט  עכ"פ  התעניות  ענין 
להגיע ללב נשבר וכן הוא גם בסוף המאמר 
לדודי בליקוטי תורה, שמבאר  אני  הידוע 
שאם לא נשבר ליבו ע"י חשבון נפש ע"ז 
נאמר: "הרועה בשושנים" שכמו ששושנה 
מתהפך מאדום ללבן ע"י אש, כמו"כ צריך 

סיגופים ותעניות לזכך את הגוף.
וביאר ר' מענדל ששום "חשבון נפש" לא 

יפעול על האדם להגיע ללב נשבר כאשר 
שצריך  ודאי  עוה"ז,  בתאוות  עסוק  הוא 
כידוע  הגוף  בריאות  את  ולשמור  להזהר 
תעזוב  "עזוב  עה"פ  הק'  הבעש"ט  תורת 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  ומבאר  עמו" 
הנשמה  בריא  שכשגוף  חידש  שהבעש"ט 
הוא  הגוף  שו"ע  ע"פ  שהרי  )כיון  בריאה, 
"נכסיו של הקב"ה" ואסור לייסר את הגוף 
בחינם(, ומה הוסיף הבעש"ט בענין? שזה 
אלא  עימו"?  תעזוב  "עזוב  בפסוק  כתוב 
בריא  שכשהגוף  הוסיף  הק'  הבעש"ט 

הנשמה בריאה, שזה נוגע לגילוי אלקות.
לתאוות  ולא  לבריאות  בנוגע  כ"ז  אבל 
שהזמן  ותשרי  אלול  בזמן  ובפרט  היתר 
להוסיף יותר בקדושה ועד ל"יום הכיפורים" 
שע"פ תורה חלק עיקרי בתשובה של יום 
צריך  בהכנה  א"כ  התענית,  זה  הכיפורים 
עכ"פ במחשבה להיות מונחים יותר בתורה 
ועבודת ה' וכן בדיבור וכן במעשה ו"מעט 
מזעיר" צריך להיות כדברי הבעש"ט הק' 
שהבעש"ט  לחמי"  מאכול  "שכחתי  עה"פ 
הי' לוקח ביום ראשון ליער שק של לחם 
ששכח  כיון  שלם  הי'  השק  שישי  וביום 
לאכול מרוב השמחה בעבודת ה'. וזה מה 
)ולפעמים  ותשרי  באלול  להיות  שצריך 
גם באמצע השנה( שהגשמיות לא יתפוס 
מקום מרוב השמחה בלימוד התורה וקיום 

המצוות.
תורה"  ב"שמחת  בפשטות  הוא  כן  והרי 
שרוקדים ושמחים עם התורה ללא הגבלות 
של שינה ואכילה, כיון שהתורה זה העיקר 
בעבודת  להיות  צריך  וכן  טפל  והגשמיות 
וזה  מצוה"  של  "שמחה  מתוך  התשובה 
לא  המועטת  והמרירות  האדם  את  ירים 
התורה,   = וכ"ז  ח"ו,  לעצבות  אותו  תפיל 
והעיקר   – ותשובה  גמ"ח  העבודה, 
והתכלית שזה הגאולה – המרומזים בר"ת 
חיזוק  חיות  מקבלים  הידועים,  אלול  של 
הרבי  של  אמות  בד'  כשנמצאים  ותוקף 
מלך המשיח שליט"א, ברור שכמה שיותר 
שיתכונן האדם לפני הנסיעה, יהי' זה "כלי" 
ראוי לקבל, שהרי הקדושה והאור והחיות 
צריכים "כלים" וכמ"ש בלקו"ת במאמר אני 
"תורה"  והם  "כלים"  לדודי בסופו שצריך 
לפועל   – העיקר"  הוא  ו"המעשה  ו"חסד" 
ממש להוסיף בתורה וכמ"ש הרבי בשיחות 
ק' מה הכוונה "להוסיף", והרי ישנו חיוב 
ללמוד תורה בכל רגע, אלא הכוונה ע"ח 
ולהוסיף  מהם  לגרוע  והשינה,  האוכל 
לאחר  ספכ"ז  בתניא  וכמ"ש  בתומ"צ 
סעודתו ולעסוק בתורה מתוך שמחה וטוב 

לבב.

בדורנו "בוחרים בחיים"
הידוע  שבמאמר  שאע"פ  להדגיש  ויש 
חכמה  תכלית  דרבא  בפומא  מרגלא  ד"ה 
אומר  הרבי  תשמ"ו  ומעש"ט  תשובה 
שעבודת המרירות היום לא כ"כ שייך, כיון 
שהדור חלש ונופלים בעצבות, אבל לאידך 
אין כוונת הרבי ש"לא ירע לבבו כלל מזה", 
ובודאי אם האדם מרגיש שהמרירות מביא 
אותו לעצבות ה"ז היפך הכוונה, אבל כמו 
אע"פ  בתומ"צ  מתייגע  האדם  אם  שכנ"ל 
שזה היפך הטבע של הנה"ב שהוא "עצלן" 
בטבעו, מ"מ אם האדם "בוחר בחיים" הרי 
שאזי טבע העצלות לא תופס מקום והוא 
מתוך  אריבער"  "מלכתחילה  ע"ז  מתגבר 
ו"מעט  וקבלת עול מלכות שמים.  שמחה 
גם  הוא  כן  הרי  חושך",  הרבה  דוחה  אור 
ויום  השנה  ראש  סליחות,  אלול,  בעבודת 
וחרטה  נפש  בחשבון  שקשור  הכיפורים, 
על העבר שהרי "חרטה על העבר" מוכרח 
כדברי  הרי  זה  ובלי  התשובה  לעבודת 
הרמב"ם ב"וידוי" בלבד הוי כ"טובל ושרץ 
בידו", וכביאור הרבי מלך המשיח שליט"א 
בדברי הרמב"ם מדוע הביא דוגמא מ"טובל 
מטובל  דוגמא  להביא  יכול  בידו",  ושרץ 
וישנו חציצה ברגלו )פלסטר וכיו"ב ששכח 
להוריד(, אלא שכאשר טבל ושכח להוריד 
אבל  שנשכח,  "פרט"  זה   – הפלסטר  את 
ויצא ממצבו,  )ביטול(  בדעתו הוא "טבל" 
ושרץ  "טובל  אבל  "פרט".  ששכח  רק 
בידו" לא טבל כלל, ולכן ב"וידוי" בדיבור 
שחסר  אי"ז  וקבלה על העתיד  בלי חרטה 

"פרט" אלא חסר העיקר.
וא"כ עבודה זו דורשת "יגיעה" ו"מאמץ" 
אמיתית,  בחרטה  העבר  על  להתחרט 
ש"יעיד עליו יודע כל תעלומות שלא ישוב 
להבא  על  עצמו  על  ולקבל  עוד"  לכסלה 
שזה עיקר התשובה – כמבואר בשיחות ק' 
רצון  ע"פ  להתנהג  להבא"  על  ה"קבלה   –
נעשה  זה  וכאשר  ואם  בעזהי"ת,  השי"ת 
אמיתית  הכרה  עם  ופנימי  אמיתי  באופן 
הארץ  כל  ומלוא  עליו  ניצב  ה'  ש"והנה 
אם  ולב  כליות  ובוחן  עליו  ומביט  כבודו 
בהצלחה  נעשה  שזה  הרי  כראוי",  עובדו 
שאמר  וכפי  דשמיא"  "סייעתא  מצד 
שנת  של  הא'־ב'  שמכל  הק'  הבעש"ט 
"אורה" ו"ברכה" וכו', העיקר זה האות ס' = 
"סייעתא דשמיא" וכפי שביאר הרבי מלך 
המשיח שליט"א על השער של ספר תניא 
בלשונו  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  קדישא 
הק': "ספר ליקוטי אמרים חלק ראשון וכו' 
מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד 
וכו' לבאר היטב איך הוא קרוב מאד בדרך 
ארוכה וקצרה בעזה"י". ובפשטות הכוונה 
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מאת המשפיע הגה"ח הרב שלמה זלמן לנדא

תשובה
'לכתחילה אריבער'

התוועדות מאלפת לרגל חודש אלול, מתוך חשבון נפש חסידי ורווי רגש של תשובה ושמחה עם 
ביאורים ופרפראות נפלאות על תשובה בזמן הגאולה
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יבאר  שהוא  "בעזה"י",  האחרונה:  במילה 
בעזה"י איך הוא קרוב מאד, וביאר  היטב 
"קרוב",  זה  ה'  עבודת  של  שהענין  הרבי 
ו"מאד" ואיך זה קרוב: "בעזרת ה' יתברך".

 שמחה בעבודה
הרבי מלך המשיח שליט"א  מדגיש  ע"כ 
המלך  שהכתרת  השנה  ראש  לפני  תמיד 
במוחש  שראו  וכפי  בשמחה  להיות  צריך 
ראש  במוצאי  ברכה  של  בכוס  הרבי  אצל 
יותר  וגם  ומיוחדת  גלוי'  שמחה  השנה 
תורה",  "שמחת  במוצאי  ברכה  של  מכוס 
ניכר  הי'  תורה  שמחת  שבמוצאי  כיון 
בפועל  ומעשים  החלטות  מחפש  שהרבי 
רק  ולא  התשרי  מכל  כתוצאה  ממש 
"יותר  להיות  צריך  "כלליות",  החלטות 
שמים",  יראת  "יותר  שמח",  "יותר  טוב", 
"יותר מקושר", "יותר חי עם משיח", "יותר 
אמונה וביטחון", ו"סבלנות" בכל מכל כל 
ולכל אדם באשר הוא, אבל כ"ז "החלטות 
פועל  של  עניינים  הרבי  ומחפש  כלליות" 

ממש – החלטות פרטיות ולפועל ממש.
משא"כ ב"ראש השנה" שעניינה "הכתרת 
על  כללית  עול  וקבלת  ביטול  המלך", 
שיצוה,  למה  עול  וקבלת  המלך  עצם 
להתמסר  עצמית  החלטה  כשישנה  הרי 
הענין  נעשה  ויצוה,  שיאמר  למה  למלך 
ונעשה שמחה בשמים  של הכתרת המלך 
ישראל  שעם  מזה  הקב"ה  אצל  )כביכול( 
ראש  על  הציווי  וזהו  מלכותו  את  קבלו 
המלך  את  להכתיר  ברעדה"  "גילו  השנה 
)בשמחה  "גילו"  של  באופן  אבל  )רעדה( 

פנימית דוקא(.
עניינים  ישנם  הכיפורים  ביום  ואח"כ 
פרטיות  החלטות  וקבלת  בוידוי  פרטיים 
ובהמשך לזה מגיע השמחה בחג הסוכות 
"ישמחו בך ישראל" ו"ישמח הוי' במעשיו".
בראש  ה'יחידה'  מגילוי  ששמחה  כיון 
ש"מצוות  אחת  במצוה  קשור  שזה  השנה 
פשוט",  "קול  דוקא  ובזה  בשופר"  היום 
הקבלת־עול  עצם  'יחידה'  על  שמראה 
לכם  ולקחתם  במאמר  בארוכה  )כמבואר 
אבל  ונעלה,  נפלא  ענין  זה  הרי  תשל"ח(, 
עדיין לא פעל בכל הפרטים וזה ההוספה 

ש"היחידה"  הכיפורים"  ב"יום  הוידוי  של 
יחדור גם את הפרטים.

נעשה  הפרטים,  את  חודר  זה  וכאשר 
שלימות הקשר עם הבורא ית"ש גם מצד 
וגם מצד הפרטים  ה'עצם' )בראש השנה( 
זה דירה  וכיון שהעיקר  )ביום הכיפורים(, 
גילוי  עיקר  לכן  הפרטים,  בפרטי  ית'  לו 
שזוהי  הכיפורים  ביום  בנעילה  זה  יחידה 

תפילה החמישית כנגד ה'יחידה'.
השמחה  ושלמות  השמחה  מגיע  ומזה 
בחג הסוכות, שהרי שמחה מגיע מ'ביטול' 
ר"ה,  אלול,  אחרי  ע"כ  וכנ"ל  לאלקות 
– מתגלה שמחה מלמעלה  ויוה"כ  עשי"ת 
למטה מהקב"ה לעם ישראל, ומעם ישראל 
אל הקב"ה, ולכן נקרא "חג הסוכות" דוקא: 

"זמן שמחתינו" לשון "רבים".
"זמן"  שמחה  השנה  לכל  נמשך  ומזה 
לכל  שמחה  "מזמינים"  "זימון"  מלשון 
חודש  הוא  תשרי  שחודש  כיון  השנה, 
"כללי" וכל ענין פועל על כל השנה כולה.

הרבי  הוראת  את  בהנ"ל  להדגיש  צריך 
שהעבודה  קודש",  ב"אגרות  המשיח  מלך 
מוכרחת להיעשות באופן של "מעט מעט 
שאפשר  "קונצים"  להראות  ולא  אגרשנו" 
לעשות הרבה בבת אחת, כיון שאז נאמר 
בחז"ל: "תפסת מרובה לא תפסת" והכוונה 
האדם  אם  ולכן  כלום,  תפסת  לא  שר"ל 
בתוקף  בזה  ועומד  קטנה  החלטה  לוקח 

"מחיל אל חיל" יהי' לזה קיום בעזהי"ת.
"אומן  של  באופן  להפריע  הנה"ב  טבע 
מתעורר  שהאדם  שכשרואה  במלאכתו" 
בעבודת ה', מעודד אותו לקחת על עצמו 
שכל  היצר"  "עצת  וזה  החלטות  ריבוי 
עניינו "ישות", 'נו, תחליט הרבה החלטות 
ותהי' "צדיק גמור"' ואח"כ אין כח לעמוד 
מתייאש  האדם  ואזי  ולקיימן  בהחלטות 
ולא רוצה לעשות כלום, משא"כ כשמחליט 
את  ויקיים  "בשמים"  ולא  אחת  החלטה 
"ישות"  בזה  אין  הרי  בעזהי"ת,  ההחלטה 
)ולכן הנה"ב לא מעודד את זה( זה "ביטול" 
ביום  "צדיק"  נהיים  ולא  ה'  לרצון  פשוט 

אחד, א"כ יש בזה קיום רצון ה' באמת.
את  לקיים  שמצליח  יראה  וכשהאדם 
אפשר  אזי  זמן,  ריבוי  אחרי  ההחלטה 

להוסיף עוד החלטה.

וזה מה שהנה"ב לא רוצה, שהאדם יחליט 
החלטות "קטנות", כיון שיודע שבזה יצליח 
של  באופן  חיל"  אל  "מחיל  יוסיף  ואח"כ 

"מעט מעט אגרשנו".

