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פתח דבר

 אל אחינו ורעינו,
 תלמידי התמימים 'חיילי בית דוד'
 ואנ"ש חסידי חב"ד ליובאוויטש 

שלום וברכה מבית חיינו!

בחלקנו,  שנפלה  העצומה  הזכות  על  גורלנו",  נעים  ומה  חלקנו  טוב  מה  "אשרינו 
לנסוע להוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולשהות בהיכלו ב'חודש החגים' – חודש 

תשרי הבעל"ט.

אלפי החסידים הנוסעים לרבי מלך המשיח שליט"א, גם לאחרי 24 שנים )!( של 
העלם והסתר נוראי, מהווים "עדות חיה" לאמונה האדירה שבלב כל חסיד, כי השנה 
נזכה לחזות בפני הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בעיני בשר כפשוטו ממש. 
בא  "כך   – יהיה  שכבר  אנו  משתוקקים  להיראות"  שבא  ב"כשם  מסתפקים  אנו  אין 
לראות", לחזות באור פני מלך חיים, בהתגלותו המושלמת בגאולה האמיתית והשלימה.

•

יחד עם גודל הזכות, מרגיש כל תמים וחסיד באשר הוא, את גודל החובה להתכונן 
כדבעי לנסיעה לקודש הקדשים. כמאמרם של חסידים: "אם בגפו יבוא בגפו יצא". 
היינו, אשר החיות והכוחות אותם שואב החסיד בשהייתו אצל הרבי, תלויה במידת 
ההכנות לנסיעה. מיוסד על הוראותיו הקדושות של כ"ק אד"ש מלך המשיח, אודות 

ההכרח בהכנות לנסיעה ל'בית חיינו'. 

על-מנת לסייע בהכנות אלו, מוציאים אנו לאור את קובץ "בא לראות" – קובץ הכנה 
לנסיעה לרבי מלך המשיח שליט"א. הקובץ נחלק לחמישה שערים:

כ"ק  של  מקומו  מעלת  את  מבאר  דלעתיד":  גופי'  המקדש  "מקום   – ראשון  שער 
אד"ש מלך המשיח. וכולל בתוכו את קונטרס 'בית רבינו שבבבל', ושיחות ומאמרים 

נוספים המבארים ענין זה.

שער שני – "הוא בחיים": הנסיעה לכ"ק אד"ש מה"מ מוכרחת להיות חדורה בידיעה, 
אשר "הוא בחיים" – נשיא הדור השביעי שלא עזב ח"ו את צאן מרעיתו. השער כולל 

מספר שיחות המבארות את נצחיותו הגשמית של נשיא דורנו.
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כ"ק  של  להתגלותו  הציפייה  אשר  כזו,  בתקופה  הישרה":  "הדרך   – שלישי  שער 
אד"ש מה"מ בוערת בלב כל חסיד. ראוי להוסיף ולצעוד ב"דרך הישרה" אשר הורנו 
כולל  זה  שער  ומשיח.  גאולה  עניני  לימוד   – הגאולה  את  להביא  כיצד  אד"ש,  כ"ק 
שיחה המבארת את מעלת 'בית המקדש השלישי', ושיחת ב' ניסן תשמ"ח המבארת 
את מהותה של הכרזת "יחי המלך", בקשר עם חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ.  

שער רביעי – "ראש בני ישראל": קודם הנסיעה לנשיא הדור, מתאימה ההתבוננות 
במהותו וענינו של "רבי" ראש בני ישראל. שער זה כולל קטעי שיחות אודות ענינו 

של נשיא הדור – "ממוצע המחבר", 'התקשרות' ועוד.

שער חמישי – "לפני ולפנים": אבן יסוד בנסיעה לרבי הינה ה"יחידות". בשער זה 
ה'יחידות', סדרי הנהגתה במשך השנים, עד  הובאו קטעי שיחות אודות מהותה של 

ליחידות בזמננו זה.

בו  זה,  בזמן  המתבקש  החסידי  הלב  רגש  את  לעורר  ובכדי  הנ"ל,  לכל  כ'הוספה' 
נוסעים לרבי מלך המשיח שליט"א למרות ה'העלם והסתר' הנורא בו אנו שרויים. באו 
בסוף הקובץ מספר "התוועדויות חסידותיות" מאת משפיעים וראשי ישיבות, אודות 

נסיעה לרבי בזמננו הנוכחי. 

•

סמוכים ובטוחים אנו, אשר פעולה אחרונה זו של לימוד תורתו של כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א, כהכנה לנסיעה לחצרות קודשנו, תפעל את התגלותו של כ"ק 

אד"ש מה"מ בפועל מיד ממש. 

"עד מתי"?! רצוננו  זועקים אנו יחד עם כלל החסידים והתמימים:  יחד עם זאת, 
לראות את מלכנו! רוצים אנו לחגוג את חודש השביעי הזה, יחד עם כל עם ישראל 
בבית המקדש השלישי, תחת מלכותו וממשלתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
נעמוד  דוד'  בית  'חיילי  ואנו התמימים  ומנהר עד אפסי ארץ".  ים  "וירד מים עד   –

בשורה הראשונה ונקבל מלכותו בהכרזת הקודש:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 הנהלת אש"ל – הכנסת אורחים
 "מקום המקדש גופי' דלעתיד"
בית משיח – 770 

פתח דבר
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במקום הקדמה

כהקדמה ופתיחה לקובץ מיוחד זה, אשר מטרתו היא "הכנה" לנסיעה 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. מביאים אנו בזה קטע מהקדמתו 
הידוע  המשל  מובא  בה  האמונה",  ל"שער  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  של 
אודות ה"בן החכם", אשר משכיל ומבין שכל מטרת ה'העלם והסתר' 
היא רק לנסותו ולבחון את התקשרותו לאביו. בציפייה וודאות גמורה 
אשר בחודש 'תשרי' זה, יהיה קץ לכל הנסיון המעלים ומסתיר, ו"מלך 

ביופיו" נחזה בהתגלותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

"ויובן זה על דרך משל הידוע, באב שיש לו בן קטן, יקר וחביב לו ביותר, ורוצה 
־לנסותו בב' דברים: בחכמתו ודעתו, ובטוב לבבו הנאמן, אם הוא מקושר באהבה אמי

תית לאביו במסירות נפש ממש. ובמה מנסהו- אם האב תמיד עמו בקירוב, ובכל דברי 
חפץ נותן לו, אין זה חידוש בהמצא לב הבן נאמן בכל לאביו. אך הנה האב מסתתר 
ומתרחק מבנו במקום מוצנע ונעלם ביותר, כדי שיצר לבנו ויחפשנו היטב, ואז יראה 

האב תכלית נקודת לבבו אליו.

אותו,  כחו לחפש  בכל  וירוץ  מאוד,  זה  לבן  יצר  הבן,  מן  האב  מיד שנעלם  והנה 
ובזה נראה תוך לב הבן, בחפשו היטב אחר האב. והנה אחר שיחפש הבן בכל דרכים 
ומסילות שיודע הבן שהן דרכים ומסילות שהולך בהן אביו בכל יום ולא ימצאנו, ודאי 
יצר לו, ויבכה תמיד על אשר ניטל ממנו אביו מאור עיניו וחיי ראשו, ותמיד במסתרים 
תבכה נפשו, בלתי תתנחם, עד שאומר נואש בנפשו שלא יראה עוד פני אביו לעולם. 
ובהמשך הזמן שכבר נתייאש בדבר זה, תתקרר המרירות בלבו, וישכח מלבו מעט מעט, 
עד שיתרשל לחפש את אביו לגמרי, ופוסק מלבכות עוד, שנמצא נפסק חבל התקשרות 

הבן לאביו לגמרי.

וכל זה בא מב' דברים: 

הא' מיעוט דעת התינוק, שדעתו קצרה, ולא יבין ויכיר איך שאביו מנסהו בזה, ואין 
ההסתר שהסתיר עצמו אמיתית מצד העצם, והרחקה זו שנתרחק אינה אמת, שעתידה 
לבוא לקירוב, כי לא נתרחק האב באמת מצד שנאה, רק שחפץ לנסותו לדעת את אשר 

בלבבו כו'.

והב', שביאוש זה, שהבן מתיאש בנפשו, הנה נראה בזה מיעוט אהבת והתקשרות 

פתח דבר
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הבן, שאינה נאמנה כל כך לאביו, שאם היתה התקשרותו חזקה, לא היה נופל ביאוש 
כלל, כי לב הבן הנאמן יתחזק בכל כחו לחפש אחר אביו, וגם בהיותו מוסתר ונעלם 
מעיניו לא יפול ביאוש כלל, כי יודע בלבו היטב שאמונתו והתקשרותו חזק, וכך כמים 
הפנים אל פנים כו', ודאי לב אביו אליו, ולא הסתיר את עצמו רק לנסותו לבד. וזהו 

בן חכם ונאמן בכל לבו, שמשכיל על דבר ההסתר שאינו אמיתי.

 וגם יחפשנו תמיד בכל דרכי האב, וגם אם לא ימצאנו לא יבכה כלל לומר נואש 
־בנפשו. אדרבה, תמיד יבקשנו בכל לבו, ויחפשנו בכל דרכי נתיבות האב, לילך בעק

בות אביו, במסילות שדרך בהן רגלי האב, בכל מקומות שהי' רגיל להמצא שמה. וגם 
אם אינו מוצא לאביו בדרכים שלו, ישמח בנפשו, ומובטח שבדרכי האב הולך, שם 

ודאי ימצאנו.

. . והנה כאשר האב רואה עוצם השתדלות הבן לחפש אותו בדרכיו, לראותו גם 
גם  אחריו  לרוץ  הנאמנה,  גודל התקשרותו  רואה  הרי  כלל,  ואינו מתייאש  מאחוריו, 
בחושך ואפלה, וגם שאינו רואה לאביו בדרכים הללו, ילך וירוץ בכל כחו עוז, וגם 

שלא יראה פניו.

אזי מתעורר בלב האב אהבה רבה בכפלי כפלים מכמו שהי' לו בתחילה לבנו, כי לא 
יוכל האב להתאפק, ומתגלה אליו ממקום המוצנע שהסתיר את עצמו, ומראה לו הארת 
פנים מפנימית הלב ותוך תוכו, באהבה רבה שלא יכילנו הכלי, עד שישקנו מנשיקות 
פיהו לבנו בנשיקין כפולים: כמו האב שמשתעשע בבנו יקירו, שנושקו כפלים, כי לא 
יספיק בלבו נשיקה אחת עד שישקנו עוד הפעם מרוב אהבתו אליו בחיבה יתירה . . כי 
הרי הוכפלה אור האהבה רבה בכפלי כפלים מכמו שהיה תחלה . . ודוקא מצד ההעלם 
והריחוק שבזה, נאמנה האהבה של הבן ביותר, להיותה באה מן הריחוק בתוספות עוז 

־מכמו שהיא בקרוב. וכך הוא מן האב אל הבן, שמן הריחוק שנתרחק מבנו יתוסף אהב
תו אליו בכפלים, בהמצאו לבן באור הארת פניו כאשר נמצא לב הבן נאמן בנסיון . ." 

• • •

שיחת ט"ו שבט תשל"ט )בלתי-מוגה(:

. . בנ"י עייפים מהגלות, עייפו מהעייפות ועייפים מהצפיה למשיח.

וזו הרי טענה צודקת: עד מתי?! ]ובמכ"ש וק"ו:[ אם כבר בנבואת ישעי' נשאלה 
השאלה "שומר מה מליל עד מתי", ואם בדורות שקדמונו, עוד טרם הגזירות ר"ל, כבר 
בזמנם צעקו "עד מתי", "עבר קיץ כלה קציר ועדיין לא נושענו" – עאכו"כ לאחרי 
שעברנו את כל ענינים אלו, וידע איניש בנפשו מעמדו ומצבו, הרי זו זעקה הבוקעת 

עד לב השמים: עד מתי?!
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ורואים שזועקים, ומבקשים ושותקים.

וכידוע המשל של המגיד, שחסידים אמרוהו בשם המגיד, המבארת את טענתו של 
הקב"ה, ומביא משל על זה, מאב המסתתר מבנו שאין זה ח"ו משום שאינו רוצה להיות 
יחד עם בנו; אלא שרצונו הוא שהבן יתעורר בתשוקה לחפש את האב ולמצוא את 

האב! 

דהנה כאשר הבן נמצא בתמידות עם האב הדבר אינו ניכר בו, שהרי "תענוג תמידי 
אינו תענוג" אך כאשר האב מסתתר, אזי מתעוררת בבן תשוקה: היתכן שאינו רואה 

את אביו. ועד כלשון הסדרה דפרשת י"ג שבט: "היש הוי' בקרבנו אם אין".

ענין זה אמנם מקורו בעמלק, ואכן מיד אח"כ הי' "ויבא עמלק", וכדפרש"י בזה. 
כל  בפני  האמטבי'  ש"נצטננה  הענין  אח"כ  נמשך   – בעולם  עמלק  בחי'  מאת  אולם 
הרואים", היינו, שהרואים זאת בעיני בשר, אפשר שהדבר יפעל עליהם ג"כ ענין מעין 

זה: עם היות שיודע שקיימת מציאות כזו, אולם "בקרבנו" – בזה מתעורר בו ספק:

אכן יש הוי', "יש בעה"ב לבירה זו", עם כל פרטי הדברים. והוא יודע אפי' שהוא 
מתהווה מחדש מאין ואפס המוחלט, אולם מבחינתו – זוהי התהוות באופן של סובב 

כל עלמין.

אולם לא כפירוש התניא בזה, שנקרא "סובב" כי האדם אינו מרגיש בקיומו, אולם 
הוא חודר בתוכו ותוכניתו – אלא הוא מפרש "סובב כל עלמין" – "סובב סביב", ואילו 

"בקרבנו" אפשר מתעורר בו ספק.

ומן הספק הוא מתחיל לטעון, שכיוון ש"אותותינו לא ראינו ואין אתנו יודע עד 
מה" – במילא "עזב הוי' – ח"ו – את הארץ". ועד כדי כך, שהוא מתייאש ומפסיק את 

החיפושים.

)כל הבא לקמן דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בקול חנוק מבכי(

וזהו מה שנאמר במשל, שכאשר האב רואה שבנו אינו מחפש אחריו – כאן... מתחיל 
אמיתית ענין הגלות.

כל זמן שבנו מחפש אחריו, זה גופא הכנה וזה גופא ניצוץ וזה גופא התחלה של 
הגאולה, שהרי הוא מחפש את אביו; ובזה רצונו מונח, ובזה מונחת השתדלותו.

אך כאשר הוא חדל לחפש – אם מצד חסרון דעת, או מצד יאוש – אזי נעשה "אנכי 
הסתר אסתיר פני", וכדפירוש הבעש"ט... שההסתר עצמו נמצא בהסתר, כי אינו יודע 

כלל שזהו הסתר. ובפשטות: הוא אינו חושב אודות אלוקות.

בשו"ע,  מש"כ  ע"פ  וחושב  הכשר,  באופן  שחושב  אף  העולם,  אודות  חושב  הוא 
ובנוגע ללימוד התורה הוא לומד כפי שראוי ללמוד תורה, אולם, לחשוב אודות "נותן 
התורה" בעת לימוד התורה, ולחשוב אודות "משאו ומתנו באמונה", היינו, אודות "הוי' 
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)ש(הוא הנותן לך כח... לעשות חיל" – על זה הוא הפסיק לחשוב.

וכאשר באים אליו בטענות על כך... הוא משיב: מדוע באים אליו בטענות?!... את 
הטענה יש להפנות כלפי הקב"ה... וכאמור – עד מתי?!...

וכדי  אחריו,  לחפש  ירצה  שהבן  כדי  בנו...  מפני  להסתתר  צריך  האב  אמנם  כי 
שתתעורר אצלו תשוקה כמו שנמצא ב"ארץ צי' ועיף בלי מים", אולם כאשר הוא תוחב 
אותו... בתוך חושך כפול ומכופל, ואח"כ נעשה מצב ש"הראשונים כמלאכים וכבני 
אדם"... ואנו אפי' לא "כחמורו... של ר' פנחס בן יאיר"... וביחד עם זה תובעים ממנו, 

שהוא... לא יפסיק לחפש...

ביום ראשון הוא חיפש, וביום שני הוא חיפש... ... ...

וכאשר מחפשים הסברה על זה, מחפשים בספרי  מוסר, ובודקים בספרי חסידות, 
־ואח"כ מוצאים פס"ד ברור בגמרא, ש"כלו כל הקיצין... ואין הדבר תלוי אלא בתשו

בה", ואח"כ נפסק פס"ד ברור, שע"י ש"הרהר תשובה" עי"ז נעשה צדיק גמור. ולא 
קיימת מציאות כזו של יהודי אשר, אם מצד האהבה או מפני היראה, מאיזו סיבה שתהי' 

לא עלה בו הרהור תשובה. לא קיימת מציאות כזו אצל יהודי.

ועאכו"כ בדורנו, שראינו - הי' לא תהי', לא תקום פעמים צרה... – את כל הענינים 
־שארעו אשר בעינינו ראינו ולא זר ובאזנינו שמענו ולא אחר. וכמור "לא תקום פע

מיים", די כבר בזה, וכמ"ש אדמו"ר האמצעי, שזה לא יקרה שוב ח"ו.

אולם ראה ראינו זאת ושמוע שמענו זאת וזכור זוכרים אנו זאת, ובודאי, כאמור, 
בכל ישראל לא קיימת מציאות שאפשר שלא הרהר תשובה. ולא הרהר רק פעם אחת, 

אלא כמה פעמים ככה.

ןבמילא, מדוע באים בטענה לבשר ודם... שהוא מדוד ומוגבל... ומדו ומוגבל ע"י 
ומוגבל בדרים  ומדוד  ג"כ,  לבוא אליו בטענות ע"כ  ניתן  לא  ובמילא  הקב"ה עצמו, 
שיכול להכיל... ואח"כ באים אליו בטענה: היתכן שאינו חושב אודות הגאולה, אע"פ 
יום  בכל  לו  ש"אצפה   – ע"כ  חושב  הוא  ואילו  אומרים  יודע שאחרים  או   – שאומר 
שיבוא", ואח"כ רוצים, שהוא יעמוד במעמד ומצב זה כל היום כולו – והרי זה בלתי 

אפשרי!!!...

והרי ה' "אינו מבקש.... אלא לפי כוחן". והרי הוא בעצמו לא נתן כוחות גדולים 
יותר...

וזהו אחד מהענינים: ע"י שלא מוסיפים אור רגיל, אלא באור גופא מוסיפים באור 
שלו,  הגדרים  נפרצים  עי"ז   – גדר  פורצת  ושמחה  עם שמחה,  הקשור  אור  המשמח, 

ונפרצים גדרי העולם, ונפרצים גדרי החושך כפול ומכופל.
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t/gk vpxue1

"
utvh kvo knesa

ngy ctrmu, tar ctu ao" _ ado

cju. ktr. )
"

ctrmu, tar ctu ao"('

cneuo uczni vdku,' habu 
"

nesa ngy"'

nghi usudn, 
"

vnesa vdsuk tar

chruakho"2' 
"

,bhhi )abh( kch,

nesat"3_th,tcdnrt4

"
tnr rch

hmje tku c,h fbxhu, uc,h nsrau,

accck'ur"ttnrzvch,rchbu5

accck"/

uha kunr' ar"h ur"t kt pkhdh'

vhhbu' ado ksg, r"t bertho fk c,h

fbxhu,uc,hnsrau,accck
"

nesa

ngy"' udo ksg, r"h gher uakhnu,

vgbhi s
"

nesangy"vutc
"

ch,rchbu":

v,utr 
"

rchbu" _ vut g"a ankns

,urv k,knhsho' u
"

ch, rchbu" )vch,

acunknsrchbu,urvk,knhshu(_vut

ch, nsra' ucnhkt v"v do ch, fbx,

)vch, acu n,fbxho vrc uv,knhsho

k,pkv(' fhui avkhnus uv,pkv m"k

cch, tjs' fvnal vxudht6

"
vuth

drhxbt cch fbha,t"7/

ungkvh,hrvc)ch,vfbx,uch,

vnsra ac(
"

ch,rchbu"kdchatrc,h

fbxhu, uc,h nsrau, _ fsra, jz"k8

"
nth sf,hc9tuvcvwagrhmhuinfk

nafbu, hgec' tuvc vw agrho

vnmuhhbhocvkfvhu,rnc,hfbxhu,

uc,h nsrau, / / nhuo ajrc ch, vnesa

thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv"' 
"

sczni achvn"e ehho vhw

aokaf,vdzh,anaohumt,vkfv

pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth vafhbv

aruhw'ugfahuajrcchvn"etu,isw

tnu, ak vkfv / / neuo ecug annbu

humt, vurtv ktbah vghr"01)ukfi do

v,pkv vht cneuo zv suet11( _ azvu

gbhbu ak 
"

ch, rchbu"21/

unms vghkuh vnhujs s)ch, vfbx,

uch, vnsra ac(
"

ch,rchbu"kdchatr

c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck' v"v

"
nesa ngy" vgherhabu,i vec"v

khartk czni vdku, ,nur, vnesa

vdsuk achruakho/

c/uhakvchtrthwkjhkuehvsrdu,

c
"

nesangy"_nn"acv,jk,

vxudht )g"s vart, vafhbv chartk

czni vdku,( 
"

cfk neuo adku afhbv

1( hjzetk ht' yz/

2( nmu"s gv"p/

3( ,rduo hub,i upra"h gv"p/

4(ndhkvfy't/_ucvnalvxudhtsrhagk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, vpxue
"

vw nguit,v

vhh, kbu csur usur"'
"

svhhbu do fathi ch,

vnesa ehho hvhw ngui kbu cc,h fbxhu, fuw"

)jst"d nvra"t(/ urtv keni x"j/

5( rc )pra"h(/

6( ugs"z ccrfu, j' t:
"

kt vuv nmkhbt tkt

vhft sdrhxbt"/ urtv phw vrh"; ndhkv ao/

jst"d nvra"t kcrfu, undhkv ao/ utf"n/

7( ucvdvu, vc"j:
"

kt vuth drhxbt tkt cch

fbha,t vhft snmkhbt"/

8( crfu, ao/

9( ,vkho pz' c/

01(jst"dnvra"tao/

11(
"

fhuisangbtkvt//nhuoajrcch,

vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv ckcs' kt vuv nmkhbt tkt vhft

sdrhxbt" )ccrfu, ao(/

21( g"s ucsudn, vxbvsrhi_
"

vaupy tar

hvhw chnho vvo" )aupyho hz' y('
"

ch, shi

acsurl" )rnc"o vkw nnrho rp"c(/

399

"
utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck"

_ G"S ch,-vfbx, uch,-vnsra vnrfzh skhucRuuhya ackhucRuuhya )
"
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t/gk vpxue1

"
utvh kvo knesa

ngy ctrmu, tar ctu ao" _ ado

cju. ktr. )
"

ctrmu, tar ctu ao"('

cneuo uczni vdku,' habu 
"

nesa ngy"'

nghi usudn, 
"

vnesa vdsuk tar

chruakho"2' 
"

,bhhi )abh( kch,

nesat"3_ th,t cdnrt4

"
tnr rch

hmje tku c,h fbxhu, uc,h nsrau,

accck' ur"t tnr zv ch, rchbu5

accck"/

uha kunr' ar"h ur"t kt pkhdh'

vhhbu' ado ksg, r"t bertho fk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck 
"

nesa

ngy"' udo ksg, r"h gher uakhnu,

vgbhi s
"

nesa ngy" vut c
"

ch, rchbu":

v,utr 
"

rchbu" _ vut g"a ankns

,urv k,knhsho' u
"

ch, rchbu" )vch,

acu nkns rchbu ,urv k,knhshu( _ vut

ch, nsra' ucnhkt v"v do ch, fbx,

)vch, acu n,fbxho vrc uv,knhsho

k,pkv(' fhui avkhnus uv,pkv m"k

cch, tjs' fvnal vxudht6

"
vuth

drhxbt cch fbha,t"7/ 

ungkv h,hrv c)ch, vfbx, uch,

vnsra ac(
"

ch, rchbu" kdch atr c,h

fbxhu, uc,h nsrau, _ fsra, jz"k8

"
nth sf,hc9tuvc vw agrh mhui nfk

nafbu, hgec' tuvc vw agrho

vnmuhhbho cvkfv hu,r nc,h fbxhu,

uc,h nsrau, / / nhuo ajrc ch, vnesa

thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv"' 
"

sczni achvn"e ehho vhw

ao kaf, vdzh, anao humt, vkfv

pxuev g"p xbvsrhi ugnvo usth vafhbv

aruhw' ugfahu ajrc chvn"e tu,i sw

tnu, ak vkfv / / neuo ecug annbu

humt, vurtv ktbah vghr"01)ukfi do

v,pkv vht cneuo zv suet11( _ azvu

gbhbu ak 
"

ch, rchbu"21/

unms vghkuh vnhujs s)ch, vfbx,

uch, vnsra ac(
"

ch, rchbu" kdch atr

c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck' v"v

"
nesa ngy" vgherhabu,i vec"v

khartk czni vdku, ,nur, vnesa

vdsuk achruakho/

c/uha kvcht rthw kjhkueh vsrdu,

c
"

nesa ngy" _ nn"a cv,jk,

vxudht )g"s vart, vafhbv chartk

czni vdku,( 
"

cfk neuo adku afhbv

1( hjzetk ht' yz/

2( nmu"s gv"p/

3( ,rduo hub,i upra"h gv"p/

4( ndhkv fy' t/ _ ucvnal vxudht srha gk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, vpxue
"

vw nguit,v

vhh, kbu csur usur"'
"

svhhbu do fathi ch,

vnesa ehho hvhw ngui kbu cc,h fbxhu, fuw"

)jst"d nvra"t(/ urtv keni x"j/

5( rc )pra"h(/

6( ugs"z ccrfu, j' t:
"

kt vuv nmkhbt tkt

vhft sdrhxbt"/ urtv phw vrh"; ndhkv ao/

jst"d nvra"t kcrfu, undhkv ao/ utf"n/

7( ucvdvu, vc"j:
"

kt vuth drhxbt tkt cch

fbha,t vhft snmkhbt"/

8( crfu, ao/

9( ,vkho pz' c/

01( jst"d nvra"t ao/

11(
"

fhui sangbt kvt / / nhuo ajrc ch,

vnesa thi ku kvec"v cguknu tkt trcg tnu,

ak vkfv ckcs' kt vuv nmkhbt tkt vhft

sdrhxbt" )ccrfu, ao(/

21( g"s ucsudn, vxbvsrhi_
"

vaupy tar

hvhw chnho vvo" )aupyho hz' y('
"

ch, shi

acsurl" )rnc"o vkw nnrho rp"c(/

399

"
utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck"

_ G"S ch,-vfbx, uch,-vnsra vnrfzh skhucRuuhya ackhucRuuhya )
"

077"( _

שער ראשון - מקום המקדש גופי' דלעתיד



14 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

gnvi' dku knmrho afhbv gnvi / / dku

kcck afhbv gnvi / / ccck vhft tnr

tchh cch fbha,t svumk31ucch fbha,t

sa; uh,hc41cbvrsgt51' ukt ,hnt vft

uvft' tkt znbhi vft uznbhi vft"61:

vjhsua c
"

afhbv gnvi" )do cdku,(

vut _ 
"

dhkuh vafhbv / / cneunu,

nhujsu, fnu cnafi unesa"71' uneuo

zv vut cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,'

abertho 
"

nesa ngy"81' fvnal

vxudht/

ugp"z h"k' acvnal scrh vdnrt

"
ccck vhft / / cch fbha,t svumk ucch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" )c,h-

fbx, nhujshoccck(' nsucr tusu,

dhkuh afhbv ctupi bgkv hu,rndhkuh

vafhbv acatr c,h fbxhu, uc,h

nsrau, )
"

neuo abhfravht aurv

ao"91(' uh,hrv nzv' ahabu neuo nhujs

)tjs' hjhs unhujs( avut ,nur, vnesa

achruakho )
"

vneuo tar hcjr vw"02(

acu ghervart, udhkuh vafhbv' akfi'

"
kt ,hnt vft uvft )cch fbha,t

svumk ucch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt( tkt znbhi vft uznbhi vft"'

cneuo tjs suet/

ugbhi zv nusda canu ak vneuo' 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _

avphrua s
"

a; uh,hc" vut 
"

abxg

nesa uhac ao"12' vhhbu' adhkuh

vafhbv avhw cnesa chruakho )ukt

cneuo tjr(' bxg uhac cneuo nhujs

ccck' ,nur, vnesa chruakho22/

unzv nuci do cbudg k
"

nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku,

vgbhi s
"

nesa ngy" acfk 
"

c,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck"' habu

v
"

nesa ngy" vgherh ,nur, vnesa

vdsuk achruakho' 
"

ch, rchbu

accck"' 
"

abxg nesa uhac ao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( 
"

favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( 
"

g,hshi

c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck

ahecgu ctr. hartk":

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

91( pra"h kghi hgec ao/

02( pw rtv hc' v/ ugus/

12( grul ao )vuct cjst"d nvra"t(/

22( ukfi v"v do vneuo vgherh sdhkuh

v,urv'
"

neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah

vghr"' g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/

urtv rnc"i cnkjnu, xp"s sf,ucu,:
"

gher

,urv nhnh dku, cbvrsgt ao adku, hfbhw

uvjra uvnxdr fuw"/

31( fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/

urtv keni vgrv 73/

41(
"

)ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh

rmu gcshl t, tcbhw ut, gprv hjubbu" )pra"h

)ucghi hgec((/ ucpra"h r"v fs' c:
"

neuo vut'

uha pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v

afhbv nmuhw ao' uhfbhw udku,u cbtuvu abatu

gnvo ntcbh hruakho' ugkhvo btnr fh rmu

gcshl t, tcbhw"/ ucgrul ao:
"

hxsuv ntcbho

ugpr sth,htu cvshhvu nch, vnesa/ / uerhuv

a; h,hc' fkunr' abxg nesa uhac ao"/ 

51( ucgrul ao:
"

rc tnr cfbha,t svumk

uanutk tnr cfbha,t sa; uh,hc cbvrsgt"/

61( vchtur g"s veckv _ rtv keuyh kuh"m

kzj"d gw rxc/

71( jst"d nvra"t ao/ _ unuxh;

a
"

cdhrx, vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv

gnvo abtnr uan,h fxthcghko' svhhbu neuo

nhujs kdhkuh afhbv"/

81( ubertho do
"

nafbu," _
"

tuvc vw duw

nafbu, hgec"'
"

srha nafbu, c,h fbxhu,

uc,h nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw

cvo cdku," )crfu, ao ucjst"d nvra"t(/

400

vart, vafhbv cfk neuo adku

hartk g"h v
"

nesa ngy" a
"

ctrmu,

tar ctu ao" )nghi usudn, vart,

vafhbv cnesa achruakho( thbv tkt

czni vdku,' tck ktjrh a
"

g,hshi

kvdtk"32' 
"

,jzur dhkuh afhbv

khruakhoukt,atraocneuoadku

hartk fcr42' vhhbu' akt ,vhw vart,

vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu gns

v
"

nesa ngy"52'fhuiav
"

nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi 
"

tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakhovcbuhwkg,hshvhwjucrvkv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h

fbxhu,avhucguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62

"
uvchtu,ho tk

vr esah uanj,ho cch, ,pk,h duw

hert kfk vgnho" _ a
"

ch, ,pk,h"

aeth gk ch, vnesa skg,hs' 
"

cguv"z

cdku,vuthertkfkvgnhosvhhbuc,h

fbxhu, acfk tr. vgnho ahecgu kg,hs

ct"h njucr kch, vnesa"42/

ugp"z bh,ux; gus hu,r cdusk vngkv

s
"

nesa ngy" _ sfhui a
"

chruakho

vcbuhwkg,hshvhwjucrvkvknesa

hjshufkneunu,akc,hfbxhu,avhu

cguv"z"' 
"

bnmt g,v cdku, / / ch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw

skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu,

acfktr.vgnho)
"

nesa ngy"( kch,

vnesa skg,hs hvhw cv,to ukph-grl

jhkueh vsrdu, achbhvo _ ac,h

fbxhu, vnhujsho aha cvo ngkv h,hrv

kdch atr c,h fbxhu, )fnu 
"

ch fbha,t

svumkuchfbha,tsa;uh,hc

cbvrsgt"' 
"

ch, rchbu accck"( hvhu

eusnhocvjhcur kch, vnesa' ahvhu

njucrho nnakch, vnesa )budgho

uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72' ugk

hsouctnmgu,ohvhunjucrhokch,

vnesafkatrc,hfbxhu,actr.

vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a
"

cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

vanho"82( h,dkv ,jhkv cvneuo 
"

abxg

nesauhacao"cznivdku,)
"

ch,

rchbu accck"(' unao hug,e kneunu

chruakho:

vart, udhkuh vafhbv cv
"

nesa

ngy"vgherhaccck)
"

abxg nesa

uhac ao"( vht do 
"

favi bdtkhi" _

fncutr cvnal vxudht a
"

t; favi

bdtkhi afhbv gnvi' abtnr92uac vw

tkehl t, acu,l' uvahc kt btnr tkt

uac' nkns avec"v ac gnvi)
"

t,

acu,l" fnu go acu,l03(nchi

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

32(
"

ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh

avhwfnvntu,abhotjrabdtkuncckugshhi

batrvdhkuhvafhbvaoccvf"b")jst"d

nvra"t ao(/

42(jst"dnvra"tao/

52( ukfi'
"

c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'
"

fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i

accck / / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu

,peg esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv

fj' rha g"c(/

62(haghwbu'z/

72(g"sucsudn,kaf,vdzh,)neuonuaco

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi

"
tmk vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t

x"p h,ru/ ugus(/

82( pra"h u,uxw xufv nt' xg"t/ ugus/ 

92( bmcho k' d/

03( jst"d nvra"t ao/ ,bht tdv", xp"u/
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gnvi' dku knmrho afhbv gnvi / / dku

kcck afhbv gnvi / / ccck vhft tnr

tchhcchfbha,tsvumk31ucch fbha,t

sa; uh,hc41cbvrsgt51' ukt ,hnt vft

uvft' tkt znbhi vft uznbhi vft"61:

vjhsua c
"

afhbv gnvi" )do cdku,(

vut _ 
"

dhkuh vafhbv / / cneunu,

nhujsu, fnu cnafi unesa"71'uneuo

zv vut cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,'

abertho 
"

nesa ngy"81' fvnal

vxudht/

ugp"zh"k'acvnalscrhvdnrt

"
ccckvhft//cchfbha,tsvumkucch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" )c,h-

fbx, nhujshoccck(' nsucr tusu,

dhkuh afhbv ctupi bgkv hu,rndhkuh

vafhbv acatr c,h fbxhu, uc,h

nsrau, )
"

neuo abhfravht aurv

ao"91(' uh,hrv nzv' ahabu neuo nhujs

)tjs'hjhsunhujs(avut,nur,vnesa

achruakho )
"

vneuo tar hcjr vw"02(

acughervart, udhkuh vafhbv' akfi'

"
kt,hntvftuvft)cchfbha,t

svumkucchfbha,tsa;uh,hc

cbvrsgt(tktznbhivftuznbhivft"'

cneuo tjs suet/

ugbhi zv nusda canu ak vneuo' 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc cbvrsgt" _

avphruas
"

a; uh,hc" vut 
"

abxg

nesa uhac ao"12' vhhbu' adhkuh

vafhbv avhw cnesa chruakho )ukt

cneuo tjr(' bxg uhac cneuo nhujs

ccck' ,nur, vnesa chruakho22/

unzv nuci do cbudg k
"

nesa ngy"

acvnal vxudht _ abux; gk fkku,

vgbhi s
"

nesangy"acfk
"

c,h

fbxhu,uc,hnsrau,accck"'habu

v
"

nesangy"vgherh,nur,vnesa

vdsuk achruakho' 
"

ch, rchbu

accck"' 
"

abxgnesauhacao"/

d/ugus ugher _ avngkv vnhujs,

c
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu" bnaf, do

)uch,r at, uch,r guz( 
"

favi g,hshi

kvdtk"' atz )fvnal vxudht( 
"

g,hshi

c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck

ahecgu ctr. hartk":

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

91( pra"h kghi hgec ao/

02( pw rtv hc' v/ ugus/

12(grulao)vuctcjst"dnvra"t(/

22(ukfiv"vdovneuovgherhsdhkuh

v,urv'
"

neuo ecug annbu humt, vurtv ktbah

vghr"' g"s ucsudn, kaf, vdzh, acchvn"e/

urtv rnc"i cnkjnu, xp"s sf,ucu,:
"

gher

,urv nhnh dku, cbvrsgt ao adku, hfbhw

uvjra uvnxdr fuw"/

31( fbha,t svumk erucv kch, vnsra ak

gzrt vxupr knyv nbvrsgt )grul grl a;(/

urtv keni vgrv 73/

41(
"

)ao neuo u(cbtv hfbhw uxhg,u ntcbho

ugpr avchtu gnvi cdku,i kehho nv abtnr fh

rmu gcshl t, tcbhw ut, gprv hjubbu" )pra"h

)ucghihgec((/ucpra"hr"vfs'c:
"

neuo vut'

uha pu,rhi ajrc ujzr ubcbv' u,nhs vh,v

afhbvnmuhwao'uhfbhwudku,ucbtuvuabatu

gnvo ntcbh hruakho' ugkhvo btnr fh rmu

gcshl t, tcbhw"/ ucgrul ao:
"

hxsuv ntcbho

ugpr sth,htu cvshhvu nch, vnesa/ / uerhuv

a;h,hc'fkunr'abxgnesauhacao"/

51(ucgrulao:
"

rctnrcfbha,tsvumk

uanutktnrcfbha,tsa;uh,hccbvrsgt"/

61(vchturg"sveckv_rtvkeuyhkuh"m

kzj"dgwrxc/

71(jst"dnvra"tao/_unuxh;

a
"

cdhrx, vg"h nhh,h bnh dku kghko afhbv

gnvoabtnruan,hfxthcghko'svhhbuneuo

nhujskdhkuhafhbv"/

81(uberthodo
"

nafbu," _
"

tuvc vw duw

nafbu, hgec"'
"

srha nafbu, c,h fbxhu,

uc,h nsrau, avo cneuo nafiavafhbv aruhw

cvo cdku," )crfu, ao ucjst"d nvra"t(/
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vart, vafhbv cfk neuo adku

hartk g"h v
"

nesa ngy" a
"

ctrmu,

tar ctu ao" )nghi usudn, vart,

vafhbv cnesa achruakho( thbv tkt

czni vdku,' tck ktjrh a
"

g,hshi

kvdtk"32' 
"

,jzur dhkuh afhbv

khruakho ukt ,atr ao cneuo adku

hartk fcr42' vhhbu' akt ,vhw vart,

vafhbv cneuo cju. ktr.agkhu gns

v
"

nesa ngy"52' fhui av
"

nesa ngy"

hger nneuo zv uhecg ctr. hartk'

cnesa vdsuk achruakho/

ukfi 
"

tnru cnsra kg,hs kcut hvhw

chvn"e dsuk fhruakho acguv"z / / kph

achruakho vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv

knesa hjshu fk neunu, ak c,h

fbxhu, avhu cguv"z"42/

ufnrunz do cpxue62

"
uvchtu,ho tk

vr esah uanj,ho cch, ,pk,h duw

hert kfk vgnho" _ a
"

ch, ,pk,h"

aeth gk ch, vnesa skg,hs' 
"

cguv"z

cdku, vut hert kfk vgnho svhhbu c,h

fbxhu, acfk tr. vgnho ahecgu kg,hs

ct"h njucr kch, vnesa"42/

ugp"z bh,ux; gus hu,r cdusk vngkv

s
"

nesa ngy" _ sfhui a
"

chruakho

vcbuhw kg,hs hvhw jucrv kv knesa

hjshu fk neunu, ak c,h fbxhu, avhu

cguv"z"' 
"

bnmt g,v cdku, / / ch,

vfbx, vrh vut neuo vnesa duphw

skg,hs"42/

uha kunr' ajhcur vc,h fbxhu,

acfk tr. vgnho )
"

nesa ngy"( kch,

vnesa skg,hs hvhw cv,to ukph-grl

jhkueh vsrdu, achbhvo _ ac,h

fbxhu, vnhujsho aha cvo ngkv h,hrv

kdch atr c,h fbxhu, )fnu 
"

ch fbha,t

svumk uch fbha,t sa; uh,hc

cbvrsgt"' 
"

ch, rchbu accck"( hvhu

eusnhocvjhcur kch, vnesa' ahvhu

njucrho nnakch, vnesa )budgho

uscueho cu kkt vpxe chbhvo(72' ugk

hso uctnmgu,o hvhu njucrho kch,

vnesa fk atr c,h fbxhu, actr.

vgnho/

s/uh,hrv nzv ha kunr _ avnesa

skg,hs )a
"

cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

vanho"82( h,dkv ,jhkv cvneuo 
"

abxg

nesa uhac ao" czni vdku, )
"

ch,

rchbu accck"(' unao hug,e kneunu

chruakho:

vart, udhkuh vafhbv cv
"

nesa

ngy" vgherh accck )
"

abxg nesa

uhac ao"( vht do 
"

favi bdtkhi" _

fncutr cvnal vxudht a
"

t; favi

bdtkhi afhbv gnvi' abtnr92uac vw

tkehl t, acu,l' uvahc kt btnr tkt

uac' nkns avec"v ac gnvi)
"

t,

acu,l" fnu go acu,l03( nchi

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

32(
"

ndku, tsuo' tck fabdtku fcr ndku,

cck' batrv dhkuh afhbv ao/ svt czni tchh

avhw fnv ntu, abho tjr abdtku ncck ugshhi

batrv dhkuh vafhbv ao ccvf"b" )jst"d

nvra"t ao(/

42( jst"d nvra"t ao/

52( ukfi'
"

c,h fbxhu, accck gk ,bth vi

gauhhi"'
"

fajrc / / nvbh v,bth / / ktu,i

accck / / avrh kg, ct dutk cnvrv chnhbu

,peg esua,i" ),us"v c,h fbxhu, _ ndhkv

fj' rha g"c(/

62( haghw bu' z/

72( g"s ucsudn, kaf, vdzh, )neuo nuaco

ak vxbvsrhi( acchvn"e _ a,aho xbvsrhi

"
tmk vnzcj" )hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t

x"p h,ru/ ugus(/

82( pra"h u,uxw xufv nt' xg"t/ ugus/ 

92( bmcho k' d/

03( jst"d nvra"t ao/ ,bht tdv", xp"u/
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vdkhu,"' fkunr' do crdg vtjrui

svdku, bnmt, vafhbv cvneuo adku

hartk' 
"

abxg nesa uhac ao"' unao

ac vec"v go fk cb"h kvnesa

achruakho kvaru, ukdku, cu afhb,u

kguko ugs/

ufhui a
"

vec"v ac gnvi nchi

vdkhu,"' nv
"

nesa ngy" )
"

ch, rchbu

accck"( 
"

abxg nesa uhac ao"'

bnmt' acneuo zvn,jhkv ubgah,

dtuk, vafhbv' v,dku,v cfk v,ue;

uvakhnu, )kt re ctupi s
"

nesa

ngy"(' azvu"g nesa vg,hs/

cxdbui tjr: fao aahc, vafhbv

vht nvneuo abnmt, cdku,' fl ahc,

nesa vg,hs)agbhbu vart, udhkuh

vafhbv( vut nvneuo 
"

abxg )nesa(

uhac ao" czni vdku,' aao n,dkv

,jhkv utj"f bg,e kneunu chruakho13/

utukh ha kunr' anrunz ckaui

vrnc"o )cvkfu, nkl vnahj23( 
"

ucbv

nesa cneunu" _ skfturv: nvu vmurl

kvanhgbu fti acbhi vnesa vut

cneunu
33? ukthsl' knv thbu npra

vneuo' 
"

ucbv nesa chruakho"? _

a
"

cneunu" runz43do gk neunu ak nkl

vnahj czni vdku, )kpbha
"

vrh zv

nahj custh"(53' vhhbu' acvhu,u cdku,

)aao huac63unn,hi unmpv kdtuk t,

cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avut nghi

usudn, vnesa achruakho83)fnu 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc"' 
"

abxg nesa

uhac ao"(' c,ur vfbv knesa vg,hs'

ah,dkv ,jhkv ao' unao hauc )go

vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ angk,u kdch

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

53( ugp"z hun,e vahbuh chi v,jk, vpre

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv

a
"

vnkl vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu('

nat"f cxhunu' anctr vxhnbho agk hso

eucgho nh vut vnkl vnahj'
"

cjze, nahj"'

ugs
"

nahj custh"' fu,c
"

to gav uvmkhj ucbv

nesa cneunu"' achi pguku,hu czni vdku,

bfkk do cbhi nesa ngy vgherh cdku,' c,ur

vfbv uv,jk, vv,dku, snesa vg,hs' fcpbho/

63( rtv xbvsrhi mj' t:
"

h,hc tph,jt

srunh"/

73( fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _

vnahj )dutki ak hartk( sdku, cck/

83( utukh ha kunr' an"a cnsra )hk"a

haghw rnz ,my( a
"

cagv ankl vnahj ct guns

gk dd ch, vnesauvut nanhg kvo khartk

utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd

ch, vnesa snesa ngyacju. ktr.** avut

cneuo vnesa chruakho )
"

abxg nesa uhac

ao"(' fh' ktjrh anesa vg,hs h,dkv uhrs

knyv kt hvhw murl kvanhg khartk
"

vdhg zni

dtuk,fo"/

13( ug"sanmhbu cbudg kxbvsrhi )aneuno

ckaf, vdzh, acnesa( _ a
"

cycrht )vneuo

vtjrui acu vh,v vxbvsrhi czni vdku,( g,hshi

kjzur ,jhkv unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw

xbvsrhi xph"s(/

23( xph"t/

33( ufn"a cv,jk, vpre
"

cubv vnesa"

)x,o(' ukt
"

cubv vnesa cneunu"/

43( ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu

a
"

vrh zv nahj custh" ahsg kfuhi neunu ak

vnesa )rtv keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv

do keu"a jf"s gw 256 cvgrv(/ 
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*(ukvghr'angk,
"

ch fbha,t svumk"

aerucvkch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv

31(/

**(ugp"z hun,e vshue
"

guns gk ddch,

vnesa"_ùa
"

ddu, //kt b,esau" )rnc"o vkw

chvc"j p"u v"z('arunz gk ju"k cgrl kesua,

t"h/

"
c,hfbxhu,uc,hnsrau,accck"vht

)bux; gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra

acch,rchbu(donmsvhu,u
"

ch,

rchbu"93)
"

rchbu" )x,o( sfk cb"h' baht

vsur' u
"

rchbu accck"' rci ak fk cbh

vdukv04(' ch,u ak baht vsur' a
"

vbaht

vut vfk"14:

gher24vgbhisvart,vafhbv

cchvn"evhtchartk)nmsngk,oak

hartk' 
"

hartk ueuc"v fukt js"34('

fn"a44

"
ugaukhnesauafb,h

c,ufo"' c,ufu kt btnr tkt c,ufo54'

ugs"zcbudgkvart,vafhbvczni

vdku, )
"

ccckvhft//cchfbha,t

fuw"' 
"

nesangy"(fnusdacv,jk,

vntnr 
"

cut urtv fnv jchchihartk

kpbh vec"v acfk neuo adku afhbv

gnvi"'uktgustktav,dku,vafhbv

cch,vnesavhtnpbhacun,txpho

fkcb"h'fn"a64

"
ccut fk hartk

krtu,t,pbhvwtkehlcneuo

tarhcjr"'ugs"zcc,hfbxhu,

ucc,h nsrau,' acvo n,txpho 

garvnhartk'a
"

tfk74chwgarv

afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck bertho 
"

nesa

ngy" _ fh' cchvn"e acu vhu n,txpho

fk cb"h'vh,vdhkuhfkku,vafhbv'

abert, fbx, hartk' neur fbx"h

aknyv' nat"f cc,h fbxhu, uc,h

nsrau,ctrmu,tarctuao cfk

nshbvunshbvghrughr'acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s
"

ch, rchbu

accck" _ akvhu,u neunu vecug )ch,(

akbahtvsur'
"

vbaht vut vfk"'

afukkfkvsur'hacuvart,)udhkuh(

fkku,vafhbv )kt re jke aaurv

)un,dkv(gkgarvnhartk(94'nghi

usudn, vart, udhkuh vafhbvcch,

vnesa' 
"

abxg nesa uhac ao"05'

unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv cfk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar

ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtvkfkvguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur'

afukkfkvsur'vutg"sucsudn,

"
,kphu,"' 

"
,k afk phu, pubho cu"'

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

93(ugp"zhun,evkaui
"

ch, rchbu"' ukt

"
ch,vfbx,uch,vnsraakrchbu"/

04(ukvghr'a
"

rchbu accck" vut rc

)pra"h(' abert rc x,o'
"

fnuaeurhikrw

hvusv vbaht rchctr. hartk eru khw bnh ccck

rc")phwrac"opxjhoehy'c/c"cbc't(/_

ubert
"

rha xsrt ccck" )jukhi ekz' c _ vuct

cphw rac"o ao(/

14( pra"h jue, ft' ft/

24( cvct keni _ rtv keu", crfv mj' t/

xv"n,ex"ugwecuthkl/

34( rtv zj"d gd' t/

44( ,runv fv' j/

54(rtvtkahlgv"p/ak"vxy't/ugus/

64( uhkl kt' ht/

74( xbvsrhi ky' t/

84(urtv,bhttdv"exf"d:
"

ang,h

nrcu,h fh thku bnmt nktl tjs guns cngns

garvnhartkchjst; athbo nscrho cscrh

,urv,puk gkhu thn,v upjs ckh dcuk u,fkh,

nafhb,t sarht gkhhvu gs avhw n,cyk

nnmhtu,u kdnrh"/

94( bux; kfl ado cpayu, n,ecmho uctho

k
"

ch, rchbu accck" rchonhartk' akt cgrl

kdch atr c,h fbxhu, uc,h nsrau,/ _ ukvghr

nr"v fs' c:
"

fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05( ukvghr nr"v fs' c:
"

ch fbha,t sa;

uh,hccbvrsgt//vuughhkhrc)rchbu accck(

/ / unmku v,o"/

15(rtvhruaknhcrfu,p"sv"v/ugus/
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vdkhu,"'fkunr'docrdgvtjrui

svdku, bnmt, vafhbv cvneuo adku

hartk' 
"

abxg nesa uhac ao"' unao

ac vec"v go fk cb"h kvnesa

achruakho kvaru, ukdku, cu afhb,u

kguko ugs/

ufhui a
"

vec"v ac gnvi nchi

vdkhu,"' nv
"

nesa ngy" )
"

ch, rchbu

accck"( 
"

abxg nesa uhac ao"'

bnmt' acneuozvn,jhkvubgah,

dtuk, vafhbv' v,dku,v cfk v,ue;

uvakhnu,)ktrectupis
"

nesa

ngy"('azvu"gnesa vg,hs/

cxdbuitjr:faoaahc,vafhbv

vht nvneuo abnmt, cdku,' fl ahc,

nesa vg,hs)agbhbu vart, udhkuh

vafhbv( vut nvneuo 
"

abxg )nesa(

uhac ao" czni vdku,' aao n,dkv

,jhkv utj"f bg,e kneunu chruakho13/

utukh ha kunr' anrunz ckaui

vrnc"o )cvkfu, nkl vnahj23( 
"

ucbv

nesa cneunu" _ skfturv: nvu vmurl

kvanhgbu fti acbhi vnesa vut

cneunu
33? ukthsl' knv thbu npra

vneuo' 
"

ucbv nesa chruakho"? _

a
"

cneunu" runz43dogkneunuaknkl

vnahj czni vdku, )kpbha
"

vrh zv

nahjcusth"(53' vhhbu' acvhu,u cdku,

)aao huac63unn,hiunmpvkdtukt,

cb"h uafhbv gnvi nvdku,( cubv nkl

vnahj nesa )ngy(73avutnghi

usudn, vnesa achruakho83)fnu 
"

ch

fbha,t sa; uh,hc"' 
"

abxg nesa

uhac ao"(' c,ur vfbv knesa vg,hs'

ah,dkv,jhkvao'unaohauc)go

vec"v ucb"h( khruakho/

v/uha kvuxh; cchtur vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ angk,u kdch

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

53(ugp"zhun,evahbuhchiv,jk,vpre

kxhunu _ acv,jk, vpre fu,c vvkfv

a
"

vnkl vnahj / / cubv vnesa" )fpauyu('

nat"fcxhunu'anctrvxhnbhoagkhso

eucgho nh vut vnkl vnahj'
"

cjze,nahj"'

ugs
"

nahj custh"' fu,c
"

to gav uvmkhj ucbv

nesa cneunu"' achi pguku,hu czni vdku,

bfkkdocbhinesangyvgherhcdku,'c,ur

vfbv uv,jk, vv,dku, snesa vg,hs' fcpbho/

63(rtvxbvsrhimj't:
"

h,hc tph,jt

srunh"/

73( fnu ch, vnsra ak gzrt vxupr* _

vnahj )dutki ak hartk( sdku, cck/

83(utukhhakunr'an"acnsra)hk"a

haghw rnz ,my( a
"

cagv ankl vnahj ct guns

gk dd ch, vnesauvut nanhg kvo khartk

utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo"' eth gk dd

ch, vnesa snesa ngyacju. ktr.** avut

cneuo vnesa chruakho )
"

abxgnesauhac

ao"(' fh' ktjrh anesa vg,hs h,dkv uhrs

knyv kt hvhw murl kvanhgkhartk
"

vdhgzni

dtuk,fo"/

13(ug"sanmhbu cbudg kxbvsrhi )aneuno

ckaf, vdzh, acnesa( _ a
"

cycrht )vneuo

vtjrui acu vh,v vxbvsrhi czni vdku,( g,hshi

kjzur ,jhkv unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw

xbvsrhixph"s(/

23( xph"t/

33( ufn"a cv,jk, vpre
"

cubv vnesa"

)x,o(' ukt
"

cubv vnesa cneunu"/

43( ucpayu, h"k _ anvgbhbho ahushgu

a
"

vrhzvnahjcusth"ahsgkfuhineunuak

vnesa )rtv keu"a j"j gw 263 cvgrv/ urtv

dokeu"ajf"sgw256cvgrv(/
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*(ukvghr'angk, 
"

ch fbha,t svumk"

aerucvkch, vnsra ak gzrt vxupr )fb"k vgrv

31(/

**(ugp"zhun,evshue
"

guns gk ddch,

vnesa"_ùa
"

ddu,//ktb,esau")rnc"ovkw

chvc"j p"u v"z('arunzgkju"kcgrlkesua,

t"h/

"
c,h fbxhu, uc,h nsrau, accck" vht

)bux; gk ngk, ch, vfbx, uch, vnsra

acch, rchbu( do nms vhu,u 
"

ch,

rchbu"93)
"

rchbu" )x,o( sfk cb"h' baht

vsur' u
"

rchbu accck"' rci ak fk cbh

vdukv04(' ch,u ak baht vsur' a
"

vbaht

vut vfk"14:

gher24vgbhi svart, vafhbv

cchvn"e vht chartk )nms ngk,o ak

hartk' 
"

hartk ueuc"v fukt js"34('

fn"a44

"
ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"' c,ufu kt btnr tkt c,ufo54'

ugs"z cbudg kvart, vafhbv czni

vdku, )
"

ccck vhft / / cch fbha,t

fuw"' 
"

nesa ngy"( fnusda cv,jk,

vntnr 
"

cut urtv fnv jchchi hartk

kpbh vec"v acfk neuo adku afhbv

gnvi"' ukt gus tkt av,dku, vafhbv

cch, vnesa vht npbh acu n,txpho

fk cb"h' fn"a64

"
ccut fk hartk

krtu, t, pbh vw tkehl cneuo 

tar hcjr"' ugs"z cc,h fbxhu, 

ucc,h nsrau,' acvo n,txpho 

garv nhartk' a
"

tfk74chw garv

afhb,t arht"84/

uzvu do tw vygnho ac,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck bertho 
"

nesa

ngy" _ fh' cchvn"e acu vhu n,txpho

fk cb"h' vh,v dhkuh fkku,vafhbv'

abert, fbx, hartk' neur fbx"h

aknyv' nat"f cc,h fbxhu, uc,h

nsrau, ctrmu, tar ctu ao cfk

nshbv unshbv ghr ughr' acvo

n,txpho garv nhartk' aurv un,dkv

gkhvo re jkefchfuk nvafhbv/

ugp"z ha kctr vghkuh s
"

ch, rchbu

accck" _ akvhu,u neunu vecug )ch,(

ak baht vsur' 
"

vbaht vut vfk"'

afukk fk vsur' ha cu vart, )udhkuh(

fkku,vafhbv )kt re jke aaurv

)un,dkv( gk garv nhartk(94' nghi

usudn, vart, udhkuh vafhbv cch,

vnesa' 
"

abxg nesa uhac ao"05'

unnbu bnal vart, udhkuh vafhbv cfk

c,h fbxhu, uc,h nsrau, ctrmu, tar

ctu ao' fnu ch, vnesa annbu turv

humtv kfk vguko15/

uha kunr' ach,u ak baht vsur'

afukk fk vsur' vut g"s ucsudn,

"
,kphu,"' 

"
,k afk phu, pubho cu"'

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

93( ugp"z hun,e vkaui
"

ch, rchbu"' ukt

"
ch, vfbx, uch, vnsra ak rchbu"/

04( ukvghr' a
"

rchbu accck" vut rc

)pra"h(' abert rc x,o'
"

fnu aeurhi krw

hvusv vbaht rchctr. hartk eru khw bnh ccck

rc" )phw rac"o pxjho ehy' c/ c"c bc' t(/ _

ubert
"

rha xsrt ccck" )jukhi ekz' c _ vuct

cphw rac"o ao(/

14( pra"h jue, ft' ft/

24( cvct keni _ rtv keu", crfv mj' t/

xv"n ,ex"u gw ec uthkl/

34( rtv zj"d gd' t/

44( ,runv fv' j/

54( rtv tkahl gv"p/ ak"v xy' t/ ugus/

64( uhkl kt' ht/

74( xbvsrhi ky' t/

84( urtv ,bht tdv"e xf"d:
"

ang,h

nrcu,h fh thku bnmt nktl tjs guns cngns

garv nhartk chjs t; athbo nscrho cscrh

,urv,puk gkhu thn,v upjs ckh dcuk u,fkh,

nafhb,t sarht gkhhvu gs avhw n,cyk

nnmhtu,u kdnrh"/

94( bux; kfl ado cpayu, n,ecmho uctho

k
"

ch, rchbu accck" rcho nhartk' akt cgrl

kdch atr c,h fbxhu, uc,h nsrau,/ _ ukvghr

nr"v fs' c:
"

fhui sbaht vut afhjh rcho dchw"/

05( ukvghr nr"v fs' c:
"

ch fbha,t sa;

uh,hc cbvrsgt / / vuu ghhkh rc)rchbu accck(

/ / unmku v,o"/

15( rtv hruaknh crfu, p"s v"v/ ugus/

403
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fsra, jz"k25cbudg kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, 
"

ch, rchbu

accck" cbudg kvdtukv:

"
rchbu"' baht vsur' vut do vnahj

)dutki ak hartk( acsur35' fnu nav

rchbu )vbaht vrtaui(' 
"

dutk rtaui

vut dutk tjrui"45' fhsug55acfk sur

habu 
"

tw vrtuh nmse,u kvhu, dutk'

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju

fuw"' unx,cr kunr avut baht vsur'

fnpura cdnrt65cbudg krch hvusv

vbaht: 
"

tnr rc75th ni jhht vut fdui

rchbu vesua"' 
"

to nahj ntu,i ajhhi

gfahu usth vhhbu rchbu vesua"' vbaht

acsur85/

unzv nuci agher gbhbu ak 
"

ch,

rchbu accck"' vut' vdtukv ncck' g"h

vb,hb,-fj kfkku, gcus,o ak hartk

kgau, ncck )ju. ktr.( tr. hartk'

fp,do vhsug95

"
gav fti )cju. ktr.(

tr. hartk"' agbhi zv bgav kfk krta

g"h cbhi c,h fbxhu, uc,h nsrau,

)
"

nesa ngy"( ctrmu, tar ctu ao06'

unvo bnaf, vesuav cfk tr. vgnho'

ugh"z nnvrho unzrzho upugkho ehuo

vhgus 
"

g,hsv tr. hartk a,,pay

cfk vtrmu,"16' 
"

ahvhw fk vguko fuku

tz cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw

t"h cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu

atnru ahruakho ,,pay gk fk tr.

hartk fuku"26' acv hecgu c,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak 
"

ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck kecgo

ctr. hartk' njucr kch, vnesa _

"
vrh vut )kt re v

"
nesa ngy" vgherh

ccck 
"

abxg nesa uhac ao"' tkt do(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

85( rtv as"j ao:
"

csrl vzv vhw naugr

tmko cfk sur nh vut/ / rchbu vesua / / csuru

tnru uhsguavut vnufi / / ufi vut cfk sur usur

m"k tjs nufar ant hzfu' ugp"z f,cu d"f

,knhsh vtr"h z"k achnhu vhw vtr"h z"k"'

unxhho
"

uf"z vut pauy"/

95( rtv tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"t

gw ,pv/

06( fukk do c,ho pryhho scb"h' tar' g"h

gcus,o ak hartk c,urv ,pkv udn"j cc,hvo

vpryhho' bgaho vo c,h ,urv ,pkv udn"j'

g"s ucsudn,
"

nesa ngy"/

16( rtv xprh scrho c,jk,u/ px"r pw ac,

ur"j/ hk"a haghw rnz ,ed/

26( keu", nxgh py' c uthkl/

25( crfu, k' t/

35( kvghr' acftu"t nhartk ha bhmu.

nahj ]ugp"z ha k,uul srau, jz"k gk vpxue

)cke fs' hz( 
"

srl fufc nhgec"' aeth gk nkl

vnahj )hruaknh ,gbh, p"s v"v(' ueth gk

ftu"t nhartk )hruaknh ng"a xp"s( _

aabhvo tn, cpugk' fhui acftu"t nhartk ha

bhmu. nahj )rtv ntur ghbho x"p phbjx([' cjhw

vhjhsv' bhmu. ncjhw vhjhsv vfkkh, avht

ban, nahj )rn"z kzj"c n' c/ ugus(/ ufhui

a
"

vbaht vut vfk"' afukk fk vbhmumu, snahj

acftu"t nhartk' cjhw vhjhsv vpryh,' bnmt'

aban,u vht cjhw vhjhsv vfkkh,' ban,u ak

nahj' ukfi vut vnahj acsur/

45( rtv keu"a jh"t gw 8 uthkl/ ua"b/

55( rtv au", j,o-xupr ju"n )j"u( cxupu

)xm"j(/ urtv ash jns pt, vasv ngrf,

vtk"; fkk gw/ ugus/ 

65( xbvsrhi mj' c ucpra"h/

75( rchbu accck' avut fnu rchbu vesua

ctr. hartk )fb"k vgrv 04(/ _ ugp"z h"k

acscrh rc
"

vhhbu rchbu vesua" pxe do cbudg

kgmnu* a
"

vhhbu rchbu accck"/
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*( g"s vphrua ckaui vnabv )tcu, rp"d(
"

shi

ujacui" )shi utj"f jacui( _g"p scrh vnabv

)ao ny"z( a
"

bprghi nnbu nsg,u uakt nsg,u"'

aktjrh vtso apuxe nsg,u shbu ak jchru'puxe

shi kgmnu akt nsg,u'fhui ag"p 
"

shi" zv guaho

"
jacui" cbudg knmcu vut )rtv keu"a j"u gw 382/

ua"b(/

neuo vnesa duphw skg,hs"' acu h,dkv

vnesaskg,hs'unaohauckhruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg

k
"

ch, rchbu accck" csurbu zv_ ch,u

)ch,vfbx,uch,vnsra(akf"enu"j

tsnu"r baht surbu:

ucvesho p,do f"e nu"j tsnu"r36

a
"

gardkhu,dk,vkhucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu,

v,urv fph ab,ctrv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"56(g"h ,ur,jxhsu,

jc"s cnal fnv suru,66[ krxyuc'

nrxyuckPyrcurd76' unPyrcurd dk,v

nju. knshbv vvht' kkycht86utj"f

kPukhi96' ugs kdku, Rnrhet07'

ucRnrhetduptcfnvneunu,'gs

kvneuovecugs
"

ch, rchbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra aku' vnrfz ak

khucRuuhya cnal gar abho ),eupv

akhnv( vtjrubu, )
"

vfk vukl tjr

vjh,uo"17( sf"e nu"j tsnu"r baht

surbu cjhho jhu,u cgknt shi' udo

ktjrh vx,keu,u esuav kt zzv

nneunv27' utsrcv' ctupi s
"

ngkhi

ceusa"' 
"

nuxh; uvukl"37' gs cht,

dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h

_acsurbuzvbnmthorucnbhiuruc

cbhi scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr'

azvu tw vygnho kfl ado baht vsur

)a
"

vbahtvutvfk"(jhubnmtgar

abho cdku, Rnrhet' unao gxe cvpm,

v,urvuvhvsu,uvpm,vnghhbu,jumv

cfk atr vtrmu, tar ctu ao cb"h'

g"h,knhshuuakujhucfkemuh,ck/

ufhui a
"

cfk neuo adku hartk

afhbv gnvi"' vrh' cdku, zv vtjrui

aruc nbhi uruc cbhi scb"h chjs go

baht vsur bnmtu cdku, Rnrhet' dk,v

do vafhbv kdku, RnrhetQ ucdku,

Rnrhet gmnv 
"

