
הדעת  בחונן  והבדלה  ערבית  תפילת  שהתפלל  אחר 
בדעה צלולה ומיושבת ובדבקות נפלאה, יצתה נשמתו 

בטהרה במוצאי שבת-קודש כ"ד טבת תקע"ג.
נפוליאון עם הממלכה הרוסית,  כשהחלה מלחמת 
גילה רבנו הזקן את דעת קדשו, שאם ינצח נפוליאון, 
מבחינה  אך  גשמית,  מבחינה  ליהודים  שיוקל  הגם 
אז  שכתב  וכפי  וההפקרות.  המינות  תתרבה  רוחנית 
א'  ביום  במוסף  הראוני  כך  נפשי.  וחי  ד'  "חי  רבנו: 

ב"פ  ינצח  באם  השנה:  דראש 
של  משפחתו  שם  ]בונפרטה, 
ישראל  קרן  יורם   – נפוליאון[ 
אבל  בישראל,  העושר  ויורבה 
יתפרדו לבן של ישראל מאביהם 
א'  שינצח  ובאם  שבשמים, 
רוסיה[  מלך   – ]אלכסנדר 
יושפל קרן ישראל ויורבה העוני 
ויתחברו  יתקשרו  בישראל, אבל 
ויתעקדו לבן של ישראל לאביהן 

שבשמים"
רבנו הגדול התנגד לנפוליאון, אשר הנחיל מהפיכה 
)דעמאקרטאיע(  ממלכות  ושחרור  חופשיות  שענינה 
נפוליאון  התקרב  וכאשר  שמים.  ממלכות  זה  ובכלל 
וחסידיו  רבנו  ברחו  הגדול,  רבנו  התגורר  בו  לאיזור 
אף  נפוליאון  להיות תחת שליטת  לא  כדי  זה  מאיזור 

לא לשעתא חדא.
היו  לפרשת-דרכים,  בהגיעם  אשר  היה,  הסדר 
שואלים את כ"ק רבנו הגדול באיזו דרך לנסוע. על-פי-

רוב היה כ"ק רבנו הגדול יורד מהעגלה, הולך למקום 
ואחרי-כן  בדבקות,  מקלו  על  נשען  הפרשת-דרכים, 

היה אומר באיזו דרך לנסוע.
והנה, באחת הפרשות-דרכים טעה רבי נחום, נכדו 
של רבנו הזקן מכפי שאמר לו כ"ק רבנו הגדול, וכאשר 
נסעו כעשרה פרסאות שאל כ"ק 
לכפר  יגיעו  אימתי  הגדול  רבנו 
שטעה  נחום  רבי  וראה  פלוני, 

בדרך. 
רבנו הזקן נאנח מאוד ואמר: 
'אושר הוא כשהנכד הולך בדרך 
כשהסבא  הוא  ולהפך  זקנו, 
שנכדו  בדרך  ללכת  מוכרח 

מוביל'. ויצו לנסוע הלאה".
אדמו"ר  כ"ק  ומסיים 
מלבד  הנה  בפרשת-הדרכים  "הטעות  כי  מוהריי"צ, 
הנה  רבים,  בטלטולים  רבות  תוצאות  הביאה  אשר 
בכפר  הגדול  רבנו  הסתלקות   – כולנה  על  העולה 
פיענא. ומני אז היה רבי נחום בצער גדול כל ימיו, כי 

האשים את עצמו בכל אשר קרה".

צדיקא דאיתפטר



התורה אשר לימדנו רבנו הגדול, היא תורת החסידות 
'חב"ד' אשר מטרתה שתתלבש ותובן בשכל האנושי, 
את יסודותיה באר רבנו בחיבורו הגדול – ספר ה'תניא 

קדישא'.

בעל ה'קדושת לוי' רבי לוי יצחק מברדיטשוב אמר 
בהתפעלות על ספר התניא: איך אפשר להכניס אלקים 
גדול כל כך בספר קטן כל כך?!... ואכן תניא הוא אור 
אין סוף, שהאור שנברא ביום הראשון גנוז בו. היינו, 