 להתקדם בלי להתפעל
כשהחליט  שגם  להדגיש  ענין  ועוד 
כשירצה  שלמחרת  בודאי  קטנה  החלטה 
להתנהג לפי"ז יתחילו "מניעות ועיכובים", 
הענין  אזי  שהחליט,  שכיון  הכוונה  ואין 
ירד למעשה בלי הפרעות, אלא כעת תהי' 
להביא  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  "עבודה" 
לעמל  ו"אדם  היום  בחיי  ההחלטה  את 
ולא  בו"  ויורדים  "עולים  ולפעמים  יולד" 
ש"מאויבי  כיון  בזה,  וכלל  כלל  להתפעל 
גלוי  סימן  הפרעות  שיש  מזה   – תחכמני" 

שהענין חשוב ונוגע ויש למי להפריע.
ע"ד  הסביר  פוטרפאס  מענדל  שר'  וכפי 
ישנם  שאם  שמבאר  בתניא,  כ"ח  פרק 
כיון  מזה,  להתפעל  לא  בתפילה  הפרעות 
ודוקא  שנלחמים  נפשות  ב'  יש  שאדרבא 
להפריע  מנסה  הנה"ב  מתפלל  כשהנה"א 

בכל מאמציו.
וא"כ, סיכם ר' מענדל: אם ישנם הפרעות 

בתפילה – סימן שאתה מתפלל טוב.
לשלימות הענין צריך להוסיף את הביאור 
הנפלא של כ"ק רבי לוי יצחק זצוקלה"ה, 
אביו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
"ראש־השנה"  של  התורה  לקריאת  בנוגע 
שמסתיים במילים "ואת מעכה", שלכאורה 

מה השייכות ל"ראש־השנה"?
ומבאר רבי לוי יצחק ש"ואת מעכה" זה 
ראשי־תיבות: וידוי אחר תשובה מגיע עד 

כסא הכבוד" ודפח"ח.
תורה  הבטיחה  "כבר  הרמב"ם:  וכדברי 
בסוף  תשובה  לעשות  ישראל  שעתידין 
להתגלות  נזכה  נגאלין"  הן  ומיד  גלותן 
הרבי מלך המשיח שליט"א, שעצמות א"ס 
כשהעבודה  אלול  בחודש  דוקא  מתגלה 
היא "בכח עצמו" "מלמטה למעלה", "אני 
לדודי" הרי־זה הזמן הכי מתאים להתגלות 
העצמות בגאולה האמיתית והשלמה מי"ד 

ממ"ש.
לחיים ולברכה!

המלך בשדה, האמנם?!
ותלמידיו, א טוב  שם  מהבעל  הידועים  הסיפורים  חד 

הוא כי פעם ביקשוהו לצפות בגילוי אליהו. כשביקש 
מהם הבעל-שם-טוב למצוא אש כדי לעשן במקטרתו, 
הלכו ופגשו בפריץ, ולא זו בלבד שהסכים להביא את 
האש, אלא הלך בעצמו והדליק את המקטרת של הבעש"ט, תוך 

כדי שהוא מדבר איתו. 
זה  היה  כי  לתלמידיו  טוב  שם  הבעל  גילה  שהלך,  לאחר  רק 
אליהו הנביא, אלא מאחר שלא שאלו, פספסו את הזכות להרגיש 

ולהתדבר עם אליהו הנביא.
•

בשם  אשר  לכל  אלול  לחודש  מושאל  שם  הוא  בשדה  המלך 
חב"דניק יכונה. כי אין זה ימי הרחמים והסליחות בלבד כי אם 
הימים בהם המלך מחכה לכל אחד מאיתנו שיבוא לקבל את פניו.

והמשל הידוע אכן חדר לכל החסידיות וגם מחוצה להם. והמשל 
הוא הזמן של האתערותא דלתתא שלפני האתערותא דלעילא. כי 
גבוהה  רוצה את האעדל"ת למרות שמלמעלה ההתגלות  המלך 
יותר, אבל כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח ב"היום יום", אשר 

יקרה יותר היא העבודה בכח עצמו.
•

והנה, מאתיים שנה חלפו מאז נכתבו המאמרים של ה"לקוטי 
תורה", והמלך בשדה. 

עולם  באי  לכל  לפרסם  מאשר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
לא  עולמים.  גאולת  גואלנו  ותיכף  נמצא  המשיח  מלך  הנה  כי 
עוד כבשנים הראשונות שהיה זה רק ל"מובחרים שבעם ויחידי 
סגולה". לא עוד מנשרים של ר' אברהם פריז ע"ה שנגנזים לאחר 
בקשת המלך, כי אם המלך בשדה. הרבי שליט"א מאשר את 
חתימות קבלת המלכות ובכפליים לתושיה. ובמשך למעלה 
עידוד  את  גופו  ובתנועות  הק'  כוחו  בכל  מעודד  משנה 
החסידים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד", כי יקרה יותר היא העבודה בכח עצמו.
החל מתחילת שנות הנפלאות שכבר "נתקיימו דברי 

הילקוט שמעוני", נותן לנו הרבי את האפשרות לקבל את מלכותו 
כמלך המשיח.

עולם  באי  כל  וידעו  יכירו  שאז  השלימה  ההתגלות  לפני  רגע 
כי הוא הוא המלך המשיח, נותן לנו הרבי את הזמן של "המלך 

בשדה".
לנו  ומחכה  בשדה  נמצא  המלך  שלנו.  הזמן  הוא  עכשיו ממש 
יפות  פנים  בסבר  כולם  את  מקבל  והוא  מלכותו,  את  שנקבל 
ומראה פנים שוחקות לכולם. הרבי שליט"א מלך המשיח עונה 
וגם  ולמקושריו,  דואג לחסידיו  קודש,  נפלאות באגרות  תשובות 
ל'מקורבים' שזה להם פעם ראשונה שהם מתקשרים עם הרבי על 

ידי המכתב, והמלך בשדה.
•

של  המלך  יישאר  בשדה  המלך  האם  בידינו.  היא  והברירה 
)נו,  כבר  שנקלוט  או  הנוראים,  לימים  כהכנה  תורה"  ה"לקוטי 
נו – י"ט כסלו תשנ"ג( כי המלך בשדה זה ממש כאן בגשמיות, 
את  ושנעורר  בשדה,  המלך  את  שנכניס  החסידים,  לנו  ומחכה 
ומעלתו(  לפי ערכו  )כל אחד  והאנשים הפשוטים  כל החקלאים 
פון  "ארוייסגיין  יציאה  גם  אם  כי  בגשמיות  רק  )לא  כבר  לצאת 
כמלך הרבי  של  מלכותו  את  ולקבל  האישיים(,  מההגבלות   זיך" 

המשיח,
ויקבל  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אלינו  יתגלה  ומיד  ותיכף 
ויעודד  שוחקות  פנים  לנו  ויראה  יפות,  פנים  בסבר  אותנו 
מן  ירד  ל770  המחובר  השלישי  המקדש  ובית  הקדושה,  בידו 
המקדש,  לבית  המחובר  מלכותו  להיכל  בבואו  גם  ואז  השמים, 
ויחידי שבעם  כמובחרים  הקודשים,  קודש  אל  ברשות   נכנס 

סגולה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בשדה השליחות
הרב יהודה גינזבורג

1213



חדשות מחזית העשייה למען הגאולה / מגיש: חיים-בער לוין
מהנעשה והנשמע

זה שוב קרה בפעם השמינית, כאשר מאות חסידים ואנשי מעשה 
המשיח  מלך  הרבי  הוראת  את  לקיים  היום־יום  חפצי  מכל  פנו 
הוא מעל  להבאת המשיח. שמונה  הישרה  הדרך  בדבר  שליט"א 
איכותי  עיון  יום  להפיק  ב'ממש'  היטיבו  השנה  גם  ואכן,  הטבע 

ומשובח ברוחניות וגשמיות.

כלה'  'ירחי  של  היתה  המתכונת  והפעם  ומתכונתה  שנה  כל 
בסמיכות ליום כ' מנחם אב יום ההילולא של אביו של הוד כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

את יום העיון פתחה הרצאה מלווה במצגת מרהיב לרגל יובל 
שנים לניסי מלחמת ששת הימים. ר' כפיר גץ נכדו של רב הכותל 
המשתתפים  את  ריתק  גץ  ע"ה  יהודא  מאיר  הרב  המיתולוגי 
בגילויים מאחורי הקלעים של מענות הרבי שליט"א לרב גץ על 

הכותל המערבי וצפונות המקדש.

הרב אסף  נבחר  העיון  יום  של  הראשון  למושב  כפתיחה 
דפנה להציג שיטה חדשה שפיתח בדרכי מסירת שיעורים. ומיד 
גאולה  היה:  הנושא  השנה  המעמיקה.  התוכניה  נפתחה  לאחריו 
הדוברים  ראשון  המשיח".  ביאת  של  הענין  "אמיתות   – בעולם 

המשיח  מלך  הרבי  קרומבי שליח  מענדל  הרב מנחם  היה 
את  קרומבי  הרב  סקר  ארוכה  שעה  במשך  בגבעתיים.  שליט"א 
השקפת החסידות על השינוי שיתחולל בדומם צומח חי ומדבר 
הבא  הדובר  עלה  דבריו  וכהרחבה  כהמשך  הגאולה.  בתקופת 
ה"ה הרב יהודה לייב וייסגלס, משפיע ומגיד שיעור בכפר חב"ד 
שהרחיב על הגילוי אלוקות והגילוי שיהיה בתורה בזמן הגאולה.

הציבור מגיב בעירנות לגילויים שגם לומדי חסידות ותיקים לא 
נחשפו אליהם. חותם את המושב הזה הרב מאיר ווילשאנסקי ר"מ 
ומשפיע בישיבת חח"ל ליובאוויטש בצפת שמשלים את התמונה 
הנדרשת  האדם  עבודת  אודות  הרבי  של  שיחות  לקט  יסוד  על 
ומרכזיות  בחשיבות  מפליא  וילשאנסקי  הרב  הגאולה.  להבאת 
את  טעם  בטוב  שמסביר  כדי  תוך  נמצאים  אנו  בה  התקופה 
עבודתנו לאור אחד ההדרנים על הרמב"ם של הרבי מלך המשיח 

שליט"א.
אתנחתא ותפילת מנחה ולאחריה דברים קצרים מפי מנחה היום 
הרב בנצי פרישמן שמעורר את הציבור על פעולותיה של 'ממש' 
בכל ימי השנה. הוא מזמין את הרבשמעון ויצהנדלר, ראש ישיבת 
תומכי תמימים ראשל"צ, לשאת את המשא המרכזי. הפעם בחר 

הרב ויצהנדלר להקיף ביסודיות ובעומק את סוגיית 'י"ג עיקרים' 
על  מיוחד  דגש  תוך  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של  במשנתו 

העיקר השנים עשר – ימות המשיח.

תפילת ערבית והערב לא רק שלא בא לקיצו, אלא רק מתחיל.

הציבור יורד לאולם ההרצאות וההתוועדויות של 'ממש – מרכז 
ההפצה באה"ק' ומתיישב לסעודת מצווה עם המשפיע הרב יעקב 
בישיבת  תמימים  של  דורות  שגידל  המיתולוגי  המדריך  רייניץ, 

תות"ל לוד.

הרב רייניץ עד חצות ליל מפציר במאות הנוכחים, מסביר, מספר 
ומלהיב על מרכזיות 'המעשה הוא העיקר' במעשה בפועל ממש. 
תוך כדי שמספר סיפורים מרתקים עם מוסר השכל שענינו אחד: 

התגייסות מעשית להבאת הגאולה בפועל ממש.

יומם טעונים במשא  יצאו החסידים אל שגרת  ולא נשלם,  תם 
כל  לעשות  להם  שיסייע  ומשיח  גאולה  בעניני  ומחייה  מרתק 
המושלמת  ההתגלות  עדי  ולהתעקש  להמשיך  כדי  שביכולתם 

בפועל ממש.

מאות ביום העיון השנתי בעניני גאולה ומשיח

בדף הבא מוגש לפניכם פוסטר חסידי 
לעידוד הנסיעה לחצרות קדשנו לקראת 

תשרי ה'תשע"ח. נא לתלשו בעדינות 
ולהדביקו במקום המותר במרחב הציבורי 

בכדי לעורר גם את סביבתכם על הענין 
החשוב.

פארט געזונטערהייט!

ברידער!טייערע 
14
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"שכמה וכמה עשיריות 

ומאות מישראל מטלטלים 

את עצמם מביתם ומקומם, 

כדי לשהות במשך מועדי 

חודש תשרי בד' אמותיו של 

נשיא דורנו, מעין ודוגמת 

וזכר לענין של עליה לרגל" 

)ע"פ שיחת ש"פ נח תשמ"ז(

ב"ה

ַטֶייעֶרע ְּבִריֶדער, ַטֶייעֶרע ְּבִריֶדער,

ִמיר ֶוועְלן ִזיך ַוייֶטער ֶזעְהן, ִמיר ֶוועְלן ִזיך ַוייֶטער ֶזעְהן,

ֶדער אֹויֶּבערְשֶׁטער ֶוועט ֶגעְּבן, ֶגעזּוְנט אּון ֶלעְּבן,

ֶוועְלן ִמיר ָפאְר'ן צּום ֶרִּבי'ן

ִמיר ֶוועְלן ִזיך ַוייֶטער ֶזעְהן!

היו קוראים היכל המשיח".– מקום ישיבת רבינו בקביעות – קוראים גן-עדן התחתון. והחדר העליון, וחדר החיצוני למטה היו החיצוני בהעליה – גן-עדן "החסידים היו קוראים החדר 
)ספר השיחות תרצ"ז(

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

"עושים גם היום"
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"שכמה וכמה עשיריות 

ומאות מישראל מטלטלים 

את עצמם מביתם ומקומם, 

כדי לשהות במשך מועדי 

חודש תשרי בד' אמותיו של 

נשיא דורנו, מעין ודוגמת 

וזכר לענין של עליה לרגל" 

)ע"פ שיחת ש"פ נח תשמ"ז(

ב"ה

ַטֶייעֶרע ְּבִריֶדער, ַטֶייעֶרע ְּבִריֶדער,

ִמיר ֶוועְלן ִזיך ַוייֶטער ֶזעְהן, ִמיר ֶוועְלן ִזיך ַוייֶטער ֶזעְהן,

ֶדער אֹויֶּבערְשֶׁטער ֶוועט ֶגעְּבן, ֶגעזּוְנט אּון ֶלעְּבן,

ֶוועְלן ִמיר ָפאְר'ן צּום ֶרִּבי'ן

ִמיר ֶוועְלן ִזיך ַוייֶטער ֶזעְהן!