)ccck( vhft" _

cv
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu"' avut

csudn,
"

ch fbha,t svumk uch fbha,t

sa; uh,hc cbvrsgt"' 
"

abxg nesa

uhac ao" )cneuo vnesa

achruakho(47' unnbu bnaf, vart,

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

36( rtv xw vahju, ,an"y j"c gw 945/

ua"b/

46( g"s anmhbu cxbvsrhi _ a
"

kgarv

neunu, dku" )rnc"o acvgrv 13(/

56(,eu"z,"ucxupu/urtvkeu"ajf"sgw

631 vgrv 53/ ua"b/

66(nj"htkuk,eg"d)atzecgtsvtn"m

shr,u ckhucRuuhya( gs h"z nrjaui ,rg"u )atz

vg,he tsnu"r nvura"c nuacu krxyuc( _ e"d

abho )
"

akak, vhjx urtah preho n,uksu,

ch, rchbu" cvesn, v
"

huo huo"(/

76( nab, ,rp"s gs ktjrh vntxr uvdtukv

cab, prz",' atz vg,he nuacu nPyrcurd*

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT

)ao(/

86( ctxru jd vxufu, ,rp"j bxg nruxht

uv,hhac crhdt' kycht/

96( cab, ,rm"s vg,he nuacu kuuRraT'

Pukhi'ucab,,rm"uvg,henuacukRyuuTme

gs tkuk ,rm"y' gs avdhg krhdt cvw yc,

vwa", )rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r

nvurhh"m j"v(/

07( cyw tsr abh vwa",/

17( crfu, hc' t/

27( rtv g"j a"s p"d/ ak"s p"d/ ak"v

p"t/tdv"echturkxhwz"l/

37( ac, ft' c/

47( rtv
"

v,nho" juw cw gw efu:
"

nhuo

ajrc ch, vnesa uesah esaho gs tar hrjo

vah", uhakj kbu dutk mse / / uhcbv kbu t,

hruakho uch, vnesa go vesah esaho' vbv

khucRuuhya vut hruakho akbu' uvch,vfbx,

tar f"e tsnu"r n,pkk cu vut ch, vnesa

akbufuw"/
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*(fph abert, tz kgbhbdrRs/_uchnhotkuha

aeu"ykvjzhranvk
�

Pyrcurd)rtvahj,a"p

eurj'dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/
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fsra, jz"k25cbudg kchvn"e/

ugus ugher _ ngk, 
"

ch, rchbu

accck" cbudg kvdtukv:

"
rchbu"' baht vsur' vut do vnahj

)dutki ak hartk( acsur35' fnu nav

rchbu )vbaht vrtaui(' 
"

dutk rtaui

vut dutk tjrui"45' fhsug55acfk sur

habu 
"

tw vrtuh nmse,u kvhu, dutk'

ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah", uhakju

fuw"' unx,cr kunr avut baht vsur'

fnpura cdnrt65cbudg krch hvusv

vbaht: 
"

tnr rc75th ni jhht vut fdui

rchbu vesua"' 
"

to nahj ntu,i ajhhi

gfahu usth vhhbu rchbu vesua"' vbaht

acsur85/

unzv nuci agher gbhbu ak 
"

ch,

rchbu accck"' vut' vdtukv ncck' g"h

vb,hb,-fj kfkku, gcus,o ak hartk

kgau, ncck )ju. ktr.( tr. hartk'

fp,do vhsug95

"
gav fti )cju. ktr.(

tr. hartk"' agbhi zv bgav kfk krta

g"h cbhi c,h fbxhu, uc,h nsrau,

)
"

nesa ngy"( ctrmu, tar ctu ao06'

unvo bnaf, vesuav cfk tr. vgnho'

ugh"z nnvrho unzrzho upugkho ehuo

vhgus 
"

g,hsv tr. hartk a,,pay

cfk vtrmu,"16' 
"

ahvhw fk vguko fuku

tz cnsrd, tr. hartk sgfahu' utz hvhw

t"h cnsrd, hruakho sgfahu' uzvu

atnru ahruakho ,,pay gk fk tr.

hartk fuku"26' acv hecgu c,h fbxhu,

uc,h nsrau, accck njucr knesa/

ufhui agher gbhbu ak 
"

ch, rchbu

accck" vut ehcu. utxhp,fk vc,h

fbxhu, uc,h nsrau, accck kecgo

ctr. hartk' njucr kch, vnesa _

"
vrh vut )kt re v

"
nesa ngy" vgherh

ccck 
"

abxg nesa uhac ao"' tkt do(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

85( rtv as"j ao:
"

csrl vzv vhw naugr

tmko cfk sur nh vut/ / rchbu vesua / / csuru

tnru uhsguavut vnufi / / ufi vut cfk sur usur

m"k tjs nufar ant hzfu' ugp"z f,cu d"f

,knhsh vtr"h z"k achnhu vhw vtr"h z"k"'

unxhho
"

uf"z vut pauy"/

95( rtv tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"t

gw ,pv/

06( fukk do c,ho pryhho scb"h' tar' g"h

gcus,o ak hartk c,urv ,pkv udn"j cc,hvo

vpryhho' bgaho vo c,h ,urv ,pkv udn"j'

g"s ucsudn,
"

nesa ngy"/

16( rtv xprh scrho c,jk,u/ px"r pw ac,

ur"j/ hk"a haghw rnz ,ed/

26( keu", nxgh py' c uthkl/

25( crfu, k' t/

35( kvghr' acftu"t nhartk ha bhmu.

nahj ]ugp"z ha k,uul srau, jz"k gk vpxue

)cke fs' hz( 
"

srl fufc nhgec"' aeth gk nkl

vnahj )hruaknh ,gbh, p"s v"v(' ueth gk

ftu"t nhartk )hruaknh ng"a xp"s( _

aabhvo tn, cpugk' fhui acftu"t nhartk ha

bhmu. nahj )rtv ntur ghbho x"p phbjx([' cjhw

vhjhsv' bhmu. ncjhw vhjhsv vfkkh, avht

ban, nahj )rn"z kzj"c n' c/ ugus(/ ufhui

a
"

vbaht vut vfk"' afukk fk vbhmumu, snahj

acftu"t nhartk' cjhw vhjhsv vpryh,' bnmt'

aban,u vht cjhw vhjhsv vfkkh,' ban,u ak

nahj' ukfi vut vnahj acsur/

45( rtv keu"a jh"t gw 8 uthkl/ ua"b/

55( rtv au", j,o-xupr ju"n )j"u( cxupu

)xm"j(/ urtv ash jns pt, vasv ngrf,

vtk"; fkk gw/ ugus/ 

65( xbvsrhi mj' c ucpra"h/

75( rchbu accck' avut fnu rchbu vesua

ctr. hartk )fb"k vgrv 04(/ _ ugp"z h"k

acscrh rc
"

vhhbu rchbu vesua" pxe do cbudg

kgmnu* a
"

vhhbu rchbu accck"/
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*( g"s vphrua ckaui vnabv )tcu, rp"d( 
"

shi

ujacui" )shi utj"f jacui( _g"p scrh vnabv

)ao ny"z( a
"

bprghi nnbu nsg,u uakt nsg,u"'

aktjrh vtso apuxe nsg,u shbu ak jchru'puxe

shi kgmnu akt nsg,u'fhui ag"p 
"

shi" zv guaho

"
jacui" cbudg knmcu vut )rtv keu"a j"u gw 382/

ua"b(/

neuo vnesa duphw skg,hs"' acu h,dkv

vnesa skg,hs' unao hauc khruakho/

u/gp"z ha kctr fvb"k cbudg

k
"

ch, rchbu accck" csurbu zv_ ch,u

)ch, vfbx, uch, vnsra( ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu:

ucvesho p,do f"e nu"j tsnu"r36

a
"

gar dkhu, dk,v khucRuuhya"46'

nkhucRuuhya ]acv vhw dhkuh pbhnhu,

v,urv fph ab,ctrv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"56( g"h ,ur, jxhsu,

jc"s cnal fnv suru,66[ krxyuc'

nrxyuc kPyrcurd76' unPyrcurd dk,v

nju. knshbv vvht' kkycht86utj"f

kPukhi96' ugs kdku, Rnrhet07'

ucRnrhet dupt cfnv neunu,' gs

kvneuo vecug s
"

ch, rchbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra aku' vnrfz ak

khucRuuhya cnal gar abho ),eupv

akhnv( vtjrubu, )
"

vfk vukl tjr

vjh,uo"17( sf"e nu"j tsnu"r baht

surbu cjhho jhu,u cgknt shi' udo

ktjrh vx,keu,u esuav kt zzv

nneunv27' utsrcv' ctupi s
"

ngkhi

ceusa"' 
"

nuxh; uvukl"37' gs cht,

dutk mse/

ugs"z cbudg kvdku, sfkku, scb"h

_ acsurbu zv bnmtho ruc nbhi uruc

cbhi scb"h cdku, Rnrhet' uha kunr'

azvu tw vygnho kfl ado baht vsur

)a
"

vbaht vut vfk"( jh ubnmt gar

abho cdku, Rnrhet' unao gxe cvpm,

v,urv uvhvsu, uvpm, vnghhbu, jumv

cfk atr vtrmu, tar ctu ao cb"h'

g"h ,knhshu uakujhu cfk emuh ,ck/

ufhui a
"

cfk neuo adku hartk

afhbv gnvi"' vrh' cdku, zv vtjrui

aruc nbhi uruc cbhi scb"h chjs go

baht vsur bnmtu cdku, Rnrhet' dk,v

do vafhbv kdku, RnrhetQ ucdku,

Rnrhet gmnv 
"

)ccck( vhft" _

cv
"

nesa ngy" s
"

ch, rchbu"' avut

csudn, 
"

ch fbha,t svumk uch fbha,t

sa; uh,hc cbvrsgt"' 
"

abxg nesa

uhac ao" )cneuo vnesa

achruakho(47' unnbu bnaf, vart,

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

36( rtv xw vahju, ,an"y j"c gw 945/

ua"b/

46( g"s anmhbu cxbvsrhi _ a
"

kgarv

neunu, dku" )rnc"o acvgrv 13(/

56( ,eu"z ,"u cxupu/ urtv keu"a jf"s gw

631 vgrv 53/ ua"b/

66( nj"h tkuk ,eg"d )atz ecg tsvtn"m

shr,u ckhucRuuhya( gs h"z nrjaui ,rg"u )atz

vg,he tsnu"r nvura"c nuacu krxyuc( _ e"d

abho )
"

akak, vhjx urtah preho n,uksu,

ch, rchbu" cvesn, v
"

huo huo"(/

76( nab, ,rp"s gs ktjrh vntxr uvdtukv

cab, prz",' atz vg,he nuacu nPyrcurd*

knuacv nRkRjRuueR _ xnufv knTxeuuT

)ao(/

86( ctxru jd vxufu, ,rp"j bxg nruxht

uv,hhac crhdt' kycht/

96( cab, ,rm"s vg,he nuacu kuuRraT'

Pukhi' ucab, ,rm"u vg,he nuacu kRyuuTme

gs tkuk ,rm"y' gs avdhg krhdt cvw yc,

vwa", )rtv ncut ktdru, eusa tsnu"r

nvurhh"m j"v(/

07( cyw tsr abh vwa",/

17( crfu, hc' t/

27( rtv g"j a"s p"d/ ak"s p"d/ ak"v

p"t/ tdv"e chtur kxhw z"l/

37( ac, ft' c/

47( rtv
"

v,nho" juw cw gw efu:
"

nhuo

ajrc ch, vnesa uesah esaho gs tar hrjo

vah", uhakj kbu dutk mse / / uhcbv kbu t,

hruakho uch, vnesa go vesah esaho' vbv

khucRuuhya vut hruakho akbu' uvch, vfbx,

tar f"e tsnu"r n,pkk cu vut ch, vnesa

akbu fuw"/
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*(fph abert, tz kgbhbdrRs/_uchnho tku ha

aeu"y kvjzhr anv k
�

Pyrcurd )rtv ahj, a"p

eurj'dw ,nuz )xv"a ,ba"t j"c gw 856((/
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vafhbv cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau,

acfk vguko/

uha kunr vvxcrv czv _ kph acsur

zv' sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui

ak vdtukv' nxhhnho unakhnho

"
ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"57kgau, ntr. vgnho tr.

hartk do cneuo vhu,r ,j,uistr.

vgnho' jmh fsur v,j,ui)acu kt vhw

n,i ,urv67(' tar' g"h vgkt, vneuo

vhu,r ,j,ui ngkho do t, fk atr

vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav

g"h 
"

ch, rchbu" acjmh fsur v,j,ui'

annbu turv humtv kfk vguko' kgau,

nvguko fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh

,ck( tr. hartk' azvu"g s
"

g,hsv tr.

hartk a,,pay cfk vtrmu,"'

u
"

g,hsv hruakho a,,pay cfk tr.

hartk"' acv huecgu fk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, acfk vguko fuku njucr

kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

)fb"k x"v(' ugus ud"z gher' avut

vbaht s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h

vpm,v jumv )
"

hpumu nghbu,hl jumv"'

gs kjumv athi jumv nnbu' cfk emuh

,ck( pugkho cht, nkft nahjt97/

ugp"z nuci dusk vghkuh s
"

ch,

rchbu" _ 
"

nesa ngy" vgherh cdku,

vtjrui' 
"

abxg nesa uhac ao"' ukfi

"
vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs"'

ukt gus tkt acu h,dkv nesa vg,hs'

unao hauc khruakho )fb"k x"s(/

z/uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

canu08ak 
"

ch, rchbu" acsurbu:

"
rchbu" _ cw anu,hu runzho gk

vdtukv: anu vrtaui _ hux; _ g"a

"
chuo vvut huxh;tsb-h abh, hsu kebu,

t, atr gnu tar hatr ntaur

unnmrho duw unthh vho duw utx; bsjh

hartk ubpumu, hvusv hec. ntrcg

fbpu, vtr."18' uanu vabh _ hmje _

g"a vmjue uvanjv aakhnu,v cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fn"a28

"
tz hnkt ajue phbu"' 

"
tz"

shhet' kg,hs kcut38' fahtnru khmje

)suet( 
"

fh t,v tchbu"48/

u
"

ch,)rchbu(" _ nxpru acg ntu,

uacgho58' ug"a nxpr zv becg anu

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

08( fhsug avao nurv gk ,ufbu unvu,u ak

vscr vbert cao zv ),bht agvhuv"t xp"t/

urtv ctrufv ,aucu, uchturho )ev", ,ak"s(

x"t* ua"b(/

18( haghw ht' ht-hc/

28( ,vkho efu' c/

38( nat"f czni vdku,' a
"

txur ktso

ahnkt ajue phu cguv"z' abtnr tz hnkt ajue

phbu" )crfu, kt' t(/

48( haghw xd' yz/ ac, py' c/

58( kvghr nvbvd, dsukh hartk aknsu

rnzho uvurtu, cgcus, vw do ngbhbh juk fhu"c

)fnu nxpr verui cnrfc, vnxg' avu"g grth'

ugtfu"f cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s

avnxpr bgav anuak vch,' fcpbho/

57( ,bht rpk"z/

67( rtv tdru,-eusa tsnu"r nuvrhh"m j"c

gw ,mc uthkl/ ua"b/

77(
"

fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho

kv,jhk kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt

hudcvu vgkhubho vhnbu' nat"f to vhw n,jhk

ntnmg vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t

crtah, s' rg"t(/

87( kvghr' a,ur, vjxhsu, vht cjhw vhjhsv

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur,

vjxhsu,(' veaurv go cjhw vhjhsv achartk'

ban,u ak nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

97( tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

406

*(td"e f"e tsnu"r akhy"t j"t gw rpu

uthkl/vnu"k/

tar hertu k
"

ch, rchbu" cph fk

hartk' 
"

077"68' anxpr zv vut

vdhnyrht s
"

prm,"' g"a 
"

uprm, hnv

uesnv umpubv ubdcv"78' arunz anch,

zv turv humtv kfk sw ruju, vguko'

uctupi ak prhm, dsr' afk sw ruju,

vguko n,gkho ksrd, tr. hartk

)
"

g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"(' fukk ucnhujs afk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

becgho ctr. hartk un,jcrho kch,

vnesa88' cdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu' gkhu btnr98

"
prm,

gkhl pr."' usrau jz"k09

"
zv nahj'

abtnr19gkv vpur.kpbhvo"29/

uha kear cw vgbhbho _ vrnz c,ufi

vnxpr acg ntu, uacgho )
"

ch,

rchbu"( go anu )vrtaui( ak rchbu

vnrunz cpxue 
"

huxh; tsb-h abh, hsu

uduw":

vnxpr acg ntu, uacgho nurv gk

vakhnu, snxpr acg _ acg fph afk

tw fkuk ngar )nxpr vako(' acgho'

uh,hrv nzv' fph afk tw fkuk nntv

)gar pgnho gar(' acg ntu,' ugs

kmhru; abhvo hjs' acg ntu, uacgho/

uvgbhi czv:

nxpr acg eaur go nmhtu, vguko'

abcrt cacgv hnho' acg, hnh vcbhi

)acg nsu,(39' ueaur do go chrur

vguko g"h gcus,o ak hartk'

abjkeho kzw xudho' zw nsrdu, cgcus,

vw )acg nsu,(' acg, ebh vnburv49/

ugp"z' vakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( nurv gk akhnu,

gcus,o ak hartk cchrur vguko g"h

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,'

atz bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho

ktr. hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear

uvahhfu, sanu vrtaui ak rchbu

kvdtukv _ 
"

chuo vvut huxh; tsb-h

abh, hsu kebu, t, atr gnu tar hatr

ntaur unnmrho unp,rux unfua

unghko unabgr unjn, duw"' dtuk,o

ak fk cb"h nacg,vtrmu,' unuxh;

cf,uc 
"

unthh vho"' aeth gk jmh fsur

v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg

)acg ntu, uacgho( brnz, do akhnu,

gcus,u ak rchbu cnal fk hnh jhhu'

acggahrhu,69abho' acghoabv

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

68( vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho'

vi cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _
"

xguugi xguubyh"/

78( uhmt fj' hs/

88( uha kunr' azvu"g prhm, dsr sch,

vnesa' g"s ucsudn, )ucnf"a ue"u( nvprhm,

dsr shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j(
"

przu,

,ac hruakho"*/

98( uhac kj' fy/

09( tds, crtah, xpx"d/ urtv c"r xpp"v

ucpra"h/

19( nhfv c' hd/

29( ukvghr' a
"

ch, nahj" cdhnyrht

"
prm," )077(/ usu"e/

39( rtv au", vrac"t j"t x"y/ ugus/

49( rtv keu", r"p cvgku,l/ ucf"n/

59( kvghr' adtukv ahhf, kachgh _

"
dtukv cachgh, / / ag,hshi khdtk cachgh,"

)ndhkv hz' c(/

69( fukk do vakhnu, sntu, )avrh gcus,u

vh,v c,fkh, vakhnu, s
"

ci ntv fthku n,

ugcr ucyk ni vguko)vvgko(" )tcu, xp"v(( _

afk gar fkuk ngar )acg ntu,(/
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*(uchjs go zv _
"

tbh tvhw kv duw jun, ta

duw" )ao'y(/
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vafhbv cfk c,h fbxhu, uc,h nsrau,

acfk vguko/

uha kunr vvxcrv czv _ kph acsur

zv' sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui

ak vdtukv' nxhhnho unakhnho

"
ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"57kgau, ntr. vgnho tr.

hartk do cneuo vhu,r ,j,uistr.

vgnho' jmh fsur v,j,ui)acu kt vhw

n,i ,urv67(' tar' g"h vgkt, vneuo

vhu,r ,j,ui ngkho do t, fk atr

vneunu, str. vgnho77' ugbhi zv bgav

g"h 
"

ch, rchbu" acjmh fsur v,j,ui'

annbu turv humtv kfk vguko' kgau,

nvguko fuku )gs kpbv vfh bsj, cemuh

,ck( tr. hartk' azvu"g s
"

g,hsv tr.

hartk a,,pay cfk vtrmu,"'

u
"

g,hsv hruakho a,,pay cfk tr.

hartk"' acv huecgu fk c,h fbxhu,

uc,h nsrau, acfk vguko fuku njucr

kch, vnesa' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' baht vsur'

avut vnahj )dutki ak hartk( acsur

)fb"k x"v(' ugus ud"z gher' avut

vbaht s,ur, vjxhsu,87' tar' g"h

vpm,v jumv )
"

hpumu nghbu,hl jumv"'

gs kjumv athi jumv nnbu' cfk emuh

,ck( pugkho cht, nkft nahjt97/

ugp"z nuci dusk vghkuh s
"

ch,

rchbu" _ 
"

nesa ngy" vgherh cdku,

vtjrui' 
"

abxg nesa uhac ao"' ukfi

"
vrh vut neuo vnesa duphw skg,hs"'

ukt gus tkt acu h,dkv nesa vg,hs'

unao hauc khruakho )fb"k x"s(/

z/uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

canu08ak 
"

ch, rchbu" acsurbu:

"
rchbu" _ cw anu,hu runzho gk

vdtukv: anu vrtaui _ hux; _ g"a

"
chuo vvut huxh;tsb-h abh, hsu kebu,

t, atr gnu tar hatr ntaur

unnmrho duw unthh vho duw utx; bsjh

hartk ubpumu, hvusv hec. ntrcg

fbpu, vtr."18' uanu vabh _ hmje _

g"a vmjue uvanjv aakhnu,v cdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fn"a28

"
tz hnkt ajue phbu"' 

"
tz"

shhet' kg,hs kcut38' fahtnru khmje

)suet( 
"

fh t,v tchbu"48/

u
"

ch,)rchbu(" _ nxpru acg ntu,

uacgho58' ug"a nxpr zv becg anu

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

08( fhsug avao nurv gk ,ufbu unvu,u ak

vscr vbert cao zv ),bht agvhuv"t xp"t/

urtv ctrufv ,aucu, uchturho )ev", ,ak"s(

x"t* ua"b(/

18( haghw ht' ht-hc/

28( ,vkho efu' c/

38( nat"f czni vdku,' a
"

txur ktso

ahnkt ajue phu cguv"z' abtnr tz hnkt ajue

phbu" )crfu, kt' t(/

48( haghw xd' yz/ ac, py' c/

58( kvghr nvbvd, dsukh hartk aknsu

rnzho uvurtu, cgcus, vw do ngbhbh juk fhu"c

)fnu nxpr verui cnrfc, vnxg' avu"g grth'

ugtfu"f cbudg kch, ecug(' ucpry cbsu"s

avnxpr bgav anuak vch,' fcpbho/

57( ,bht rpk"z/

67( rtv tdru,-eusa tsnu"r nuvrhh"m j"c

gw ,mc uthkl/ ua"b/

77(
"

fnu cvdcv, fu,kh ch, amrhfho

kv,jhk kvdchw veurv v,j,ui suet utz nnhkt

hudcvu vgkhubho vhnbu' nat"f to vhw n,jhk

ntnmg vfu,k kt vhw ndchw v,j,ubho" ),u"t

crtah, s' rg"t(/

87( kvghr' a,ur, vjxhsu, vht cjhw vhjhsv

ac,urv )rtv eubyrx gbhbv ak ,ur,

vjxhsu,(' veaurv go cjhw vhjhsv achartk'

ban,u ak nahj msebu )fb"k vgrv 35(/ 

97( tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

406

*(td"e f"e tsnu"r akhy"t j"t gw rpu

uthkl/vnu"k/

tar hertu k
"

ch, rchbu" cph fk

hartk' 
"

077"68' anxpr zv vut

vdhnyrht s
"

prm,"' g"a 
"

uprm, hnv

uesnv umpubv ubdcv"78' arunz anch,

zv turv humtv kfk sw ruju, vguko'

uctupi ak prhm, dsr' afk sw ruju,

vguko n,gkho ksrd, tr. hartk

)
"

g,hsv tr. hartk a,,pay cfk

vtrmu,"(' fukk ucnhujs afk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

becgho ctr. hartk un,jcrho kch,

vnesa88' cdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu' gkhu btnr98

"
prm,

gkhl pr."' usrau jz"k09

"
zv nahj'

abtnr19gkv vpur.kpbhvo"29/

uha kear cw vgbhbho _ vrnz c,ufi

vnxpr acg ntu, uacgho )
"

ch,

rchbu"( go anu )vrtaui( ak rchbu

vnrunz cpxue 
"

huxh; tsb-h abh, hsu

uduw":

vnxpr acg ntu, uacgho nurv gk

vakhnu, snxpr acg _ acg fph afk

tw fkuk ngar )nxpr vako(' acgho'

uh,hrv nzv' fph afk tw fkuk nntv

)gar pgnho gar(' acg ntu,' ugs

kmhru; abhvo hjs' acg ntu, uacgho/

uvgbhi czv:

nxpr acg eaur go nmhtu, vguko'

abcrt cacgv hnho' acg, hnh vcbhi

)acg nsu,(39' ueaur do go chrur

vguko g"h gcus,o ak hartk'

abjkeho kzw xudho' zw nsrdu, cgcus,

vw )acg nsu,(' acg, ebh vnburv49/

ugp"z' vakhnu, snxpr acg )acg

ntu, uacgho( nurv gk akhnu,

gcus,o ak hartk cchrur vguko g"h

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,'

atz bdtkho59ni vdku, ujuzrho uctho

ktr. hartk/

uckaui vf,uc acu brnz vear

uvahhfu, sanu vrtaui ak rchbu

kvdtukv _ 
"

chuo vvut huxh; tsb-h

abh, hsu kebu, t, atr gnu tar hatr

ntaur unnmrho unp,rux unfua

unghko unabgr unjn, duw"' dtuk,o

ak fk cb"h nacg,vtrmu,' unuxh;

cf,uc 
"

unthh vho"' aeth gk jmh fsur

v,j,ui' tar' cgkhh, v,j,ui chu,r'

n,gkho cnhkt atr vtrmu, akngkv

nnbu' fk acg, vtrmu,' fkku, vguko/

uha kunr' acakhnu, snxpr acg

)acg ntu, uacgho( brnz, do akhnu,

gcus,u ak rchbu cnal fk hnh jhhu'

acggahrhu,69abho' acghoabv

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

68( vi ckaui veusa _ acg ntu, acgho'

vi cthsha _ zhci zhcgmhe' uvi ckaui vnshbv

)tbdkh,( _
"

xguugi xguubyh"/

78( uhmt fj' hs/

88( uha kunr' azvu"g prhm, dsr sch,

vnesa' g"s ucsudn, )ucnf"a ue"u( nvprhm,

dsr shruakho fukv' fn"a )zfrhw c' j(
"

przu,

,ac hruakho"*/

98( uhac kj' fy/

09( tds, crtah, xpx"d/ urtv c"r xpp"v

ucpra"h/

19( nhfv c' hd/
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"

ch, nahj" cdhnyrht

"
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"

ci ntv fthku n,

ugcr ucyk ni vguko)vvgko(" )tcu, xp"v(( _

afk gar fkuk ngar )acg ntu,(/

407

*(uchjs go zv _
"

tbh tvhw kv duw jun, ta

duw" )ao'y(/
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),r"o _ ,a"h(' ugs kdnr uakhnu,

gcus,u cgaur vachghcjmh fsur

v,j,ui )nvch, anxpru acg ntu,

uacgho(' fukk do vnal vgcusv cabho

aktj"z g"h sur vachgh' 
"

fk vachghi

jchchi"79_ agh"z bgah, vakhnu,

sngahbu ugcus,hbu fk zni nal vdku,

cfk acg, vtrmu, acguko' u,hf;

unhs 
"

huxh; tsb-h abh, hsu duw utx;

bsjh hartk duw"' gh"z a
"

prm,

)cdhnyrht acg ntu, uacgho( gkhl

pr."' 
"

gkv vpur. kpbhvo"/

j/ucfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

c,eupv tjrubv:

vgcusv svpm, v,urv uvhvsu,

uvnghhbu, jumv n
"

ch, rchbu" )
"

077"(

vukf, ubnaf, uch,r at, uch,r guz

do ktjrh )gar abho vtjrubu, c(jhho

jhu,u cgknt shi' hu,r ntrcgho abv

),a"h _ ,a"b(' ctupi s
"

b,i vw kfo

kc ksg, ughbho krtu, utzbho

kanug"89' ubnmt' a
"

ch, rchbu"

)
"

077"( vut ccjhb, 
"

,kphu,"' 
"

,k

afk phu, pubho cu"' hu,r nhuck abho

),"a _ ,a"b(' 
"

gs guko"99/

ugbhi zv nusda gus hu,r farutho

cnuja avukl ubh,ux; ch,r at, uch,r

guz cnxpr cb"h actho k
"

ch, rchbu"'

"
cruc go vsr, nkl"001)fukk do 

"
nti

nkfh rcbi"101' ucpry baht )nkl(

vsur(' ubgav murl uvfrj kvdshk

ukvrjhc201gus hu,r301t, 
"

ch, rchbu"'

ugs kvdskv uvrjcv avht ctupi

sprhm, dsr' 
"

prm," )cdhnyrht 077('

fnu cbhi ch, jsa
401/

ug"p vtnur kghk g"s dusk vghkuh

s
"

ch, rchbu accck" _ a
"

bxg nesa

uhac ao"' u
"

vut neuo vnesa duphw

skg,hs"' ugs acu h,dkv nesa vg,hs

unao hjzur khruakho _ nuci dusk

vzfu, sftu"t nhartk kva,,; cdupu

ucnnubu501)ufk vnrcv vrh zv naucj(

ccbhh, 
"

ch, rchbu accck"' fvfbv

khrhs, uv,dku, nesa vg,hs ,hf;

unhs nna/

uvzni drnt _ cab, vmsh"e _

fnusda c,vkho nznur msh"e601)vahhl

kabv zu701( av,jk,u 
"

vw ngui t,v

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

201(
"

kjze t, vcbhi ukvdchvu / / abtnr

ukruno t, ch, tkehbu" )rnc"o vkw chvc"j

p"t vh"t _ cbudg kchvn"e/ ugs"z cbudg

kchvfb"x uchvn"s _ rtv rnc"o vkw ,pkv

ph"t v"c(/

301( bux; gk vrjc,u )ufn"p( cnal vabho

akpb"z/

401( ugs kvbj, tci phbv*/

501( g"s ucsudn, ch, vnesa _ a
"

vfk

jhhchi kcbu, ukxgs cgmni ucnnubo fuw"

)rnc"o vkw chvc"j p"t vh"c(/

601( ktjrh xhuo uju,o nznur p"y: 
"

tar

jrpu gecu, nahjl"'
"

crul vw kguko tni

utni"/

701( g"p vnbvd vneuck nvcga"y kunr

vnznur ,vkho vnfuui knxpr abu,hu )rtv

tdru,-eusa tsnu"r nuvrhh"m j"h gw bd(/

79( uhe"r pf"y' ht/ urtv s"v ct,h kdbh

vwah", c,jk,u/ uctrufv _ s"v zv ,ah"t

)xv"n ct,h kdbh j"t gw fy uthkl(/

89( ,cut fy' d/âã

99( anutk-t t' fc ucpra"h/ hruaknh

crfu, p"s v"t/ urtv ehsuahi yu' t/ nfhk,t

upra"h napyho ft' u/ 

001( nakh hs' fj/

101( rtv dhyhi xc' xg"t/ zj"d rbd' c _

crg"n/

408

*(cgrc j"h tkuk ab, ,an"j bgrfv vbj,

tci phbv k)vdsk, uvrjc,( ch, vfbx, uch,

vnsra skhucRuuhya ackhucRuuhya'cngns f"e

tsnu"r akhy"t'avbhj vtci phbv chsu vew )urtv

vahjv abtnrv cngns zv/urtv do ahj, khk

vua"r ,an"y(/vnu"k/

vhh, kbu csur usur"' aeth )do( gk c,h

fbxhu, uc,h nsrau,801' uxhunu uju,nu

"
uhvh bugo vw tkehbu gkhbu duw ungav

hshbu fubbvu"' aeth gk vart, vafhbv

cnafi )unesa(901/

uhv"r agus kpbh vdsk, uvrjc,

"
ch, rchbu accck"' h,dkv uhrs ni

vanho nesa vg,hs' 
"

nesa tsb-h

fubbu hshl"011' ch, vnesa vakhah

uvnauka )afukk do vnafi uch, rtaui

uch, abh111(' ah,dkv ,jhkv c
"

ch,

rchbu accck"' ado vut 
"

ch, nauka"'

ch, vfbx, ),pkv(' ch, vnsra ),urv('

uch, ngaho yucho )dnhku, jxsho('

unao hjzur khruakho' chjs go fk c,h

fbxhu, uc,h nsrau, acfk vguko

ahecgu ctr. hartk uchruakho' njucr

knesa' uchjs go fk cb"h acfk emuh

,ck' fn"a62

"
uvchtu,ho tk vr esah

uanj,ho cch, ,pk,h / / fh ch,h ch,

,pkv hert kfk vgnho"211' 
"

bfui hvhw

vr ch, vw crta vvrho ubat ndcgu,

ubvru tkhu fk vduho211uvkfu gnho

rcho211utnru kfu ubgkv tk vr vw tk

ch, tkeh hgec uhurbu nsrfhu ubkfv

cturju,hu fh nmhui ,mt ,urv uscr vw

nhruakho"311' 
"

,urv jsav nt,h

,mt"411' ,hf; unhs nna/ 

)nahju, a"p bj ,an"zQ

a"p phbjx uf"j xhui ,ba"t/ugus(

utvh kvo knesa ngy / / zv ch, rchbu accck

801( fb"k vgrv 4/

901( rtv pra"h gv"p/ peush ky' nd/ anhbh

y' fd/ ugus/

011( cakj yu' hz/ urtv pra"h u,uxw xufv

nt' xg"t/ ugus/

111( rtv zj"d rft' t/

211( unghi zv do cxu; zni vdku, _ a
"

ch,

rchbu accck"
"

hert )do( kfk vgnho"' g"h

vva,sku, cvpm, vkhnus uvehuo snmuu,

abmyuu cbh bj' fpx"s vrnc"o cvkw nkfho

xp"j/

311( haghw c' c-d/

411( ao bt' s/ uhe"r ph"d' d/

409

� �
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חלק משיחת יום ב' כ"ח סיון ה'תנש"א
)לאנ"ש שיחיו שברכו אותו(

מעינותיך  "יפוצו  של  בשלשלת  א. 