בזה רואים את החידוש שניתוסף במיוחד בדורנו 
זה, ביחס למדינת צרפת, בכוחו ובשליחותו של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:
בזמנים  היתה  זו  כך שמדינה  על  הבט  מבלי 
להנהגה  והתנגדה  כו'",  הקליפה  "תוקף  ההם 
שע"פ יראת שמים ובפרט בדרך החסידות וכו', 
שבגין כך התנגד אדמו"ר הזקן בתוקף לנצחונה. 
הקצה,  אל  הקצה  מן  זה  מצב  נשתנה  וכעת 
לשם,  הגיע  הקדושה  שאור  בלבד  זו  לא  אשר 
דתורה  )נגלה  תורה  לומדי  שיהודים  אלא 
ופנימיות התורה( ומקיימי מצוות ביראת שמים 
התיישבו שם למשך זמן, ובמיוחד – בשליחותו 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, עד שמדינה 
של  ויהדות,  תורה  של  ומרכז  מקום  נעשתה  זו 
המעינות  והפצת  בכלל  והיהדות  התורה  הפצת 
ריבוי  שם  שהקימו  עי"ז  במיוחד,  החסידות 
– ובמיוחד  כולל  ותפילה,  תורה  של  מוסדות 

ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש".  
– צרפת  של  וההפיכה  שהבירור  רצון,  ויהי 
יחד עם שלימות עבודת הבירורים בכל העולם 
– יביאו כבר תיכף ומיד בפועל ממש את קיום 
עד  גו'  ישראל  לבני  הזה  החל  "וגלות  היעוד 
צרפת גו' ירשו את ערי הנגב, ועלו מושיעים בהר 
ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה", 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
מאות  שבע  בגימטריא  גם  היא  "צרפת" 

מו"ח  כ"ק  של  הבית  מספר   )770( ושבעים 
הפצת  של  מקורה   .  . דורנו  נשיא  אדמו"ר 

המעיינות חוצה בזמן הזה בכל קצוי תבל.
*

לפני כמה שנים התחילו חסידים לשיר את ניגונה 
של מדינת צרפת – ניגון המהפכה – עם המילים 
התהילה   .  . עולמים  לחי  והאמונה  "האדרת 

והתפארת לחי עולמים".
משך זמן קצר לאחר זה - התרחש דבר פלאי 
ביותר: מדינת צרפת חוללה שינוי בניגון המדינה 

הנ"ל.
החסידים,  זקני  מסבירים   – הדבר  ובסיבת 
)כנ"ל(,  לקדושה  נתהפך  שהניגון  שלאחרי 
מדינת  של  למעלה  והמזל  השר  זאת  הרגיש 
בניגון, מצד  גרם למטה את השינוי  וזה  צרפת, 
הקדושה,  לתחום  שייך  נעשה  שהניגון  הרגש, 
התוועדויות  בעת  שרים  אשר  חסידי  ניגון 
במדינת  בהתוועדויות   – גם  כולל  חסידותיות, 

צרפת עצמה!
ובזה רואים בגלוי את השינוי הקיצוני שנעשה 

בדורנו זה לגבי דורו של אדמו"ר הזקן:
לקחו את הניגון הזה והפכו אותו לקדושה – 
אותו  ושרים  עולמים",  לחי  והאמונה  "האדרת 
חסידותיות,  בהתוועדויות  תנועות(  )באותן 
תורה  בעניני  התעוררות  דברי  מדברים  שבהן 

ומצוות ותורת החסידות.

בירור מדינת צרפת

אשתכח יתיר מבחיוהי...

משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח פרשת וישב תשנ"ב



שלימוד בספר התניא הוא הדרך להתראות עם אור אין 
לראות  ידי העבודה בדרך החסידות אפשר  ועל  סוף, 

אלוקות בראיה חושיית ממש.
כח  ונותן  והסתרים  העלמות  ומסלק  מסיר  תניא 
אשר  וכפי  דמשיחא.  עקבתא  של  בנסיונות  לעמוד 
המגיד  הרב  תלמידי  מגדולי  אחד  של  מפיו  נשמע 
ממעזריטש, רבי יהודה לייב הכהן, אשר הוא הקטורת 
לכל המגפות של עקבתא דמשיחא. ואכן ספר התניא 
התניא.  ספר  בזכות  תהיה  אשר  לגאולה,  הכנה  הוא 
וכמו שאמר רבי זושא מאניפולי: "עם ספר התניא ילכו 
ישראל לקבל פני משיח צדקנו"; כי הוא הכנה לגילוי 

אור ד' שבימות המשיח.
וכמענה המלך המשיח לבעל שם טוב על שאלתו: 
"אימתי קאתי מר? – לכשיפוצו מעינותיך חוצה". ואכן 
שהגאולה  פסקו  הקדושים  ורבותינו  טוב  שם  הבעל 
תלויה בהפצת מעיינות החסידות, שהיא התוכן דביאת 
המשיח והגאולה "אשר לא יהיה עסק כל העולם אלא 

לדעת את ד' בלבד".
תשד"מ,  אלול  ח"י  תבוא,  פ'  שבת  בהתוועדות 
בקבוק  "אתן  הרבי:  אמר  ה'משקה',  חלוקת  בעת 
אלו  עבור  הקדושה,  לארצנו  הנוסעים  לאחד  משקה 
אשר  חדשים,  במקומות  התניא  ספרי  את  שמדפיסים 
בודאי יוסיפו בענין זה ביתר שאת וביתר עוז, באופן 
ד"ופרצת" . . ובקרוב ממש יזכו ללכת ביחד עם ספרי 
פני  לקבל   – מושבותיהם  במקומות  שנדפסו  התניא 

משיח צדקנו".