היו קוראים היכל המשיח".– מקום ישיבת רבינו בקביעות – קוראים גן-עדן התחתון. והחדר העליון, וחדר החיצוני למטה היו החיצוני בהעליה – גן-עדן "החסידים היו קוראים החדר 
)ספר השיחות תרצ"ז(

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

"עושים גם היום"



יוצאים למבָצעים!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד www.mamesh.org       077-5123-770

יריד תשרי לשלוחים, מלמדים, גננות ולכל מי שיוצא למבצעים פעיל בימים א'-ה' בין 10:00-17:00 יש לתאם לפני ההגעה.

מגוון מארזי דבש
בגדלים שונים! חוברת תפילותעלוני חגים

כל נדרי ונעילה

עלוני תשרי

עלוני נש"ק

שופרות גלויות
וכרטיסי ברכה

פוסטרים

שלטים

חוברות
צביעה

מוצרים
לגני ילדים

מחזור
לימים נוראים

הכנות לשנה החדשה ב'ממש'
במשרדי  שעסוקים  חודשים  מספר  מזה 
החדשה.  השנה  לקראת  בהכנות  'ממש' 
על  לאור  ההוצאה  צוות  עובד  כל,  ראשית 
עלוני הסברה על חגי תשרי המביאים בשפה 
החגים  והלכות  מנהגי  את  וקולחת  עשירה 
תמציתי  ברור,  באופן  הישראלי,  לציבור 

וחדור בענייני גאולה ומשיח.
גם  מיוחד  הסברה  עלון  מודפס  בנוסף, 
לילדים, המביא גם להם בשפתם ובהבנתם 
הקרובה.  הגאולה  ועל  תשרי  חגי  על  מבט 
כמובן שיצא כבר המדריך השנתי של מבצע 
הדלקת  זמני  עם  קודש  נרות שבת  הדלקת 
המרכזיות  בערים  כולה  השנה  לכל  הנרות 

בארץ־הקודש.
במסגרת פעילות מרכז ההפצה של 'ממש' 

המספק חומרי הסברה ועזרי הפצה לשליחי 
לקראת  מופצים  וחגים,  מועדים  על  חב"ד 
החגים גם פוסטרים, שלטים, כיפות, חוברות 
תפילה, מחזורים ועוד דברים רבים המקלים 
עבודתם  את  והפעילים  השלוחים  על 

בתקופה עמוסה זו.
ומגוון  רב  מבחר  השנה  הופקו  כמו־כן 
מארזי  של  ומתוקות  חסידיות  מתנות  של 
מסר  עימם  המביאים  שונים  בגדלים  דבש 
לחלוקה  במיוחד  ומתאימים  גאולה,  של 
החדשה,  השנה  לקראת  ומכרים  לידידים 
ברכה.  כרטיסי  של  סוגים  מספר  עם  יחד 
למשרדי  לפנות  ניתן  והזמנות  לפרטים 
או 770־5123־077  בטלפון:   'ממש' 

www.mamesh.org באתר

חשבון נפש 
של גאולה

רבים מנצלים את הימים האלה של 
חשבון הנפש כדי לעשות עוד משהו 
ולקרב את הגאולה, ובפרט במצוות 
מיוחדת  סגולה  לה  אשר  הצדקה 
האמיתית  הגאולה  את  לפעול 

והשלמה.
לכל  ב'ממש'  פונים  אלה  בימים 
שיקחו  הפעילות  ומוקירי  ידידי 
בתרומה  כתף  ויטו  ממשי  חלק 
קבועה בהוראת קבע, בכדי להמשיך 
הזה  החשוב  המרכז  את  ולהפעיל 
שפעיל במשך כל ימות השנה במרכז 
במקומות  פרושה  ומצודתו  הארץ 
רבים ברחבי העולם, כדי לתת מענה 
לקיים  ואחת  אחד  לכל  ואפשרות 
מלך  הרבי  של  ושליחותו  רצונו  את 
העם  את  להכין  שליט"א  המשיח 

והעולם לקבלת פני משיח צדקנו.
בנוסף רבים מקדישים יום אחד של 
פעילות לזכותם ו/או לזכות יקיריהם 
נסגר  אשר  'ממש'  של  השנה  בלוח 
ופרטים  להשתתפות  אלה.  בימים 

נוספים: 770־5123־077.

חדשות מחזית העשייה למען הגאולה / מגיש: חיים-בער לוין
מהנעשה והנשמע

ב"ה

אתם משקיעים בהפצת בשורת הגאולה?

כמה ימים בשנה
4 ספרים חדשים 

בשנה האחרונה! 
כינוסים 

והתוועדויות 

הרצאות וימי 

לימוד תורת 

הגאולה 
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ממש לגני 

בואו ותראו
 

כמה תמונות

בודדות ממה שאנחנו  
עשינו בעזרתכם

 
בשנה החולפת...

 הקדישו יום אחד בלוח השנה של  ממש לזכות יקיריכם
ותהיו שותפים לפעילות העניפה לפרסום בשורת הגאולה.

חייגו עכשיו: 077-5123-770
סמס או וואצאפ  054-2248-770

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 יום אחד
בתשלומים נוחים360 ₪ בלבד! של שותפות

מרכז ההפצה בארץ-הקודש
www.mamesh.org

מארז מתנה יוקרתי 
לבקבוק יין

מדבקות עגולות שנה טובה

מארז כרטיס ברכה יוקרתי עם 
גליטר ומעטפה צבעונית

כרטיס ברכה יוקרתי עם דבשית

מארז דבש עם תפוח 
בערכה חסידית

מארז קלאסי לשנה 
טובה לידידים

ה'שער' לכל עניני העבודה והיא היא ה'שליחות היחידה' ויסוד כל קיומנו ידוע בשער בת רבים יסודיות ומרכזיות העבודה להבאת המשיח שהיא קריאה של חיבהב"ה
שנים המוסד 'ממש – מרכז ההפצה בארץ הקודש' מוכר לכל אחד ואחת שדברי כחסידים וכמאמינים. הפועל  כמוסד  בליבו,  נוגעים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כלים ולתאר את ההוצאות הכבירות שלוקח על עצמו המוסד, ללא מקור בר שכולו קודש להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו. ואין צורך להסביר הקדושים נוגעים לליבו לשנס מתניים ולסייע בכל האפשרי למוסד 'ממש' אין די באר גודל הזכות, ההכרח ואף החובה הגמורה לכל מי שדבריו את אש הפעילות בקרב אנ"ש ובציבור הרחב.בדברי דפוס והן בהרצאות, כינוסים והתוועדויות שכולם מכוונים להגביר והסברתה בקרב כל סוגי הציבורים, הן בחומרי הסברה, הן במוצרים, הן על גבי שנים למען מטרה אחת ויחידה הנחלת בשורת הגאולה, הפצתה כ"ק  יהיו  ואחת מאיתנו  בכדי שלכל אחד  וכדו',  'תקציבים'  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!בבני חיי ומזוני, וברוחניות – יתממשו רגע אחד קודם!שליט"א בהתגלות מלכותו לעין כל כאשר כל ייעודי הגאולה בגשמיות, בעיני בשר את התממשות נבואתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ובטוחים אנו כי בזכות שותפות הצדקה להבאת הגאולה נראה תיכף ומיד כתף והיו שותפים של ממש באופן קבוע וחודשי בממונכם למוסד 'ממש' אנו פונים בזאת בקריאה של חיבה לכל אחד ואחת מאנ"ש – אנא הטו מתאימים וראויים לבצע את שליחותנו.קיימא של 

הרב מאיר ווילשאנסקי
ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת

הרב שמעון ויצהנדלר
פרסומי 'ממש'ראש ישיבת תות"ל ראשל"צ ועורך 

הרב מנחם הכהן כהן
רב ק"ק חב"ד באר־שבע

הרב אסף חנוך פרומר
 משפיע בישיבת חח"ל חיפה

ועורך ספרי 'ממש'

הרב מנחם מענדל פרידמן
משפיע ישיבת חב"ד פתח תקוה

הרב משה קורנוויץ
מו"צ ור"מ בישיבת חב"ד נצרת עילית

החותמים על הוראת קבע של 100 ₪

 מתנה – ספר של ממש
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית

החותמים על הוראת קבע של 180 ₪

 מתנה – ספר של ממש
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

 הקדשה בספר של ממש

החותמים על הוראת קבע של 250 ₪

 מתנה – כל ספרי ממש!
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

 הקדשה בספר של ממש
 פרנס היום – יום של פעילות בלוח השנה שיוקדש לזכות/לע"נ

לשותפות של קבע, חייגו: 077-5123-770
info@mamesh.org :וואצאפ  054-2248-770  |  דוא"ל

של ממשכולנו שותפים

בזכות השותפות והסיוע של כל אחד ואחת מכם, תזכו לכל מילי דמיטב בבני חיי ומזוני רויחי – ובכולהו רויחי 
ונזכה כולנו לעמוד לפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתגלותו המיידית תיכף ומיד ממש ונכריז לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל אחד ואחת שיעשו ככל שביכלתכם 
ויצטרפו לשותפות יקבלו מספר מתנות 

באופן מיידי וגם לאורך השנה אי"ה.

1

2

3

ב"ה

בהתחייבות קבועה להבאת הגאולה
 שותפות יום-יומית של מעשה בפועל

בענייני גאולה ומשיח!



רבי שניאור זלמן, הידוע בכינויו, אדמו"ר 
הוא  והאמונה,  היחוד  שער  מחבר  הזקן, 
ששמה  החסידות  חב"ד,  חסידות  מייסד 
בזה  ולא מסתפקת  על הצד השכלי  דגש 
תורת  בין  העיקרי  ההבדל  זהו  האמוני. 
חב"ד  החסידויות,  ושאר  חב"ד  חסידות 
מחייבת גם את ההבנה השכלית של ענייני 

אלוקות בנוסף לאמונה הפשוטה.
כדי  בידיעה  וגם  באמונה  גם  צורך  יש 
אדמו"ר  מסביר  כראוי  השם  את  לעבוד 
הבורא  על  לומד  האדם  כאשר  הזקן. 
ומתבונן בגדולתו, זה מעורר בו את רגשות 
הוא  אחד  מצד  כלפיו,  ויראה  האהבה 
פקודותיו,  את  לקיים  ורוצה  אליו  נמשך 
ומצד שני הוא מרגיש יראה ופחד וימנע 

מלעבור על רצונו.
מוגבל  הוא  האדם  שכל  זאת,  עם  יחד 
שמעבר  מה  את  לדמיין  מסוגל  ואינו 
מסוגל  לא  האנושי  השכל  לכן  להבנתו. 
נדרשת  וכאן  בעצמו,  הקב"ה  את  לתפוס 
בשלימותו  להאמין  נדרש  האדם  אמונה. 
אדמו"ר  לפי  הבורא.  של  ואין־סופיותו 
יכולתו  כל  חייב למצות את  הזקן, האדם 
ורק  אלוקות,  להבנת  האינטלקטואלית 
כאשר מגיע לנקודה בה הוא כבר לא יכול 
להבין, אז לעבור לאמונה. אמונה שבאה 
לאחר הבנה מקסימלית תביא את האדם 

לשרת את הבורא בחמימות ובחיות.
בהקדמה לשער היחוד והאמונה, המכונה 
'חינוך קטן', מדגיש המחבר את חשיבות 
החינוך לאמונה גם אצל קטנים. חינוך זה 
רבי  מסביר  ימיו,  כל  לאורך  איתו  ישאר 
שניאור זלמן, ובכך יוכל לבצע את המטרה 

שלשמה נברא, לקיים את רצון הבורא.
היחוד  שער  של  הפרקים  עשר  בשניים 
יסודות  הזקן את  והאמונה מציג אדמו"ר 
הפילוסופיה היהודית, ביניהם, בריאה יש 
מאין, השגחה פרטית, מהותו של הבורא 
וענין  בעולם  הבורא  נוכחות  וכוחותיו, 

הצמצום.
הרעיון המרכזי של שער היחוד והאמונה 
הוא יחוד השם. מדי יום יהודי מכריז על 
יחוד השם כאשר הוא קורא קריאת שמע – 
"שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד"1. 
היו  כשהיהודים  גם  ההיסטוריה  לאורך 
בגלות ובסבל, הם היו מוכנים לוותר על 
החיים שלהם ובלבד שלא לכפור באמונה 

זו של יחוד השם.
אמונה  היא  השם  יחוד  של  המשמעות 

1  דברים ד, ו

רק  הוא  הבריאה  כוח  הזקן,  אדמו"ר  אומר 
שהוא  כפי  האלוקי'  'הדיבור  מהבורא,  הארה 

מכנה זאת.
עם  מאוחד  האלוקי,  הדיבור  מזו,  יתירה 
העולם,  בריאת  לפני  רק  לא  עצמו  הבורא 
לכן  העולם.  את  בורא  שהוא  לאחר  גם  אלא 
כל הנבראים הם תמיד 'בתוך' המקור שלהם 
ובטלים אליו לחלוטין, כמו שקרני  – הבורא, 
כדור  בתוך  לשמש  לחלוטין  בטלים  השמש 
שאינם  הנבראים  של  מהצד  רק  השמש. 
מרגישים  הם  מקורם,  את  לתפוס  מסוגלים 
כל  לבורא  ביחס  אמנם  נפרדות.  כישויות 
כלל  מציאות  שום  אין  כאין,  היא  הבריאה 
שום  פועלת  לא  העולם  בריאת  לכן  מלבדו. 
שינוי ביחודו ובאחדותו, כשם שהוא היה לבדו 
לפני בריאת העולם, כך הוא לבדו גם לאחר 
יחודה  העליון,  היחוד  זהו  העולם.  בריאת 

עילאה בלשון הזוהר.
ליסוד  קשור  האלוקי  היחוד  של  זה  פירוש 

מרכזי נוסף בתורת חב"ד – הצמצום.
הקבלה  בתורת  ידועה  שאלה  ישנה 
הוא  שהקב"ה  מכיוון  היהודית,  והפילוסופיה 
'מקום'  יש  כיצד  מקום,  בכל  ונוכח  אין־סוף 
העולם  כיצד  אומרת,  זאת  העולם?  לבריאת 
יכול להתמזג עם הבורא האין סופי?  הגשמי 
כיצד העולם המוגבל שהוא אנטיתזה לבורא 

הבלתי מוגבל יכולים להתקיים ביחד?
ההסבר לכך, כך מופיע בכתבי האריז"ל )רבי 
יצחק לוריא, מגדולי המקובלים במאה ה16( 
האין  של  והצמצום  הנסיגה  ה'צמצום',  הוא 
האריז"ל,  מסביר  העולם  בריאת  לפני  סוף. 
הבורא מילא את כל ה"חלל", ולא היה מקום 
)אפשרות( למציאות של עולמות. אך, כאשר 
סוף  האין  לברוא את העולמות,  ברצונו  עלה 
למציאות  וחלל  מקום  ופינה  לצדדים,  נסג 
הארה  האציל  הבורא  זה  למקום  היקום2. 
הארה  הבריאה.  לכל  המקור  שהיא  מאורו 
אינספור  עברה  העולמות  נבראו  שממנה  זו 
עד  האור,  את  והפחיתו  שצמצמו  צמצומים, 
שנברא העולם הגשמי והחומרי שבו נבראו גם 

דברים המנגדים לאלוקות.
מכאן, שלפי קבלת האריז"ל, הצמצום קדם 
לבריאה, הבורא הגביל את עצמו כדי לפנות 
מקום לבריאת העולם וכל מה שבתוכו. לאחר 
האריז"ל פירשו את מה שהסביר על הצמצום 

בשני אופנים.
כפשוטו,  הוא  שהצמצום  שהסבירו  היו 
כלומר הבורא, הזיז את נוכחותו מהחלל שבו 
נברא העולם, וכעת הוא משגיח על העולמות 
מהצד. לרבי שניאור זלמן, פירוש זה לא בא 

2  עץ חיים א, ב

במונותיאיזים טוטאלי, ישנו רק א־ל אחד 
שוללת  זו  אמונה  מלבדו.  כוח  שום  ללא 
את הפוליתאיזים – אמונה באלילים רבים, 
ואת הפאגניזם – נתינת תכונות אלוקיות 
לנבראים ולכוחות הטבע. היא שוללת את 
הדואליזם – ההנחה כי ישנם שני כוחות, 
טוב ורע, וכן את הפנתאיזם – המשווה את 

הבורא לטבע.