היו  נשיאינו(  רבותינו  )ע"י  עצמה  חוצה" 

השבעה- במשך   – ושלבים  דרגות  כמה 

הזקן  ואדמו"ר  מהבעש"ט  דורות  תשעה 

עד דורנו זה:

בליאזנא1  )שחי  הזקן  אדמו"ר  אחרי 

נשיאינו  רבותינו  היו  בליאדי2(  ולאחמ"כ 

כך  ואחר  בליובאוויטש3.  דורות  כמה 

עברו   – מהבעש"ט(  השביעי  )בדור 

לרסטאוו4, ולאחר מכן – ללענינגראד5 )או 

פעטערבורג, כפי שנק' כן בעבר6(, ולאחרי 

זה – בפולין7, עד – השלב האחרון – כאשר 

פרקים  וראשי  היחס  )"שלשלת  תקכ"ז  משנת   )1

מתולדות בית רבינו" – בהקדמת "היום יום"(.

2( מי"א מנחם אב תקס"א עד ערב שבת מברכין 

אלול תקע"ב )שם(.

קבע  )שאז  תקע"ג  אלול  מח"י   – שנים  ק"ג   )3

אדהאמ"צ דירתו בעיר ליוברוויטש( עד י"ז מרחשון 

ליוברוויטש  מהורש"ב  אדמו"ר  )כשעזב  תרע"ו 

והעתיק מושבו לעיר רוסטוב ע"נ דאן( – שם.

4( בשנת תרע"ו )כבהערה הקודמת(.

של  וגאולה  מאסר  לאחרי  עד  תרפ"ד  משנת   )5

כ"ק מו"ח אדמו"ר בשנת תרפ"ז, שאז העתיק מושבו 

למושבה מרלרחאווקא – סמוכה למאסקווא )שם(.

שמו  להחזיר  שקו"ט  יש  אלה  ובימים   )6

לפעטערבורג. ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 658 )לקמן 

ע' 3-262( ואילך.

7( באסרו חג סוכות תרפ"ח נסע מרוסיא והתיישב 

לעיר  מושבו  העתיק  תרצ"ד  בשנת  לטביא.  בריגא, 

ווררשא, פולין. ובשנת תרצ"ו – העתיק את מושבו 

בחודש  משם  שהעתיק  עד  )שם(,  רטוואצק  לעיר 

כדור  ב"חצי  הברית8,  לארצות  הגיעו 

עד  מקומות,  בכמה  גופא  ושם  התחתון", 

שהגיעו להמקום והבנין שבו נמצאים אנו 

עכשיו, ביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש – 

ב"770" )כפי שנקרא כך(.

דורות  שבכל  שאע"פ  בפועל,  רואים 

החסידות  התגלות  היתה  אלו  ומקומות 

והפצת המעינות חוצה – הרי דוקא ב"חצי 

הי'  לא  מתן-תורה  שבו  התחתון",  כדור 

)בגלוי(9 – היתה התגלות החסידות והפצת 

המעינות חוצה ביתר שאת וביתר עוז, יותר 

באופן  עד  כן,  שלפני  ומקומות  מבדורות 

שזה מגיע לחוצה שאין חוצה ממנה – כפי 

שרואים בפשטות10.

והטעם לזה הוא – כנ"ל בנוגע להגילוי 

בהתחתון  דוקא  כי   – למטה  דוקא  דמ"ת 

ת"ש.  טבת  בה'  לריגא  שהגיע  עד  תרצ"ט,  אלול 

)לשטרקהאלם(  משם  יצא  ראשון  אדר  ובחודש 

שני  אדר  בט'  לשם  והגיע  הברית  לארצות  בדרכו 

ה'ש"ת )ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ 

ח"ה(.

הקודמת(.  )כבהערה  ה'ש"ת  שני  אדר  בט'   )8

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הגיע  תש"א  סיון  ובכ"ח 

והרבנית הצדקנית נ"ע – יבחל"ח. המו"ל.

בסה"מ  נדפס   – אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מכתב   )9

אדמו"ר  קודש  אגרות  וראה  ואילך.   232 ע'  תש"ח 

אדמו"ר  קודש  אגרות  שלא.  ע'  ח"ב  מהוריי"צ 

מהורש"ב ח"א ע' קסא. ועוד.

10( ראה גם ה"פתח דבר" ל"קובץ כ"ח סיון יובל 

שנים".
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היא",  בכל  ארץ  ה"יתרון  מתגלה  ביותר 

עצמו,  מתן-תורה  לאחרי  מובן  ועד"ז 

לא  שבו  התחתון",  כדור  ב"חצי  שדוקא 

הי' מ"ת בגלוי, נעשית שלימות ההתגלות 

השלימות  היא",  בכל  ארץ  "יתרון  של 

באופן  התורה  ופנימיות  התורה  דגילוי 

דיפוצו מעינותיך חוצה.

בנין  וכמרומז גם במספר הכתובת של 

כדור  בחצי  ליובאוויטש  של  )המרכז  זה 

התחתון, שמשם אורה יוצאה לכל העולם 

 ,770  – חוצה(  המעינות  בהפצת  כולו 

"פרצת"  של  גימטריא  הוא   770 שכידוע 

)כפי שהתפרסם בין בנ"י(.

ויש לומר השייכות: מספר שבע מורה 

ימי ההיקף, שבעה  על השלימות דשבעת 

)מחסד  הדרגות  בכל  ההשפעה   – מדות 

 – היא  דשבע  והשלימות  מלכות(.  עד 

עשר  עם  ביחד   )700( שבע  פעמים  מאה 

הרי  יחד  שבצירופם   ,)70( שבע  פעמים 

"פרצת"  בגימטריא  זהו  ולכן   .770  – זה 

דכל  הפריצה  ד"פרצת",  השלימות  כי   –

ימה  )"ופרצת  ומקום  דזמן  ההגבלות 

באופן  עד   – ונגבה"11(  וצפונה  וקדמה 

ד"פרצת" בתוך "פרצת" – נפעלת )לא ע"י 

היציאה מזמן ומקום, אלא אדרבא -( דוקא 

 – )והמקום(  הזמן  ידי שלימות  ועל  בתוך 

770, השלימות דמספר שבע )שבע מאות 

ושבעים(.

שישנה  זה  עם  שביחד  אומרת,  זאת 

והגבלה  ממדידה  שלמעלה  הפריצה 

כפי  וזמן,  המקום  גם  ישנו   – )"פרצת"( 

צריך  והבנין  שהמקום  בפשטות  שהדין 

וכו',  ותקרה  וגג  כתלים  ד'  בעל  להיות 

11( ויצא כח, יד.

אלא שהזמן ומקום עצמו קיים באופן של 

"פרצת" )ואדרבא: דוקא זמן ומקום למטה 

כנ"ל(.  הפריצה  ענין  שלימות  את  פועל 

ע"ד הכתוב על ירושלים12, ש"פרזות תשב 

ירושלים" ויחד עם זאת "ואני אהי' לה גו' 

חומת אש סביב".

"פרצת"  גימטריא   "770"  – זה  ומקום 

יפוצו  על  והנתינת-כח  המקור  נעשה   –

מעינותיך חוצה בכל העולם כולו, באופן 

היפוצו  ואת  ה"פרצת"  את  שפועלים 

שאין  לחוצה  עד  ב"חוצה",  מעינותיך 

חוצה ממנה, כך שמגלים שם את ה"יתרון 

ארץ בכל היא".

והשלימות13  הסך-הכל  ולהוסיף: 

מו"ח  כ"ק  של  שנה   )70( השבעים 

אדמו"ר14 הי' דוקא ב"חצי כדור התחתון", 

עשר  במשך  וחי  שהגיע  היכן  ב"770", 

שנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין; 

השביעי  לדור  הכח  את  אח"כ  נותן  וזה 

 – המלכות(  ספירת  )כנגד  זה  שלאחרי 

)עשר  דשבעים  הגילוי  שלימות  שתהי' 

פעמים שבע( ביחד עם שבע מאות )מאה 

הגילוי  ושלימות   ,770  = שבע(  פעמים 

ד"ויתרון ארץ )מלכות( בכל )יסוד15( היא".

12( זכרי' ב, ח.

13( כידוע שבעת הסתלקות הצדיק נעשה העלי' 

ימי  כל  עבד  ועבודתו אשר  ותורתו  "כל מעשיו  של 

ומתגלה  ונמשך  ז"ך(,  לסי'  ביאור  )אגה"ק  חייו" 

ומאיר מלמעלה למטה )שם סי' כ"ח(.

14( שנולד בליוברוויטש בשנת תר"ם )י"ב תמוז(, 

התחתון,  כדור  בחצי  מ"כ,  ושם  בניו-יארק  ונסתלק 

בשנת תש"י )יו"ד שבט(.

15( וידוע שכ"ק מו"ח אדמו"ר הוא כנגד ספירת 

היסוד(,  מדת  שהוא  יוסף,  )הראשון(  )ושמו  היסוד 

לאחרי החמש מדות כנגד החמשה נשיאים שלפניו – 

ראה ס' השיחות תש"ה ע' 60. ועוד.וי"ל שכל דורנו 

האנשים נשים וטף הוא ספירת המלכות.
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השליחות  ענין  מובן  הנ"ל  ע"פ  ב.   .  .

)"שלח לך"( של דורנו זה:

התחתון  בעוה"ז  אנו  שנמצאים  אע"פ 

 – גופא  ושם  האחרון,  זה  בגלות  בגלות, 

בחצי כדור התחתון ]המקום של רוב מנין 

ובנין דבנ"י בזמננו[ – הרי אדרבא: דוקא 

והגלות,  התחתון  ומקום  ובמצב  ממצב 

 – ממנו  למטה  תחתון  שאין  בתחתון  עד 

הדרגות  ובכל  גדולה  הכי  העלי'  נפעלת 

והדורות שלפני ושלמעלה מזה, כולל גם 

דחצי כדור העליון והדורות הנעלים ביותר 

ועד  וכיו"ב(,  רבינו  משה  של  דיעה  )דור 

להעלי' של הגאולה האמיתית והשלימה, 

גאולה לכל העולם כולו )כולל חצי כדור 

העליון(, ועבור כל הדורות כולם.

דוקא  נכתבת  "גאולה"  וכידוע שתיבת 

כי   – אל"ף  בתוספת  "גולה"  תיבת  ע"י 

ידי  ועל  מתוך  ובאה  נמשכת  הגאולה 

)העבודה של( הכנסת האל"ף דאלופו של 

עולם בגלות )גולה(16; 

מהמצב  דוקא  באה  שהגאולה  וכיון 

שתהי'  פועלת  גם  היא  לכן  תחתון,  הכי 

גאולה  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

אומרים  גלות, שעלי'  אחרי'  נצחית שאין 

"שיר חדש" לשון זכר17 ]שלא כהגאולות 

כי  אח"כ[,  הפסק  להם  שהי'  זה,  שלפני 

ביותר,  מהתחתון  בא  שהדבר  עי"ז  דוקא 

שזה  הענין,  ושלימות  אמיתיות  מתגלית 

 – דוקא  גלוי  ובאופן  קיימא,  של  דבר 

גילוי  )שענינה  המלכות  דספירת  המעלה 

16( לקו"ת בהעלותך לה, ג. וראה סה"ש תנש"א 

ח"ב ע' 504 )לעיל ע' 120( ואילך. ע' 520 )לעיל ע' 

134( ואילך.

 – ונאמר  א. תוד"ה ה"ג  17( מכילתא בשלח טו, 

פסחים קטז, ב.

שתתגלה  ס"ג(,  כנ"ל  קיימא,  של  באופן 

והשלימה  האמיתית  בגאולה  בשלימות 

דוד(,  בית  )ממלכות  צדקנו  משיח  ע"י 

גילוי   – הוא  דגאולה  שהחידוש  כידוע 

שאין  התחתון  בעוה"ז  למטה  אלקות 

)לעצמותו(  לו  דירה  ממנו,  למטה  תחתון 

נמצא  בדירה  אשר  בתחתונים,  יתברך 

השרש  גם  שזהו  וי"ל   – בגלוי.  העצם 

דתיבות "גאולה" ו"גולה" – מלשון גילוי.

בנוגע  שזה  שכשם  לומר,  ויש  ג. 

לכללות ענין הגלות והגאולה, כך הוא גם 

בנוגע למקום הפרטי שנמצאים בו ב"חצי 

)ה"מקדש  שזה  שהיות   – התחתון"  כדור 

מעט"18( המקום שבו כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו קבע את מקומו, בתור המקור 

להפצת המעינות חוצה בכל העולם כולו, 

נפעלת  זה  וממקום  במקום  דוקא  הרי 

השלישי,  המקדש  בית  ובנין  הגאולה 

"מקדש19 אד' כוננו ידיך"20,

הקודש,  בארץ  שמקומו  דאע"פ 

הקודש  הר  על  הקודש,  עיר  בירושלים 

"מעשינו  ידי  על  נפעל  שזה  כיון  הרי   –

ועבודתינו כל זמן משך הגלות"21, ובפרט 

ד"יפוצו  העבודה  ע"י  הגלות  זמן  בסיום 

זה,  במקום  כבר  יש   – חוצה"  מעינותיך 

18( יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א.

19( בשלח טו, יז.

20( וגם לפני זה הרי הוא "מקדש מעט". ולהעיר 

אחד  דברי  ב[(  ]קי,  קכו  ע'  ב  )חוברת  מ"התמים" 

שחרב  מיום  הצ"צ:  בימי  האמיל  חסידי  מזקני 

לנו  וישלח  השי"ת  ירחם  אשר  עד  וקד"ק  ביהמ"ק 

עם  וביהמ"ק  ירושלים  את  לנו  ויבנה   .  . צדק  גואל 

הקד"ק, הנה ליובאוויטש הוא ירושלים שלנו, והבית 

ביהמ"ק  הוא  בו  אדמו"ר מתפלל  כ"ק  הכנסת אשר 

שלנו וכו'.

21( תניא רפל"ז.
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ודוקא במקום הזה, את ההכנה המושלמת 

ל"מקדש אד' כוננו ידיך".

זה  במקום  נעשה  ומיד  שתיכף  עד 

הגילוי של "מקדש אד' כוננו ידיך" – שאת 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  יכול  זה 

לתבוע ולהביא לפועל, שלכל לראש נעשה 

במקום  ידיך"  כוננו  אד'  ד"מקדש  הגילוי 

חי  הוא  שבו  ושבעים"(  מאות  )"שבע  זה 

ופעל עבודתו במשך עשר שנים האחרונות 

שלו, הסך-הכל דכל עבודתו )כנ"ל(.

בחצי  העבודה  סיום  ידי  על  ודוקא 

כדור התחתון, עד בהתחתון תחתון ביותר 

של  הבנין  כל  את  ומגלים  "מעלים"   –

"מקדש אד' כוננו ידיך", כולל גם הגג של 

הבנין, אשר "מלך המשיח . . עומד על גג 

לישראל  להם  משמיע  והוא  המקדש  בית 

זמן גאולתכם"22 – כל  ואומר ענוים הגיע 

העבודה  ידי  על  )נפעל(  "מתעלה"  זה 

)הגבהה( של התחתון ביותר.

ענני  עם  "ארו   – ממש  ומיד  ותיכף 

"בנערינו  ישראל  בני  כל   – שמיא"23 

נמצאים  ובבנותינו"24,  בבנינו  ובזקנינו 

המקדש  בית  עם  יחד  הקדושה,  בארצנו 

זה  כל  את  ולוקחים  כאן,  השלישי שישנו 

אתם"25,  וזהבם  "כספם  עם  יחד  ביחד, 

שזה  ה'26,  ויראת  ה'  דאהבת  העבודה 

לא  מצוות  וכל  מצוות עשה  כל  את  כולל 

תעשה27.

22( ילקוט שמעוני ישעי' רמז תצט.

23( דניאל ז, יג. סנהדרין צח, א.

24( בא י, ט.

25( ישעי' ס, ט.

26( ראה תו"א ר"פ וישב.

27( ראה תניא פ"ד.
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חלק ממאמר ד"ה "ציון במשפט תפדה" תשח"י
ביאור נפלא בדבר מעלתו של בית המקדש

 . . ולהבין בתוספת ביאור מעלת לימוד התורה אשר היא התחלת כל העבודה של הפדיון

להקב״ה   לו  אין  ביהמ"ק  משחרב  שהרי  ביהמ״ק,  מענין  זה  יובן  וההשבה, 

בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, וא״כ הרי הוא אותו הענין. והנה בביהמ״׳ק לא היו 

עונים אמן כי אם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וצריך להבין והרי עניית אמן הוא 

מעלה גדולה, וגדול העונה אמן יותר מן המברך, ולמה בביהמ״ק לא היו עונים אמן. 

וארץ, דאילו  יותר ממעשה שמים  גדולים מעשי צדיקים  הוא, דהנה ארז״ל  הענין  אך 
במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, יד אחת, ובביהמ״ק 

כתיב מקדש אד׳ כוננו ידיך, ב׳ ידות. וגדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, הוי׳ ואדני. 

 דהנה התהוות העולם הוא משם אלקים כמ״ש בראשית ברא אלקים, והוא לפי שהעולם
הוא מוגבל, מארץ לרקיע מהלך ת״ק שנה, בין רקיע לרקיע מהלך ת״ק שנה. וגם ג״ע  

שהוא הבנת והשגת אלקות, מ״מ הרי זה גופא אשר הוא השגה והבנה הרי זה הוכחה שהוא 

הגבלה. ובכדי שיהי׳ התהוות הגבול מהבל״ג הוא ע״י הצמצומים וההעלמות דשם אלקים. 

דזהו שבכל ששת ימי בראשית נזכר שם אלקים. עד שבת שנזכר גם שם הוי' כמ״ש ביום 

עשות הוי' אלקים ארץ ושמים, דבשבת כתיב ויכל אלקים שנכלו הצמצומים וההעלמות. 

 דבששת ימי החול הוא ירידה מלמעלה למטה, וכמשל אדם הבונה בנין אשר גם חכמתו
בחי׳   עד  שעולה  מלמטלמ״ע  עלי׳  הוא  בשבת  משא״כ  בהעשי׳,  מתלבשת 

התענוג ומשם הוא ההמשכה. דזהו שבשבת הוא המשכת שם הוי׳, כמ״ש שער החצר 

הפנימית גו׳ יהי׳ סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח, ר״ת הוי׳, אבל בששת ימי 

החול שהו״ע ההתהוות הרי ההתהוות הוא ע״י הצמצומים והגבורות דשם אלקים דוקא.

אף ידי יסרה ארץ, דארץ קאי על העולמות שלמטה שהם בהגבלה, ולמעלה יותר  וזהו 
הרי כללות עולמות בי״ע הם בכלל ארץ, ולמעלה יותר הרי כללות העולמות הם  

בכלל הארץ שהתהוותם הוא ע״י הצמצומים דשם אלקים, דזהו אף ידי יסדה ארץ. ידי 

הוא יד שמאלי, יד כהה, שמורה על הצמצום. אמנם בשמים כתיב השמים שמים להוי׳ 

והוא אור שאינו מצומצם, לכן כתיב וימיני טפחה שמים. שיד ימין מורה על הכח בתקפו, 

והו״ע שם הוי׳. הרי מובן מזה אשר שמים וארץ הם בהגבלה, לא מבעי בחי׳ ארץ שהיא 

בהגבלה והתהוותה הוא משם אלקים ויד שמאל, אלא גם בחי׳ שמים היא ג״כ בהגבלה. 

שהרי היא מיד ימין דוקא ששולל יד שמאל. משם הוי׳ דוקא ולא משם אלקים. 
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גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דבביהמ״ק כתיב ידיך, ב׳ ידות,  וזהו 
אור  האיר  אלקים  שם  שמצד  הטבע  בהגבלות  גם  אשר  אותיות,  שתי  בין  וניתנה 

הבל"ג שלמעלה מהטבע שמצד שם הוי׳, לפי שההמשכה שבביהמ״ק היא מאור נעלה 

ביותר שלמעלה מהוי׳ ומאלקים ולכן בכחו לחבר שניהם יחד.

יובן הטעם מה שבביהמ״ק לא היו עונים אמן, דהנה ענין עניית אמן שעונים על  ועפי״ז 
הברכה ברוך אתה הוי׳ אלקינו מלך העולם, שיומשך מבחי׳ אתה, אתה לנוכח  

שענין  והיינו  מטה.  למטה  עד  העולם  ומלך  אלקינו  ולבחי׳  הוי׳  לשם  העצמות,  והוא 

הברכה הוא אשר גם האור שלמעלה יומשך באלקינו, והו׳׳ע יחוד הוי׳ ואלקים, אמנם 

מצד הברכה עצמה אפשר אשר היחוד ישאר רק למעלה ולא יומשך למטה ועל זה עונים 

אמן, שהוא חותם ומעיד על אמיתית הענין, אשר היחוד יומשך גם למטה בעוה״ז.

גדול העונה אמן יותר מן המברך, שהרי תכלית הכוונה הוא שכל הענינים יומשכו  ולכן 
למטה, לכן גדול העונה אמן לפי שבזה הוא ממשיך את היחוד למטה ומשלים את 

תכלית הכוונה. 

יובן הטעם מה שבביהמ״ק לא היו עונים אמן, לפי שבביהמ״ק הי׳ יחוד הוי'  ועפי״ז 
בענינים   למטה  גם  כ״א  למעלה  רק  לא  הי'  והיחוד  בנינו,  עצם  מצד  ואלקים 

הגשמיים האיר היחוד בגילוי. שגם בענינים הגשמיים שמצד הטבע הי' בזה גופא ענינים 

שלמעלה מהטבע, וכמו עשרה ניסים שהיו בביהמ״ק ובפרט מקום הארון אינו מן המדה, 

שהגם שהי׳ מדוד באורך רוחב וגובה הנה במדידה זו גופא הי׳ אינו מן המדה. ולכן לא 

הוצרכו לעניית אמן.

 אמנם צריך להבין, מפני מה היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה הוצרכו
לזה. והנה שרש ענין בשכמל״ו הוא מיעקב אבינו, דכשאמרו לו השבטים שמע  

ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד ענה יעקב בשכמל״ו, וצ״ל מהו תוכן הבקשה בזה שיומשך 

מלכותו לעולם ועד, והרי כן הוא מצד עצם הענין כמ״ש הוי׳ ימלוך לעולם ועד, ומלכותו 

בכל משלה, ומהו הבקשה בשכמל״ו. 

אך הענין הוא דהנה ארז״ל כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק, וכן הוא גם כאן 
וכדאי׳  זז.  אינו  בדרז"ל  לשון  עוד  ויש  הפסק.  לו  שאין  הו"ע  ועד  לעולם  שנאמר 

במדרש שמואל ע״פ מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי 

מלך ואיתא במדרש כל מקום שנאמר לי אינו זז לא בעוה"ז ולא בעוה״ב. ובמ״א איתא 

ובספרי  עולמים,  ולעולמי  לעולם  זז  אינו  הלשון  איתא  ובמ"א  לעולם,  זז  אינו  הלשון 

ובארץ  לי.  לי, ישראל כתיב בהם  י״ג דברים שנאמר בהם  פ׳ בהעלותך מונה  ובמדרש 

ישראל כתיב לי כמ״ש כי לי הארץ וקאי על א״י )ובירושלים כתיב לי כמ׳״ש העיר אשר 

בחרתי לי(, ובביהמ״ק כתיב לי כמ"ש ועשו לי מקדש, אשר כל הי״ג דברים אינו זז. 

 וצריך להבין והרי מפני חטאינו גלינו מארצנו. ובאו זרים בארץ ישראל. וירושלים ניתנה
לעיים ובית מקדשינו חרב, ואיך אפשר לומר שאינו זז אך הענין הוא דפירוש אינו  



30 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

זז הוא שאינו זז מכל וכל. דזהו ההפרש בין הלשון אין לו הפסק להלשון אינו זז, דפירוש 

אינו זז הוא שאפשר שיהי' לו הפסק אבל אינו זז מכל וכל. וכמו שגם בזמן הגלות אשר 

בית מקדשנו חרב מ״מ אינו זז מכל וכל שהרי תמורת ביהמ"ק ישנם ד' אמות של הלכה, 

וגם כתיב והתפללו דרך ארצם, שגם בזה״ג צריך להתפלל לצד א״י, ובא׳׳י גופא לצד 

ירושלים, ובירושלים גופא לצד ביהמ״ק הרי שאינו זז.

ע״ד המבואר במ״א בענין הפסק הפרסא שבין אצילות לבי״ע, שהאור מאיר גם  והוא 
ע״י הפסק הפרסא, אלא שהאור שבא ע"י ההפסק הוא באופן אחר, וכן יובן גם  

בפירוש אינו זז אשר כל הענינים שבזמן הבית ישנם גם עכשיו אלא שהם באופן אחר. 

וזהו תוכן הבקשה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דפירוש לעולם ועד הוא שאין לו 

הפסק, אשר מבקשים שלא רק שיהי׳ אינו זז כ״א גם שלא יהי׳ לו הפסק.

בענין התורה אנו אומרים ברוך אלקינו שבראנו לכבודו כו' ונתן לנו תורת אמת,  והנה 
וצריך להבין מה שאומרים על תורה לשון מתנה, והרי מבואר במג״א ובט״ז הטעם  

מה שהרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו. והרואה מלכי עכו״ם אומר ברוך 

שנתן מכבודו, ומבואר במג"א שישראל הם חלק אלוקה ודבקים בו לכן אומר שחלק, 

ובט״ז שם דהא דקתני בישראל שחלק ובאומות שנתן כו' לפי שהם )ישראל( דבקים בו 

ית' וכל שאתה אומר חלק צריך אתה לדעת ממי נחלק, נמצא שיש יחוס לחלק אחר מי 

שנתחלק ממנו, משא״כ באומות שאין להם יחוס אחרי הנותן כו׳ אלא מה שזכה זכה ותו 

לא כו', שאחר שנתן להם מתנה זו שוב אין דביקות בנותן, עכ״ל הט״ז.

אלקינו ברוך  דמ״ש  הוא  הענין  אך  מתנה.  לשון  אומרים  שבתורה  מה  יוקשה   ועפי״ז 
שבראנו לכבודו כו' ונתן לנו תורת אמת קאי על תורת הבריאה וכן איתא גם על  

מ״ש ועל תורתך שלמדתנו, שלמדתנו בבריאה וברמ״ז מבאר שקאי על פנימיות האצילות 

המתלבשת בבריאה. הנה להיות אשר עיקר התורה היא תורת הבריאה, שלמצרים ירדתם 

ויצה״ר יש ביניכם, לכן אומרים על זה הלשון מתנה, לפי שבגלוי היא באופן של פירוד. 

עי״׳ז  תורה,  לומדים  שישראל  שלמדתנו,  ע״י  אמנם  עצמה.  מצד  תורה  הוא  זה  דכל 
הם  ישראל  בבריאה, שהרי  המתלבשת  האצילות  פנימיות  הרמ״ז,  בלשון  נעשה, 

מבחי' אצילות כמאמר כל נשמתא ונשמתא קיימא בדיוקנאה קמי מלכא קדישא, דמלכא 

קדישא הוא ז״א דאצילות סוף עולמות הא״ס. וכאו״א מישראל, גם הפחות שבפחותים, 

אומר נשמה שנתת בי טהורה היא, וישראל נק' בשם יונתי, וכתיב בהו קומי לך, לשרשך 

פנימיות האצילות.  לומדים תורה הם ממשיכים בה מבחי׳  ע"י שישראל  ומקורך, הנה 

דהגם שהתורה מצד עצמה היא בחי' מתנה המורה על הפירוד, ומתנה יש לה הפסק, מ״מ 

כאשר ישראל לומדים תורה, הרי הדין הוא דכשנותן מתנה למי שראוי ליורשו אין לה 

הפסק גם בהמתנה, ולכן הנה ע״י הלימוד שישראל לומדים תורה ממשיכים בה מבחי' 

פנימיות האצילות.
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זה בביאור קצר, מהלשון ד׳ אמות של הלכה, דידוע אשר ד׳ אמות הם כנגד ד'  ויובן 
אותיות שם הוי' דהנה בביהמ"ק הי' המשכת שם הוי׳ כנ"ל, וכן הוא גם בד׳ אמות 

של הלכה שהם תמורת ביהמ״ק אשר הד׳ אמות הם הד׳ אותיות. והד' אותיות מרומזות 

הוא  הוי׳  שם  דעיקר  עשיתיו.  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  כל  בהפסוק 

באצילות. דבאצי' איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד, והגם שגם בבי"ע יש הארת שם הוי' 

דה״א ראשונה מאיר בבריאה וא״ו ביצירה וה״א אחרונה בעשי' מ״מ הרי זהו רק מהג׳ 

אותיות האחרונות בלבד. 

אבל היו״ד שהוא עיקר שם הוי' שהרי הוי׳ הוא מלשון מהוה והיו״ד מורה על התמידות 
דוקא.  באצילות  רק  מאיר  היו״ד,  הוא  העיקר  אשר  הרי  איוב,  יעשה  ככה  כמ"ש 

ובכדי שיומשך שם הוי' גם בבי"ע הוא ע״י בחי' ולכבודי, ואין כבוד אלא תורה, שהתורה 

היא הממוצע שיומשך מכל הנקרא בשמי לבראתיו יצרתיו אף עשיתיו. דהנה פשט רמז 

דרוש התורה הם אותיות פרד, והם ממשיכים בבחי׳ בי"ע, ומשם יפרד, והלימוד הוא 

ביר"ש שבא ע״י לימוד פנימיות התורה, דיר״ש באה ע״י ההתבוננות, ובינה אותיות בן 

כאשר  הנה  שבאצי',  התורה  שבסוד  ההתבוננות  ע״י  והיינו  הוי׳,  שם  עיקר  שהוא  י״ה 

הלימוד דפר״ד התורה איז דורכגענומען מיט'ן סוד התורה, הרי עי"ז הוא ממשיך מאצי' 

לבי׳׳ע.

ג״כ מ״ש וכל בניך למודי הוי' ורב שלום בניך א"ת בניך אלא בוניך, דבניך הוא  וזהו 
ענין  והוא  י"ה שאז הוא נעשה בוניך, עסוקים בבנינו של עולם,  בן  מלשון בינה 

המשכת האצי' לבי״ע שהו״ע בנינו של עולם. וכל זה הוא ע״י שלומד גליא דתורה און 

דאס איז דורכגענומען מיט פנימיות התורה, שאז הנה גם בהמתנה דתורה אשר בגלוי היא 

באופן דפירוד, הנה גם בזה הוא ממשיך פנימיות האצילות.