תפילת  לאחר  ה'תנש"א,  כסלו  י"ט  חמישי,  ביום 
ערבית, חילק הרבי לכל אחד ואחד הוצאה מיוחדת של 
ספר התניא. על שער הספר נכתב: "חג הגאולה י"ט 
ה'תנש"א, ארבעים  ה'תקנ"ט –  כסלו – קצב שנה – 

שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א".
כ"א  וישב  ש"פ  בהתוועדות  מכן,  לאחר  יומיים 

כסלו, התייחס הרבי לחלוקה זו ואמר:
להגאולה  שנה  קצ"ב  מלאו  זו  דשנה  כסלו  "בי"ט 
)א( אותיות "קבץ",   .  . די"ט כסלו בפעם הראשונה  
שמרמז שכבר נסתיימה העבודה דזמן הגלות בקיבוץ 
)ב(  וגם   .  . כולו  . שבכל העולם   . ואסיפת הניצוצות 
"קצב" – מלשון קצבה והפסק, ו"קצב שנה", קצבת 
זמן, היינו, שכבר נפסק ונקצב ונסתיים הזמן )וכל עניני 
חוצה  המעיינות  דהפצת  זה(  בזמן  שפעלו  העבודה 
כבר  ומוכנים  שנה,  קצ"ב  לפני  כסלו  בי"ט  שהתחיל 
מר  אתי  חוצה  מעינותיך  לקיום ההבטחה שכשיפוצו 

דא מלכא משיחא.
וזהו אחד הטעמים להדפסת ספר התניא . . בהוצאה 
ואחד  אחד  לכל  וחלוקתו  גדול(  )ובפורמט  חדשה 
ל"חג  ובשייכות  בקשר  והטף  והנשים  מהאנשים 
הגאולה י"ט כסלו קצב שנה" – כדי להדגיש בפועל 
ובגלוי לעיני בשר שלימות העבודה דיפוצו מעינותיך 
חוצה במשך קצב שנה,  סוף זמן הגלות, "קץ הימים" 
)"קץ דשמאלא", סוף הגלות( ותיכף ומיד באים ל"קץ 

הימין" )קץ הגאולה(".

התניא קדישא עבור "סגי-נהור"
בשבת פ' עקב תנש"א דיבר הרבי אודות עיכוב הגאולה, ואמר שעלה בדעתו 
שזהו כיון שישנו סוג שלם של אותיות הכתב – "ברַייל" – שלא נדפסו בו עניני 
זוהי המניעה האחרונה ל"אתי מר" )שבא כתוצאה מהפצת  חסידות, "ואולי 

המעיינות חוצה(", ובישר שכבר הושלם גם זה:

ד״מעשינו  הענינים  כל  את  סיימנו  שכבר  כיון 
מתי״  ״עד  ותובעים  צועקים  ובמילא  ועבודתינו", 
)כמדובר לעיל( – נשאלת מיד השאלה המרעישה: 
כיון שכבר נפעלו כל הענינים – כיצד יתכן, שמשיח 

צדקנו עדיין לא בא?!״ 
בה  הבעש״ט  אגרת  ידועה  לומר:  יש  ואולי   .  .

הוא מוסר את המענה של מלך המשיח על השאלה 
״לכשיפוצו   – מר״  אתי  ״אימתי  )דהבעש״ט( 
המשיח  שביאת  אומרת  זאת  חוצה״.  מעינותיך 
דתורת  שמעינותיך  חוצה,  המעינות  בהפצת  תלוי׳ 
בפרטים   – ב״חוצה״  עד  ויגיעו  יופצו  החסידות 

והענינים הכי חיצוניים ורחוקים דהבריאה... 