בכך  השם  אחדות  את  מפרש  הרמב"ם 
שמהותו היא אחדות מושלמת ללא ריבוי 
וללא התחלקות וללא שום תכונה פיזית, 
ובמילים שלו )הלכות יסודי התורה פרק 
א' הלכה ה' וז'(: "אלוה זה אחד הוא־אינו 
לא שניים ולא יתר על שניים, אלא אחד, 
שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים 
בעולם: לא אחד כמין שהוא כולל אחדים 
נחלק  שהוא  כגוף  אחד  ולא  הרבה, 
שאין  ייחוד  אלא  ולקצוות;  למחלקות 
ייחוד אחר כמותו בעולם . . וידיעת דבר 
ה'  אלוהינו,  "ה'  זה־־מצות עשה, שנאמר 

אחד".

המבוסס  זו,  לאחדות  החסידי  הפירוש 
ויחוד  עליון  יחוד  על  הזוהר  דברי  על 

תחתון, מעמיק את ההבנה באחדות השם. 
רבי שניאור זלמן מסביר כי אחדות השם 
נוספים  כוחות  של  קיום  רק  לא  שוללת 
מציאות  כל  קיום  אם  כי  הבורא,  מלבד 
מלבד מציאותו. היקום נראה כקיים בפני 
את  רואים  לא  שאנו  מכיוון  רק  עצמו, 
הכוח שבורא אותו. כל הנבראים, רוחניים 
וגשמיים, קיימים רק בזכות החיות שהם 
לא  הבריאה  תהליך  מהבורא.  מקבלים 
הסתיים בששת ימי הבריאה, אלא נמשך 
היה  הבריאה  כוח  אם  מחדש,  רגע  כל 
היה  העולם  אחד,  לרגע  אף  ולו  נעצר 
ואפס כמו שהיה  וחוזר להיות אין  נעלם 

לפני הבריאה.

רגע  כל  תלוי  העולם  שקיום  זה,  עניין 
נקרא  אותו,  המחיה  האלוקית  בחיות 
בדרגה  אחדות   – תתאה'  'יחודה  בזוהר 

הנמוכה.

אומר  זה  אין  אך  אלוקות,  הכל  אמנם 
מוגבל  או  העולם  בדרגת  הוא  שהבורא 
על ידו. הבורא נוכח בעולם אך יחד עם 
זו  זאת הוא מעליו, הוא בורא אותו. אין 
העולם  את  שמחיה  הבורא  של  מהותו 

לראשונה  יצא־לאור  ה'תשכ"ב  בשנת 
התרגום של ספר התניא קדישא באנגלית. 
אודות  נכתבו  רבים  ומאמרים  סקירות 
אדמו"ר  כ"ק  אשר  זו,  מיוחדת  מהדורה 
מלך המשיח שליט"א פיקח באופן אישי 
ממנו  חלקים  הגיה  ואף  התרגום,  על 
אנו  אלול  ח"י  לרגל   | בכתב־יד־קדשו 
ללשון־ חופשי  בתרגום  בזה  מביאים 
היחוד  לשער  ההקדמה  את  הקודש 
שתרגם  האנגלית,  מהמהדורה  והאמונה 
של  לאור  ההוצאה  עבור  כהן,  נדב  הרב 
התניא בערבית ע"י מרכז שבע מצוות בני 

נח בראשות הרה"ח בועז קלי שי'.

– ח"י אלול –

 וידעת היום
 והשבות אל לבבך

 כי הוי' הוא האלוקים
אין עוד
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מסביר,  הוא  הצמצום,  את  בחשבון. 
אי אפשר להבין כפשוטו וזאת מכמה 

סיבות.
אומרים  התורה  פסוקי  ראשית, 
בפירוש: "הלא את השמים ואת הארץ 
כל  "מלא  וכן  השם"3,  נאם  מלא  אני 
"כשם  נכתב  כבודו"4. בתלמוד  הארץ 
שהנשמה ממלאה את הגוף כך הקב"ה 
מסבירים  חז"ל  העולם".  את  ממלא 
למשה  התגלה  שהקב"ה  במדרש5 
בסנה, בשיח פשוט, כדי ללמד אותנו 
נמצא  הוא  ממנו,  הפנוי  מקום  שאין 
אפילו בשיח פשוט. בזוהר נכתב "אין 
אלו  ציטוטים  ממנו"6,  הפנוי  מקום 
בתורה שבכתב  ישנם בשפע  ואחרים 

ושבעל פה.
שנית, אם נבין את הצמצום כפשוטו 
של  בנוכחותו  שינוי  שיש  מובן  יהיה 
בכל  נכח  הוא  לפני הצמצום  הבורא. 
מקום ולאחר הצמצום, יש מקום שבו 
הוא לא נוכח. הבנה זו סותרת פסוק 
מפורש "אני הוי' לא שניתי"7, בנוסף 

גשמי,  משהו  של  תופעה  היא  'נסיגה' 
וכמובן שלא ניתן לומר אותה על הבורא.

לצמצום,  הזקן  אדמו"ר  של  הפירוש 
תורת  הקבלה,  הזוהר,  דברי  על  המבוסס 
הכוונה  את  משקף  טוב,  שם  הבעל 
הפסוקים,  של  והמשמעות  האמיתית 
התלמוד והמדרש. הוא מסביר שישנם שני 
סוגים של הארה אלוקית. אור בלי גבול, 
מוגבל  ואור  סוף,  אין  אור  הקרוי בקבלה 

המתלבש בתוך מציאות העולם.

3  ירמיהו כג, כד
4  ישעיהו ו, ג

5  שמות רבה יא, ה
6  תיקוני הזוהר, תיקון נ"ז

7  מלאכי ג, ו

והגבול,  גבול  הבלי  אלו,  אור  סוגי  שני 
חלק  הם  שניהם  הבורא,  לגבי  שווים  הם 
מהיותו כל יכול, ומהותו היא מעל שניהם.
האלוקי,  הרצון  פי  על  הבריאה,  לפני 
את  ומילא  השולט  היה  גבול  הבלי  כוח 
מציאות  קיום  שלל  וממילא  החלל,  כל 
מוגבלת. האור המוגבל היה כלול ומוסתר 
הנר  שאור  כשם  גבול,  הבלי  האור  בתוך 
רצה  הבורא  כאשר  השמש.  באור  בטל 
לברוא את העולם, הוא צמצם את האור 
עצמו,  בתוך  אותו  והסתיר  סופי,  האין 
ובכך פינה מקום להתגלות האור הגבולי 
זהו  וגשמי.  מוגבל  עולם  של  ולמציאות 
עצמו  שהבורא  לא  הראשון,  הצמצום 
את  העלים  שהבורא  אלא  מקום,  פינה 
האור האין סופי שלו. מכאן שהצמצום לא 
ולא  הבורא  שינוי במהותו של  פעל שום 

בנוכחותו בכל מקום, רק שהביטוי של 
אור הבלי גבול עבר מגילוי להעלם.

המקור  הזה,  הגבול  כוח  גם  אמנם, 
ידי  על  שהתגלה  הבריאה,  כל  של 
ההעלם של אור הבלי גבול, גם הוא 
העולם  את  לברוא  בשביל  מדי  חזק 
רבים,  צמצומים  לאחר  רק  הגשמי. 
המוגבל,  באור  צמצומים  אינספור 
מוגבלים  לנבראים  האפשרות  ניתנה 
הצמצום  כמו  שלא  להתקיים. 
הראשון, שהיה צמצום מוחלט באור 
מהצמצומים  אחד  כל  גבול,  הבלי 
שלאחר מכן הוא צמצום הדרגתי, כדי 
להתאים את האור לדרגת הנבראים. 
הכוח  על  וההסתרים  המסכים  בגלל 
לפיו  נוצר המצב  שבורא את העולם 
עצמאית  כמציאות  נראה  העולם 
היא,  האמת  אך  מהבורא.  הנפרדת 
כל  שהרי  כבודו",  הארץ  כל  ש"מלא 
האור  בכוח  רק  קיימים  הנבראים 
האלוקי המתלבש בתוכם, ונעלם מהם 
רק בגלל ההסתר האלוקי. אילו הייתה 
ניתנת לעין רשות לראות מעבר למציאות 
הזקן,  אדמו"ר  קובע  הפיזית,  החיצונית 
היינו רואים רק את האור האלוקי שמהווה 
והמציאות  והוא המהות  נברא  כל  ומחיה 

האמיתית שלו.
הראשון  הפרק  נפתח  שבו  הרעיון  זהו 
היום  "וידעת  והאמונה  היחוד  בשער 
הוא האלוקים  הוי'  כי  לבבך  אל  והשבות 
אין עוד"8, דהיינו אין דבר מלבד הבורא. 
להתבונן  האדם  את  מחייב  זה  פסוק 
ירגיש  ולהבין זאת כל כך טוב עד שהוא 
הציוויים  בקיום  זאת  ויבטא  בליבו,  זאת 

של הבורא.

8  דברים ד, לט

ا ي أقوال تان التقاط ال
ליקוטי אמרים 

תניא

كتاب التانيا  مترجم للغه العربيه.
الجزء الثاني.

 باب التوحيد والإيمان
للمؤلف

مؤسس حركه حباد.
الفخر الالهي رابي شنيئور زلمان ملادي

سنه1796 م  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
اآلبدين. المّشيَح ألبد  الملك  يعيش سيّدنا معلّمنا وموالنا 

מארז מתנה יוקרתי
לבקבוק יין

מדבקות עגולות
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד www.mamesh.org       077-5123-770

מתנות חסידיות  לשנה מתוקה

טאפרו דא פלאחו
הרב מנחם מענדל הראל – שליח ורב בית הכנסת חב"ד שכונות הדרום צפת עיה"ק

מ"לא ישנו" ל"עיקר שבעיקרים"
המתמיד  חסיד  לכל  שמנקרת  שאלה  זו 
תורה  בלקוטי  פרשה  א'חסידישע  בלימוד 
נעלמו  להיכן  שופטים,  לפרשת  כשמגיע 
ה"דרושים" לפ' שופטים?! פרשה הפותחת 
ושוטרים  "שופטים  "עבודה"  של  בציווי 
תתן לך בכל שעריך" וכידוע ביאורי נשיא 
דורנו בזה, אינה זוכה לקבל מקום וכותרת 
תורת  של  דתושבע"פ  הספרים  בספר 

החסידות, תמיהה?!
שימת  את  מעורר  שליט"א  הרבי  אכן, 
הלב לנקודה זו ובהדגשת הפליאה: "וצריך 
דרושים  בלקו"ת  נדפסו  שלא  מה  להבין 
דרושים  ריבוי  שישנו  הגם  לפ' שופטים, 
על  הן  שופטים,  פ'  על  הזקן  מאדמו"ר 
והן  ושוטרים(  )שופטים  הפרשה  תחילת 
. ונדפסו   . על פסוקים שבאמצע הפרשה 
דרושים לפ' ראה )שלפני פ' שופטים( ופ' 
לפ'  דרושים  נדפסו  ולא  )שאחרי'(  תצא 
שייכים  דאלול  הדרושים  והרי  שופטים, 

)גם( לפ' שופטים?!
•

אלול ה'תשע"ז, "שופטים"?! אין מי שלא 
מבין במה מדובר, זה הרי "עיקר העיקרים" 
כל 'תמים', אברך, נער או זקן איש ואשה 
בלבבם  חקוק  החסידים,  ובנות  מבני 
כל  ודבר הפשוט.  כיסוד מוסד  "שופטים" 
התחלה של שיג ושיח בענייני הזמן מתחיל 
נקודה אחת  דרך  ומונחה  מובל  ומסתיים, 

"דבר מלכות פרשת "שופטים".
שאותו  קרה?!  זה  כיצד  נשתנה?  מה 

"שופטים נעלם", נהפך לעיקר הענין?!
•

דומה לומר שהיא הנותנת, אותה 'נקודה' 
תהיה  לא  תורה  שבלקוטי  לכך  הגורמת 
הכותרת "שופטים", היא זו שכעת הופכת 
ברוח  החדור  ל'עיקר'  ה"שופטים"  את 

ה'עבודה' של חודש אלול )דווקא!(.
עניינו של חודש אלול, כפי שמבאר רבינו 
הזקן במאמרו היסודי ב'לקוטי תורה' הוא 
הקשר הבלתי אמצעי, וחסר הדירוג ה'בין-

אישי' של כל אחד מאנשי העם עם המלך, 
בדיוק  בפנים,  פנים  עמו  האישי  המפגש 

מאותו מקום ואותה נקודה בה העם נמצא 
ואוחז בחיי היום יום, המלך ב'שדה'... 