הוי'  יחוד  הי׳  בביהמ״ק  כמו  אשר  הלכה.  של  אמות  ד'  לימוד  מעלת  מובן  זה  ומכל 
ואלקים, כנ״ל אשר בההגבלה גופא האיר שם הוי' שלמעלה מהטבע, כך גם בהד׳ 

אמות של הלכה, הנה בשטח ומקום הגשמי של הד' אמות מאיר בזה ד׳ אותיות שם הוי׳, 

אמנם אחרי כל זה הרי סוכ״ס אין זה דומה לכמו שהי׳ בביהמ׳׳ק ממש, הנה על זה הוא 

תוכן הבקשה בשכמל״ו, אשר יהי' המקדש כפשוטו בגשמיות במהרה בימינו ע״י משיח 

צדקנו.

דלא מתפרשין,  רעין  תרין  הן  רעים  דודים, אכלו  ושכרו  רעים שתו  כתיב אכלו  דהנה 
ויחודם הוא יחוד תמידי, אמנם שתו ושכרו דודים הנה דודים הם כאשר האהבה 

וחורבן  ביהמ״ק  הי'  )ולזה  הפסק  שיהי׳  שייך  הרי  ולכן  בהם,  בהתגלות  אינה  עצמית 

ביהמ״ק לפי שאין היחוד תמידי(, ועל זה מבקשים בשכמל׳׳ו.

וזה הי' ג״כ תוכן בקשת יעקב דהגם אשר גם מצד עצמו הוי' ימלוך לעולם ועד, ומלכותו 
בכל משלה, מ״מ הרי אפשר אשר יהי' קרו לי' אלקא דאלקיא, ויהי׳ גלות השכינה 

וגלות ישראל, ועל זה מבקשים בשכמל״ו שלא יהי׳ שום הפסק גם כפשוטו בגשמיות, 



32 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

וירושלים  אשר ביהמ״ק על מכונו, וכל הדברים שנאמר בהם לי. ישראל וארץ ישראל 

וביהמ״ק ומלכות בית דוד וכו' יהיו בנויים כפשוטם בגשמיות. אשר יהי' לא רק ענין ד׳ 

אמות של הלכה שהוא המקדש הפרטי שבכאו״א כמ״ש ושכנתי בתוכם בתוך כאו״א. 

כ״א יהי׳ ביהמ״ק כפשוטו בגשמיות ב׳׳ב.





דבר מלכות עם ביאורים8

ביאורים

שאלה 
מתבקשת: 

לכאורה "בא 
אל פרעה" 

מורה על 
תוקף הגלות

פתיחה 
והנחת יסוד: 
הגאולה 
מתחילה 
בציווי "בא אל 
פרעה"

בשיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מבואר שהשם א 
שהוא  משום  רק  נקבע  לא  פרשה  כל  של 
זה  ששם  מכיון  אלא  הפרשה,  בתחילת  מופיע 
מבטא את תוכן כל הפרשה, וממילא זהו באמת 
שמה של הפרשה על פי תורה, וכבלשון הקודש 
בכלל, שהשם של כל דבר מבטא את תוכנו )ראה

לדוגמא בשיחה המצויינת בהערה 4 בשיחה(.

הוא ההתחלה ב  היינו, דמזה ש"בא אל פרעה" 
והשם שבו נקראת פרשת הגאולה, וגם נאמר 
כציווי בפני עצמו ללא פירוט על אמירה לפרעה 
בו תוכן בפני עצמו, השייך  וכדומה, מובן שיש 

לגאולת מצרים.

א. ציווי ה׳ למשה ״בא אל פרעה״ הוא 
ההתחלה – ושמה1 – של הפרשה שמדובר 
ביציאת  בפועל  בנ״י  גאולת  אודות  בה 
כל  יצאו  הזה  היום  בעצם  ״ויהי  מצרים2, 
צבאות ה׳ מארץ מצרים גו׳ הוציא ה׳ את 

בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם״3.

מצרים  יציאת  פרשת  שכל  מכיון 
)וכידוע4  פרעה״  אל  ״בא  שם  על  נקראת 
ששם הפרשה מורה על תוכן כל הפרשהא(, 
מובן, ש״בא אל פרעה״ קשור ונוגע לתוכן 

גאולת מצרים )בהמשך הפרשה(.

כלומר: נוסף לכך שכל פרטי שליחותו 
לגאולת  הכנה  הם  פרעה  אל  משה  של 
אל  ל״בא  בנוגע  בזה  ניתוסף  מצרים, 

סדר  ברמב״ם  פרעה״(  אל  )״בא  נקראת  כן   )1
ובאבודרהם  אהבה(,  ספר  )בסוף  השנה  כל  תפלות 

בסדר הפרשיות וההפטרות.
2( משא״כ בפ' שמות ובפ' וארא מדובר אודות 

ההבטחה וההכנה ליצי״מ.
3( פרשתנו יב, מא. נא.

4( ראה לקו״ש ח"ה ע' 57 ואילך. ובכ"מ.

פרשת  ושם  ההתחלה  בהיותו  פרעה״, 
הגאולה, ונוסף לכך התחלה הנאמרת )לא 
ציווי  בתור  אלא(  אחר,  לענין  כהקדמה 
אל  ה׳  )״ויאמר  בפ״ע של הקב״ה למשה 
ש״בא   – לא5(  ותו  פרעה״,  אל  בא  משה 
עצמה6  לגאולה  הקדמה  הוא  פרעה״  אל 

והתחלתה בפועלב.

שיציאת  הידוע7  ע״פ  מזו:  ויתירה 
מצרים היא התחלת ופתיחת )כל הגאולות, 
כולל( הגאולה העתידה )עלי' נאמר8 ״כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות״(, יש 
גאולת  )התחלת  פרעה״  אל  ש״בא  לומר, 
מצרים( הוא הקדמה גם לגאולה העתידה.

וצריך להבין השייכות ד״בא אל פרעה״ 
לגאולה – דלכאורה תוכנם הפוך: ״בא אל 
פרעה״ מורה שפרעה נמצא בתוקף, ומשה 

5( ראה לקו״ש ח"ו ע' 57 ואילך. וש"נ.
 273 ע'  ח״א  תנש״א  סה״ש  בארוכה  ראה   )6

ואילך.
7( ד״ה כימי צאתך תש״ח פי״ב )ע׳ 164(.

8( מיכה ז, טו.

משיחות יום ד׳ פ׳ בא, ג׳ שבט, וש"פ בא, ו׳ שבט ה׳תשנ״ב
– תרגום מאידית –
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ביאורים

שאלה 
מתבקשת: 

לכאורה "בא 
אל פרעה" 

מורה על 
תוקף הגלות

פתיחה 
והנחת יסוד: 
הגאולה 
מתחילה 
בציווי "בא אל 
פרעה"

בשיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מבואר שהשם א 
שהוא  משום  רק  נקבע  לא  פרשה  כל  של 
זה  ששם  מכיון  אלא  הפרשה,  בתחילת  מופיע 
מבטא את תוכן כל הפרשה, וממילא זהו באמת 
שמה של הפרשה על פי תורה, וכבלשון הקודש 
בכלל, שהשם של כל דבר מבטא את תוכנו )ראה

לדוגמא בשיחה המצויינת בהערה 4 בשיחה(.

הוא ההתחלה ב  היינו, דמזה ש"בא אל פרעה" 
והשם שבו נקראת פרשת הגאולה, וגם נאמר 
כציווי בפני עצמו ללא פירוט על אמירה לפרעה 
בו תוכן בפני עצמו, השייך  וכדומה, מובן שיש 

לגאולת מצרים.

א. ציווי ה׳ למשה ״בא אל פרעה״ הוא 
ההתחלה – ושמה1 – של הפרשה שמדובר 
ביציאת  בפועל  בנ״י  גאולת  אודות  בה 
כל  יצאו  הזה  היום  בעצם  ״ויהי  מצרים2, 
צבאות ה׳ מארץ מצרים גו׳ הוציא ה׳ את 

בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם״3.

מצרים  יציאת  פרשת  שכל  מכיון 
)וכידוע4  פרעה״  אל  ״בא  שם  על  נקראת 
ששם הפרשה מורה על תוכן כל הפרשהא(, 
מובן, ש״בא אל פרעה״ קשור ונוגע לתוכן 

גאולת מצרים )בהמשך הפרשה(.

כלומר: נוסף לכך שכל פרטי שליחותו 
לגאולת  הכנה  הם  פרעה  אל  משה  של 
אל  ל״בא  בנוגע  בזה  ניתוסף  מצרים, 

סדר  ברמב״ם  פרעה״(  אל  )״בא  נקראת  כן   )1
ובאבודרהם  אהבה(,  ספר  )בסוף  השנה  כל  תפלות 

בסדר הפרשיות וההפטרות.
2( משא״כ בפ' שמות ובפ' וארא מדובר אודות 

ההבטחה וההכנה ליצי״מ.
3( פרשתנו יב, מא. נא.

4( ראה לקו״ש ח"ה ע' 57 ואילך. ובכ"מ.

פרשת  ושם  ההתחלה  בהיותו  פרעה״, 
הגאולה, ונוסף לכך התחלה הנאמרת )לא 
ציווי  בתור  אלא(  אחר,  לענין  כהקדמה 
אל  ה׳  )״ויאמר  בפ״ע של הקב״ה למשה 
ש״בא   – לא5(  ותו  פרעה״,  אל  בא  משה 
עצמה6  לגאולה  הקדמה  הוא  פרעה״  אל 

והתחלתה בפועלב.

שיציאת  הידוע7  ע״פ  מזו:  ויתירה 
מצרים היא התחלת ופתיחת )כל הגאולות, 
כולל( הגאולה העתידה )עלי' נאמר8 ״כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות״(, יש 
גאולת  )התחלת  פרעה״  אל  ש״בא  לומר, 
מצרים( הוא הקדמה גם לגאולה העתידה.

וצריך להבין השייכות ד״בא אל פרעה״ 
לגאולה – דלכאורה תוכנם הפוך: ״בא אל 
פרעה״ מורה שפרעה נמצא בתוקף, ומשה 

5( ראה לקו״ש ח"ו ע' 57 ואילך. וש"נ.
 273 ע'  ח״א  תנש״א  סה״ש  בארוכה  ראה   )6

ואילך.
7( ד״ה כימי צאתך תש״ח פי״ב )ע׳ 164(.

8( מיכה ז, טו.

משיחות יום ד׳ פ׳ בא, ג׳ שבט, וש"פ בא, ו׳ שבט ה׳תשנ״ב
– תרגום מאידית –
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ביאורים

שאלה 
נוספת:

מהי 
המשמעות 
העכשווית 
של פגישת 
משה ופרעה

תחילת 
ביאור: 

לפרעה יש 
שורש עליון 

בקדושה

אל ג  "בא  הציווי  של  המשמעות  בפשטות, 
פרעה" היא לברר את קליפת פרעה, וממילא 
היה מקום לומר שגם עכשיו זוהי ההוראה מענין 
כעת,  כבר  זה  )ומעין  השלימה  בגאולה  אך  זה. 
לאחר שנסתיימו כל הבירורים דקליפת פרעה – 
ראה שיחת ש"פ וישלח תשנ"ב ועוד(, כשכבר לא 
קיימת קליפת פרעה, הוראה זו אינה רלוונטית. 
ונשאלת השאלה שבפנים: מהי ההוראה הנצחית 

– עכשיו – מפסוק זה?

מקורו של כל דבר בעולם הוא הרי מאלוקות. ד 
הקיימים  הרעים  לדברים  שגם  מובן,  במילא 

לאחר  ורק  בקדושה,  נעלה  מקור  יש  בעולם, 
בא  העולמות,  והשתלשלות  רבים  צמצומים 
הדבר בציור של רע כפי שנראה לנו למטה. מובן 
אם כן, שגם בנוגע לרע, המציאות האמיתית שלו 
היא ענינו בקדושה כפי שהוא בשורשו למעלה. 
המצויינות  בשיחות  בארוכה  זה  ענין  )וכמבואר 

בהערה 12 בשיחה(.

העליונים, ה  על  סימן  זהו  פרעה  "בית  תרגום: 
בית שממנו נפרעים ומתגלים כל האורות וכל 
מתגלה.  משם  סתום,  שהיה  מה  כל  המאׂורׂות. 
וכל  האורות  כל  הוציא  הקב"ה  זאת  ובשביל 

אליו  ולהזדקק  )״בא״(  אליו  לבוא  צריך 
)עד שפרעה אמר לו בהמשך הפרשה9 ״לך 
כי  פני  לראות  תוסף  אל  לך  השמר  מעלי 
ביום ראותך פני תמות״(, להיפך מגאולת 
פרעה  תוקף  את  לבטל  שענינה  מצרים 
ולנצחו, ועי״ז – להשתחרר, לצאת וללכת 

מ)פרעה מלך( מצרים?!

ב. ויובן בהקדים שאלה כללית בענין 
״בא אל פרעה״:

נצחי10  ענין  הוא  בתורה  ענין  כל 
הדורות.  לכל  נצחית  הוראה  ו)במילא( 
ועפ״ז – מהי ההוראה הנצחית מ״בא אל 
פרעה״, לאחרי שביטלו וניצחו את פרעה 
ועאכו״כ  מצרים,  בגאולת  מצרים(  )מלך 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  לאחרי 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  כש״ואת 
מפרעה,  רושם  שום  נשאר  ולא  הארץ״11, 
הגלות,  זמן  בסוף   – זה  ובדוגמת  ומעין 
דקליפת  הבירורים  כל  כבר  כשנסתיימו 

פרעה וכיו״ב )כמדובר פעמים רבות(ג.

9( יו"ד, כח.
10( ראה תניא רפי״ז. ובכ"מ.

11( זכרי׳ יג, ב.

הידוע  ע״פ  בזה  הביאור  לומר  ויש 
שכל ענין בעולם, אפילו דברים שהם היפך 
למעלה  שורש  להם  יש  והקדושה,  הטוב 
בקדושהד. וזהו )שרשם בקדושה( אמיתת 
השתלשלות,  ריבוי  לאחר  אלא  ענינם12, 
והעלמות  ופרסאות  מסכים  וכמה  בכמה 
דבר  למטה  מזה  נשתלשל  כו',  והסתרים 

הפכי13.

איתא  לפרעה:  בנוגע  הוא  כן  כמו 
בית  נשמע  ״והקל  הפסוק15  )על  בזהר14 
סימניך  היא  דא  פרעה  ״ביתה  פרעה״( 
מיני׳  ואתגליין  דאתפריעו  ביתא  לעילא, 
כל נהורין וכל בוצינין, כל מה דהוה סתים 
כל  אפיק  קב״ה  כך  ובגין  אתגלי,  מתמן 
לההוא  לאנהרא  בגין  בוצינין  וכל  נהורין 
ומפרעה  וא״ו״.  בלא  קל  דאקרי  קול 

12( ובתורה נאמרים הענינים כפי שהם לאמיתתם 
בשרשם בקדושה, כמבואר במק״א )ראה לקו״ש ח״כ 
ואילך. ספר השיחות תשמ״ח ח״א ס״ע 36  ע' 341 
ואילך. ועוד( בענין ״יעקב ועשו האמורים בפרשה״ 

)ל' רש״י ר״פ תולדות(. 
13( ראה בארוכה סה״ש תשמ״ח שם. וש"נ.

14( ח״א רי, א.
15( ויגש מה, טז.

דבר מלכות עם ביאורים10

ביאורים

המשך 
ביאור: 
'פרעה' 
דקדושה 
הוא עצמותו 
יתברך, ולכן 
משה חושש 
מהמפגש 
עמו

המאורות כדי להאיר את אותו קול שנקרא 'קל' 
בלא וא"ו".

של  ענינו  מתבאר  זה  זוהר  במאמר  ביאור: 
"פרעה" בקדושה, ובסעיף הבא יתחיל לבאר מהו 

"בא אל פרעה" במשמעות זו.
בפרשת ויגש נאמר "והקל נשמע בית פרעה". 
למטה,  מלמעלה  הנמשך  קו  שהיא  וא"ו,  האות 
והמילה  מלמעלה,  והגילוי  ההמשכה  על  מורה 
'קל' בלא וא"ו מורה על חיסרון בגילוי מלמעלה. 
האורות  כל  את  הוציא  שהקב"ה  הזוהר  ומבאר 
את  להאיר  בכדי  פרעה"  "בית  של  והמאורות 

אותו 'קל', היינו למלא את החיסרון.

פריעה היא לשון גילוי של דבר המכוסה, כמו ו 
"ופרע את ראש האשה", שפירושו להסיר את 
משמעות  גם  לזה  יש  וכן  ראשה.  מעל  הכיסוי 
גם  לגלות   - מסדר  למעלה  היינו  "פרוע",  של 
וכפי  מכוסים.  הם  הרגיל  הסדר  שמצד  דברים 
האורות  התגלות  אופן  שגם  ד'  בסעיף  שיבואר 
הוא למעלה מסדר והדרגה, באופן "פרוע" )ראה 
565, שאלו הם שני  ע'  גם שיחו"ק תשנ"ב ח"ב, 

הפירושים ב"אתפריעו"(.
לנבראים,  מתגלים  אינם  האלוקיים  האורות 
השתלשלות  על-ידי  מצומצם,  באופן  אלא 

פרעה  של  זו  אלוקות  דרגת  אך  וצמצומים. 
ומצד  הכיסוי,  והסרת  פריעת  ענינה  דקדושה, 
העליונים  האורות  כל  להיות  יכולים  זו  דרגא 
בהתגלות גם כאן למטה. דרגא זו תתגלה בגאולה 
שום  יהיה  לא  אכן  שאז  והשלימה,  האמיתית 

כיסוי, והקב"ה יהיה גלוי למטה כמו למעלה.

היה ז  פרעה',  אל  'בא  כתוב  "מדוע  תרגום: 
צריך לכתוב 'לך אך פרעה'. מהו 'בא'? – אלא 
התנין  אל  חדרים  אחר  חדרים  הקב"ה  שהכניסו 
האחד העליון התקיף, שכמה דרגות משתלשלות 
ירא  ומשה  הגדול.  התנין  סוד   – הוא  ומי  ממנו, 
והדרגות  היאורים  אל  אלא  התקרב  ולא  ממנו, 
שלו, אבל אליו ירא ולא התקרב כיון שראה את 
הקב"ה  כיון שראה  העליונים.  בשורשים  שורשו 
שירא משה, ושלוחים ממונים אחרים למעלה לא 
עליך  הנני  הקב"ה  אמר  אליו,  להתקרב  יכולים 
בתוך  הרובץ  הגדול  התנין  מצרים  מלך  פרעה 
ולא  קרב,  עמו  לעשות  צריך  והקב"ה  יאוריו, 

אחר, כמו שנאמר אני ה'".
זה מבאר את הפחד של  זוהר  מאמר  ביאור: 
משה מפרעה בקליפה, ואילו כאן בשיחה מבאר 
בקדושה,  פרעה  של  ענינו  את  שליט"א  הרבי 
ולכן מבאר את מאמר הזהר במשמעות חיובית - 

וגילוי  דפריעה  )הענין  דקדושה  בשרשו 
אלקותו ית׳16(ו, משתלשל פרעה למטה17, 

בכל תקפו בלעו״ז.

פרעה״  אל  ד״בא  הענין  יובן  עפ״ז  ג. 
בשרשו בקדושה:

בזהר פרשתנו18 מבאר הענין ד״בא אל 
״מהז  למטה:  בפרעה  שהוא  כפי  פרעה״ 
מבעי  פרעה  אל  לך  פרעה,  אל  בא  כתיב 

16( ראה תו"א ד״ה ויהי מקץ )לא, א(. תו"ח שם 
רפ״א )עד, א(. פ"ו )עז, סע״ד ואילך(.

17( תו"א שם לא, ג.
18( לד, א.

לי׳, מאי בא, אלא דעייל לי׳ קב״ה אדרין 
בתר אדרין לגבי תנינא חדא עלאה תקיפא 
דכמה דרגין משתלשלין מני׳, ומאן איהו 
לא  מני׳  דחיל  ומשה  הגדול,  דתנין  רזא 
קריב אלא לגבי׳ אינון יאורין ואינון דרגין 
בגין  קרוב  ולא  דחיל  לגבי׳  אבל  דילי׳, 
כיון  עלאין,  בשרשין  משתרש  לי׳  דחמא 
ממנן  ושליחן  משה  דדחיל  קב״ה  דחמא 
לגבי׳,  לקרבא  יכלין  לא  לעילא  אחרנין 
עליך פרעה מלך מצרים  הנני  אמר קב״ה 
יאוריו19,  בתוך  הרובץ  הגדול  התנים 

19( יחזקאל כט, ג.
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ביאורים

שאלה 
נוספת:

מהי 
המשמעות 
העכשווית 
של פגישת 
משה ופרעה

תחילת 
ביאור: 

לפרעה יש 
שורש עליון 

בקדושה

אל ג  "בא  הציווי  של  המשמעות  בפשטות, 
פרעה" היא לברר את קליפת פרעה, וממילא 
היה מקום לומר שגם עכשיו זוהי ההוראה מענין 
כעת,  כבר  זה  )ומעין  השלימה  בגאולה  אך  זה. 
לאחר שנסתיימו כל הבירורים דקליפת פרעה – 
ראה שיחת ש"פ וישלח תשנ"ב ועוד(, כשכבר לא 
קיימת קליפת פרעה, הוראה זו אינה רלוונטית. 
ונשאלת השאלה שבפנים: מהי ההוראה הנצחית 

– עכשיו – מפסוק זה?

מקורו של כל דבר בעולם הוא הרי מאלוקות. ד 
הקיימים  הרעים  לדברים  שגם  מובן,  במילא 

לאחר  ורק  בקדושה,  נעלה  מקור  יש  בעולם, 
בא  העולמות,  והשתלשלות  רבים  צמצומים 
הדבר בציור של רע כפי שנראה לנו למטה. מובן 
אם כן, שגם בנוגע לרע, המציאות האמיתית שלו 
היא ענינו בקדושה כפי שהוא בשורשו למעלה. 
המצויינות  בשיחות  בארוכה  זה  ענין  )וכמבואר 

בהערה 12 בשיחה(.

העליונים, ה  על  סימן  זהו  פרעה  "בית  תרגום: 
בית שממנו נפרעים ומתגלים כל האורות וכל 
מתגלה.  משם  סתום,  שהיה  מה  כל  המאׂורׂות. 
וכל  האורות  כל  הוציא  הקב"ה  זאת  ובשביל 

אליו  ולהזדקק  )״בא״(  אליו  לבוא  צריך 
)עד שפרעה אמר לו בהמשך הפרשה9 ״לך 
כי  פני  לראות  תוסף  אל  לך  השמר  מעלי 
ביום ראותך פני תמות״(, להיפך מגאולת 
פרעה  תוקף  את  לבטל  שענינה  מצרים 
ולנצחו, ועי״ז – להשתחרר, לצאת וללכת 

מ)פרעה מלך( מצרים?!

ב. ויובן בהקדים שאלה כללית בענין 
״בא אל פרעה״:

נצחי10  ענין  הוא  בתורה  ענין  כל 
הדורות.  לכל  נצחית  הוראה  ו)במילא( 
ועפ״ז – מהי ההוראה הנצחית מ״בא אל 
פרעה״, לאחרי שביטלו וניצחו את פרעה 
ועאכו״כ  מצרים,  בגאולת  מצרים(  )מלך 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  לאחרי 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  כש״ואת 
מפרעה,  רושם  שום  נשאר  ולא  הארץ״11, 
הגלות,  זמן  בסוף   – זה  ובדוגמת  ומעין 
דקליפת  הבירורים  כל  כבר  כשנסתיימו 

פרעה וכיו״ב )כמדובר פעמים רבות(ג.

9( יו"ד, כח.
10( ראה תניא רפי״ז. ובכ"מ.

11( זכרי׳ יג, ב.

הידוע  ע״פ  בזה  הביאור  לומר  ויש 
שכל ענין בעולם, אפילו דברים שהם היפך 
למעלה  שורש  להם  יש  והקדושה,  הטוב 
בקדושהד. וזהו )שרשם בקדושה( אמיתת 
השתלשלות,  ריבוי  לאחר  אלא  ענינם12, 
והעלמות  ופרסאות  מסכים  וכמה  בכמה 
דבר  למטה  מזה  נשתלשל  כו',  והסתרים 

הפכי13.

איתא  לפרעה:  בנוגע  הוא  כן  כמו 
בית  נשמע  ״והקל  הפסוק15  )על  בזהר14 
סימניך  היא  דא  פרעה  ״ביתה  פרעה״( 
מיני׳  ואתגליין  דאתפריעו  ביתא  לעילא, 
כל נהורין וכל בוצינין, כל מה דהוה סתים 
כל  אפיק  קב״ה  כך  ובגין  אתגלי,  מתמן 
לההוא  לאנהרא  בגין  בוצינין  וכל  נהורין 
ומפרעה  וא״ו״.  בלא  קל  דאקרי  קול 

12( ובתורה נאמרים הענינים כפי שהם לאמיתתם 
בשרשם בקדושה, כמבואר במק״א )ראה לקו״ש ח״כ 
ואילך. ספר השיחות תשמ״ח ח״א ס״ע 36  ע' 341 
ואילך. ועוד( בענין ״יעקב ועשו האמורים בפרשה״ 

)ל' רש״י ר״פ תולדות(. 
13( ראה בארוכה סה״ש תשמ״ח שם. וש"נ.

14( ח״א רי, א.
15( ויגש מה, טז.
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המשך 
ביאור: 
'פרעה' 
דקדושה 
הוא עצמותו 
יתברך, ולכן 
משה חושש 
מהמפגש 
עמו

המאורות כדי להאיר את אותו קול שנקרא 'קל' 
בלא וא"ו".

של  ענינו  מתבאר  זה  זוהר  במאמר  ביאור: 
"פרעה" בקדושה, ובסעיף הבא יתחיל לבאר מהו 

"בא אל פרעה" במשמעות זו.
בפרשת ויגש נאמר "והקל נשמע בית פרעה". 
למטה,  מלמעלה  הנמשך  קו  שהיא  וא"ו,  האות 
והמילה  מלמעלה,  והגילוי  ההמשכה  על  מורה 
'קל' בלא וא"ו מורה על חיסרון בגילוי מלמעלה. 
האורות  כל  את  הוציא  שהקב"ה  הזוהר  ומבאר 
את  להאיר  בכדי  פרעה"  "בית  של  והמאורות 

אותו 'קל', היינו למלא את החיסרון.

פריעה היא לשון גילוי של דבר המכוסה, כמו ו 
"ופרע את ראש האשה", שפירושו להסיר את 
משמעות  גם  לזה  יש  וכן  ראשה.  מעל  הכיסוי 
גם  לגלות   - מסדר  למעלה  היינו  "פרוע",  של 
וכפי  מכוסים.  הם  הרגיל  הסדר  שמצד  דברים 
האורות  התגלות  אופן  שגם  ד'  בסעיף  שיבואר 
הוא למעלה מסדר והדרגה, באופן "פרוע" )ראה 
565, שאלו הם שני  ע'  גם שיחו"ק תשנ"ב ח"ב, 

הפירושים ב"אתפריעו"(.
לנבראים,  מתגלים  אינם  האלוקיים  האורות 
השתלשלות  על-ידי  מצומצם,  באופן  אלא 

פרעה  של  זו  אלוקות  דרגת  אך  וצמצומים. 
ומצד  הכיסוי,  והסרת  פריעת  ענינה  דקדושה, 
העליונים  האורות  כל  להיות  יכולים  זו  דרגא 
בהתגלות גם כאן למטה. דרגא זו תתגלה בגאולה 
שום  יהיה  לא  אכן  שאז  והשלימה,  האמיתית 

כיסוי, והקב"ה יהיה גלוי למטה כמו למעלה.

היה ז  פרעה',  אל  'בא  כתוב  "מדוע  תרגום: 
צריך לכתוב 'לך אך פרעה'. מהו 'בא'? – אלא 
התנין  אל  חדרים  אחר  חדרים  הקב"ה  שהכניסו 
האחד העליון התקיף, שכמה דרגות משתלשלות 
ירא  ומשה  הגדול.  התנין  סוד   – הוא  ומי  ממנו, 
והדרגות  היאורים  אל  אלא  התקרב  ולא  ממנו, 
שלו, אבל אליו ירא ולא התקרב כיון שראה את 
הקב"ה  כיון שראה  העליונים.  בשורשים  שורשו 
שירא משה, ושלוחים ממונים אחרים למעלה לא 
עליך  הנני  הקב"ה  אמר  אליו,  להתקרב  יכולים 
בתוך  הרובץ  הגדול  התנין  מצרים  מלך  פרעה 
ולא  קרב,  עמו  לעשות  צריך  והקב"ה  יאוריו, 

אחר, כמו שנאמר אני ה'".
זה מבאר את הפחד של  זוהר  מאמר  ביאור: 
משה מפרעה בקליפה, ואילו כאן בשיחה מבאר 
בקדושה,  פרעה  של  ענינו  את  שליט"א  הרבי 
ולכן מבאר את מאמר הזהר במשמעות חיובית - 

וגילוי  דפריעה  )הענין  דקדושה  בשרשו 
אלקותו ית׳16(ו, משתלשל פרעה למטה17, 

בכל תקפו בלעו״ז.

פרעה״  אל  ד״בא  הענין  יובן  עפ״ז  ג. 
בשרשו בקדושה:

בזהר פרשתנו18 מבאר הענין ד״בא אל 
״מהז  למטה:  בפרעה  שהוא  כפי  פרעה״ 
מבעי  פרעה  אל  לך  פרעה,  אל  בא  כתיב 

16( ראה תו"א ד״ה ויהי מקץ )לא, א(. תו"ח שם 
רפ״א )עד, א(. פ"ו )עז, סע״ד ואילך(.

17( תו"א שם לא, ג.
18( לד, א.

לי׳, מאי בא, אלא דעייל לי׳ קב״ה אדרין 
בתר אדרין לגבי תנינא חדא עלאה תקיפא 
דכמה דרגין משתלשלין מני׳, ומאן איהו 
לא  מני׳  דחיל  ומשה  הגדול,  דתנין  רזא 
קריב אלא לגבי׳ אינון יאורין ואינון דרגין 
בגין  קרוב  ולא  דחיל  לגבי׳  אבל  דילי׳, 
כיון  עלאין,  בשרשין  משתרש  לי׳  דחמא 
ממנן  ושליחן  משה  דדחיל  קב״ה  דחמא 
לגבי׳,  לקרבא  יכלין  לא  לעילא  אחרנין 
עליך פרעה מלך מצרים  הנני  אמר קב״ה 
יאוריו19,  בתוך  הרובץ  הגדול  התנים 

19( יחזקאל כט, ג.
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שמשה מפחד מעוצמת הגילוי האלוקי של פרעה 
בקדושה, כמבואר בהמשך הסעיף.

דפרעה ח  זו  דרגא  שמצד  רק  לא  כלומר, 
כאן  העליונים  האורות  כל  דקדושה מתגלים 
בלתי  באופן  היא  שהתגלותם  גם  אלא  למטה, 
של  וענינו  לציורו  להתייחס  בלי  היינו,  מסודר, 

לפיו  נקבע  וגילוי, שבסדר השתלשלות  אור  כל 
האופן בו יאיר ויתגלה בכל מקום )וכבהערה ו(.

זה  שגילוי  יותר,  עוד  יבאר  הסעיף  בהמשך 
בא מעצמותו ומהותו ית' שלמעלה מכל הדרגות, 
כל  של  זה  גילוי  לבוא  יכול  ממנו  שרק  כיון 
האורות, ובאופן כזה של למעלה מסדר והדרגה.

ולא  קרבא  בי׳  לאגחא  אצטריך  וקב״ה 
אחרא, כמה דאת אמרת אני ה'".

קליפת  דעצם  התוקף  שבגלל  כלומר, 
בארמון  בביתו  הגדול״(  )״התנין  פרעה 
פחד  עלאין״(,  ״בשרשין  )ששרשו  המלך 
אמר  לא  ולכן  לשם.  אליו  להכנס  משה 
לבד(,  )שילך  פרעה״  אל  ״לך  הקב״ה  לו 
עם  יחד  שיבוא  פרעה״,  אל  ״בא  אלא 
הקב״ה ויכנס לפרעה, הקב״ה מכניס אותו 
ד)קליפת(  והעצם  הפנימיות  אל  אתו  יחד 
לפנים  חדרים  אדרין,  בתר  )אדרין  פרעה 
מחדרים20(, בכדי לכבשו לגמרי )״לאגחא 

בי׳ קרבא״(.

