
אל תתחמק,
תתבטל ועי"ז

תתאחד עם הרבי!
אך לפועל, מסיבות שונות ומשונות 
ישנם כאלו שנחלש אצלם ענין חזרת 
מזה  עצמם  לפטור  ורוצים  דא״ח, 
לגמרי, ענין זה הם משאירים למישהו 
ואילו הם עצמם  רוצים לצאת  אחר, 
ידי חובה בסיפור או ניגון. ובכן, סיפור 
או ניגון הוא אמנם ענין נעלה ביותר 
)כמבואר בכמה שיחות(, אבל אין זה 
מגיע לעילוי שבחזרת דא״ח, ענין של 
יחוד  נעשה  תורה דוקא, שעל־ידי־זה 

נפלא שאין יחוד כמוהו כו', כנ״ל.

מאמר  לחזור  לו  שקשה  מי  גם 
לכל־ לחזור  ביכולתו  הרי   - שלם 
אחד,  פרק  או  אחת  אות  הפחות 
זה  שיהיה  והעיקר,  הרב,  בלשון 
וכאמור, שעל־ ונתינה.  מתוך מסירה 
בעל  נשמת  עם  מתאחדים  ידי־זה 

של  וגם  הדור  נשיא  שהוא  השמועה, 
דכיון  ושלאחריו.  שלפניו  הדורות 
ש״קדושה לא זזה ממקומה״, הרי כל 
כל  של  הנשיא  הוא  מהנשיאים  אחד 

הדורות.

ואף־על־פי שאינו מרגיש את הייחוד 
לעניין  שמצינו  על־דרך  זה  הרי   -
יכול  שאינו  שמי  התפילה,  כוונות 
לכוון בגלל סיבות שאינן תלויות בו, 
הנה כיון שהמניעה היא שלא ברצונו, 
נחשב לו כאילו התפלל בכל הכוונות, 
רק  שאם  בנדון־דידן,  זה  ועל־דרך 
יכולתו  כפי  ומתמסר  ישותו  מבטל 
הדבר  ברור  חסידות,  מאמר  לחזור 
שעל־ידי־זה מתאחד עם בעל המאמר.

פירוש  לומר  קאתינא,  לדרשה  ולא 
נאה כו' )״א גוטער פשט, א בעסערער 
פשט״(, אלא בנוגע לפועל: שיתחילו 

לחזור חסידות ברבים.
)תורת־מנחם - התוועדויות חלק לח עמ׳ 153(

נו מלך המשיח לעולם ועד ורבי יחי אדוננו מורנו 

גליון חודשי להגברת התודעה בחשיבות קיום הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א להקהיל קהילות בכל שבת

תביעה
נפשית

. . "אשר תובע 'תביעה נפשית' שהבעלי 
כמו  וכשיעשו  דא''ח,  יחזרו  בתים 
שעניין נפשי נוגע ימצאו חברים טובים". 
להתעסק  חוב  נוסף  התמימים  ועל 
שאני  בטוח,  אני  ואז  התורה.  בהרבצת 
מה  אחד  לכל  שימולא  להבטיח  יכול 

שחסר לו וכו'.
ליקוטי שיחות חלק ל''ט עמ' 407

ב"ה | חודש טבת ה'תשע"ח | 1

החובה והזכות בחזרת דא"ח



הרבי מדבר אליך!
אמנם ישנו ענין נעלה יותר שנעשה 
זו  שלא  כדבעי  דא''ח  חזרת  ע''י 
בלבד ש"בעל השמועה עומד כנגדו", 
 .  . ש"מאיר  זאת  עוד  אלא  מרחוק, 
והיינו  השמועה",  בעל  נשמת  הארת 
שמאיר בו אם רק חוזר כדבעי, בביטול 
נשמת  הארת  בו  מאיר  אזי  ישותו, 
בבחינת  שמאיר  ואף  השמועה.  בעל 
מקיף, הרי כיון שמדובר אודות תורת 
חיים",  אלוקים  "דברי  החסידות, 
מקיף  שבבחינת  שמההארה  בודאי 

יומשך סוף כל סוף גם בפנימיות. 