מסביר  אלול,  חודש  של  העבודה  עניין 
הרבי - הוא כמשל המלך בשדה, כשהמלך 
"השדה" משווה כל הנמצאים  הרי  בשדה, 
הבדל(  )בלי  אחד  כל  ששם  מכיון  בו, 
רשאי ויכול להקביל פניו, והוא מקבל את 
המלך  דבהיות  מזו,  ויתירה   .  . כו'  כולם 
מתבטלים המחיצות וכו' שבין  אזי  בשדה, 
המלך להעם, והוא מקבל את כולם בסבר 
שוחקות.  פנים  להם  ומראה  יפות  פנים 
ודודי  )ישראל(  אני  באלול,  ובפרט  ובכלל 
כביכול  לב  הוא  מהם  אחד  כל  )הקב"ה(, 

להשני".
לכך  מביא  אלול  שבחודש  זה  רעיון 
'כותרת'  תופסת  לא  'שופטים'  שפרשת 
שופטים  של  ה'רעיון'  כי  תורה,  בליקוטי 

דשופטים  "הענין  במהותו  שונה  הוא 
ושוטרים גו' הוא אדרבה, היפך ההשתוות, 
לזה,  זה  שבין  )והמחיצות(  החילוק  לברר 

בין דין לדין כו'".
•

בשבת פרשת שופטים ה'תנש"א התחולל 
שינוי מהותי בכל ה'רעיון' של "שופטים", 
"ואשיבה  חדש  עניין  מגלים  השופטים 
כבתחילה",  ויועציך  כבראשונה  שופטיך 
אחדות  של  העידן  את  מגלים  השופטים 
וההתחברות האמיתית והפנימית בין העם 

למלך ובין המלך לעם. 

"שופט   - ה'יועצים'  גם  שהם  השופטים 
דורנו, יועץ דורנו ונביא דורנו", מלך הדור 
"מאן מלכי רבנן". העבודה היא לחבר את 
דרך  שיש  לעם  לפרסם   - המלך  אל  העם 
העם  את  מחברים  המלך,  אל  להתחבר 
אל המלך ומביאים אותו לקיום הוראותיו 
מתוך רצון ושמחה ולפרסום נבואתו מתוך 
)משיח(  זה  ש"הנה  גמורה  וודאות  אמונה 

בא".
לפרסם  שצריכים  כנ"ל,  ההוראה  "ישנה 
בחר  שהקב"ה  שזכינו  הדור,  אנשי  לכל 
הוא  עצמו  שמצד  בעל-בחירה,  ומינה 
שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא 
ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה 
הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י 
תורה  עניני  בכל  זה,  דדור  האנשים  וכל 
יום  היום  והנהגת  לחיי  ובנוגע  ומצוות, 
ו"כל  )דעהו("  דרכיך  ב"בכל  גם  הכללית, 
מעשיך )יהיו לשם שמים(" עד - הנבואה 
לגאולה"  הנבואה ש"לאלתר   - העיקרית 

ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".
וביחד עם זכות זו - יש לכל אחד מאנשי 
את  עצמו  על  לקבל  האחריות  דורנו 
להוראות  ולציית  וה"יועציך",  ה"שופטיך" 
רבים  ובלשון   - שלו  הטובות  ועצות 
משפטים  ריבוי  ו"יועציך"(,  )"שופטיך" 
וקיום  הקבלה  וע"י   .  . עצות  וריבוי 
שבדורנו  ו"יועציך"  ד"שופטיך"  ההוראות 
קיום  והתחלת  מעין  גופא  עי"ז  נעשה   -
כבראשונה  שופטינו  התפלה "השיבה 
האמיתית  בגאולה  כבתחלה"  ויועצינו 

והשלימה.
•

של  ה'עבודה'  בתוכן  תפיסתי  מהפך 
אלא  וחילוק,  בירור  עוד  לא  ה'שופטים', 
חיבור והתאחדות, פתיחת ערוץ ישיר בין 
קיום  )ע"י  למלך  העם  ובין  לעם  המלך 
של  העבודה  לתוכן  מקביל  הוראותיו(, 
בשדה'  'המלך  עם  להפגש   – אלול  חודש 

ללא מחיצות.
טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה 

ומתוקה שנת גאולה וישועה!
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משמעות "ימי הדין" 
– הצלה וגאולה

עשרת ימי תשובה נקראים "ימי דין". מה 
היא המשמעות העמוקה של עשיית דין על 
בנושא  דין  פסק  מופיע  בתורה  תורה?  פי 
והצילו  העדה  "ושפטו  בפסוק:  מהקב"ה 
)"ושפטו  הדין  משמעות  כלומר:  העדה". 
העדה"( היא על מנת שיהיה הוספה בעניין 
של  בעניין  הוספה  העדה",  "והצילו  של 

הצלה וגאולה.
אם כך, כידוע מה שכתוב במדרש: "מה 
שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות", 
כמו שכתוב בתהילים: "מגיד דבריו ליעקב, 
חוקיו,  דבריו,  לישראל".  ומשפטיו  חוקיו 
מה  את  מקיים  עצמו  הקב"ה  משפטיו: 
אומר  וזה  לעשות.  עלינו  מצווה  שהוא 
כדי  רק  אלו  בימים  דין  לנו  עושה  שהוא 
להוסיף בהצלתנו וגאולתנו, ובפרט בגאולה 

האמיתית והשלמה.
ובאמת כתוב להלכה, שעם ישראל מיוחד 
שלו  המשפט  שהתחיל  לפני  שעוד  בכך 
בניצחונו  בטוח  כה  הוא  השנה,  בראש 
בבגדי  לחגוג  מתחיל  שכבר  עד  במשפט, 

לראש  ומשקאות  מאכלים  והכנת  לבן 
ושתו  משמנים  "אכלו  שכתוב  כמו  השנה 

ממתקים".

שלמות מלכות ה' 
מתגלה ע"י משיח

העדה"  "והצילו  של  ההצלה  שלמות 
שלנו,  הנוכחי  מהמצב  הצלה  משמעותה 
לגאולה האמיתית והשלמה. הצלה זו היא 
כלום,  לו  מי שמרגיש שלא חסר  לגבי  גם 
וטוב לו כעת גם בגשמיות וגם ברוחניות. 
גם לגבי יהודי כזה יש צורך בגאולה. כיוון 
האמיתית  הגאולה  הגיעה  לא  עוד  שכל 
בסמיכות  שנמצא  מי  גם  הרי  והשלמה, 
יום  כל  אומר  המקדש  למקום  גדולה  הכי 
מארצנו"  גלינו  חטאינו  "מפני  בתפילתו: 
ואין לו את המקדש! וכן מצוות מסויימות 
מצוות  למשל  לקיים.  יכולת  לו  אין 
שנת  של  השנה  בראש  שמתחילה  יובל, 
החמישים, וחלה רק כאשר כל ישראל על 
היא הדוגמא הטובה  היובל  אדמתם. שנת 
ביותר גם לגאולתו של מי שסובר שטוב לו 
ואין לו צורך לצאת מהגלות – בשנת היובל 

משתחררים לחופשי כל העבדים העבריים, 
משום  אזנו  את  שרצעו  נרצע,  עבד  כולל 
לצאת  וסרב  אדוני"  את  "אהבתי  שאמר 

לחופשי.
השנה  ראש   – הדין  יום  של  השייכות 
מודגשת  והשלמה  האמיתית  לגאולה   –
זה  יום  של  העיקרית  עבודתו  במיוחד: 
למלך,  הקב"ה  את  ממליכים  שאנו  היא 
"שתמליכוני עליכם". והרי שלמות מלכות 
ה' קשורה ומתגלה בשלמותה על ידי המלך 
המשיח, שעניינו "ספירת המלכות". אם כן, 
בעמדנו כעת, על פי כל הסימנים, ברגעים 
האחרונים לפני הגאולה – הדין בימים אלו 
את  והשלמות,  העיקר  את  להביא  צריך 

הגאולה האמיתית והשלמה.
ותיכף ומיד ממש – מבלי להיכנס לויכוחים 
בזה – אין לכך זמן, כי צריכים כבר ללכת 
לקבל את פני הגאולה האמיתית והשלמה 

ודוד מלכא משיחא, והרבי בראשנו!

כל יהודי – מלך
בשבת שלפני ראש השנה, ממנה מתברך 
נצבים.  פרשת  את  קראנו  השנה,  ראש 
נצבים  "אתם  במילים  פותחת  הפרשה 
דרגות  כל  את  מפרטת  ואז  כולכם",  היום 
לנחותי  ועד  העם,  מראשי  החל  היהודים: 
כל  של  מצבו  מוגדר  כך  ביותר.  הדרגה 
יהודי במילה "נצבים", לה יש במקורותינו 

שתי משמעויות:
שזוכים  היינו  ועומדים,  קיימים   – נצבים 
בדין )"והצילו העדה"(. וכן: נצבים, מלשון 
"נצב מלך" – מלמד על מעמד המלכות של 

כל אחד ואחת מישראל.
כמו  השנה  בראש  ניצב  יהודי  כל 
שמקבל  מלך  אלא  מלך,  סתם  ולא  מלך, 
בראש השנה.  הוא מכתיר  אותו  מהקב"ה, 
אליו הוא קרוב, וממנו הוא מקבל את כל 
למלך.  שמגיע  כפי  הטובות  ההשפעות 
למלך  שהרי  מצדנו,  השתדלות  כל  וללא 
אסור לעשות מלאכה כשמישהו אחר יכול 

לעשות בשבילו!
רק  לא  מתבטאת  היהודי  של  זו  מלכותו 
אף  אלא  מסביבו,  המציאות  על  במלכות 
כל העולמות   – כל סדר ההשתלשלות  על 

הרוחניים עד לעולמנו אנו.

נצבים – וילך
לנו  יש  כזה,  באופן  "נצבים"  כשעומדים 
הכח לכך שתיכף אחר כך יהיה העניין של 

ומה  ל"נצבים"(.  הסמוכה  )הפרשה  "וילך" 
ממצב  והעליה  ההליכה  זו?  הליכה  היא 
של גלות למצב של גאולה. הליכה של כל 
כפי  ובפרט  ישראל,  לארץ  הארצות  יהודי 
שהיא תהיה תיכף במצב האידיאלי שלה – 
בגאולה  וגם  והשלמה.  האמיתית  בגאולה 
"מחיל  והעליה  ההליכה  ממשיכה  עצמה 
בפרשת  המתוארת  לשלמות  עד  חיל"  אל 
"היום  משה:  אומר  אותם  במילים  "וילך" 
מלאו ימי ושנותי" – שלכל יהודי יש ימים 
הכח  ואת  ומצוות.  בתורה  מלאים  ושנים 
לזה הוא מקבל ממשה רבינו, כפי שכתוב 

שבכל יהודי יש ניצוץ מנשמתו של משה.
וההליכה הזו צריכה להיות 'מי"ד'! מה הם 
ראשי התיבות מי"ד? אחד מהם הוא משה 
)המלך(.  דוד  )הבעש"ט(,  ישראל  )רבינו(, 
לגאולה:  קשורים  הללו  האישים  שלושת 
משה עליו נאמר "גואל ראשון )=ממצרים( 
שהמשיח  הבעש"ט  אחרון",  גואל  הוא 
תהיה  המשיח(  )של  שהתגלותו  לו  אמר 
"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" – כשמעיינות 
ודוד  בעולם,  ויופצו  יתפרסמו  החסידות 

המלך המכונה "דוד מלכא משיחא".
שלושת האישים הללו, הקשורים לגאולה 
"מיד".  שמשמעותה  אחת  במילה  נמצאים 
רבנו  משה  זה:  בסדר  ודווקא  מיד.  גאולה 
גם  כולל  כולה,  לנו את התורה  הוא מביא 
את מעיינות רבי ישראל הבעש"ט, המביאים 
את "דוד מלכא משיחא". ובפרט שהאות י' 
שהיא בצורת נקודה מורה על גילוי נקודת 
כך  הבעש"ט.  ישראל  רבי  ידי  על  היהדות 
אחרון  גואל  עם  ראשון  גואל  את  מחברים 

ומביאים את הגאולה מיד.

עצמותו של משיח היא דבר 
אחד עם עצמות אין סוף

כל  בראש השנה מתחילות  רק  לא  אולם 
אנו  החג  בערב  כבר  הרי  האלו.  הפעולות 
מצווים להתחיל להכין את צרכי החג, ואנו 
כבר יודעים שנזכה בדין. ובכלל ערב והכנה 
ובפרט  אליו,  שמתכוננים  הדבר  מעין  הם 
ההכנות של ערב ראש השנה שמשפיע על 
ראש  בערב  כבר  כן,  אם  כולה.  השנה  כל 
"והצילו",  של  העניין  כל  מתחיל  השנה 
"נצבים" ו"וילך", ההכנה וההתחלה לגאולה.

יותר  עוד  התגלה  האחרונים  בדורות 
הקשר בין הגאולה לערב ראש השנה. בכ"ט 
רבי  האדמו"ר  נולד  תקמ"ט  בשנת  אלול 
השלישי  האדמו"ר   – לימים  מנחם־מענדל. 
בשולשלת חב"ד, המכונה בדרך כלל בשם 
ספרו  שם  על  צדק",  הצמח  "האדמו"ר 

אלו  שמות  שני  זה.  בשם  הקרוי  התורני 
)שהם גם הגימטרייא של שמותיו: "מנחם" 
בגימטרייא  ו"מענדל"  "צמח"  בגימטרייא 
המשיח.  מלך  של  שמותיו  גם  הם  "צדק"( 
צמח  "איש   – ב"הושענות"  שאומרים  כפי 
שמו", כשהכוונה למלך המשיח. וכן "משיח 

צדקנו", "והיה צדק אזור מתניו".
לא רק בשמו קשור הצמח צדק למשיח, 
אלא בכך שתורתו ומהותו הפנימית כוללת 
אדמו"רי  של  ומהותם  תורתם  את  בתוכה 
שבאו  ואלו  לפניו,  שהיו  אלו  כולם,  חב"ד 
ותורת  חב"ד,  שאדמורי  ומכיוון  אחריו. 
מעיינות  הפצת  עניינם  חב"ד  חסידות 
ומביא  שקשור  דבר  התורה,  פנימיות 
עם  קשורים  הם  הרי  המשיח,  להתגלות 
הולדתו,  שביום  נמצא  משיח.  של  הגילוי 
בערב ראש השנה, גובר העניין של משיח, 
שהרי ביום ההולדת )כך כתוב בגמרא( מזלו 
יום ההולדת עושה  ובעל  גובר.  של האדם 
את כל התלוי בו – וממילא בוודאי שהדבר 
פועל את פעולתו – שיהיה הגילוי של שמו 
משיח  של  הגילוי   – יותר  ועוד  משיח,  של 
עצמותו  גם משמו(,  למעלה  )שהוא  עצמו 
של משיח שהיא דבר אחד עם עצמותו של 

הקב"ה, עצמות אין סוף.

מה הקשר בין שבת 
לראש השנה?