לפ״ז צריך להבין מהו הפירוש ב״בא 
אל פרעה״ דקדושה )״דאתפריעו ואתגליין 
מיני׳ כל נהורין״(: בנוגע לפרעה דקדושה 
״דחיל  לומר  שייך  איך  אלקות(  )גילוי 
לשם  להכנס  ״יפחד״  שמשה  משה״, 
לבדו, ושיזדקק לכך שהקב״ה יצווה עליו 
ויכניסו לשם )״עייל לי׳  ״בא אל פרעה״, 

קב״ה״(?!

ויש לומר הביאור בזה:

נעלה  הכי  גילוי  הוא  דקדושה  פרעה 
גילוי  )א(   – הגילוי  בעצם  הן  דאלקות, 
הכי  והדרגות  האורות  כולל  האורות,  כל 

20( פי׳ דרך אמת.

נעלות באלקות – ״כל נהורין וכל בוצינין, 
באופן  והן  סתים״,  דהוה  מה  ״כל  גם  עד 
)ב( באופן ד״אתפריעו״ מלשון  הגילוי – 
מסדר  למעלה  היינו  סדר(,  )בלי  פרוע 

ומדידה והגבלהח.

ואתגליין  ה״אתפריעו  מזו:  ויתירה 
דוקא מעצמותו  בא  כו׳״  נהורין  כל  מיני׳ 
פרעה  ״בית  הזהר:  ]ובלשון  ית׳  ומהותו 

כל  מיני׳  ואתגליין  דאתפריעו  ביתא  כו׳ 
כו׳״,  נהורין  כל  אפיק  קב״ה  כו׳  נהורין 
בכל  בגילוי  המלך  נמצא  )דירה(  שבבית 
מוגדר  מצ״ע  הוא  אור  – שכן  עצמותו21[ 
דרגא  וכל  )אור(,  גילוי  של  וציורו  בגדרו 
מסויים  בסדר  נמשכת   – באור  והמשכה 
והגילוי  הפרטי,  וגילויו  לציורו  בהתאם 
בסדר  גילוי  של  באופן  מצ״ע  הוא  )אור( 
שיהי׳  שבכדי  מזה,  מובן  והדרגה; 
דהוה  ו״כל מה  כו'״  נהורין  ד״כל  הגילוי 
של  באופן  ועוד  הגילוי(,  )היפך  סתים״ 

״אתפריעו״ )למעלה מסדר והדרגה(, ה״ז 
צריך לבוא מעצמותו ית׳, שהוא ה״מקור" 
)כביכול( ד״כל נהורין כו'״ ]בלשון הזהר 
דרגין  ״דכמה  דפרעה  העצם  בפרשתנו: 
זה ״מקור״  ויחד עם  מיני׳״[,  משתלשלין 
וגדר  מקור  מגדר  לגמרי  שלמעלה  כזה 

ע' תתקצז. המשך תרס״ו  אוה״ת בלק  ראה   )21
ס״ע ג. הנסמן בסה״מ מלוקט ח״ב ע' כז הערה 35.
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השונות ט  בדרגות  נמצא  שפרעה  כפי  היינו, 
משה,  ממנו  פחד  לא  השתלשלות,  סדר  של 
וכל  בביתו,  אפילו  לכן  קודם  לפרעה  הלך  ולכן 
שכן מחוץ לביתו. אך להיכנס לחדרים הפנימיים 
ששם  אדרין"(,  בתר  )"אדרין  המלך  שבארמון 
עיקר קביעותו ושם הוא נמצא בכל התוקף שלו, 
והיינו עצמיותה ומהותה של דרגת פרעה – מכך 

משה פחד.

כפי שהתבאר בסעיף זה, כל אור וגילוי מוגבל י 
החכמה  ספירת  )ובכללות:  הוא  וציורו  בגדרו 
מוגבלת בזה שהיא חכמה ולא בינה, ודרגת הכתר 
אך  וכדו'(.  א"ק,  ולא  כתר  שהיא  בזה  מוגבלת 
ו"אתפריעו  ית'  עצמותו  של  הגילוי  ישנו  כאשר 
גדרו  מתבטל  הגבלות,  ללא  נהורין"  כל  מיני' 
וציורו של האור, כלומר: מתבטלת מציאותו )על 
דרך אור השמש ביחס לשמש עצמה(. ומכך חשש 
נהורין  כל  אתפריעו  של  שהגילוי  שכשם  משה, 

מבטל את מציאותם של האורות העליונים, על 
אחת כמה וכמה שתתבטל מציאותו שלו כנשמה 

בגוף גשמי מוגבל.
ההדגשה בשיחה היא על כך שהגוף הגשמי 
מצד עצמו אינו יכול לקבל גילוי זה, וזהו מכיון 
הוא  דפרעה  והגילוי  מוגבל  הוא  גשמי  שגוף 
תישאר  שהנשמה  יתכן  לא  ולכן  מוגבל,  בלתי 
בתוך הגוף המוגבל כאשר מתגלה לה גילוי זה. 
לכן גם הסכים משה לדברי פרעה "ביום ראותך 
פני תמות", כיון שאכן משה מצד עצמו אינו יכול 
לקבל את הגילוי דפרעה ולהמשיך לחיות חיים 

גשמיים )כמבואר בהערה 25 בשיחה(.
הבא,  החל מהסעיף  בשיחה  ההסבר  ונקודת 
מענין  למעלה  שהוא  ית'  ומהותו  שעצמותו 
בגדר  אפילו  מוגבל  ואינו  המדרגות  התחלקות 
הכח  את  )למשה(  לתת  ביכולתו  גבול",  ד"בלי 

לקבל גילוי נעלה זה גם כנשמה בגוף מוגבל. 

״כל  ממנו  מתגלים  ולכן  ואור,  מאור 
ובאופן  סתים״  דהוה  מה  וכל  כו׳  נהורין 

ד״אתפריעו״22.

מיני׳  דחיל  ״משה  מדוע  מובן  עפ״ז 
הגילוי  איך  ראה  הוא  כי  קריב״,  ולא 
״בשרשין  מושרש  )דקדושה(  דפרעה 
עלאין", ולכן פחד להכנס ל״בית פרעה״, 
דקדושה,  דפרעה  העצם  גילוי  ישנו  בו 
יכול  לא  בגוף,  נשמה  מוגבל,  נברא  שכן 
דעצמותו  הנפלאים  הגילויים  את  לקבל 
ית׳, ״דאתפריעו ואתגליין מיני׳ כל נהורין 
את  לקבל  מוגבל  נברא  יכול  איך  כו'״; 

סע״א(,  )עח,   16 שבהערה  תו"ח  וראה   )22
ש״פרעה״ מלשון פריעה וגילוי – ״הוא בחי' התגלות 
הפנימית דוקא כי ל' פריעה לא שייך רק לגלות מתוך 
ההעלם והכיסוי כו'״. ועפ״ז מובן עוד יותר שהוא לא 
בכח האור )שענינו גילוי(, כ״א דוקא בכח העצמות.

באופן  גילוי  ועוד  נהורין״,  ד״כל  הגילוי 
)אתפריעו(,  והגבלה  ממדידה  שלמעלה 

הבא מהעצמות?!

דילי׳״,  דרגין  ואינון  יאורין  ״אינון 
יכול  אותם  השתלשלות,  דסדר  הגילויים 
לגשת  משה  פחד  לא  ולכן  לקבל,  נברא 
)בביתו,  זו  בדרגא  כפי שנמצא  פרעה  אל 
כפי  אבל  לביתו23(ט.  מחוץ  ועאכו״כ 
שפרעה מלשון ״אתפריעו כו׳ כל נהורין" 
הגילויים   – התוקף  בכל  בביתו  נמצא 
דעצמותו ית׳ – מכך הוא נתיירא, כי נשמה 

בגוף מצ״ע לא יכולה לקבל זאת!י

בהמשך  גם  מרומז  שזה  לומר  ויש 
הפרשה: כשפרעה אמר למשה ״לך מעלי 

23( ראה סה״ש תנש״א ח״א ע' 274-5. וש"נ.
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ביאורים

שמשה מפחד מעוצמת הגילוי האלוקי של פרעה 
בקדושה, כמבואר בהמשך הסעיף.

דפרעה ח  זו  דרגא  שמצד  רק  לא  כלומר, 
כאן  העליונים  האורות  כל  דקדושה מתגלים 
בלתי  באופן  היא  שהתגלותם  גם  אלא  למטה, 
של  וענינו  לציורו  להתייחס  בלי  היינו,  מסודר, 

לפיו  נקבע  וגילוי, שבסדר השתלשלות  אור  כל 
האופן בו יאיר ויתגלה בכל מקום )וכבהערה ו(.

זה  שגילוי  יותר,  עוד  יבאר  הסעיף  בהמשך 
בא מעצמותו ומהותו ית' שלמעלה מכל הדרגות, 
כל  של  זה  גילוי  לבוא  יכול  ממנו  שרק  כיון 
האורות, ובאופן כזה של למעלה מסדר והדרגה.

ולא  קרבא  בי׳  לאגחא  אצטריך  וקב״ה 
אחרא, כמה דאת אמרת אני ה'".

קליפת  דעצם  התוקף  שבגלל  כלומר, 
בארמון  בביתו  הגדול״(  )״התנין  פרעה 
פחד  עלאין״(,  ״בשרשין  )ששרשו  המלך 
אמר  לא  ולכן  לשם.  אליו  להכנס  משה 
לבד(,  )שילך  פרעה״  אל  ״לך  הקב״ה  לו 
עם  יחד  שיבוא  פרעה״,  אל  ״בא  אלא 
הקב״ה ויכנס לפרעה, הקב״ה מכניס אותו 
ד)קליפת(  והעצם  הפנימיות  אל  אתו  יחד 
לפנים  חדרים  אדרין,  בתר  )אדרין  פרעה 
מחדרים20(, בכדי לכבשו לגמרי )״לאגחא 

בי׳ קרבא״(.

לפ״ז צריך להבין מהו הפירוש ב״בא 
אל פרעה״ דקדושה )״דאתפריעו ואתגליין 
מיני׳ כל נהורין״(: בנוגע לפרעה דקדושה 
״דחיל  לומר  שייך  איך  אלקות(  )גילוי 
לשם  להכנס  ״יפחד״  שמשה  משה״, 
לבדו, ושיזדקק לכך שהקב״ה יצווה עליו 
ויכניסו לשם )״עייל לי׳  ״בא אל פרעה״, 

קב״ה״(?!

ויש לומר הביאור בזה:

נעלה  הכי  גילוי  הוא  דקדושה  פרעה 
גילוי  )א(   – הגילוי  בעצם  הן  דאלקות, 
הכי  והדרגות  האורות  כולל  האורות,  כל 

20( פי׳ דרך אמת.

נעלות באלקות – ״כל נהורין וכל בוצינין, 
באופן  והן  סתים״,  דהוה  מה  ״כל  גם  עד 
)ב( באופן ד״אתפריעו״ מלשון  הגילוי – 
מסדר  למעלה  היינו  סדר(,  )בלי  פרוע 

ומדידה והגבלהח.

ואתגליין  ה״אתפריעו  מזו:  ויתירה 
דוקא מעצמותו  בא  כו׳״  נהורין  כל  מיני׳ 
פרעה  ״בית  הזהר:  ]ובלשון  ית׳  ומהותו 

כל  מיני׳  ואתגליין  דאתפריעו  ביתא  כו׳ 
כו׳״,  נהורין  כל  אפיק  קב״ה  כו׳  נהורין 
בכל  בגילוי  המלך  נמצא  )דירה(  שבבית 
מוגדר  מצ״ע  הוא  אור  – שכן  עצמותו21[ 
דרגא  וכל  )אור(,  גילוי  של  וציורו  בגדרו 
מסויים  בסדר  נמשכת   – באור  והמשכה 
והגילוי  הפרטי,  וגילויו  לציורו  בהתאם 
בסדר  גילוי  של  באופן  מצ״ע  הוא  )אור( 
שיהי׳  שבכדי  מזה,  מובן  והדרגה; 
דהוה  ו״כל מה  כו'״  נהורין  ד״כל  הגילוי 
של  באופן  ועוד  הגילוי(,  )היפך  סתים״ 

״אתפריעו״ )למעלה מסדר והדרגה(, ה״ז 
צריך לבוא מעצמותו ית׳, שהוא ה״מקור" 
)כביכול( ד״כל נהורין כו'״ ]בלשון הזהר 
דרגין  ״דכמה  דפרעה  העצם  בפרשתנו: 
זה ״מקור״  ויחד עם  מיני׳״[,  משתלשלין 
וגדר  מקור  מגדר  לגמרי  שלמעלה  כזה 

ע' תתקצז. המשך תרס״ו  אוה״ת בלק  ראה   )21
ס״ע ג. הנסמן בסה״מ מלוקט ח״ב ע' כז הערה 35.

דבר מלכות עם ביאורים12

ביאורים

השונות ט  בדרגות  נמצא  שפרעה  כפי  היינו, 
משה,  ממנו  פחד  לא  השתלשלות,  סדר  של 
וכל  בביתו,  אפילו  לכן  קודם  לפרעה  הלך  ולכן 
שכן מחוץ לביתו. אך להיכנס לחדרים הפנימיים 
ששם  אדרין"(,  בתר  )"אדרין  המלך  שבארמון 
עיקר קביעותו ושם הוא נמצא בכל התוקף שלו, 
והיינו עצמיותה ומהותה של דרגת פרעה – מכך 

משה פחד.

כפי שהתבאר בסעיף זה, כל אור וגילוי מוגבל י 
החכמה  ספירת  )ובכללות:  הוא  וציורו  בגדרו 
מוגבלת בזה שהיא חכמה ולא בינה, ודרגת הכתר 
אך  וכדו'(.  א"ק,  ולא  כתר  שהיא  בזה  מוגבלת 
ו"אתפריעו  ית'  עצמותו  של  הגילוי  ישנו  כאשר 
גדרו  מתבטל  הגבלות,  ללא  נהורין"  כל  מיני' 
וציורו של האור, כלומר: מתבטלת מציאותו )על 
דרך אור השמש ביחס לשמש עצמה(. ומכך חשש 
נהורין  כל  אתפריעו  של  שהגילוי  שכשם  משה, 

מבטל את מציאותם של האורות העליונים, על 
אחת כמה וכמה שתתבטל מציאותו שלו כנשמה 

בגוף גשמי מוגבל.
ההדגשה בשיחה היא על כך שהגוף הגשמי 
מצד עצמו אינו יכול לקבל גילוי זה, וזהו מכיון 
הוא  דפרעה  והגילוי  מוגבל  הוא  גשמי  שגוף 
תישאר  שהנשמה  יתכן  לא  ולכן  מוגבל,  בלתי 
בתוך הגוף המוגבל כאשר מתגלה לה גילוי זה. 
לכן גם הסכים משה לדברי פרעה "ביום ראותך 
פני תמות", כיון שאכן משה מצד עצמו אינו יכול 
לקבל את הגילוי דפרעה ולהמשיך לחיות חיים 

גשמיים )כמבואר בהערה 25 בשיחה(.
הבא,  החל מהסעיף  בשיחה  ההסבר  ונקודת 
מענין  למעלה  שהוא  ית'  ומהותו  שעצמותו 
בגדר  אפילו  מוגבל  ואינו  המדרגות  התחלקות 
הכח  את  )למשה(  לתת  ביכולתו  גבול",  ד"בלי 

לקבל גילוי נעלה זה גם כנשמה בגוף מוגבל. 

״כל  ממנו  מתגלים  ולכן  ואור,  מאור 
ובאופן  סתים״  דהוה  מה  וכל  כו׳  נהורין 

ד״אתפריעו״22.

מיני׳  דחיל  ״משה  מדוע  מובן  עפ״ז 
הגילוי  איך  ראה  הוא  כי  קריב״,  ולא 
״בשרשין  מושרש  )דקדושה(  דפרעה 
עלאין", ולכן פחד להכנס ל״בית פרעה״, 
דקדושה,  דפרעה  העצם  גילוי  ישנו  בו 
יכול  לא  בגוף,  נשמה  מוגבל,  נברא  שכן 
דעצמותו  הנפלאים  הגילויים  את  לקבל 
ית׳, ״דאתפריעו ואתגליין מיני׳ כל נהורין 
את  לקבל  מוגבל  נברא  יכול  איך  כו'״; 

סע״א(,  )עח,   16 שבהערה  תו"ח  וראה   )22
ש״פרעה״ מלשון פריעה וגילוי – ״הוא בחי' התגלות 
הפנימית דוקא כי ל' פריעה לא שייך רק לגלות מתוך 
ההעלם והכיסוי כו'״. ועפ״ז מובן עוד יותר שהוא לא 
בכח האור )שענינו גילוי(, כ״א דוקא בכח העצמות.

באופן  גילוי  ועוד  נהורין״,  ד״כל  הגילוי 
)אתפריעו(,  והגבלה  ממדידה  שלמעלה 

הבא מהעצמות?!

דילי׳״,  דרגין  ואינון  יאורין  ״אינון 
יכול  אותם  השתלשלות,  דסדר  הגילויים 
לגשת  משה  פחד  לא  ולכן  לקבל,  נברא 
)בביתו,  זו  בדרגא  כפי שנמצא  פרעה  אל 
כפי  אבל  לביתו23(ט.  מחוץ  ועאכו״כ 
שפרעה מלשון ״אתפריעו כו׳ כל נהורין" 
הגילויים   – התוקף  בכל  בביתו  נמצא 
דעצמותו ית׳ – מכך הוא נתיירא, כי נשמה 

בגוף מצ״ע לא יכולה לקבל זאת!י

בהמשך  גם  מרומז  שזה  לומר  ויש 
הפרשה: כשפרעה אמר למשה ״לך מעלי 

23( ראה סה״ש תנש״א ח״א ע' 274-5. וש"נ.
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ביאורים

סיום חלק 
ראשון של 

הביאור: 
עצמותו 

יתברך נותן 
כח למשה 

להיפגש עמו

מובן יא  "בא"  פרעה", שמהלשון  אל  "בא  וזהו 
של  בכחו  רק  כי  וזהו  אתו,  נכנס  שהקב"ה 

הקב"ה יכול משה לקבל גילויים נעלים אלו.

תמצית הביאור שבקטע זה: באופן הא', לא יב 
מתייחסים כלל לציורם של האורות כפי שהם 
מצד גדרם הם, ולמרות שמצד המציאות והציור 
דהאורות ישנה סתירה לכך, למרות זאת מתגלים 
למעלה   – "אתפריעו"  של  באופן  נהורין"  ה"כל 
מהציור והסדר שלהם. באופן הב', ה"כל נהורין" 

נשארים בגדרם ומציאותם כפי הציור וההגבלה 
מתגלים  הם  זאת  עם  יחד  אך  אור,  לכל  שיש 
וההגבלה  היינו, שהמדידה  ד"אתפריעו",  באופן 
גם  אלא  זה,  גילוי  לאופן  סותרת  אינה  שלהם 
אינו   – ארון  "מקום  )ע"ד  זה  באופן  נעשית  היא 
מן המדה", ראה לקמן הערה לג(. וחיבור הפכים 
זה יכול להיות רק בכח העצמות, כפי שממשיך 
ומבאר בקטע הבא, וכפי שיוסבר בהערה הבאה.

ביום  כי  פני  ראות  תוסף  אל  לך  השמר 
משה  לכך  הסכים  תמות״,  פני  ראותך 
ראות  עוד  אוסיף  לא  דברת  ״כן  באמרו 
יש  פרעה  שלדברי  מובן,  ומזה  פניך״24. 
שזה  שכפי  אלא  וקדושה,  בתורה  מקום 
בקדושה ה״ז טוב בשלימות. והענין בזה: 
הוא  דקדושה  דפרעה  שהגילוי  מכיון 
)״אתפריעו  והגבלה  מדידה  מכל  למעלה 
פני  ראותך  ״ביום  לכן  נהורין״(,  כל 
אין  )מצ״ע(25  משה  דרגת  מצד  תמות״. 
בגוף  נשמה  בהשארו  נברא  של  ביכלתו 
דפרעה,  פניך״  ד״ראות  הגילוי  את  לקבל 
לראות את הפנימיות )״פניך"( ד״אתפריעו 
מדידה  מכל  שלמעלה  גילוי  נהורין",  כל 
והגבלה; הגילוי ד״ראות פניך״ הוא דוקא 
ממדידות  למעלה  היא  שהנשמה  כפי 

והגבלות של הגוף הגשמי והמוגבל26.

24( פרשתנו יו"ד, כח-כט.
25( ולכן הסכים משה לדברי פרעה ״כן דברת לא 
אוסיף עוד ראות פניך״, כי לדעתו – מצד דרגת משה 
בתוכו  יכיל  בגוף,  נשמה  נברא,  שאדם  יתכן  לא   –
הגילוי דפרעה דקדושה. אבל באמיתית הענין – כן 
הוא בכח העצמות )״בא אל פרעה״(, כדלקמן בפנים.

26( וע"ד ״לא תוכל לראות את פני כי לא יראני 
האדם וחי״ )תשא לג, כ(.

מיוחד  ציווי  להיות  הוצרך  כך  על  ד. 
 – למשה  מהקב״ה  מיוחדת  כח  ונתינת 
״ויאמר ה׳ אל משה בא אל פרעה״, ״עייל 
לי׳ קב״ה אדרין בתר אדרין": עצמותו ית׳ 
– שלמעלה מ)כל גדר ד(בלי גבול וגבול – 
בהיותו  שגם  לפרעהיא,  משה  את  מכניסה 
את  לקבל  משה  יוכל  מוגבל  בגוף  נשמה 
נהורין" מעצמותו  כל  ד״אתפריעו  הגילוי 

ית׳!

והביאור בזהיב:

ואתגליין  ״אתפריעו  מלשון  פרעה 
בשני  לפרש  ניתן  כו'״  נהורין  כל  מיני׳ 
)כל  האורות  דכל  הגילוי  )א(  אופנים: 
למעלה  ד״אתפריעו״,  ובאופן  נהורין( 
בא  שהגילוי  מורה  שזה  והדרגה.  מסדר 
ולא  אור,  מגדר  שלמעלה  ית׳  מעצמותו 
מתייחס לאור בגדרו וציורו הוא, שכן מצד 
דרגת האור )אפילו בהיותו מעין המאור( 
)ב(  )כנ״ל(.  ד״אתפריעו״  הוא באופן  אין 
״כל נהורין", דרגת וציור האור גופא היא 
שלמעלה  גילוי   – ד״אתפריעו״  באופן 
שגם  דהיינו,  וציור.  והגבלה  ממדידה 
נהורין"  ד״כל  והגבלה  ומדידה  הציור 
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ביאורים

כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע מבאר באגה"ק שהאור יג 
הוא מעין המאור, כמוזכר גם בתחילת סעיף 
היא  ידו  ועל  המאור  כח  את  לו  יש  )ולכן  זה 
עמוקה  הכי  ההסתכלות  אמנם  זוהי  ההתהוות(. 
המאור  מעין  שהוא  'אור',  המושג  על  ופנימית 
עליו  לומר  ניתן  עדיין  אך  ית',  עצמותו  מעין   –
יתברך  נוסף שנמשך מעצמותו  דבר  כמו  שהוא 
 - העולמות  את  להוות  מתלבש  הוא  )שדווקא 
שינוי  זה  מצד  אין  ולכן   - כנ"ל  העצמות,  בכח 

בעצמותו ית' – המאור בעצמו(.
תרס"ו  )בהמשך  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
המצויין בהערה 28 בשיחה( מעמיק יותר בדברי 
כפי  באור  בחי'  שיש  ומבאר  נ"ע,  אדה"ז  כ"ק 
אפשר  ואי  יתברך  בעצמותו  ממש  כלול  שהוא 

לקרוא לו 'אור', כי אינו בבחי' אור וגילוי ממש 
עצמותו  שביכולת  כלומר  להאיר',  'יכולת  אלא 
כלל,  נוסף  דבר  אינה  היכולת  אור.  להאיר  ית' 

אלא זהו עצמותו ית' ממש.
ונקודת המוסבר בפנים כאן: מכיון שגם בחי' 
וציור  כמציאות  בגילוי  נמשך  שכבר  כפי  האור 
של "אור", באה מיכולת העצמות להאיר, שזהו 
העצמות ממש, שהוא למעלה מהגדרים של "גבול 
ובלי גבול", לכן יכולה להימשך בו מהעצמות גם 
שלימות הגילוי של "אתפריעו כל נהורין", היינו 
שהגילוי הוא באופן של "אתפריעו" - שמתגלים 
מזו,  ויתירה  הנ"ל(,  הא'  )אופן  נהורין"  "כל 
שה"כל נהורין" עצמם הם באופן של "אתפריעו", 

)אופן הב' הנ"ל(.

והגבלה  ממדידה  דלמעלה  באופן  הוא 
ד״אתפריעו״27.

נהורין"  )ד״כל  ההפכים  וחיבור 
העצמות  מצד  דוקא  בא  ו״אתפריעו״( 
)קודם  שהאור  ידוע28  ס״ג(:  )כנ״ל 
ממש,  המאור  בעצמות  כלול  שנתגלה( 
נמצא  שם  אור;  בבחי׳  אי״ז  ששם  רק 
כקדמותו  )וקדמון  העצמות  ביכולת  הוא 
ית׳29(, שנושא הכל וכל יכול, ו״אתפריעו 
כשהאור  גם  ולכן,  נהורין".  כל  מיני׳ 
שקשור  אור(,  )בציור  בגילוי  נמשך 

27( ראה תו"ח שם )עז, סע״ד ואילך( ב' פירושים 
החיצוניות,  גילוי  וגילוי:  פריעה  מלשון  ב״פרעה״ 
פריעה,  של  ענינה  אמיתית  )שזהו  הפנימיות  וגילוי 
השני  לפירוש  )בהמשך  ושם   .)22 הערה  כנ״ל 
בהשתלשלות  שהוא  המכוון  ״עיקר  ב״אתפריעו״(: 
הכלי  בחיצוני'  הפנימי׳  התגלות  שיהי'  העולמות 
דוקא באופן שלא יסתיר הכלי לאור כלל וכמו שהי' 

במ״ת . . וכמו שיהי' לע״ל כו'".
28( המשך תרס״ו ע' קפב ואילך.

29( שם ע' קסט.

באופן  אי״ז  )ומצ״ע  והגבלה  ציור  באיזה 
מהעצמותיג  בו  נמשך  ד״אתפריעו״(, 
שלימות הגילוי ד״כל נהורין", ויתירה מזו 
גופא  נהורין"  ד״כל  והגבלה  שהמדידה 
 היא באופן ד״אתפריעו״, למעלה ממדידה 

והגבלה30.

הכח  יותר  למטה  משתלשל  ומזה 
וגבול )באור  לחיבור ההפכים דבלי גבול 
דאור  החיבור   – יותר  ולמטה  גופא(, 
שגם  וגוף,  דנשמה  החיבור   – עד  וכלי31, 
נשמה בגוף מוגבל יכולה לקבל את האור 
הבלי גבול עד לגילוי ד״פרעה״, ״אתפריעו 
 – מזו  ויתירה  ית׳,  מעצמותו  נהורין"  כל 
שנשמה בגוף תוכל להכנס לשם )״בא אל 

30( משא״כ מצד זה שעצמותו ית׳ הוא מופשט 
ולמעלה מכל גדר מאור ואור, הרי האור אינו מתייחס 
לעצמותו ית׳, והגילוי שלו אינו באופן ד״אתפריעו״ 
בכח  דוקא  שזהו  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 

העצמות.
31( ראה לעיל הערה 27.
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ביאורים

סיום חלק 
ראשון של 

הביאור: 
עצמותו 

יתברך נותן 
כח למשה 

להיפגש עמו

מובן יא  "בא"  פרעה", שמהלשון  אל  "בא  וזהו 
של  בכחו  רק  כי  וזהו  אתו,  נכנס  שהקב"ה 

הקב"ה יכול משה לקבל גילויים נעלים אלו.

תמצית הביאור שבקטע זה: באופן הא', לא יב 
מתייחסים כלל לציורם של האורות כפי שהם 
מצד גדרם הם, ולמרות שמצד המציאות והציור 
דהאורות ישנה סתירה לכך, למרות זאת מתגלים 
למעלה   – "אתפריעו"  של  באופן  נהורין"  ה"כל 
מהציור והסדר שלהם. באופן הב', ה"כל נהורין" 

נשארים בגדרם ומציאותם כפי הציור וההגבלה 
מתגלים  הם  זאת  עם  יחד  אך  אור,  לכל  שיש 
וההגבלה  היינו, שהמדידה  ד"אתפריעו",  באופן 
גם  אלא  זה,  גילוי  לאופן  סותרת  אינה  שלהם 
אינו   – ארון  "מקום  )ע"ד  זה  באופן  נעשית  היא 
מן המדה", ראה לקמן הערה לג(. וחיבור הפכים 
זה יכול להיות רק בכח העצמות, כפי שממשיך 
ומבאר בקטע הבא, וכפי שיוסבר בהערה הבאה.

ביום  כי  פני  ראות  תוסף  אל  לך  השמר 
משה  לכך  הסכים  תמות״,  פני  ראותך 
ראות  עוד  אוסיף  לא  דברת  ״כן  באמרו 
יש  פרעה  שלדברי  מובן,  ומזה  פניך״24. 
שזה  שכפי  אלא  וקדושה,  בתורה  מקום 
בקדושה ה״ז טוב בשלימות. והענין בזה: 
הוא  דקדושה  דפרעה  שהגילוי  מכיון 
)״אתפריעו  והגבלה  מדידה  מכל  למעלה 
פני  ראותך  ״ביום  לכן  נהורין״(,  כל 
אין  )מצ״ע(25  משה  דרגת  מצד  תמות״. 
בגוף  נשמה  בהשארו  נברא  של  ביכלתו 
דפרעה,  פניך״  ד״ראות  הגילוי  את  לקבל 
לראות את הפנימיות )״פניך"( ד״אתפריעו 
מדידה  מכל  שלמעלה  גילוי  נהורין",  כל 
והגבלה; הגילוי ד״ראות פניך״ הוא דוקא 
ממדידות  למעלה  היא  שהנשמה  כפי 

והגבלות של הגוף הגשמי והמוגבל26.

24( פרשתנו יו"ד, כח-כט.
25( ולכן הסכים משה לדברי פרעה ״כן דברת לא 
אוסיף עוד ראות פניך״, כי לדעתו – מצד דרגת משה 
בתוכו  יכיל  בגוף,  נשמה  נברא,  שאדם  יתכן  לא   –
הגילוי דפרעה דקדושה. אבל באמיתית הענין – כן 
הוא בכח העצמות )״בא אל פרעה״(, כדלקמן בפנים.
26( וע"ד ״לא תוכל לראות את פני כי לא יראני 

האדם וחי״ )תשא לג, כ(.

מיוחד  ציווי  להיות  הוצרך  כך  על  ד. 
 – למשה  מהקב״ה  מיוחדת  כח  ונתינת 
״ויאמר ה׳ אל משה בא אל פרעה״, ״עייל 
לי׳ קב״ה אדרין בתר אדרין": עצמותו ית׳ 
– שלמעלה מ)כל גדר ד(בלי גבול וגבול – 
בהיותו  שגם  לפרעהיא,  משה  את  מכניסה 
את  לקבל  משה  יוכל  מוגבל  בגוף  נשמה 
נהורין" מעצמותו  כל  ד״אתפריעו  הגילוי 

ית׳!