ועוד עילוי בזה שעל ידי חזרת דא''ח 
וזכות  הרבים,  את  הוא  מזכה  ברבים 
הרבים תלוי בו, כך שנוסף על המעלה 
עצמו,  בפני  אחד  כל  של  והזכות 
ניתוסף גם מעלת וזכות הרבים שהוא 

"אור העולה על כולנה".

ליחידי  רק  לא  שייך  זה  וענין 
סגולה, אלא לכל אחד שחוזר דא''ח, 
לא  אדמו''ר  מו''ח  כ''ק  בדברי  שהרי 
נזכרה שום הגבלה בדבר. ומזה גופא 
את  סיבב  הסיבות,  מסבב  שהקב''ה 
הידיעה  אליו  שתגיע  באופן  הדברים 
שייך  זה  שעניין  מוכח,  זה,  בעניין 

אליו. 

את  לייקר  צריכים  היו  שכן,  וכיון 
ולהשתדל  דא''ח,  החזרת  ענין  גודל 

הייתה  אילו  עצמך:  והגע  וכו'.  בזה 
בעל  של  פניו  את  לראות  אפשרות 
מיני  כל  עושים  היו  בודאי  המאמר 
וערמומיות  תחבולות  השתדלויות, 
כו' ובמכל שכן וקל וחומר כשמדובר 
אלא  פניו,  קלסתר  זיו  אודות  רק  לא 
נשמת  הארת  בו  שתאיר  מזה  יתרה 

בעל המאמר!
)התוועדויות חלק ל''ח עמ' 153(

חסיד - מסור
לפעולות של הרבי

אצלי הונח - אומר אבי - שהמקושר 
של  ביותר  הגדולה  במדה  לרבי 
חלש.  חסיד  הנו  עדיין  התקשרות, 
אחרי  לגמרי.  אחר  דבר  הוא  חסיד 
שענינו  הסקתי,  בדבר  שהתעמקתי 
הרבי  אל  אינו ההתקשרות  חסיד  של 
בלבד, אלא על חסיד להיות מסור גם 

לפעולותיו של הרבי.
)ספר השיחות ט' ניסן ת"ש(

מאוצר רבותינו נשיאנו



ורק חבל על  וכו'.  שמחתי לקרוא החלטתו להתעסק בהפצת אור החסידות 
ורק הפצת  זה עומד אחר כתלינו"  - בה בשעה ש"הנה  זמן  זה לאחר  שדוחה 
המעיינות מעכבת והיש לשער הצער של רגע אחד בגלות, או רגע אחד נוסף 

בזמן הגאולה, ותענוגו בו.
)לקו"ש חכ"ג ע' 450(

שכולם ילכו להקהיל קהילות משיח יבוא תיכף ומיד!
בשנת תשכ"ה אמר הרש"ל בשביעות רצון לכ"ק אדמו"ר שליט"א ביחידות: "הבחורים עוסקים 
פתוחות  תשט"ו  משנת  מספיק!  אינו  "הדבר  ואמר:  חייך  שליט"א  הרבי  המעיינות".  בהפצת 
 - מר  קאתי  'אימתי  השאלה  על  משיחא'  'מלכא  של  כהבטחתו  משיח,  של  לבואו  הדלתות 

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה', אך מה לעשות שחסרים מקבלים".

גם לאחר שהעיר הרש"ל, שבלי-עין-הרע יושבים בהתוועדויותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
כמה מאות אברכים, לא קיבל הרבי שליט"א את הדברים ואמר:

"אם אכן, היו כל האברכים יוצאים לאחר ההתוועדות והיו הולכים להפיץ את המעיינות, לחזור 
דא"ח בבתי כנסיות ובישיבות, הי' המשיח כבר מגיע! אפילו אלו הנראים כמתנגדים לשיטת 
החסידות, מרשים כיום לבוא ולומר לפניהם חסידות. הם רוצים לשמוע דא"ח! - התפקיד הוא 

הפצת המעיינות. וכשיעשו זאת יבוא משיח תיכף ומיד ויהי' טוב בגשמיות וברוחניות.