עניין זה, שכבר בערב ראש השנה מתחיל 
הקשר לגאולה, מודגש עוד יותר כאשר הוא 
חל ביום ראשון, ואז הוא נמצא בין שני ימי 

סגולה: שבת לפניו וראש השנה אחריו:
שביעי  יום  כל   – נקבעה משמיים  השבת 
מכל  למעלה  היא  קדושתה  גם  שבת.  הוא 
לעומתה,  ביותר.  גבוהה  בדרגה  העולמות 
כל החגים,  כמו  זמנו של ראש השנה,  את 
קובעים בני ישראל: מכיוון שקביעת ראש 
חודש תלויה בקידוש החודש של בית דין, 
הקובע בסופו של דבר אם החודש יהיה מלא 
)כולל  כולם  החגים  תאריכי  הרי  חסר,  או 
ומתקדשים  בישראל,  תלויים  השנה(  ראש 

על ידי ישראל.
ראשון  ביום  שחל  השנה  ראש  ערב 
השנה  ראש  בערב  הקביעות  שהיתה  )כפי 
את  מחבר  השיחה(  נאמרה  בה  ה'תשנ"ב, 
שני הימים, ופועל שקדושת השבת, שהיא 
למעלה מכל העולמות, תחדור בראש השנה 
ובתוך כל העולמות. כמו כן, בכיוון ההפכי, 
מישראל  ואחת  אחד  שכל  איך  מגלה  הוא 
ולא  השבת,  על  הבית  ובעל  "מלך"  הוא 
רק על שבת רגילה אלא "יום שכולו שבת 

שמכונה  כפי   – העולמים"  לחיי  ומנוחה 
הגאולה בנוסח ברכת המזון.

נפלאות "בכל מכל כל"
שיהודים  שנה  )ה'תשנ"ב(  שזו  ובפרט 
תהא  היה  שלה:  התיבות  ראשי  את  קבעו 
ענייני  בכל  נפלאות  בכל,  נפלאות  שנת 
השנה, על ידי שהגאולה באה מיד. ואמרו 
חז"ל שעל שלושת האבות נאמר "בכל מכל 
מישראל,  ואחת  אחד  שכל  ומכיוון  כל". 
כל אחד  יורש של  הוא  וטף,  נשים  אנשים 
משלושת האבות ושל כולם יחד, הרי מובן 
בפשטות  מקבל  מישראל  ואחת  אחד  שכל 
"בכל מכל כל" בגשמיות וברוחניות, עם כל 
הפירושים שבדבר. החל מהפירוש העיקרי 
– שעוד ברגעים האחרונים של הגלות יהיה 
כל",  מכל  "בכל  מישראל  ואחת  אחד  לכל 
והכי  טוב  הכי  באופן  יהיו  ענייניו  שכל 
כתיבה  טובה"(.  שום  חסרו  )"לא  מושלם 
וחתימה טובה לכל אחד ואחת מישראל, עם 
חיים בפשטות – גוף בריא ונשמה בריאה, 

הן בגשמיות והן ברוחניות.
לתכלית  מיד  מביא  שזה   – ועיקר  ועוד 
הגאולה   – כל"  מכל  ד"בכל  השלמות 
גם  ובאופן שזה פועל  והשלמה.  האמיתית 
זה ממש  פי שברגע  על  כי אף  על העבר, 
הוא  כאשר  הנה  בא,  לא  עדיין  משיח  הרי 
יגיע ברגע שלאחרי זה – הוא ישנה )על ידי 
הכנסת האל"ף של "אלופו של עולם"( גם 
את הרגעים שלפני זה )של ה"גולה"( שיהיו 
לבית  והולכים מיד  גם הם חלק מהגאולה. 
השתיה,  ולאבן  הקדשים  ולקדש  המקדש 
הנמצאת בגלוי ללא שינוי בקדש הקדשים, 

שזה מחזק את התביעה לגאולה מיד.

"המעשה הוא העיקר" 
– ההוראות לפועל:

כבר  בדין  שזוכים  בטוחים  להיות 
שהגאולה  ועד  השנה  ראש  בערב 

באה מיד.
יתברך  מלכותו  שקבלת  לדעת 
ומתגלה  קשורה  השנה  בראש 

בשלמותה על ידי המלך המשיח.
ראש  ערב  של  היום  את  לנצל 
ובכמה  בצדקה  להוסיף  השנה 

עניינים טובים.
תורתו  בלימוד  במיוחד  להוסיף 
)שיום  הצמח־צדק  האדמו"ר  של 
השנה(  ראש  בערב  חל  הולדתו 

וקיום הוראותיו.

תחל 
שנה

עיבוד לשיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
"דבש מלכות" בהוצאת ממשבברכת ערב ראש-השנה ה'תשנ"ב, מתוך הספר 

וברכותיה
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תשובה אמיתית
לענין  בקשר  פעם  שח  הזקן  אדמו"ר 
היא  האמיתית  התשובה  ואמר:  התשובה, 

כמו תשובתו של הגוי מוויטבסק.
וזהו המעשה:

ידי  על  חלקים  לשני  מחולקת  וויטבסק 
נהר. באותן שנים עדיין לא נבנה שם גשר, 
סירה  באמצעות  הנהר  את  עוברים  והיו 
קטנה. נשבה אז רוח עזה, והגויים שעמדו 
לגוי שרצה לנסוע:  על שפת הנהר אמרו 
ציית  לא  הוא  אך  סכנה!",  זו  תסע,  "אל 

להם, נסע וטבע.
סיכם אדמו"ר הזקן: "באותם רגעים לפני 
שהוא טבע, מה רב היה צערו על כך שלא 
זאת.  בכל  ונסע   – לו  שאמרו  למה  ציית 

זוהי תשובה אמיתית!"
)לשמע אזן(

גם הגוי ישיב "ליובוליו"!
פעם נסעה קבוצת חסידים אל אדמו"ר 
נסעו עם  כרגיל, הם  לליאזנא.  זי"ע  הזקן 
]לשהותם  ימים  מספר  עברו  עגלה.  בעל 
בליאזנא, וכאשר רצו לחזור, הנה[, העגלון 
איננו, והסוס עומד על מקומו רעב. הלכו 
היה  לליאזנא  בסמוך  לחפשו.  החסידים 
יער קטן, ושם מצאו אותו מתהלך וצועק: 
באגו?"  טי  "ליוביש  הגוי  אצל  ישאלו  אם 
)=האם אוהב אתה את הקב"ה?(, גם הוא 

ישיב "ליבוליו!" )=אוהב אני!(.
וזה אשר ארע עם העגלון:

שאמר  החסידות  דברי  את  שמע  הוא 

לא  הנ"ל  הפתגם  ומלבד  הזקן,  אדמו"ר 
השפיע  כה  זה  שפתגם  אלא  דבר.  הבין 

עליו עד ששכח על כל עניניו הפרטיים.
)לשמע אזן(

יודעי תרועה
הרה"צ ר' חיים אברהם, בנו של אדמו"ר 
לתקיעות  לבוא  זקנותו  לעת  נהג  הזקן, 
אותו  שאל  צדק.  הצמח  אדמו"ר  של 
מטריחים  הנכם  "מדוע  מהר"ש:  אדמו"ר 
אצלכם  מנין  לקיים  אפשר  עצמכם,  את 
אברהם:  חיים  ר'  לו  ענה  לתקיעות?" 
"כתוב 'יודעי תרועה' לא 'תוקעי תרועה'".
)לשמע אזן(

לנסוע רק לרבי
זי"ע  אדמו"ר  תיאר  מסוימת  בהזדמנות 

)הרש"ב( את ענין הנסיעה לרבי:
משפחתו,  לקרוב  לליאדי  נסע  אחד 
הזקן;  אדמו"ר  אצל  היה  ביקור  ובאותו 
לאדמו"ר  )"ספיישל"(  במיוחד  נסע  ואחר 
הזקן. והנה "עלמא עילאה כגוונא דעלמא 
אל  הבא,  לעולם  מגיעים  כאשר  תתאה", 
האחד מתייחסים כמו לחסיד אמיתי, ואל 
עצמו:  את  הוא  מייסר  כעת  נו....  השני, 

למה גם אני לא נסעתי רק אל הרבי?
)לשמע אזן(

אני צריך אני רוצה
הצמח צדק אמר במאמר אחד מהו ענין 
כרת: כשהוא אומר "איך דארף דאס, איך 

דארף דאס" )אני צריך את זה, אני צריך 
את זה(. כי כשאומר "איך וויל דאס" )אני 
רוצה את זה(, אין זה כל כך רע, כי הרי 
לכל אחד יש נפש המתאוה, אבל כשאומר 
"איך דארף דאס" )אני צריך את זה(, זהו 
הרב  וביאר  משרשה.  נפשו  שנכרת  מפני 
דברי  פי  על  יתבאר  שזה  גרונם:  שמואל 
הרמב"ם, "הכל צריכים לו ואין הוא צריך 
לכולם", וזהו אמיתת אלוקות. וצריכים כל 
הנשמות להרגיש שהם חלק אלוקה, אבל 
כשאומר "איך דארף דאס" )אני צריך את 
שהרי  האמיתית,  נפשו  נכרת  הלא  זה(, 

האמת שאין הוא צריך להם.
)רמח אותיות(

כף הקלע דקדושה
ר' הלל אמר, שליובאוויטש הוא כף הקלע 
דקדושה ס'ווארפט א'הער און א'הער, מי 
וויס גאר ניט אין וואס פאר א'וועלט מען 
איזה )נזרק לכאן ולכאן, ואין יודעים כלל 

באיזה עולם נמצאים(.
)רמ"ח אותיות(

בוץ קדוש
ליצחק  אמר  )הרש"ב(  שליט"א  אדמו"ר 
מוורשא שחטף שיריים, "מי מאכט הייליג 
די בלָאטע און מי קריכט אין איהר, ס'ווילט 
זיך קריכען אין בלָאטע נאר עס פאסט ניט 
קריכט  מען  און  הייליג  איהר  מען  מאכט 
אין איהר". )עושים את הבוץ לדבר קדוש, 
ואזי נכנסים לתוכו; מתחשק להיכנס לבוץ 
אלא שהדבר אינו מתאים, ולכן עושים את 

זה קדוש ואז אפשר להיכנס(.
)רמח אותיות(

מצוות מול עבירות
תלמיד אחד של המגיד ממזריטש יצא מן 
המקוה ופגש בחברו. אמר לו חברו: "אחי! 

מה יהיה מאתנו, עם כל העברות שלנו?"
השיבו הלה: "על העברות לא אכפת לי 
מה  אבל  בעולם.  תשובה  יש  לכך  כלל. 
אנו  פנים  יהיה מן המצוות שלנו? באיזה 

עובדים לפני מלך הכבוד?"
)סיפורי חסידים. הרב זוין(

בכיות של תשובה
ביום  ר"ה  חל  בשבת שובה תרע"ג שאז 
"שובה  דא"ח  מאמר  הרבי  אמר  ה'־ו' 
ישראל" )מההמשך( וזה היה בערב, והיה 
חושך, ודיבר בענין ג' עבודות דנפש רוח 
ונשמה וכן בהתשובה של נפש רוח ונשמה. 
וכשדיבר על התשובה דנפש נשמעו בכיות 

מכל הצדדים.
)ליובאוויטש וחייליה(

השכלה בלי עבודה
בליובאוויטש למד בחור אחד בשם פינע 
מפרילוק )אני לא הכרתיו(. מספרים עליו 
ולבסוף  נפלא בחסידות,  משכיל  שהי׳ 
ע״ה  בער  חיים  ר׳  לי  סיפר  נתחמץ. 
פולטבא  בעיר  לומד  שבהיותו  לערמן, 
על  מהבולשביקים  )כשהחלו הרדיפות 
הישיבות היתה הישיבה בכמה גלויות והי׳ 
הי׳ בפולטבא(,  תו״ת  מישיבת  שחלק  זמן 
השו״ב  אצל  להתוועד  כסליו  בי״ט  הלכו 
הרה״ח ר׳ פינחס ע״ה שרייבר )רקשיקער(. 
בלי  נכנם אחד  והנה באמצע ההתוועדות 
זקן, וכשר׳ פינחס ראה אותו התנשק אתו 
וקבל אותו בחיבה יתירה – ונודע להבחורים 
אח״כ שזה הי׳ פינע פרילוקער הנ״ל – ר׳ 
הי׳  כי  כוס  אחר  כוס  לאורח  מזג  פינחס 
כלי לקבלה, ודברו ביניהם זכרונות שונות 
מליובאוויטש. לסוף שאל אותו ר׳ פינחס, 
לי מה היא הסבה הראשונה שסרת  תגיד 

געווען  איז  מיר  ״בא  לו  וענה  הדרך,  מן 
השכלה אן עבודה״, )אצלי היתה השכלה 

בלי עבודה(.
)ליובאוויטש וחייליה(

לדעת להתחרט
מרוז'ין:  ישראל  רבי  הרה"ק  אמר  פעם 
"ניט   – הבריות  בפי  שמורגל  פתגם  ישנו 
צו גיין ניט צו פארן – האט מען ניט קיין 
נוסעים,  ולא  הולכים  לא  )כאשר  חרטה". 
לא מתחרטים(. ויש לפרש זאת כך: חרטה 
בין  הולכים  לא  וכאשר  תשובה.  היא 
חסידים ולא נוסעים לרבי, לא מתחרטים.
)סיפורים חסידיים(

הודיה במאסר
כשהיה  פלדמן:  זליג  ר'  הגה"ח  סיפר 
במחנה  ז"ל  אברמסקי  יחזקאל  ר'  הגאון 

'תשובה' של גוי
בעמדנו בימי חודש אלול, ימי ההכנה ליום הדין מחד, ומאידך ימי ההכנה לנסיעת החסידים אל הרבי 

מלך המשיח שליט"א. מובא בזה לקט סיפורים בענינים שהזמן גרמא, להוספה בלחלוחית החסידית 

ובהתעצמות ההתקשרות | נלקט ע"י המשפיע הרה"ח אריאל לוזון בעריכה קלה ע"י המערכת
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בהפצת  עבודתו  עקב   – ברוסיה  כפייה 
העצים.  בחטיבת  הועסק  הוא   – היהדות 
הממונה עליו היה גוי רוסי, שהיה בעצמו 
אסיר פוליטי, והיתה בו מידה מסויימת של 

אנושיות.
יחזקאל  בר'  גוי  אותו  הבחין  אחד  יום 
שקוע  והוא  עץ  קורת  על  יושב  כשהוא 
במחשבות. שאל אותו הגוי: התוכל לגלות 
ר'  לו  ענה  כעת?  חושב  אתה  מה  על  לי 
יחזקאל: אגיד לך. אני חושב על כך שאני 
לקיים  אפשרות  בלי  במחנה  כאן  נמצא 
הבוקר  תפילין.  לא  ציצית,  לא   – מצוות 
לפניך"  אני  "מודה  התפילה  את  אמרתי 
ברוסית(,  המילים  את  לגוי  תירגם  )והוא 
ושאלתי את עצמי: על מה בעצם אני מודה 
לקב"ה? על כך שהחזיר לי את נשמתי כדי 
עלה  ואז  עצים?!  לחטוב  להמשיך  שאוכל 
בהמשך  נמצאת  התשובה  במוחי:  רעיון 
מודה  אני  אמונתך",  "רבה   – התפילה 
מאפשר  שהוא  העובדה  עצם  על  להקב"ה 