והביאור בזהיב:

ואתגליין  ״אתפריעו  מלשון  פרעה 
בשני  לפרש  ניתן  כו'״  נהורין  כל  מיני׳ 
)כל  האורות  דכל  הגילוי  )א(  אופנים: 
למעלה  ד״אתפריעו״,  ובאופן  נהורין( 
בא  שהגילוי  מורה  שזה  והדרגה.  מסדר 
ולא  אור,  מגדר  שלמעלה  ית׳  מעצמותו 
מתייחס לאור בגדרו וציורו הוא, שכן מצד 
דרגת האור )אפילו בהיותו מעין המאור( 
)ב(  )כנ״ל(.  ד״אתפריעו״  הוא באופן  אין 
״כל נהורין", דרגת וציור האור גופא היא 
שלמעלה  גילוי   – ד״אתפריעו״  באופן 
שגם  דהיינו,  וציור.  והגבלה  ממדידה 
נהורין"  ד״כל  והגבלה  ומדידה  הציור 
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כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע מבאר באגה"ק שהאור יג 
הוא מעין המאור, כמוזכר גם בתחילת סעיף 
היא  ידו  ועל  המאור  כח  את  לו  יש  )ולכן  זה 
עמוקה  הכי  ההסתכלות  אמנם  זוהי  ההתהוות(. 
המאור  מעין  שהוא  'אור',  המושג  על  ופנימית 
עליו  לומר  ניתן  עדיין  אך  ית',  עצמותו  מעין   –
יתברך  נוסף שנמשך מעצמותו  דבר  כמו  שהוא 
 - העולמות  את  להוות  מתלבש  הוא  )שדווקא 
שינוי  זה  מצד  אין  ולכן   - כנ"ל  העצמות,  בכח 

בעצמותו ית' – המאור בעצמו(.
תרס"ו  )בהמשך  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
המצויין בהערה 28 בשיחה( מעמיק יותר בדברי 
כפי  באור  בחי'  שיש  ומבאר  נ"ע,  אדה"ז  כ"ק 
אפשר  ואי  יתברך  בעצמותו  ממש  כלול  שהוא 

לקרוא לו 'אור', כי אינו בבחי' אור וגילוי ממש 
עצמותו  שביכולת  כלומר  להאיר',  'יכולת  אלא 
כלל,  נוסף  דבר  אינה  היכולת  אור.  להאיר  ית' 

אלא זהו עצמותו ית' ממש.
ונקודת המוסבר בפנים כאן: מכיון שגם בחי' 
וציור  כמציאות  בגילוי  נמשך  שכבר  כפי  האור 
של "אור", באה מיכולת העצמות להאיר, שזהו 
העצמות ממש, שהוא למעלה מהגדרים של "גבול 
ובלי גבול", לכן יכולה להימשך בו מהעצמות גם 
שלימות הגילוי של "אתפריעו כל נהורין", היינו 
שהגילוי הוא באופן של "אתפריעו" - שמתגלים 
מזו,  ויתירה  הנ"ל(,  הא'  )אופן  נהורין"  "כל 
שה"כל נהורין" עצמם הם באופן של "אתפריעו", 

)אופן הב' הנ"ל(.

והגבלה  ממדידה  דלמעלה  באופן  הוא 
ד״אתפריעו״27.

נהורין"  )ד״כל  ההפכים  וחיבור 
העצמות  מצד  דוקא  בא  ו״אתפריעו״( 
)קודם  שהאור  ידוע28  ס״ג(:  )כנ״ל 
ממש,  המאור  בעצמות  כלול  שנתגלה( 
נמצא  שם  אור;  בבחי׳  אי״ז  ששם  רק 
כקדמותו  )וקדמון  העצמות  ביכולת  הוא 
ית׳29(, שנושא הכל וכל יכול, ו״אתפריעו 
כשהאור  גם  ולכן,  נהורין".  כל  מיני׳ 
שקשור  אור(,  )בציור  בגילוי  נמשך 

27( ראה תו"ח שם )עז, סע״ד ואילך( ב' פירושים 
החיצוניות,  גילוי  וגילוי:  פריעה  מלשון  ב״פרעה״ 
פריעה,  של  ענינה  אמיתית  )שזהו  הפנימיות  וגילוי 
השני  לפירוש  )בהמשך  ושם   .)22 הערה  כנ״ל 
בהשתלשלות  שהוא  המכוון  ״עיקר  ב״אתפריעו״(: 
הכלי  בחיצוני'  הפנימי׳  התגלות  שיהי'  העולמות 
דוקא באופן שלא יסתיר הכלי לאור כלל וכמו שהי' 

במ״ת . . וכמו שיהי' לע״ל כו'".
28( המשך תרס״ו ע' קפב ואילך.

29( שם ע' קסט.

באופן  אי״ז  )ומצ״ע  והגבלה  ציור  באיזה 
מהעצמותיג  בו  נמשך  ד״אתפריעו״(, 
שלימות הגילוי ד״כל נהורין", ויתירה מזו 
גופא  נהורין"  ד״כל  והגבלה  שהמדידה 
 היא באופן ד״אתפריעו״, למעלה ממדידה 

והגבלה30.

הכח  יותר  למטה  משתלשל  ומזה 
וגבול )באור  לחיבור ההפכים דבלי גבול 
דאור  החיבור   – יותר  ולמטה  גופא(, 
שגם  וגוף,  דנשמה  החיבור   – עד  וכלי31, 
נשמה בגוף מוגבל יכולה לקבל את האור 
הבלי גבול עד לגילוי ד״פרעה״, ״אתפריעו 
 – מזו  ויתירה  ית׳,  מעצמותו  נהורין"  כל 
שנשמה בגוף תוכל להכנס לשם )״בא אל 

30( משא״כ מצד זה שעצמותו ית׳ הוא מופשט 
ולמעלה מכל גדר מאור ואור, הרי האור אינו מתייחס 
לעצמותו ית׳, והגילוי שלו אינו באופן ד״אתפריעו״ 
בכח  דוקא  שזהו  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 

העצמות.
31( ראה לעיל הערה 27.
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ביאורים

תחילת 
ביאור )חלק 
ב(: הגאולה 
היא התגלות 
והתאחדות 
עצמותו 
יתברך עם בני 
ישראל

יד המטרה והתכלית.
מתנהג טו  הוא  הפרטית  בדירתו  כשהאדם 

כרצונו ללא נימוסים מיותרים, וממילא שם 
הוא בהתפשטות הכי גדולה. על כך אומר כאן, 
שמכ"ש הקב"ה, כיון שהוא בורא העולם ומנהיגו 
ודאי  בו(,  דר  והוא  לו  שייך  שהעולם  רק  )ולא 

שראוי שיהיה בעולם באופן הכי עצמי וגלוי.

זה בישעיה טז  - פסוק  ֵנף עֹוד מֹוֶריָך"  ִיּכַָ "ְוֹלא 
מדבר על הגאולה, ופירושו שהקב"ה יתגלה 
בעולם בתכלית הגילוי, ללא שום כיסוי. כשאדם 
בכנף  לדוגמא,  מתכסה,  הוא  להסתתר  רוצה 

"לא  שהקב"ה  הפסוק,  אומר  כך  ועל  לבושו, 
יכנף", היינו לא יתכסה בשום כנף או לבוש.

בשיחה( יז   37 בהערה  )המצויינים  במדרשים 
למלך  במשל  תורה  מתן  של  ענינו  מבואר 
שגזר גזירה שבני סוריא לא יעלו לרומי ובני רומי 
לא יעלו לסוריא, ויום אחד ביטל את הגזירה. כך 
שעליונים  כזו  בצורה  העולם  את  ברא  הקב"ה 
ותחתונים לא יכולים להתחבר, היינו שהקדושה 
לא יכולה לחדור בגשמיות, ובמתן תורה בטלה 
גזירה זו, וניתן לבני ישראל הכח שעל־ידי התורה 

ומצוות תחדור הקדושה גם בדברים הגשמיים.

פרעה״(, ״אדרין בתר אדרין", בפנימיותו 
ובתוכיותו32 ממש.

הביאור.  של  ראשון  חלק  נסתיים  בזה 
פרעה"  אל  "בא   – התמצית  ובנקודת 
לבוא  למשה  מיוחדת  כח  נתינת  הוא 

ולהתאחד עם עצמותו יתברך.
הביאור:  של  שני  חלק  מתחיל  כעת 
יתברך  עצמותו  עם  משה  פגישת  מדוע 

היא ההקדמה לגאולה.

ה. ביאור הטעם מדוע עשה הקב״ה את 
החידוש ד״בא אל פרעה״, שמשה כנשמה 
ד״אתפריעו  הגילוי  את  לקבל  יוכל  בגוף 
התוכן  ביאור  ע"י  יובן   – נהורין"  כל 
פרעה״  אל  )ש״בא  בכלל  מצרים  דגאולת 

הוא ההקדמה והתחלה לזה, כנ״ל(:

מתן   – היא  מצרים  דגאולת  הכוונהיד 
מיד  למשה  אומר  שהקב״ה  כפי  תורה, 
העם  את  ״בהוציאך  שליחותו:  בתחילת 
ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים 
הזה״33. החידוש דמתן תורה הוא – נתינת 

32( ראה אוה״ת וארא ע' קצו )בפירוש ״בא אל 
פרעה״ דלעו"ז(.

33( שמות ג, יב.

נשמות  לבנ״י  למטה  והמצוות  התורה 
תכלית  את  למלא  שיוכלו  בכדי  בגופים, 
וכוונת בריאת כל העולם: נתאווה הקב״ה 
בתחתונים34,  דירה  יתברך  לו  להיות 
שבמדידה והגבלה והעלם והסתר דנשמה 
העצמות,  גילוי  יהי׳  בתחתונים,  בגוף 
בכל  בגילוי  הנמצא  אדם  כמו  )כביכול( 
)ומכ״ש  הפרטית21  בדירתו  עצמותו 
ומנהיגוטו(,  העולם  בורא  להקב״ה,  בנוגע 
בגאולה  הגילוי  בשלימות  שיתבצע  כפי 
במתן  הי׳  זה  )ומעין  והשלימה  האמיתית 
תורה(, כמ״ש35 ״ולא יכנףטז עוד מוריך״36, 
הוא יהי׳ בדירתו בגלוי בלי שום לבושים, 
)כנף  עליונים  הכי  הלבושים  בלי  אפילו 

העליון(.

היתה  תורה,  מתן  שקודם  וכידוע37, 
ותחתונים,  עליונים  בין  ה״גזירה״יז 
לא  ותחתונים  למטה  ירדו  לא  שעליונים 

ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה   )34
במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל"ו.

35( ישעי' ל, כ.
36( תניא שם )מו, א(.

ג.  פי"ב,  שמו"ר  טו.  וארא  תנחומא  ראה   )37
ועוד.
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ביאורים

מענין 
לעניןיט: 

ביאור טענת 
משה "כבד 

פה וכבד לשון 
אנכי"

שלב יח  היווה  פרעה"  אל  שה"בא   – זה  ענין 
והתחתונים  העליונים  בין  בחיבור  עיקרי 

והמשכת הקדושה למטה, יבואר בסוף סעיף ח.
קודם לכן, כדי להבין יותר את פחדו של משה 
והבאתו אל פרעה על ידי הקב"ה, מקדים בסעיף 
לעסוק  יחזור  ובס"ז  אחר,  בענין  לעסוק  הבא 
כנ"ל  בס"ח  מכן  ולאחר  פרעה",  אל  "בא  בענין 
יחזור ויבאר כיצד הוא שלב עיקרי בהכנה למתן 

תורה.

הכללי יט  בנושא  עוסק  אינו  זה  סעיף  כאמור, 
של השיחה – דברי ה' למשה "בא אל פרעה", 
בין  ודברים  הדין   - יותר  מוקדם  במאורע  אלא 

משה לה' על יכולת הדיבור שלו.
זה, שמשה לא מבין  ונקודת הביאור בפסוק 

בכלי  להתגלות  יכולים  הגדולים  האורות  כיצד 
ונקודה  כך.  לשם  מיוחד  נס  עושה  וה'  הדיבור, 
השיחה,  של  הכללי  לרעיון  ומתקשרת  דומה  זו 
אליו  ית'  עצמותו  של  מהגילוי  חושש  שמשה 
כנשמה בגוף וצריך לזה כח מיוחד מעצמותו ית'.
בהמשך  למדובר  גם  מתקשרת  זו  נקודה 
הריי"צ  לכ"ק אדמו"ר  בנוגע  יב(  )סעיף  השיחה 

שכח הדיבור שלו היה ב"גלות". 

את כ  רבינו  משה  על  להטיל  הקב"ה  כשביקש 
משה  טען  ישראל,  עם  את  לגאול  השליחות 
שאין הוא הראוי לכך, ולכן ביקש "שלח נא ביד 
תשלח", היינו ביד מישהו אחר שראוי, כיון שהוא 

)משה( "כבד פה וכבד לשון".
הפירוש הפשוט בכך הוא שדיבורו של משה 

ביטול  נעשה  תורה  ובמתן  למעלה,  יעלו 
בתחתונים  להמשיך  כח  הנתינת  הגזירה, 
הכי  לדרגות  עד  דעליונים,  הגילוי  את 
כך  ומהות,  דעצמות  עד  באלקות,  נעלות 
יהיה  הגשמי  הזה  בעולם  הגשמי  שהגוף 
שבכל  עד   – יתברך  לו  לדירה  עד  קדוש, 
כולא  וקוב״ה  ש״ישראל  מתגלה  העולם 

חד״38.

ויציאת  מצרים  שבגלות  מובן,  מזה 
העצמות  לגילוי  הכנה  המהוים   – מצרים 
ההקדמה  מודגשת   – תורה  במתן  למטה 
לביטול הגזירה, המעבר ממצב של פירוד 
אחדות  של  למצב  ותחתונים  עליונים  בין 
ביניהם, כהכנה לשלימות האחדות ביניהם 

במתן תורה עצמו.

ויש לומר ששלב עיקרי בזה נפעל ע״י 
ציווי ה׳ למשה ״בא אל פרעה״, כדלקמןיח.

38( ראה זח״ג עג, א.

בהתחלת  מצינו  שעד״ז  ובהקדים,  ו. 
בנ״י  את  להוציא  משה  של  שליחותו 

ממצרים:

״לא39  להקב״ה  משה  טענת  בביאור 
איש דברים אנכי גו׳ כי כבד פה וכבד לשון 
 – תשלח״41  ביד  נא  ״שלח40  ולכן  אנכי״, 
״דיבור  מצרים  שבגלות  בכ״מ42,  מבואר 
משה  טען  ולכן  בגלותא״43,  הוה  )משה( 
הגאולה  להיות  יכולה  לא  ידו  שעל 

למטה44כ.

39( שמות ד, י.
40( שם, יג.

אונקלוס  )תרגום  למשלח״  דכשר  מן  ״ביד   )41
עה״פ(, ״שלח נא ביד אדם מדבר צחות שיהי׳ כשר 

וראוי לשליחות נכבדות כזאת כו'" )רמב"ן שם(.
פה  שם  מי  גו'  ויאמר  ד״ה  ב.  כה,  זח״ב   )42
עה  )ע׳  תרכ״ז  הנ״ל  ד״ה  עה.  ע'  שמות  באוה״ת 

ואילך(. תרנ״ח )ס״ע עו ואילך(.
43( לשון הזהר שם.

44( וראה ד״ה ויאמר גו' מי שם פה תרע״ח )ע׳ 
גילוי  יכול להיות  קלח(, שפליאת משה היתה ״איך 
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ביאורים

תחילת 
ביאור )חלק 
ב(: הגאולה 
היא התגלות 
והתאחדות 
עצמותו 
יתברך עם בני 
ישראל

יד המטרה והתכלית.
מתנהג טו  הוא  הפרטית  בדירתו  כשהאדם 

כרצונו ללא נימוסים מיותרים, וממילא שם 
הוא בהתפשטות הכי גדולה. על כך אומר כאן, 
שמכ"ש הקב"ה, כיון שהוא בורא העולם ומנהיגו 
ודאי  בו(,  דר  והוא  לו  שייך  שהעולם  רק  )ולא 

שראוי שיהיה בעולם באופן הכי עצמי וגלוי.

זה בישעיה טז  - פסוק  ֵנף עֹוד מֹוֶריָך"  ִיּכַָ "ְוֹלא 
מדבר על הגאולה, ופירושו שהקב"ה יתגלה 
בעולם בתכלית הגילוי, ללא שום כיסוי. כשאדם 
בכנף  לדוגמא,  מתכסה,  הוא  להסתתר  רוצה 

"לא  שהקב"ה  הפסוק,  אומר  כך  ועל  לבושו, 
יכנף", היינו לא יתכסה בשום כנף או לבוש.

בשיחה( יז   37 בהערה  )המצויינים  במדרשים 
למלך  במשל  תורה  מתן  של  ענינו  מבואר 
שגזר גזירה שבני סוריא לא יעלו לרומי ובני רומי 
לא יעלו לסוריא, ויום אחד ביטל את הגזירה. כך 
שעליונים  כזו  בצורה  העולם  את  ברא  הקב"ה 
ותחתונים לא יכולים להתחבר, היינו שהקדושה 
לא יכולה לחדור בגשמיות, ובמתן תורה בטלה 
גזירה זו, וניתן לבני ישראל הכח שעל־ידי התורה 

ומצוות תחדור הקדושה גם בדברים הגשמיים.

פרעה״(, ״אדרין בתר אדרין", בפנימיותו 
ובתוכיותו32 ממש.

הביאור.  של  ראשון  חלק  נסתיים  בזה 
פרעה"  אל  "בא   – התמצית  ובנקודת 
לבוא  למשה  מיוחדת  כח  נתינת  הוא 

ולהתאחד עם עצמותו יתברך.
הביאור:  של  שני  חלק  מתחיל  כעת 
יתברך  עצמותו  עם  משה  פגישת  מדוע 

היא ההקדמה לגאולה.

ה. ביאור הטעם מדוע עשה הקב״ה את 
החידוש ד״בא אל פרעה״, שמשה כנשמה 
ד״אתפריעו  הגילוי  את  לקבל  יוכל  בגוף 
התוכן  ביאור  ע"י  יובן   – נהורין"  כל 
פרעה״  אל  )ש״בא  בכלל  מצרים  דגאולת 

הוא ההקדמה והתחלה לזה, כנ״ל(:

מתן   – היא  מצרים  דגאולת  הכוונהיד 
מיד  למשה  אומר  שהקב״ה  כפי  תורה, 
העם  את  ״בהוציאך  שליחותו:  בתחילת 
ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים 
הזה״33. החידוש דמתן תורה הוא – נתינת 

32( ראה אוה״ת וארא ע' קצו )בפירוש ״בא אל 
פרעה״ דלעו"ז(.

33( שמות ג, יב.

נשמות  לבנ״י  למטה  והמצוות  התורה 
תכלית  את  למלא  שיוכלו  בכדי  בגופים, 
וכוונת בריאת כל העולם: נתאווה הקב״ה 
בתחתונים34,  דירה  יתברך  לו  להיות 
שבמדידה והגבלה והעלם והסתר דנשמה 
העצמות,  גילוי  יהי׳  בתחתונים,  בגוף 
בכל  בגילוי  הנמצא  אדם  כמו  )כביכול( 
)ומכ״ש  הפרטית21  בדירתו  עצמותו 
ומנהיגוטו(,  העולם  בורא  להקב״ה,  בנוגע 
בגאולה  הגילוי  בשלימות  שיתבצע  כפי 
במתן  הי׳  זה  )ומעין  והשלימה  האמיתית 
תורה(, כמ״ש35 ״ולא יכנףטז עוד מוריך״36, 
הוא יהי׳ בדירתו בגלוי בלי שום לבושים, 
)כנף  עליונים  הכי  הלבושים  בלי  אפילו 

העליון(.

היתה  תורה,  מתן  שקודם  וכידוע37, 
ותחתונים,  עליונים  בין  ה״גזירה״יז 
לא  ותחתונים  למטה  ירדו  לא  שעליונים 

ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה   )34
במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל"ו.

35( ישעי' ל, כ.
36( תניא שם )מו, א(.

ג.  פי"ב,  שמו"ר  טו.  וארא  תנחומא  ראה   )37
ועוד.
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ביאורים

מענין 
לעניןיט: 

ביאור טענת 
משה "כבד 

פה וכבד לשון 
אנכי"

שלב יח  היווה  פרעה"  אל  שה"בא   – זה  ענין 
והתחתונים  העליונים  בין  בחיבור  עיקרי 

והמשכת הקדושה למטה, יבואר בסוף סעיף ח.
קודם לכן, כדי להבין יותר את פחדו של משה 
והבאתו אל פרעה על ידי הקב"ה, מקדים בסעיף 
לעסוק  יחזור  ובס"ז  אחר,  בענין  לעסוק  הבא 
כנ"ל  בס"ח  מכן  ולאחר  פרעה",  אל  "בא  בענין 
יחזור ויבאר כיצד הוא שלב עיקרי בהכנה למתן 

תורה.

הכללי יט  בנושא  עוסק  אינו  זה  סעיף  כאמור, 
של השיחה – דברי ה' למשה "בא אל פרעה", 
בין  ודברים  הדין   - יותר  מוקדם  במאורע  אלא 

משה לה' על יכולת הדיבור שלו.
זה, שמשה לא מבין  ונקודת הביאור בפסוק 

בכלי  להתגלות  יכולים  הגדולים  האורות  כיצד 
ונקודה  כך.  לשם  מיוחד  נס  עושה  וה'  הדיבור, 
השיחה,  של  הכללי  לרעיון  ומתקשרת  דומה  זו 
אליו  ית'  עצמותו  של  מהגילוי  חושש  שמשה 
כנשמה בגוף וצריך לזה כח מיוחד מעצמותו ית'.
בהמשך  למדובר  גם  מתקשרת  זו  נקודה 
הריי"צ  לכ"ק אדמו"ר  בנוגע  יב(  )סעיף  השיחה 

שכח הדיבור שלו היה ב"גלות". 

את כ  רבינו  משה  על  להטיל  הקב"ה  כשביקש 
משה  טען  ישראל,  עם  את  לגאול  השליחות 
שאין הוא הראוי לכך, ולכן ביקש "שלח נא ביד 
תשלח", היינו ביד מישהו אחר שראוי, כיון שהוא 

)משה( "כבד פה וכבד לשון".
הפירוש הפשוט בכך הוא שדיבורו של משה 

ביטול  נעשה  תורה  ובמתן  למעלה,  יעלו 
בתחתונים  להמשיך  כח  הנתינת  הגזירה, 
הכי  לדרגות  עד  דעליונים,  הגילוי  את 
כך  ומהות,  דעצמות  עד  באלקות,  נעלות 
יהיה  הגשמי  הזה  בעולם  הגשמי  שהגוף 
שבכל  עד   – יתברך  לו  לדירה  עד  קדוש, 
כולא  וקוב״ה  ש״ישראל  מתגלה  העולם 

חד״38.

ויציאת  מצרים  שבגלות  מובן,  מזה 
העצמות  לגילוי  הכנה  המהוים   – מצרים 
ההקדמה  מודגשת   – תורה  במתן  למטה 
לביטול הגזירה, המעבר ממצב של פירוד 
אחדות  של  למצב  ותחתונים  עליונים  בין 
ביניהם, כהכנה לשלימות האחדות ביניהם 

במתן תורה עצמו.

ויש לומר ששלב עיקרי בזה נפעל ע״י 
ציווי ה׳ למשה ״בא אל פרעה״, כדלקמןיח.

38( ראה זח״ג עג, א.

בהתחלת  מצינו  שעד״ז  ובהקדים,  ו. 
בנ״י  את  להוציא  משה  של  שליחותו 

ממצרים:

״לא39  להקב״ה  משה  טענת  בביאור 
איש דברים אנכי גו׳ כי כבד פה וכבד לשון 
 – תשלח״41  ביד  נא  ״שלח40  ולכן  אנכי״, 
״דיבור  מצרים  שבגלות  בכ״מ42,  מבואר 
משה  טען  ולכן  בגלותא״43,  הוה  )משה( 
הגאולה  להיות  יכולה  לא  ידו  שעל 

למטה44כ.

39( שמות ד, י.
40( שם, יג.

אונקלוס  )תרגום  למשלח״  דכשר  מן  ״ביד   )41
עה״פ(, ״שלח נא ביד אדם מדבר צחות שיהי׳ כשר 

וראוי לשליחות נכבדות כזאת כו'" )רמב"ן שם(.
פה  שם  מי  גו'  ויאמר  ד״ה  ב.  כה,  זח״ב   )42
עה  )ע׳  תרכ״ז  הנ״ל  ד״ה  עה.  ע'  שמות  באוה״ת 

ואילך(. תרנ״ח )ס״ע עו ואילך(.
43( לשון הזהר שם.

44( וראה ד״ה ויאמר גו' מי שם פה תרע״ח )ע׳ 
גילוי  יכול להיות  קלח(, שפליאת משה היתה ״איך 
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ביאורים

ביאור תשובת 
ה' "מי שם 
פה לאדם"

היה יוצא באופן לא מובן. אך כאן בשיחה מביא 
את ביאור החסידות במשמעות הפנימית של ענין 
זה: שורשם של אותיות הדיבור הוא בכתר עליון 
באים  הם  דאצילות  מלכות  ועל־ידי  דאצילות, 
אצל  אך  )בי"ע(.  התחתונים  לעולמות  ונמשכים 
משה אותיות הדיבור לא ירדו לדיבור בפה, ולפי 
המשמעות הפנימית בזה, חשב משה שעל ידו לא 
יכולה להיות הגאולה - המשכת הגילויים בעולם.

מכדי כא  נעלית  משה  של  שדרגתו  היינו, 
אפילו  הדיבור,  בכלי  בהתגלות  להתלבש 

בדיבור של דברי תורה )שבכתב ושבעל־פה(.

לפי אחד הפירושים, באמירתו "שלח נא ביד כב 
ישלח  שהקב"ה  היתה  משה  כוונת  תשלח" 
את משיח, הגואל האחרון, לגאול את ישראל גם 

בגאולת מצרים.

כדי שתהיה התגלות אור אלוקי, צריך שיהיה כג 
יתגלה. האור  שבו  האור,  את  המכיל   כלי 

האורות  בו  ה'תוהו'  עולם  על  מדובר  בקבלה 
כך  אותם,  להכיל  יכולים  אינם  והכלים  מרובים 
מכך  נפלו  וכתוצאה  הכלים',  'שבירת  שנעשית 
ניצוצות מהאור האלוקי לרשות הקליפות. בעולם 
ובכוחם  מרובים  הכלים  זאת,  לעומת  ה'תיקון' 

להכיל את האור, אלא שהאורות מועטים.
התוהו,  מעולם  הוא  רבינו  משה  של  שורשו 
היה למעלה מהתגלות בכלים,  ולכן מצד עצמו 
וכמבואר בשיחה, זהו מצד גודל מעלתו – ריבוי 
כיון  לשון,  וכבד  פה  כבד  היה  ולכן  האורות. 
שהאורות אצלו היו גדולים מכדי להתלבש בכלי 
הפה. ולכן חשב כנ"ל שהוא לא יכול לפעול את 
הגאולה למטה, אלא רק משיח, ששורשו מעולם 
התיקון, שענינו שכל האורות מתלבשים בכלים 

ומתגלים למטה.

שיוכלו להלביש ולגלות למטה את האורות כד 
העליונים.

מעלת  בגלל  ה״ז  הענינים  ובשרש 
שלמעלה  בדרגא  הוא  שמצ״ע  משה, 
מהגילוי  אפילו  למעלה  בדיבור,  מגילוי 
דתורה שבכתב ותושבע״פ למטה ]״כבדכא 
לשון  וכבד  פה  דבעל  באורייתא  פה 
״כבד  הי׳  משה46  שבכתב״45[,  באורייתא 
האורות  היו  ששם  מתהו  ״שרשו  כי  פה״ 
גדולים ולא היו יכולים להתלבש בכלים, 
וזהו ענין כבד פה שלא הי׳ יכול להשפיע 
אמר  ולכן  הפה״47,  כלי  לתוך  שכלו  אור 
צדקנוכב(,  )משיח  תשלח״  ביד  נא  ״שלח 

הקשה  הקליפה  ראה  וגם  מטה,  למטה  עד  אוא״ס 
זה  ד״ה  וראה  כו'״.  ביותר  ומעכב  שמונע  דמצרים 

תרל״ד )ע' קכ(. תשי״ט.
45( זח״ג כח, רע״א. וראה מקומות שבהערה 42.

46( בהבא לקמן – ראה תו"א וארא ד״ה ויאמר 
גו' מי שם פה )נא, ד ואילך(. תו"ח שם )נט, א ואילך(.

47( ל' התו״א שם, ב.

בו  התקון״47,  מעולם  שהוא  מי  ״דהיינו 
הכלים מרובים להכיל האורותכג.

וע״ז ענה לו הקב״ה ״מי שם פה לאדם 
גו׳ הלא אנכי הוי׳ גו׳ ואנכי אהי׳ עם פיך 
והוריתיך אשר תדבר״48: מצד עצמותו ית׳ 
הפה  לכלי  המקור  )והוא  יכול  כל  שהוא 
דתהו(,  מרובים  והאורות  התיקון  דעולם 
הוא יכול לפעול שגם בגלות מצרים, וגם 
מגילוי  למעלה  הוא  )שמצ״ע  משה  אצל 
בכלים(, יהי׳ הגילוי בדיבור בפה, ״ואנכי 
שרשך  שמצד  אף  ״פי׳,  פיך״,  עם  אהי׳ 
מתהו אין לך כלים כאלוכד אבל אנכי הוי׳ 
עולם  ואת  דתקון  הכלים  את  שעשיתי 
התהו אני יכול להפך הדבר להתערב בחי׳ 
דשניהם,  המעלות  היינו  יחד  ותקון  תהו 
שיהיו האורות מרובים כמו בתהו כו׳ וגם 

48( שמות ד, יא-יב.
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ביאורים

חזרה 
לעניננו: 

התאחדות 
משה עם 
עצמותו 

יתברך, היא 
היא תמצית 

ה"דירה 
בתחתונים"

משה כה  של  המרובים  האורות  גם  ובמילא 
יתגלו וירדו למטה.

פרעה, כו  לפני  בעומדו  שבפועל,  אף  כלומר, 
באופן  זה  היה  ברור,  משה  של  דיבורו  היה 
של נס חדש בכל פעם, ולא שמשה התרפא. ורק 
במתן תורה התרפא לגמרי, על ידי גילוי העצמות 

שהיה אז, כפי שממשיך ומבאר בפנים.

בשלימות, כז  העצמות  גילוי  הדברים:  כוונת 
גילוי  שלימות  את  להביא  שיכול  באופן 
יתרפא(,  שמשה  )היינו,  בעולם  למטה  הדיבור 
למתן־ להגיע  כדי  אך  במתן־תורה.  דוקא  היה 
קליפת  שבירת  קודם  שתהיה  צריך  היה  תורה, 
מצרים. ועל כך כותב כאן: "שלכן בכוחו לפעול 

שתהיה  זו  ששלימות  כלומר,  מצרים",  יציאת 
לכך  הסיבה  היא  דמתן־תורה,  הגילוי  על־ידי 
קליפת  את  ולבטל  לשבור  הכח  למשה  שניתן 
נס(  בדרך  דיבורו  גילוי  שהיה  )על־ידי  מצרים 
מתן  של  הגילוי  להיות  יוכל  שעל־ידי־זה  כדי   -
בשלימות  הדיבור  גילוי  את  הביא  )שאכן  תורה 

ובקביעות, היינו שמשה התרפא לגמרי, כנ"ל(.

כאן חוזר לענין שהפסיק בו בסיום סעיף ה - כח 
קבלת משה את הגילויים הנעלים של פרעה 
דקדושה. וכעת מתבאר יותר ע"פ הביאור בסעיף 
מגילוי  למעלה  הינו  עצמו  מצד  שמשה  הקודם 
כל  אצלו  בכחו של הקב"ה מתגלים  אך  בכלים, 

האורות בכלים.

בחי׳ המעלה דתקון שיהיו הכלים מרובים 
מאד״49כה.

אהי׳  ״ואנכי   – במצרים   – שאז  אלא 
שבשעה   – נסכו  בדרך  גילוי  הי׳  פיך״  עם 
דבריו  ״יהיו  פרעה  עם  דיבר  שמשה 
נכונים״50 ]ונוסף לכך גם ״אהרן אחיך יהי׳ 
נביאך״51, ״ודברת אליו ושמת את הדברים 
בפיו גו׳״52, ״הוא יהי׳ לך לפה״53 – בכדי 
בדרך  גם  בשלימות,  יתגלה  שהדיבור 
הטבע[. אבל הוא לא התרפא אז54, שלכן 
לאח״ז אמר משה ״אני ערל שפתים״55. וזה 

49( תו"א שם נב, סע״ב-ג. וראה תו"ח שם בסופו 
יכול לעשות מתהו  כל  כי  כו'  אנכי  א(: ״הלא  )סח, 
תיקון ומתיקון תהו . . יכול לעשות ג״כ היפך האור 
אין  בבחי׳  היש  להיות  ויכול   .  . לאור  והכלי  לכלי 

והאין בבחי׳ יש כו'״.
50( שמו״ר פ"ג, טו. הובא באוה״ת שבהערה 42.

51( וארא ז, א.
52( שמות שם, טו.

53( שם, טז.
ד,  שמות  רמב״ן  שם.  זח״ב  רפ״א.  דב״ר   )54

יו״ד. וראה גם שמו״ר שם.
55( וארא ו, יב. ל.

נפעל ע״י הגילוי ד״אנכי )אהי׳ עם פיך(״ 
הדברות56(,  עשרת  )התחלת  תורה  דמתן 
)״אף  מצרים  יציאת  לפעול  בכחו  שלכן 
בכדי  ״רק  גלות״(,  בבחי׳  הוא  שהדיבור 
בכללות  לגמרי  הדיבור  גילוי  שיהי׳ 
ע״י  מצרים״  קליפת  שבירת  צ״ל  העולם 
וזה מביא לאח״ז  ״אנכי אהי׳ עם פיך״57, 
– את גילוי הדיבור במתן תורה, ״אנכי ה׳ 

אלקיך״56, שאז58 משה התרפא לגמרי57כז.