נוסף על כל הביאורים וההסברים וכו' בפנימיות 
הכללים  על  )מיוסד  זה  בדורנו  שנתוספו  התורה 
הפצת  נעשתה  זה(,  לפני  שניתנו  התורה  דפנימיות 
חוגי  את  וחודר  שמקיף   – באופן  חוצה  המעינות 
היהדות הרחבים ביותר בכל מקום, יהודים מכל סוגי 
חלקי  בכל  תבל,  קצוי  בכל  והפצה  החיים;  שכבות 

וקצות העולם. 
כולל ובמיוחד – ע״י התרגום של ענינים בחסידות 
הגישה  את  המאפשר  העולם,  דאומות  ללשונות 

אליהם לכל אחד; 
הגיעו מעיינות תורת החסידות  הנ״ל –  כל  וע״י 
לכל סוג )עכ״פ( מבנ״י ב״חוצה״, עד גם ב״חוצה״ 
שאין חוצה הימנה, באופן שכל אחד ואחד מישראל 
– באיזה מקום ודרגא שהוא – יש לו )עכ״פ( הכח 
כל  לו  אין  עדיין  לעת-עתה  אם  )אפילו  והיכולת 
למעינות  ולהתקשר  להשתייך  לזה(  גלוי׳  שייכות 

החסידות בחייו. 
וכיון שלאחרי כל זה, כל ריבוי הפעולות בהפצת 
גדול, משיח  ובריבוי הכי  המעינות חוצה עד עתה, 
)לכאורה(,  לומר  מקום  יש  אולי   – בא  לא  עדיין 
ותחום  מסויים ב״חוצה״ שאליו  סוג  נותר  שעדיין 

ה״מעינות״ עדיין לא הגיעו עד עתה. 
זוהי המניעה האחרונה ל״אתי מר״ )שבא  ואולי 

כתוצאה מהפצת המעינות חוצה( . .
ועלתה בדעתי סברא – שישנו סוג שלם דאותיות 
הכתב – שבו מעינות תורת החסידות עדיין לא הגיעו 
)ע״פ הידיעות שהגיעו לכאן(: עבור אנשים – ל״ע 
– שאין ביכולתם לראות ר״ל )בהיותם ״סגי-נהור״(, 
המדינה(  )בלשון  שנקרא  מיוחד,  כתב  המציאו 
שגם  באופן  בולטות,  הכתב  אותיות  שבו  ״ּברַייל״, 
ולהרגיש  למשש  יכול  ר״ל,  נהור  סגי  שהוא  אדם 

באצבעותיו את האותיות, ועי״ז לדעת מה כתוב שם. 
ד״חוצה״,  גמור  ומצב  מעמד  שזהו  מאליו,  ומובן 
כמובן  הימנו,  חוצה  שאין  ״חוצה״   – מזה  ויתירה 
ופעולות  ההשתדלויות  כל  שלאחר   – גופא  מזה 
בהפצת המעינות חוצה, שעל ידם הגיעו בכל מקום 
)כנ״ל סי״ח, לא הגיעו )ע"ע( ב״מקום״ זה . . ועכשיו 
ספר  הודפס  האחרונים  שבימים  חידוש,  נתוסף 

התניא ב"ּברַייל״ –
נפעל חידוש בהפצת המעינות, שזה הגיע  ועי״ז 
גם לסוג חדש ד״חוצה״ )עבור ״סגי-נהור״(! והגם 
שספר תניא זה לא הגיע לעת עתה לכל בנ״י השייכים 
לזה – הרי עצם הענין שישנה בעולם מציאות של 
ספר תניא ב״ּברַייל״ – זה גופא מביא את ה״מעיין״ 
דחסידות גם בסוג זה ד״חוצה״; ונותן את האפשרות 
שלמעינות החסידות תהיה גישה גם לאותם יהודים 
הנמצאים ר״ל במעמד ומצב זה, שבחייהם תהי׳ להם 

שייכות לתורת החסידות. 
ובפרט – שספר תניא זה כבר הגיע לבית זה, בית 
שנמצא  טובים  מעשים  ובית  המדרש,  בית  הכנסת, 
בעשר  דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  דכ״ק  אמות  בד׳ 
שנים האחרונות שלו בעלמא דין )ד״קדושה לא זזה 
בכל  חוצה  המעינות  להפצת  המקור   – ממקומה״( 
לעיל  האמור  בכל  העיקרית  הנקודה   .  . תבל  קצוי 
– הרי היא הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח 
צדקנו בפועל ממש. במילא – בין אם להאמור לעיל 
ישנה שייכות לזה, בין אם לאו – הרי עכשיו )לאחרי 
שכבר פעלו גם ענין זה בהפצת המעינות חוצה( דבר 
ברור, שתיכף ומיד ממש צריכה כבר לבוא הגאולה 

האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו!

לזכות
ר' צבי מרדכי וזוגתו שלומית

ר' יוסף יצחק וזוגתו מרים דבורה
ויוצאי חלציהם חנה שפרינצה ופייגה איידל

הת' משה, הת'  מנחם מענדל, חנה וחיה מושקא
גודמן

יו"ל על ידי:
לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749
yafutsu.m@gmail.com :דוא"ל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר
 נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

נא לשמור על קדושת הגיליון