לי לקיים את מצות האמונה בה'.
הרב  כשביקר  מכן,  לאחר  רבות  שנים 
אברמסקי אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ביקש 
ממנו הרבי שיספר לו איזו חוויה מתקופת 
הסיפור  את  אברמסקי  הרב  סיפר  גלותו. 
"בשביל  ואמר:  הריי"צ  הרבי  הגיב  הנ"ל. 
דערהער )הרגש( כזה לבד – היה שווה כל 

המאסר...".
)סיפורים חסידיים(

תיקון חסידי
הרבי הרש"ב התוועד פעם עם החסידים 
והיו ישובים ליד שולחן גדול. בין הנוכחים 
שניאורסון  פישל  היה  בהתוועדות 
הרבי,  ליד  ישב  הוא  הרבי(.  )ממשפחת 
הרש"ב,  לרבי  אמר  ההתוועדות  ובאמצע 

מתוך התעוררות תשובה:
לי  תן  )רבי,  תיקון!"  א  מיר  גיב  "רבי, 

תיקון(.
לשמוע  כדי  קדימה  קפצו  החסידים  כל 
"איפה  לו:  שענה  הרבי,  של  התשובה  את 
אתה שם  חסידית,  התוועדות   שיהיה 

תהיה."
 )שמעתי מר' אברהם קוזלינר
בשם אביו הרה"ח ר' מוט'ל קוזלינר(

600 תעניות
הוד  אצל  ליחידות  נכנס  אחד  חסיד 
והתאונן  מוהר"ש  הרה"ק  אאזמו"ר  כ"ק 

לוקח  הוא  דבר  כל  תחבולות,  בעל  שהוא 
אאזמו"ר  כ"ק  הוד  לו  אמר  בערמומיות. 
הרה"ק מוהר"ש שיצום שש מאות תעניות. 
כ"ק  לו  ואמר  רעם,  הלום  נשאר  החסיד 
אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש: מה אתה חושב 
החמה  מנץ  לאכול  שלא  פירושו  שלצום 
היא  תענית  לרזות,  נקרא  זה  שקיעה,  עד 
רגעים   15 במשך  יום  כל  חשוב  עבודה. 
פיך  בלום  עצמך,  אודות  דנפשי'  אדעתא 
מלדבר, ואין הכוונה מחשבת דא"ח, כי אם 

פשוט לחשוב על עצמך.
נשתנה  חסיד  ואותו  ימים  שנתיים  עברו 

באופן אחר לגמרי.
לי  סיפר  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  כשהוד 
סיפור זה, אמר: הוא נשתנה לא רק בכוחות 
אילו  למהות,  ממהות  שינוי  אלא  הנפש 
ראית אותו היית מתפעל מהשינוי שחל בו 

ממהות למהות.
)ואמר כ"ק אדמו"ר:(

בגמרא יש ביטוי "זאת אומרת". מהסיפור 
האמור צריך כל אחד ללמוד שעל כל אחד 
לחשוב אודות עצמו כל יום במשך חמשה 

עשר רגעים.
)ספר השיחות תש"ד מתורגם ע"מ קיג(

התבוננות מהי?
כ"ק  הוד  אל  אחד  חסיד  נכנס  פעם 
שקשה  והתאונן  ביחידות  הרה"ק  אאמו"ר 
לו להתבונן באריכות לפני התפילה, ענה לו 

הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק:
"מה היא התבוננות באריכות, שמתבוננים 
להיות,  מוכרחים  מה  להיות,  יכולים  מה 

ומה אכן האדם בפועל, זהו התבוננות.".
)ספר השיחות תש"ב מתורגם ע"מ פט(

נוגע בנפש
מסופר שפעם חלתה אישתו הרבנית של 
והיה  דוקשיץ,  של  הרב  שיינין,  לייביל  ר' 
רחוק.  צורך לשלוח אותה לטיפול במקום 
מכיוון שמצבו הכספי של הרב היה דחוק, 
אנשי הקהילה לקחו על עצמם את הוצאות 
הנסיעה ואספו סכום כסף שאותו נתנו לרב 

לצורך הנסיעה של אישתו הרבנית.
באותו הזמן עמד הרבי הריי"ץ לעזוב את 
אחרונה  הזדמנות  וזוהי  שיתכן  כך  רוסיה 
ר'  כך, לקח  לו  לראות את הרבי. משנודע 

לייביל את הכסף ונסע אל הרבי הריי"ץ.

כסף  סכום  אספו  הקהילה  אנשי  שוב 
לשלוח את הרבנית לטיפול, אך הפעם דאגו 
ושלחו אותה  זו,  ילך למטרה  שהכסף אכן 

לטיפול.

אחד מאנשי הקהילה התרעם על הנהגתו 
שאספו  יתכן  איך  לפניו:  וטען  הרב,  של 
כסף לרפואת אישתך ובמקום לשלוח אותה 

לטיפול נסעת לרבי?

רפואת  בענייני  לו:  ענה  לייביל  ר' 
יכול  ואתה  כך  לטעון  אני  יכול  אישתי 
פחות  מבינים  ששנינו  מכיוון  כך  לטעון 
בנוגע  אך  ברפואה.  דבר  אותו  יותר  או 
לדבר.  יכולת  כל  לנו  אין  לרבי  לנסיעה 
לרבי  לנסוע  הצורך  לך  מובן  לא  באם 
בנפש זה  זאת.  לך  להסביר  יכולת  לי   אין 

ממש.

)ספר התוועדות חסידותית(

לעשות מה שיכולים
מסירות נפשם שהייתה ליהודי רוסיה אין 
ולא  לפנסאים  להיעשות  צריכים  לשער. 

להתהלך בחושך.

פעם  ישב  מפאריטש  הלל  ר'  החסיד 
באמצע  חסידים.  עם  בהתוועדות 
יכולים  שהיו   – אחד  שלחו  ההתוועדות 
כדי להעלות משם  – למרתף  עליו  לסמוך 
הרי  האברך:  צעק  למרתף,  בירדו  יין. 
חושך כאן. ענה לו אחד מהנוכחים: זה רק 
ונעשה מתרגלים  מכן  לאחר  כך,   בתחילה 

אור.

מכן  לאחר  אכן,  ואמר:  הלל  ר'  נענה 
חושבים שגם החושך מאיר.

שהחושך  חושבים  כיום,  המצב  וזה 
אלה  על  יותר  היא  האשמה  אור.  הוא 
ואת  החושך  עם  ומשלימים  אור  שראו 
החושך.  בדרך  מובילים  הם  ביתם  בני 
בתים  להיות  צריכים  היו  הרי  אצלם 
באמת,  שמים  יראי   – הילדים  חסידיים, 
לא רק להתפלל שלש פעמים ביום, לברך 
אמיתיים.  שמים  יראי  אכן  אלא  וכדומה, 
אני  אין  חסידות.  ללמוד  צריכים  היו  הם 
בדרכי להתנהג  אלא  ללמוד  רק   מתכוון 

החסידות.

הזמן קצר מאד, אך בזמן קצר זה צריכים 
לעשות מה שיכולים.

)ספר השיחות תש"א מתורגם ע"מ קיט(

קדימה לשדה

איינציקער זאך
הרב מנחם מענדל אקסלרוד

משל 
למלך

שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו 
ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין ]ויכולין[ כל 
מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את 
כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות 
לכולם. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו. 
ואחר כך בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות ואף גם 
משל  דרך  על  הענין  וכך  סגולה.  ויחידי  המובחרים שבעם  זאת 

בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה..."
כפי שמוסבר בתורתו של משיח באווירת ימים אלו של חודש 
אלול, מצבו של היהודי נחלק לשלוש דרגות: עיר, שדה וִמְדַּבר. 
בתורה  העוסק  יהודי  של  ביותר  הטוב  למצב  הכוונה   – 'עיר' 
להתחזק  עליו  בעיר,  נמצא  שאינו  ליהודי  רומז  'שדה'  ומצוות, 
ולהשתפר. את ה'מדבר' לא מזכירים בכלל, מאן דכר שמיה, זהו 

רע גמור שמקומו לא בבית ספרנו.
אלו  גם  פוגשים את המלך  אלול? ראשית  בחודש  עושים  ומה 
שנמצאים ב'שדה', אבל חלק מהעסקה היא שלאחר מכן, "בלכתו 
העירה, הרי הם הולכים אחריו". תמה תקופת השדה ידיד יקר, 
לבן כרך. תתחיל להתעסק בדברים חיוביים,  הגיע הזמן להפוך 

בשונה ממה שעשית עד היום.
אחד  צעד  בחשיבה  הורגלנו  כבר  השביעי,  הדור  כחסידי  אבל 
פי הנתונים  קדימה. הראש כבר מחשב את המסלול מחדש על 
שלנו.  התפקיד  זהו  לעיר?  אותם  יביא  מי  בשדה,  יהודים  יש   –
הנצרכים  הדברים  כל  נחמד,  יותר  הרבה  העיר  שבתוך  אמת 
מצויים בזמינות גבוהה כיאה למקום האידיאלי עבור יהודי החפץ 
בשמירת התורה והמצוות. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות 

ינהלני.
אתר  כאשר  הצידה  מסתלקים  האישיים  הנוחות  שיקולי  אבל 
הפצה חדש צץ על המפה, בשעה שמתגלה מקום חדש בו ישנם 
כאלה שעדיין לא שמעו על המלך, בטח שלא חשבו לבקר בארמון. 

קדימה לעבודה.
לך  "לך  בעצמם  שמקיימים  באברכים  הן  יום,  שבכל  ומעשים 
מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", ומגיעים 
למדינה של המלך שהיא חרבה ואומרים לו "גזור עליה שתבנה", 

והן  הבשורה.  את  ומפיצים  הממלכה  את  בונים  ידיים  ובשתי 
בחסידים השייכים לחברת בעלי העסק, אבל לא שוכחים ש"כל 
מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו", ובתיק העבודה בין 
הכלים או המסמכים שוכנים להם דרך קבע התפילין, העלונים, 

הכרטיסים והסטיקרים.
ויש קשיים, ויש מניעות ועיכובים, אבל יותר מכך יש יד מופלאה 
שמחה  מתמלא  והלב  בגילוי,  אלוקות  ומראה  ומכוונת  המנחה 
ונחת מעצם העובדה ש"אנא נסיב מלכא" במעשה בפועל, ושום 

הנאה שבעולם לא תשווה לסיפוק שבחיים שכאלה.
והזמן גרמא פעם נוספת, ימי חודש אלול בהם קיבלנו מאבינו 
מוטלת  בה  שופטים,  ש"פ  של  מלכות'  ה'דבר  שיחת  את  מלכנו 
נביא  לנו  ויש  שזכינו  הדור  אנשי  לכל  לפרסם  המשימה  עלינו 
והוא  ועוד  והאישיים,  הפרטיים  בחייו  ואחת  אחד  לכל  שעוזר 
העיקר מנבא שהגאולה מגיעה מיד ממש. וקדמה לכך שיחת ש"פ 
את  בעצמו  עדיין  קלט  שאינו  מי  אפילו  אשר  מפורש  בה  ראה, 
הבשורה כראוי לא פטור מפרסומה לאחרים, ואדרבה – הפרסום 
וההפצה יעזור לו עצמו לקלוט את העניין בפנימיות )דבר שעל 
עניין  המהווה  פרסום  שדווקא  יתכן  כיצד  אבסורד,  נראה  פניו 
חיצוני יגרום לקליטה פנימית, אך הדברים מפורשים ו"אזוי אזוי 

איז דער ענין"(.
את  הקיץ האחרון  בימי  צבאות השם  חיילי  וכפי ששרו מאות 
והגואל:  הגאולה  בשורת  פרסום  אודות  המתבקשת  המשוואה 

"מידע כזה לשמור לא יתכן, מוכרחים העם לעדכן"...
על  המוטל  התפקיד  "זהו  המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  אומר 
כל אחד ואחד – להתייצב על "פרשת דרכים" ולצעוק: "מקלט, 
לילך  שצריכים  הדרך  את  ישראל  לבני  להורות  כלומר,  מקלט", 
בה. – ואף שבשביל זה יצטרך הוא להימצא כל הזמן על "פרשת 
דרכים", במקום שבו קיימת דרך המובילה לצד שמאל – אין לו 
הוא את התפקיד  זה ממלא  ידי  על  דווקא  להתפעל מכך, שכן, 

המוטל עליו" )ש"פ מטות מסעי תשי"ב(.
ובזכות רצוננו – המתבטא במעשינו – לראות את מלכנו, יבוא 

ויגאלנו, מלך ביופיו תחזינה עינינו.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 
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בית  במלחמת  הצבא  איש  להיות  כדי   ..."
דוד, מן ההכרח לכתוב בתחילה גט כריתות 
האדם  נוהגי  לכל  הגופניים,  הדברים  לכל 
תומכי  להנהלת  ולהתמסר  הבעל־הבית, 
תמימים המחנכת ומדריכה את אנשי הצבא 

לקראת מלחמת בית דוד".
כשלוש שעות  זו שארכה  מופלאה  שיחה 
בהן דבריו החוצבים של הוד כ"ק אדמו"ר 
בפני  קודש  בהתלהבות  נישאו  מהורש"ב 
יסוד  לאבן  מהרה  עד  הפכה  התמימים, 

בחינוכם והדרכתם של תלמידי התמימים.