נראה שמזלזלים  אם  גם  תגובות שליליות,  להתפעל כשמקבלים  צריך  מכאן, שלא  לומדים 
בך, עליך לדעת שזה לא כך, האמת היא שאפילו מקנאים בך ורוצים להיות כמוך - "שליח של 

הרבי"!
)"בסוד שיח" ח"ב עמ' 18(

תביעה נפשית לענין נפשי
סיפר הרבי שליט''א במכתב משנת תרצ''ה:

הדיבור  מלבד  בכלל,  במכתב.  למוסרן  וקשה  ועשירות,  ארוכות  היו  עצרת  שמיני  שיחות 
לאנשים פרטיים היה עיקר תוכן השיחה על דבר נחיצות העבודה בפועל.

אמר "אשר תובע 'תביעה נפשית' שהבעלי בתים יחזרו דא''ח, וכשיעשו ווי א ענין נפשי ארט 
)כמו שענין נפשי נוגע( – ימצאו חברים טובים". ועל התמימים נוסף חוב להתעסק בהרבצת 
התורה. ואז בין איך בטוח, אז איך קאן מבטיח זיין, )ואז אני בטוח, שאני יכול להבטיח( שימולא 
לכל אחד מה שחסר לו וכו'. כן האריך בנחיצות, והאי אפשריות בלי זה, של הרגש זולתו וקירוב 

איש לרעהו.

מבין הפתגמים: הקפות נותנים בהקפה. אבל נעשים משועבד. וצריך לשלם במשך כל השנה.
)ליקוטי שיחות חלק ל''ט עמ' 407(

סיפורים על חזרת דא"ח

פנינה חודשית



לתרומות והקדשות:
ארה"ק: 054.484.7752

ארה"ב: 857.32.770.19 1+ |  

מופץ בסיוע:

מטה
ה˜הל˙ ˜הילו˙

העולמי - 770

להצטרפות לרשימת התפוצה:
mhkh770@gmail.com :אימייל

וואצאפ: 1.857.32.770.19+

הגלות כתהליך לקראת הגאולה

א. ישנו מדרש תמוה לכאורה, שתוכנו הוא, שהסיבה להזכרת שמותם של בני 
ישראל בתחילת ספר שמות, בכניסתם לגלות מצרים, הוא על שם גאולת ישראל 
ממצרים והגאולה העתידה. ולכאורה גאולת ישראל ממצרים מסופרת רק לאחר 
שתי פרשיות נוספות )פרשת בא(, והגאולה האמתית והשלימה באה הרבה זמן 
לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים, ואם כן, לשם מה צריך להזכיר את הגאולה 

כאן, בתחילת הגלות?
זומא  בן  בשם  אמר  הוא  לנשיא,  עזריה  בן  אלעזר  רבי  את  מינו  בו  ביום  ב. 
ש"צריך להזכיר יציאת מצרים בלילות", והראיה לכך היא מהפסוק "תזכור את 
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", וחכמים אומרים: "כל ימי חייך – להביא 

לימות המשיח".
החידוש שבדברי בן זומא הוא, שגם בלילות -בזמני הגלות החשוכים- צריך 
להכניס את יציאת מצרים, ואילו חכמים מוסיפים שצריך להכניס לא רק את 
)-הגאולה  המשיח  ימות  את  גם  אלא  שלימה(,  בלתי  )-גאולה  מצרים  גאולת 

השלימה(.
זהו תפקידו של הנשיא,  כי   – נשיא  בהיותו  דווקא  ר' אלעזר  זאת  ולכן אמר 

להכניס את הגאולה לתוך זמן הגלות!
גאולת  שם  על  למצרים  בכניסתם  ישראל  בני  של  שמותם  הזכרת  לכן  ג. 
ישראל, כי ללמדנו שגם בזמן הגלות ואפילו כשרק נכנסים לגלות צריך לזכור 
וקל  וכל-שכן  והשלימה,  האמתית  מהגאולה  נפרד  בלתי  בתהליך  שמדובר 
וחומר בתקופתנו אנו, כשאנו צמודים כ"כ לגאולה האמתית והשלימה, בוודאי 
שאין צורך בהפסק כלל בין המצב העכשווי וניתן להכנס מיד לגאולה האמתית 

והשלימה ולחיים נצחיים שיהיו אז.
)דבר מלכות פרשת שמות(

נקודה לחזרה מהדבר מלכות

לזכות
שלוחי המלך למדינת אוסטרליה

הוקדש ע"י הרה"ח חיים צבי שיחי' גראנער

יוצא לאור ע"י
מטה הקהלת קהילות 
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