שלימות ותמימות
את מהותם של תלמידי התמימים, קבעו 
בנתינת השם, שהרי  כבר  נשיאינו  רבותינו 
שמו כל דבר בלשון הקודש מורה על מהותו 

ותוכנו: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
הנדרשת  שלימות,  מלשון  הוא  'תמים' 
בניצול  שלימות  עבודתו:  פרטי  בכל  ממנו 
שלימות  התפילה,  בעבודת  שלימות  הזמן, 
בלימוד הנגלה, שלימות בלימוד החסידות, 
שלימות בעבודת המידות, שלימות בקבלת 
והשפעה  המעיינות  בהפצת  שלימות  עול, 
על הזולת באופן של 'נר להאיר', ושלימות 
בכל פרט ופרט בעבודת ה' שלו – והעולה 
שכל  מתפשרת  הבלתי  הדרישה  כולן,  על 
הענינים היו באופן של תמימות, היינו שלא 
אלא  לשני,  אחד  ויפריעו  יסתרו  שלא  רק 

יהיו כמקשה אחת2.
הדרך לזה כמובן, הוא על ידי שהתמימים 
ועבודתם,  שליחותם  לעיקר  מתמסרים 
שקידה  מתוך  בהתמסרות  התורה  לימוד 
ה'  "תורת  מכונה  היא  שאף  והתמדה, 
שכל  התמים  על  לפעול  ובכוחה  תמימה", 

עניני עבודתו יהיו בתמימות ובשלימות3.
היות שכל מהותו של תמים הוא שלימות 
קל  הכי  ופגם  חסרון  גם  הרי  ותמימות, 
בעבודתו פוגע ומחסיר בכללות הציור שלו, 
אלף,  מיני  אחד  של  חסרון  אפילו  שהרי 
שבטל בשישים, במאה, במאתים וכו' – אף 
ושלימות  בתמימות  מחסיר  הוא  כן  פי  על 
שלו, ובשל כך ההקפדה והתמימות צריכות 
להיות בכל פרטי הענינים שלו, גם בענינים 

הנראים הכי 'שוליים' ו'צדדיים'4.

גט כריתות לעניני העולם
כבר במעמד ייסוד הישיבה, בעיצומם של 
כ"ק  הוד  לנישואיו של  ברכות'  ה'שבע  ימי 

2  נתבאר באריכות בלקוטי שיחות חי"ד עמוד 314.
קודש  שיחות   .310 עמוד  ח"א  ה'תשמ"ז  התוועדויות    3

תשמ"א ח"ג עמוד 296.
4  שיחות קודש תשל"א ח"ב עמוד 60. תשל"ו ח"ב עמוד 81. 

הרש"ב  אדמו"ר  ביאר  מהוריי"צ,  אדמו"ר 
בלבד,  לימוד  עבור  נוסדה  לא  שהישיבה 
שהרי ישנם מספיק ישיבות שיכולות לגדל 
אלא  מופלגים,  הוראה  ומורי  תורה  לומדי 
"יראי  לגדל  הישיבה  של  ייסודה  מטרתה 

אלוקים עובדי ה' מקרב ולב אמת".
החידוש העיקרי בישיבה היה סידור לימוד 
והתיישבות,  קביעות  של  באופן  החסידות 
לידי  בא  שהלימוד  כך  לידי  המביא  דבר 
לזולת,  בנוגע  והן  לעצמו  בנוגע  הן  פועל 
שעל ידי זה דווקא נשלמת הכוונה האמיתית 
של "יפוצו מעיינותיך חוצה"5, אך יחד עם 
מייסדי  של  הכוונה  השלמת  ולצורך  זה, 
מתלמידי  נשיאינו  רבותינו  דרשו  הישיבה, 
התמימים לתת "גט כריתות" לעניני העולם, 
וחינכו את התמימים באופן שהציור שלהם 
הגשמי,  העולם  הוויות  מכל  מנותק  יהיה 
של  עיניו  מול   – רוחניים  מענינים  ואפילו 
לעמוד  צריכה  תמימים  תומכי  תלמיד 
– מילוי רצון רבותינו  ויחידה  תכלית אחת 
הגאולה  בהבאת  הישיבה,  מייסדי  נשיאינו 

בפועל ממש!
ובלשון קודשו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
לישיבת  נכנס  תלמיד  "כאשר  שליט"א: 
תומכי תמימים, עליו לפטור את עצמו מכל 
אודות  המחשבות  מכל  הגשמיים,  הענינים 
מסחר ואודות "תכלית", ואפילו להתפטר מן 
המחשבה כי עליו למצוא חן בעיני ההנהלה, 
בעיני המשפיע או ראש הישיבה, מה שנוגע 
לו הוא – להקשיב ולציית לדברי ההנהלה, 
של  ומצב  במעמד  עומד  הוא  זה  ידי  ועל 
"שיויתי ודוממתי", כמו דומם, כך שיש רק 
הוא וה'עצמות', ובאופן כזה הוא עוסק בכל 

עניניו".
ויתירה מזאת, לא רק שתמים צריך לוותר 
על עניני העולם, אלא שהוא צריך להעמיד 
כלל  שהם  כזה  ומצב  במעמד  עצמו  את 
אחר  ובמקום  אצלו6.  מקום  תופסים  לא 
מבואר יתירה מזו, שאף שיש ענינים שעל 
פי תורה לא רק שלא צריך להרחיק אותם, 
אליהם,  אהבה  לאדם  להיות  צריכה  אלא 
כותבים   – למלחמה  יוצאים  שכאשר  הרי 
שבזמן  היות  הענינים,  לכל  כריתות  גט 
המלחמה הדבר היחיד שצריך לעמוד מול 

עיניו של החייל, הוא נצחון המלחמה!

תמים לנצח!
לאברכים  גם  שייך  לעיל,  האמור  כל 
ובעלי־בתים בכל מקום שהם, ובכל תפקיד 

5  התוועדויות ה'תנש"א ח"א עמוד 282.
6  התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמוד 400.

נצחי,  שם  הוא  'תמים'  השם  להם.  שיש 
נשיאינו  רבותינו  שהשיתו  הדרישות  וכל 
לכל  – שייכים  על תלמידי תומכי תמימים 

הנושא בתואר זה.
ישיבה  מכותלי  'יצאו'  שכבר  אלו  "גם 
לא  הישיבה  של  קדושתה  תמימים,  תומכי 
זזה ממקומה בהם . . ריבוי הכוחות היגיעה 
נשיאינו  רבותינו  שהשקיעו  וההשתדלות 
ותלמיד  תלמיד  בכל  טמונים   .  . בישיבה 
עולמים.  ולעולמי  לעד  פנימה  בנפשו 
במהותו – הרי הוא כל ימי חייו תלמיד של 

רבותינו נשיאינו".
בתומכי תמימים  והיות שכל אחד שלמד 
נותר כל ימיו 'תמים', ואפילו מי שלא למד 
תמימים,  בתומכי  אחד  יום  אפילו  מעולם 
אם הוא רק למד מתורת רבותינו נשיאינו – 
נכלל גם הוא עם תלמידיהם, ונחשב כאילו 
כל  אצל  וממילא   – שלהם  בישיבה  למד 
חסיד באשר הוא צריך להיות דוגמת, ועל־
להתעסק  הנחרצת  הדרישה  מעין  כל־פנים 
מתלמידי  הנדרשים  ה'  עבודת  עניני  בכל 
התמימים באופן של תמימות ושלימות, ולא 
בלבד,  לתורה  עיתים  בקביעות  להסתפק 
ועל  וכו',  העסק  משעות  גם  'לגזול'  אלא 
של  והתכלית  הכוונה  את  להשלים  כך  ידי 

מייסדי הישיבה.
ויהי רצון שעבודת התמימים – כל תמים 
באשר הוא – להביא בפועל את גילוי משיח 
הבטחת  כפי  ממש,  בקרוב  תושלם  צדקנו, 
הישיבה:  ומייסדי  נשיאי  נשיאינו  רבותינו 
"דבר ברור הוא שינצחו במלחמה זו, שהרי 
אמן  לעולם  ה'  "ברוך  בתריה?  כתיב  "מה 
של  שבועתו  שבועה,  של  לשון  ואמן", 
בית  דמלחמת  הנצחון  על  כביכול  הקב"ה 
"קניגיא"  כמו  אינה  זו  "שמלחמה  דוד". 
בפשטות  יודעים  שהרי  המלכים,  שעושים 
שעלה  אלא  במלחמה,  הנצחון  שיהיה 
ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו שיהיה 
בדבר,  ספק  יש  כאילו  עין  למראית  נראה 
שיהיה  הוא  ברור  שדבר  היא  האמת  אבל 

הנצחון, ובשמחה וטוב לבב".

יובל ב חגיגות  עם  קשר 
ישיבת תומכי  ה־120 לייסוד 
על  חרטה  אשר  תמימים, 
דגלה את המטרה והתכלית: 
המשיח",  לימות  "להביא 
אלו  נגד  תורה  של  מלחמתה  באמצעות 
מתאים  אין  משיחך",  עקבות  "חרפו  אשר 
אותם  ה־120  יובל  מתיאור  לפתוח  יותר 
חגג מייסד ונשיא הישיבה הוד כ"ק אדמו"ר 

מהורש"ב נ"ע.
שנה  ועשרים  מאה  מלאו  תרע"ט  בשנת 
לגאולת רבינו הזקן בשנת תקנ"ט, ובאותה 
לאורך  קודש.  בשבת  כסלו  י"ט  חל  שנה 
במצב  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  היה  השבת 
מאמרי  ששה  ואמר  ונעלה,  מרומם  רוח 

חסידות!
ששררה  המופלאה  האווירה  את 
בליובאוויטש באותה שבת, תיאר המשפיע 
הרש"ז הבלין בספרו: "י"ט כסלו היה משונה 
מכל השנים. היו גילויים נעלים... ואז היה 

מפלת האשכנזים!".
מ"מעשה  אבתריה  נענה  חסידים  ואנן 
רב" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בשנת  מיוחד  וטראסק  "שטורעם"  שערך 
ה־120 להולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע1 
מורה  זה  מספר  כי  והסביר  תש"מ,  בשנת 
על שלימות בחיי האדם, כמו שכותב נעים 
ימים מאה  "והיו  ישראל בתהילים:  זמירות 

1  ולהעיר ולקשר שהשטורעם המיוחד עליו עורר כ"ק אד"ש 
ביובל ה־120 היה קשור עם מייסד ישיבת תומכי תמימים.

אצל  בפועל  שהיה  וכמו  שנה",  ועשרים 
הסתלקותו  שביום  הראשון,  ישראל  נשיא 
העיד על עצמו "בן מאה ועשרים שנה אנכי 

היום".
המעבר  של  בפטיש"  ש"המכה  רצון  ויהי 
יהיה  ועשרים,  המאה  לשנת  הקי"ט  משנת 
על ידי הקב"ה בעצמו, כדברי כ"ק אדמו"ר 
"קובץ  חלוקת  בעת  שליט"א  המשיח  מלך 
כ"ב שבט" בליל כ"ב שבט ה'תשנ"ב, שנאמרו 
ש"דמעה"  הרגיל,  מגדר  יוצא  מיוחד  בטון 
ה'  "ומחה  וכאשר  קי"ט,  בגימטריא  הוא 
על  נעשה  פנים"  כל  מעל  דמעה  אלוקים 
הוספה  נפעלת  אזי   – בעצמו  הקב"ה  ידי 
הענינים  ובכל  העולמות  בכל  ושלימות 
כולם, עד להסרת ההעלם והמשכת שלימות 
ועד  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  הגילוי 
ויאמרו  ירקדו  בו  לצדיקים  "המחול  לזירוז 

"זה ה' קיוינו לו" תיכף ומיד ממש".

ציור של 'תמים'
לייסוד  שנים  שלוש  מלאות  עם  בקשר 
תורה  בשמחת  תמימים,  תומכי  ישיבת 
תרס"א נשא הוד כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע 
שיחת קודש מיוחדת, בה ביאר בהרחבה את 
מהותם של תלמידי ישיבת תומכי תמימים:

"עם ישראל הוא ארץ חפץ של הקב"ה שבו 
נקראת  ישיבה   .  . הצמיחה  כח  את  הטביע 

כרם ה' ובו גדלים אילנות עושי פרי"
מהפירות  להינות  שאין  הכרם  "מדיני 
הראשונות  השנים  בשלושת  שצמחו 

השנים  שלושת  של  הפירות  לנטיעתו. 
 – בטיבם  להתחשב  מבלי  הנה  הראשונות, 

הינם ערלה ואסורים בהנאה...".
"לכרם ה' של ישיבת תומכי תמימים מלאו 
השנה  באה  כעת   .  . שנים  שלוש  ה'  ברוך 
בין  ההבדל  וידוע   – לי  מובטח   .  . הרביעית 
'בטוח' ל'מובטח' – שתלמידי תומכי תמימים 
יפוצו,  העולם  פינות  ובארבע  יהיו  באשר 
הכוונה  את  נפש  ובמסירות  בפועל  יגשימו 
לו  להיות  הקב"ה  לו  "נתאווה  של  העליונה 

דירה בתחתונים"".
ישיבת תומכי תמימים הלומדים  "תלמידי 
בה  שילמדו  ואלה  המערכות,  בכל  כיום 
פה  ישנו  אשר  את  והזמנים,  הזמן  במשך 
ואת אשר איננו פה – הנני כורת עמכם היום 
במסירות  לעבודה  השתתפות  ברית  ברית, 
שבלב,  ועבודה  שמים  ויראת  לתורה  נפש 

בלי ויתורים ובלי פשרות...".
דוד  בית  למלחמת  היוצא  "כל  "תמימים! 
זהו  דוד"  "בית   – לאשתו"  כריתות  גט  כותב 
גילויו של משיח בן דוד... מלחמת בית דוד 
יש לה טכסיס מיוחד ועצמי: "לא בחיל ולא 
מוסר  הם  וכוח  חיל  ברוחי".  אם  כי  בכוח 
חסידות,  התורה,  פנימיות   – ורוחי  ותוכחה, 

השגה אלוקית ועבודה שבלב".
למלחמת  לו  שזקוקים  צבא  איש  על   ..."
בית דוד להיות בריא. לא מספיק מה שהוא 
איננו בעל מום ברמ"ח אברים – שהם רמ"ח 
שס"ה  שהם   – גידים  ובשס"ה  עשה,  מצוות 
מצוות לא תעשה, אלא עליו להיות בעל כח 

וחזק בעבודת ה' יתברך וביראת שמים".

צבא הגאולה
צידה לדרך

תמימים תומכי  ישיבת  תלמידי   – דוד  בית  חיילי 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  התייחס  כיצד   ◆ אחת?!  בשבת  חסידות  מאמרי  ששה  הרש"ב  אדמו"ר  אמר  הזדמנות  באיזו 
ליובל ה-120 להולדתו של מייסד ישיבת תומכי תמימים? ◆ מה הבטיחו משמים לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב בקשר עם ייסוד ישיבת 
תומכי תמימים? ◆ מהם טכסיסי המלחמה של צבא 'חיילי בית דוד'? ◆ כמה שעות ארכה אמירת השיחה של 'כל היוצא למלחמת 
בית דוד'? ◆ מהו הדבר היחיד שצריך לעמוד מול עיניו של תלמיד ישיבת תומכי תמימים? ◆ וכיצד נעשים ראויים לשם 'תמים', 

לייסודה ה-120  יובל  לרגל  תמימים,  תומכי  ישיבת  תלמידי  על  מיוחדת  יריעה   ◆ הישיבה  מכתלי  היציאה  לאחר  גם 

נלקט ונערך על ידי הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' דורון

ציור העיירה ליובאוויטש
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