אל  ד״בא  הענין  ג״כ  יובן  עפ״ז  ז. 
דחיל  ש״משה  זה  בגלל  דקדושה  פרעה״ 

מיני׳״כח:

משה מצד דרגתו הוא )מצ״ע( – ״כבד 
האורות  ריבוי  )בגלל  לשון״  וכבד  פה 
איך  חשש   – מכלים(  שלמעלה  הגדולים 
הגדולים  האורות  את  לקבל  הכלים  יוכלו 
החידוש  וזהו  נהורין";  כל  ד״אתפריעו 
בציווי הקב״ה אליו ״בא אל פרעה״, ״עייל 

56( יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.
57( סד״ה מי שם פה תרנ״ח )ע׳ פז(.

58( דב״ר וזהר שבהערה 54.



שער ראשון - מקום המקדש גופי' דלעתיד • 45 17ש"פ בא ה'תשנ"ב

ביאורים

ביאור תשובת 
ה' "מי שם 
פה לאדם"

היה יוצא באופן לא מובן. אך כאן בשיחה מביא 
את ביאור החסידות במשמעות הפנימית של ענין 
זה: שורשם של אותיות הדיבור הוא בכתר עליון 
באים  הם  דאצילות  מלכות  ועל־ידי  דאצילות, 
אצל  אך  )בי"ע(.  התחתונים  לעולמות  ונמשכים 
משה אותיות הדיבור לא ירדו לדיבור בפה, ולפי 
המשמעות הפנימית בזה, חשב משה שעל ידו לא 
יכולה להיות הגאולה - המשכת הגילויים בעולם.

מכדי כא  נעלית  משה  של  שדרגתו  היינו, 
אפילו  הדיבור,  בכלי  בהתגלות  להתלבש 

בדיבור של דברי תורה )שבכתב ושבעל־פה(.

לפי אחד הפירושים, באמירתו "שלח נא ביד כב 
ישלח  שהקב"ה  היתה  משה  כוונת  תשלח" 
את משיח, הגואל האחרון, לגאול את ישראל גם 

בגאולת מצרים.

כדי שתהיה התגלות אור אלוקי, צריך שיהיה כג 
יתגלה. האור  שבו  האור,  את  המכיל   כלי 

האורות  בו  ה'תוהו'  עולם  על  מדובר  בקבלה 
כך  אותם,  להכיל  יכולים  אינם  והכלים  מרובים 
מכך  נפלו  וכתוצאה  הכלים',  'שבירת  שנעשית 
ניצוצות מהאור האלוקי לרשות הקליפות. בעולם 
ובכוחם  מרובים  הכלים  זאת,  לעומת  ה'תיקון' 

להכיל את האור, אלא שהאורות מועטים.
התוהו,  מעולם  הוא  רבינו  משה  של  שורשו 
היה למעלה מהתגלות בכלים,  ולכן מצד עצמו 
וכמבואר בשיחה, זהו מצד גודל מעלתו – ריבוי 
כיון  לשון,  וכבד  פה  כבד  היה  ולכן  האורות. 
שהאורות אצלו היו גדולים מכדי להתלבש בכלי 
הפה. ולכן חשב כנ"ל שהוא לא יכול לפעול את 
הגאולה למטה, אלא רק משיח, ששורשו מעולם 
התיקון, שענינו שכל האורות מתלבשים בכלים 

ומתגלים למטה.

שיוכלו להלביש ולגלות למטה את האורות כד 
העליונים.

מעלת  בגלל  ה״ז  הענינים  ובשרש 
שלמעלה  בדרגא  הוא  שמצ״ע  משה, 
מהגילוי  אפילו  למעלה  בדיבור,  מגילוי 
דתורה שבכתב ותושבע״פ למטה ]״כבדכא 
לשון  וכבד  פה  דבעל  באורייתא  פה 
״כבד  הי׳  משה46  שבכתב״45[,  באורייתא 
האורות  היו  ששם  מתהו  ״שרשו  כי  פה״ 
גדולים ולא היו יכולים להתלבש בכלים, 
וזהו ענין כבד פה שלא הי׳ יכול להשפיע 
אמר  ולכן  הפה״47,  כלי  לתוך  שכלו  אור 
צדקנוכב(,  )משיח  תשלח״  ביד  נא  ״שלח 

הקשה  הקליפה  ראה  וגם  מטה,  למטה  עד  אוא״ס 
זה  ד״ה  וראה  כו'״.  ביותר  ומעכב  שמונע  דמצרים 

תרל״ד )ע' קכ(. תשי״ט.
45( זח״ג כח, רע״א. וראה מקומות שבהערה 42.
46( בהבא לקמן – ראה תו"א וארא ד״ה ויאמר 
גו' מי שם פה )נא, ד ואילך(. תו"ח שם )נט, א ואילך(.

47( ל' התו״א שם, ב.

בו  התקון״47,  מעולם  שהוא  מי  ״דהיינו 
הכלים מרובים להכיל האורותכג.

וע״ז ענה לו הקב״ה ״מי שם פה לאדם 
גו׳ הלא אנכי הוי׳ גו׳ ואנכי אהי׳ עם פיך 
והוריתיך אשר תדבר״48: מצד עצמותו ית׳ 
הפה  לכלי  המקור  )והוא  יכול  כל  שהוא 
דתהו(,  מרובים  והאורות  התיקון  דעולם 
הוא יכול לפעול שגם בגלות מצרים, וגם 
מגילוי  למעלה  הוא  )שמצ״ע  משה  אצל 
בכלים(, יהי׳ הגילוי בדיבור בפה, ״ואנכי 
שרשך  שמצד  אף  ״פי׳,  פיך״,  עם  אהי׳ 
מתהו אין לך כלים כאלוכד אבל אנכי הוי׳ 
עולם  ואת  דתקון  הכלים  את  שעשיתי 
התהו אני יכול להפך הדבר להתערב בחי׳ 
דשניהם,  המעלות  היינו  יחד  ותקון  תהו 
שיהיו האורות מרובים כמו בתהו כו׳ וגם 

48( שמות ד, יא-יב.
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ביאורים

חזרה 
לעניננו: 

התאחדות 
משה עם 
עצמותו 

יתברך, היא 
היא תמצית 

ה"דירה 
בתחתונים"

משה כה  של  המרובים  האורות  גם  ובמילא 
יתגלו וירדו למטה.

פרעה, כו  לפני  בעומדו  שבפועל,  אף  כלומר, 
באופן  זה  היה  ברור,  משה  של  דיבורו  היה 
של נס חדש בכל פעם, ולא שמשה התרפא. ורק 
במתן תורה התרפא לגמרי, על ידי גילוי העצמות 

שהיה אז, כפי שממשיך ומבאר בפנים.

בשלימות, כז  העצמות  גילוי  הדברים:  כוונת 
גילוי  שלימות  את  להביא  שיכול  באופן 
יתרפא(,  שמשה  )היינו,  בעולם  למטה  הדיבור 
למתן־ להגיע  כדי  אך  במתן־תורה.  דוקא  היה 
קליפת  שבירת  קודם  שתהיה  צריך  היה  תורה, 
מצרים. ועל כך כותב כאן: "שלכן בכוחו לפעול 

שתהיה  זו  ששלימות  כלומר,  מצרים",  יציאת 
לכך  הסיבה  היא  דמתן־תורה,  הגילוי  על־ידי 
קליפת  את  ולבטל  לשבור  הכח  למשה  שניתן 
נס(  בדרך  דיבורו  גילוי  שהיה  )על־ידי  מצרים 
מתן  של  הגילוי  להיות  יוכל  שעל־ידי־זה  כדי   -
בשלימות  הדיבור  גילוי  את  הביא  )שאכן  תורה 

ובקביעות, היינו שמשה התרפא לגמרי, כנ"ל(.

כאן חוזר לענין שהפסיק בו בסיום סעיף ה - כח 
קבלת משה את הגילויים הנעלים של פרעה 
דקדושה. וכעת מתבאר יותר ע"פ הביאור בסעיף 
מגילוי  למעלה  הינו  עצמו  מצד  שמשה  הקודם 
כל  אצלו  בכחו של הקב"ה מתגלים  אך  בכלים, 

האורות בכלים.

בחי׳ המעלה דתקון שיהיו הכלים מרובים 
מאד״49כה.

אהי׳  ״ואנכי   – במצרים   – שאז  אלא 
שבשעה   – נסכו  בדרך  גילוי  הי׳  פיך״  עם 
דבריו  ״יהיו  פרעה  עם  דיבר  שמשה 
נכונים״50 ]ונוסף לכך גם ״אהרן אחיך יהי׳ 
נביאך״51, ״ודברת אליו ושמת את הדברים 
בפיו גו׳״52, ״הוא יהי׳ לך לפה״53 – בכדי 
בדרך  גם  בשלימות,  יתגלה  שהדיבור 
הטבע[. אבל הוא לא התרפא אז54, שלכן 
לאח״ז אמר משה ״אני ערל שפתים״55. וזה 

49( תו"א שם נב, סע״ב-ג. וראה תו"ח שם בסופו 
יכול לעשות מתהו  כל  כי  כו'  אנכי  א(: ״הלא  )סח, 
תיקון ומתיקון תהו . . יכול לעשות ג״כ היפך האור 
אין  בבחי׳  היש  להיות  ויכול   .  . לאור  והכלי  לכלי 

והאין בבחי׳ יש כו'״.
50( שמו״ר פ"ג, טו. הובא באוה״ת שבהערה 42.

51( וארא ז, א.
52( שמות שם, טו.

53( שם, טז.
ד,  שמות  רמב״ן  שם.  זח״ב  רפ״א.  דב״ר   )54

יו״ד. וראה גם שמו״ר שם.
55( וארא ו, יב. ל.

נפעל ע״י הגילוי ד״אנכי )אהי׳ עם פיך(״ 
הדברות56(,  עשרת  )התחלת  תורה  דמתן 
)״אף  מצרים  יציאת  לפעול  בכחו  שלכן 
בכדי  ״רק  גלות״(,  בבחי׳  הוא  שהדיבור 
בכללות  לגמרי  הדיבור  גילוי  שיהי׳ 
ע״י  מצרים״  קליפת  שבירת  צ״ל  העולם 
וזה מביא לאח״ז  ״אנכי אהי׳ עם פיך״57, 
– את גילוי הדיבור במתן תורה, ״אנכי ה׳ 

אלקיך״56, שאז58 משה התרפא לגמרי57כז.

אל  ד״בא  הענין  ג״כ  יובן  עפ״ז  ז. 
דחיל  ש״משה  זה  בגלל  דקדושה  פרעה״ 

מיני׳״כח:

משה מצד דרגתו הוא )מצ״ע( – ״כבד 
האורות  ריבוי  )בגלל  לשון״  וכבד  פה 
איך  חשש   – מכלים(  שלמעלה  הגדולים 
הגדולים  האורות  את  לקבל  הכלים  יוכלו 
החידוש  וזהו  נהורין";  כל  ד״אתפריעו 
בציווי הקב״ה אליו ״בא אל פרעה״, ״עייל 

56( יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.
57( סד״ה מי שם פה תרנ״ח )ע׳ פז(.

58( דב״ר וזהר שבהערה 54.
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ביאורים

המשך 
ביאור: 

התאחדות 
משה עם 

 עצמותו ית'
היא ההכנה 
המתאימה 

לגאולה

את כט  פתח  בה  היסוד  להנחת  חוזר  כאן 
הכנה  הוא  פרעה"  אל  ש"בא   - השיחה 
והקדמה לגאולה, ולא רק לגאולת מצרים, אלא 
בסעיף  הביאור  נקודת  השלימה.  לגאולה  גם 
מצרים  גאולת  )הן  הגאולה  של  תוכנה  זה: 
כמבואר  השלימה,  הגאולה  והן  תורה,  ומתן 
בעולם  למטה,  אלוקות  גילוי  הוא  בפנים( 
גדול,  חידוש  שזהו  וכיון  הגשמי.  ובגוף  הגשמי 

לקבל  יכול  אינו  עצמו  מצד  גשמי  שגוף  מאחר 
לזה  ההכנה  נעשתה  הנעלים,  הגילויים  את 
הקב"ה  של  שבכוחו  פרעה",  אל  "בא  על־ידי 
נעלים,  הכי  הגילויים  את  רבינו  משה  מקבל 
זה  גילוי  לקבל  הכח  יהודי  לכל  נמשך   וממנו 

בגאולה השלימה.

כהנים", ל  ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  הפסוק  על 
היו  ישראל  זכו  שאילו  המפרשים  מבארים 

לי׳ קב״ה אדרין בתר אדרין": בזה נתן לו 
הקב״ה את הכח – כח העצמות – שהכלים 
בפנימיות  לקבל  יוכלו  בגוף  דנשמה 
ית׳,  דעצמותו  הנעלים  הגילויים  כל  את 

״דאתפריעו ואתגליין מיני׳ כל נהורין״59.

התכלית  זוהי  כי  הוא,  ע״ז  והטעם 
והשלימות של כל סדר ההשתלשלות, של 
״אתפריעו  פרעה,  לבחי׳  עד  האורות,  כל 
״נתאווה הקב״ה להיות  כי  נהורין" –  כל 
שבמדידה  בתחתונים״,  דירה  יתברך  לו 
יהי׳  בתחתונים,  בגוף  דנשמה  והגבלה 
אל  ה׳  ״ויאמר  הי׳  ולכן  העצמות.  גילוי 
משה בא אל פרעה״, שבהיותו נשמה בגוף 
הוא נכנס אל פרעה דקדושה ומקבל וקולט 
את כל הגילויים הכי נעלים מעצמותו ית׳, 
נהורין  כל  מיני׳  ואתגליין  ש״אתפריעו 

כו'".

נשמע  ב״והקל  הפירוש  שזהו  לומר,  ויש   )59
בית פרעה״, כמבואר בזהר שם )בהמשך לזה ש״בית 
כל  מיני'  ואתגליין  דאתפריעו  ״ביתא  הוא  פרעה״ 
וכל  נהורין  כל  אפיק  קב״ה  ״ובג״כ  כו'״(,  נהורין 
בלא  קל  דאקרי  קול  לההוא  לאנהרא  בגין  בוצינין 
וא"ו" – שהגילוי דפרעה )שענינו קול ודיבור – ראה 
בדרגת  גם  מאיר  ב(  תתרצד,  ו׳(  )כרך  וישב  אוה״ת 
משה שהוא ״כבד פה וכבד לשון )״קל בלא וא״ו״(, 
לעשותו קול )בוא״ו(, שהאור בא בגילוי בכלי הפה.

אל  ״בא  מדוע  ג״כ  יובן  עפ״ז  ח. 
פרעה״ הוא הקדמה והתחלת הגאולהכט,

״בא  שע״י  הפשוט,  לפירוש  ]נוסף 
ושבירת  ביטול  נעשה  דלעו״ז  פרעה״  אל 
בארמון  בתקפו  שהוא  כפי  פרעה  קליפת 
ישנו   – הגאולה  התחלת  שזוהי  המלך60, 

בזה ענין עיקרי[:

 – היא  מצרים  דגאולת  השלימות 
להביא את מתן תורה )למלאות את הכוונה 
העצמות  גילוי   )– בתחתונים  דדירה 
בגופים,  נשמות  לבנ״י  למטה  )״אנכי״( 
נשמה בריאה בגוף בריא ]כידוע61 שבמ״ת 
כנ״ל(.  משה,  )כולל  בנ״י  כל  התרפאו 
הקב״ה  באמירת  גם  מרומז  שזה  וי״ל 
לבנ״י קודם מ״ת ״ואתם תהיו לי ממלכת 
שהם  כפי  שגם  קדוש״62,  וגוי  כהנים 
״קדוש״  הם  הגשמי,  הזה  בעולם  ״גוי״ 
״כהנים   – כהנים״  ״ממלכת  לדרגת  ועד 
גדולים״63ל, שכהן גדול צריך להיות שלם 

60( ראה בארוכה ד״ה בא העת״ר )המשך תער״ב 
ח״ב ע' תתמא(. תש״ד )ע' 127(. סה״ש תנש״א ח״א 

ע' 274 ואילך. וש"נ.
גם  וראה  רפ״ז.  במדב״ר  ח.  יתרו  תנחומא   )61

מכילתא )הובא בפרש״י( עה״פ יתרו כ, טו. ובכ"מ.
62( יתרו יט, ו.

בראשית  אגדת  וראה  עה״פ.  בעה״ט   )63
פע"ט]פ[.

דבר מלכות עם ביאורים20

ביאורים

המשך 
ביאור: הכח 
ל"אתפריעו 
כל נהורין" 

בתורה 
 ומצוות של

כל יהודי

מישראל  אחד  בכל  ואכן  גדולים,  כהנים  כולם 
ישנה מעלת קדושה זו, ולעתיד לבוא זה יתגלה.

היינו כאופן הב' המבואר בסעיף ד, שבתוך לא 
מתגלה  העולם,  של  המוגבלת  המציאות 
העצמות שלמעלה מכל מדידה והגבלה. כלומר, 

הם  בציורם,  שהם  כפי  עצמם,  נהורין"  שה"כל 
באופן ד"אתפריעו". וראה הערות יב־יג.

בתורה  גם  כיצד  ומבאר  בשיחה  וממשיך 
והגבלה  שבמדידה  זו,  נקודה  רואים  ומצוות 
שלהן עצמן ניכר שהן למעלה ממדידה והגבלה.

ואפילו בלבושיו  והן בממונו64,  בגופו  הן 
שבנ״י  שכפי  ולתפארת״66[,  ״לכבוד65   –
נמצאים כנשמות בגופים הם ״כולא חד״ 

עם הקב״ה.

החיבור   – בעולם  גם  נמשך  ועד״ז 
עד  במ״ת,  שנפעל  ותחתונים  דעליונים 

לגילוי העצמות בתחתונים.

)שנברא  גדול  חידוש  שזהו  והיות 
נשמה בגוף מוגבל התאחד עם בלי גבול, 
על  התפלא  שמשה  כפי  להעצמות(,  עד 
כך ו״דחיל מיני׳״ – לכן, כהכנה והקדמה 
אל  בא  משה  אל  ה׳  ״ויאמר  הי׳  לזה 
פרעה״, שבהיותו נשמה בגוף )משה(, כפי 
שנמצא במדידה והגבלה ובמצב שיכולה 
הוא  דלעו״ז(,  פרעה  )בגלל  סכנה  להיות 
ומקבל  דקדושה  לפרעה  בפנימיות  נכנס 
ית׳,  מעצמותו  נעלים  הכי  הגילויים  את 
נהורין  כל  מיני׳  ואתגליין  ש״אתפריעו 

כו'"67.

כלי  הל'  רמב״ם  וש״נ.  א.  יח,  יומא  ראה   )64
המקדש רפ״ה.

65( תצוה כח, ב.
״כבוד״  הספירות,  שבדרגת  לומר,  ויש   )66
ו״תפארת״ )מלכות ותפארת, הכוללות כל הספירות( 
הם ע״ד בלי גבול וגבול, כידוע שתפארת )ז״א( הוא 
״קצה אוא"ס", ומלכות )שרגלי' יורדות( הוא מקור 
לעולמות בי״ע )תו״א תרומה פא, א(. ובבגדי כהונה 

שהם ״לכבוד ולתפארת״ נעשה חיבור שניהם יחד.
67( וי"ל שמזה נמשך הכח גם ל״בא אל פרעה״ 

ועי״ז שכן הי׳ אצל משה, מזה נמשך 
הכח לכל בנ״י, שיוכלו לקבל את הגילוי 
דמתן תורה, כשנפעל החיבור דגבול ובלי 
מצוה  ד״נר  נהורין״  כל  ״אתפריעו  גבול, 
הם  )גבול(  נהורין״  ש״כל  אור״68,  ותורה 

באופן ד״אתפריעו״ )בלי גבול(לא,

הן  עצמן  מצד  ומצוות  שתורה  כידוע 
)חכמתו  והגבלה  ממדידה  למעלה  בעצם 
הוא  בזה  והחידוש  ורצונו של הקב״ה69(. 
– ש)לא רק כפי שהם מצד עצמם, אלא( 
במדידה  )במ״ת(  למטה  שיורדים  כפי  גם 
דוקא  תלוי׳  ושלימותם  וקיומם  והגבלה, 
במדידה והגבלה – הרי המדידה והגבלה 
ממדידה  למעלה  היא  גופא  שלהם 
שבכתב  תורה  הן   – בתורה  הן  והגבלה: 
שיש לה הגבלה: מספר מסויים של אותיות 

תוקף  שהרי  קליפתו,  ולשבור  לבטל  כדי  כפשוטו, 
ל״בא  )בהמשך  נאמר  שלכן  מהקב״ה,  בא  הקליפה 
דחיל  )ולכן  לבו״  את  הכבדתי  אני  ״כי  פרעה״(  אל 
ממנו משה(, והכוונה פנימית בזה היא – כדי לבטל 
העת״ר(,  בא  )סד״ה  כו'  האור  יתרון  ויהי׳  הקליפה 
גילוי  ולכן ע״י ״בא אל פרעה״ בשרשו בקדושה – 
״כל נהורין" מעצמותו ית׳, נעשה גם הכח ל״בא אל 
פרעה״ )יחד עם הקב״ה( להלחם עמו )״לאגחא בי' 
ית׳  ״ביכלתו  רק  שזהו  וכל,  מכל  ולבטלו  קרבא״( 
ראה  ד״ה  רלא.  ע'  וארא  )אוה"ת  יכול״  כל  שהוא 
וראה  תשט"ו,  קלד(,  )ע'  עזר״ת  תרל״א,  נתתיך 

לקו״ש חט״ז ע' 74 ואילך(.
68( משלי ו, כג.

69( תניא פ״ד ואילך.
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ביאורים

המשך 
ביאור: 

התאחדות 
משה עם 

 עצמותו ית'
היא ההכנה 
המתאימה 

לגאולה

את כט  פתח  בה  היסוד  להנחת  חוזר  כאן 
הכנה  הוא  פרעה"  אל  ש"בא   - השיחה 
והקדמה לגאולה, ולא רק לגאולת מצרים, אלא 
בסעיף  הביאור  נקודת  השלימה.  לגאולה  גם 
מצרים  גאולת  )הן  הגאולה  של  תוכנה  זה: 
כמבואר  השלימה,  הגאולה  והן  תורה,  ומתן 
בעולם  למטה,  אלוקות  גילוי  הוא  בפנים( 
גדול,  חידוש  שזהו  וכיון  הגשמי.  ובגוף  הגשמי 

לקבל  יכול  אינו  עצמו  מצד  גשמי  שגוף  מאחר 
לזה  ההכנה  נעשתה  הנעלים,  הגילויים  את 
הקב"ה  של  שבכוחו  פרעה",  אל  "בא  על־ידי 
נעלים,  הכי  הגילויים  את  רבינו  משה  מקבל 
זה  גילוי  לקבל  הכח  יהודי  לכל  נמשך   וממנו 

בגאולה השלימה.

כהנים", ל  ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  הפסוק  על 
היו  ישראל  זכו  שאילו  המפרשים  מבארים 

לי׳ קב״ה אדרין בתר אדרין": בזה נתן לו 
הקב״ה את הכח – כח העצמות – שהכלים 
בפנימיות  לקבל  יוכלו  בגוף  דנשמה 
ית׳,  דעצמותו  הנעלים  הגילויים  כל  את 

״דאתפריעו ואתגליין מיני׳ כל נהורין״59.

התכלית  זוהי  כי  הוא,  ע״ז  והטעם 
והשלימות של כל סדר ההשתלשלות, של 
״אתפריעו  פרעה,  לבחי׳  עד  האורות,  כל 
״נתאווה הקב״ה להיות  כי  נהורין" –  כל 
שבמדידה  בתחתונים״,  דירה  יתברך  לו 
יהי׳  בתחתונים,  בגוף  דנשמה  והגבלה 
אל  ה׳  ״ויאמר  הי׳  ולכן  העצמות.  גילוי 
משה בא אל פרעה״, שבהיותו נשמה בגוף 
הוא נכנס אל פרעה דקדושה ומקבל וקולט 
את כל הגילויים הכי נעלים מעצמותו ית׳, 
נהורין  כל  מיני׳  ואתגליין  ש״אתפריעו 

כו'".

נשמע  ב״והקל  הפירוש  שזהו  לומר,  ויש   )59
בית פרעה״, כמבואר בזהר שם )בהמשך לזה ש״בית 
כל  מיני'  ואתגליין  דאתפריעו  ״ביתא  הוא  פרעה״ 
וכל  נהורין  כל  אפיק  קב״ה  ״ובג״כ  כו'״(,  נהורין 
בלא  קל  דאקרי  קול  לההוא  לאנהרא  בגין  בוצינין 
וא"ו" – שהגילוי דפרעה )שענינו קול ודיבור – ראה 
בדרגת  גם  מאיר  ב(  תתרצד,  ו׳(  )כרך  וישב  אוה״ת 
משה שהוא ״כבד פה וכבד לשון )״קל בלא וא״ו״(, 
לעשותו קול )בוא״ו(, שהאור בא בגילוי בכלי הפה.

אל  ״בא  מדוע  ג״כ  יובן  עפ״ז  ח. 
פרעה״ הוא הקדמה והתחלת הגאולהכט,

״בא  שע״י  הפשוט,  לפירוש  ]נוסף 
ושבירת  ביטול  נעשה  דלעו״ז  פרעה״  אל 
בארמון  בתקפו  שהוא  כפי  פרעה  קליפת 
ישנו   – הגאולה  התחלת  שזוהי  המלך60, 

בזה ענין עיקרי[:

 – היא  מצרים  דגאולת  השלימות 
להביא את מתן תורה )למלאות את הכוונה 
העצמות  גילוי   )– בתחתונים  דדירה 
בגופים,  נשמות  לבנ״י  למטה  )״אנכי״( 
נשמה בריאה בגוף בריא ]כידוע61 שבמ״ת 
כנ״ל(.  משה,  )כולל  בנ״י  כל  התרפאו 
הקב״ה  באמירת  גם  מרומז  שזה  וי״ל 
לבנ״י קודם מ״ת ״ואתם תהיו לי ממלכת 
שהם  כפי  שגם  קדוש״62,  וגוי  כהנים 
״קדוש״  הם  הגשמי,  הזה  בעולם  ״גוי״ 
״כהנים   – כהנים״  ״ממלכת  לדרגת  ועד 
גדולים״63ל, שכהן גדול צריך להיות שלם 

60( ראה בארוכה ד״ה בא העת״ר )המשך תער״ב 
ח״ב ע' תתמא(. תש״ד )ע' 127(. סה״ש תנש״א ח״א 

ע' 274 ואילך. וש"נ.
גם  וראה  רפ״ז.  במדב״ר  ח.  יתרו  תנחומא   )61

מכילתא )הובא בפרש״י( עה״פ יתרו כ, טו. ובכ"מ.
62( יתרו יט, ו.

בראשית  אגדת  וראה  עה״פ.  בעה״ט   )63
פע"ט]פ[.

דבר מלכות עם ביאורים20

ביאורים

המשך 
ביאור: הכח 
ל"אתפריעו 
כל נהורין" 

בתורה 
 ומצוות של

כל יהודי

מישראל  אחד  בכל  ואכן  גדולים,  כהנים  כולם 
ישנה מעלת קדושה זו, ולעתיד לבוא זה יתגלה.

היינו כאופן הב' המבואר בסעיף ד, שבתוך לא 
מתגלה  העולם,  של  המוגבלת  המציאות 
העצמות שלמעלה מכל מדידה והגבלה. כלומר, 

הם  בציורם,  שהם  כפי  עצמם,  נהורין"  שה"כל 
באופן ד"אתפריעו". וראה הערות יב־יג.

בתורה  גם  כיצד  ומבאר  בשיחה  וממשיך 
והגבלה  שבמדידה  זו,  נקודה  רואים  ומצוות 
שלהן עצמן ניכר שהן למעלה ממדידה והגבלה.

ואפילו בלבושיו  והן בממונו64,  בגופו  הן 
שבנ״י  שכפי  ולתפארת״66[,  ״לכבוד65   –
נמצאים כנשמות בגופים הם ״כולא חד״ 

עם הקב״ה.

החיבור   – בעולם  גם  נמשך  ועד״ז 
עד  במ״ת,  שנפעל  ותחתונים  דעליונים 

לגילוי העצמות בתחתונים.

)שנברא  גדול  חידוש  שזהו  והיות 
נשמה בגוף מוגבל התאחד עם בלי גבול, 
על  התפלא  שמשה  כפי  להעצמות(,  עד 
כך ו״דחיל מיני׳״ – לכן, כהכנה והקדמה 
אל  בא  משה  אל  ה׳  ״ויאמר  הי׳  לזה 
פרעה״, שבהיותו נשמה בגוף )משה(, כפי 
שנמצא במדידה והגבלה ובמצב שיכולה 
הוא  דלעו״ז(,  פרעה  )בגלל  סכנה  להיות 
ומקבל  דקדושה  לפרעה  בפנימיות  נכנס 
ית׳,  מעצמותו  נעלים  הכי  הגילויים  את 
נהורין  כל  מיני׳  ואתגליין  ש״אתפריעו 

כו'"67.

כלי  הל'  רמב״ם  וש״נ.  א.  יח,  יומא  ראה   )64
המקדש רפ״ה.

65( תצוה כח, ב.
״כבוד״  הספירות,  שבדרגת  לומר,  ויש   )66
ו״תפארת״ )מלכות ותפארת, הכוללות כל הספירות( 
הם ע״ד בלי גבול וגבול, כידוע שתפארת )ז״א( הוא 
״קצה אוא"ס", ומלכות )שרגלי' יורדות( הוא מקור 
לעולמות בי״ע )תו״א תרומה פא, א(. ובבגדי כהונה 

שהם ״לכבוד ולתפארת״ נעשה חיבור שניהם יחד.
67( וי"ל שמזה נמשך הכח גם ל״בא אל פרעה״ 

ועי״ז שכן הי׳ אצל משה, מזה נמשך 
הכח לכל בנ״י, שיוכלו לקבל את הגילוי 
דמתן תורה, כשנפעל החיבור דגבול ובלי 
מצוה  ד״נר  נהורין״  כל  ״אתפריעו  גבול, 
הם  )גבול(  נהורין״  ש״כל  אור״68,  ותורה 

באופן ד״אתפריעו״ )בלי גבול(לא,

הן  עצמן  מצד  ומצוות  שתורה  כידוע 
)חכמתו  והגבלה  ממדידה  למעלה  בעצם 
הוא  בזה  והחידוש  ורצונו של הקב״ה69(. 
– ש)לא רק כפי שהם מצד עצמם, אלא( 
במדידה  )במ״ת(  למטה  שיורדים  כפי  גם 
דוקא  תלוי׳  ושלימותם  וקיומם  והגבלה, 
במדידה והגבלה – הרי המדידה והגבלה 
ממדידה  למעלה  היא  גופא  שלהם 
שבכתב  תורה  הן   – בתורה  הן  והגבלה: 
שיש לה הגבלה: מספר מסויים של אותיות 

תוקף  שהרי  קליפתו,  ולשבור  לבטל  כדי  כפשוטו, 
ל״בא  )בהמשך  נאמר  שלכן  מהקב״ה,  בא  הקליפה 
דחיל  )ולכן  לבו״  את  הכבדתי  אני  ״כי  פרעה״(  אל 
ממנו משה(, והכוונה פנימית בזה היא – כדי לבטל 
העת״ר(,  בא  )סד״ה  כו'  האור  יתרון  ויהי׳  הקליפה 
גילוי  ולכן ע״י ״בא אל פרעה״ בשרשו בקדושה – 
״כל נהורין" מעצמותו ית׳, נעשה גם הכח ל״בא אל 
פרעה״ )יחד עם הקב״ה( להלחם עמו )״לאגחא בי' 
ית׳  ״ביכלתו  רק  שזהו  וכל,  מכל  ולבטלו  קרבא״( 
ראה  ד״ה  רלא.  ע'  וארא  )אוה"ת  יכול״  כל  שהוא 
וראה  תשט"ו,  קלד(,  )ע'  עזר״ת  תרל״א,  נתתיך 

לקו״ש חט״ז ע' 74 ואילך(.
68( משלי ו, כג.

69( תניא פ״ד ואילך.
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ביאורים

ולכן לב  הגבלה,  על  מורה  'מספר'  המושג 
יספר"  לא  אשר  ישראל  בני  "מספר  הפסוק 

מורה על חיבור של גבול ובלי גבול.

מבואר בגמרא שהארון בקדש הקדשים היה לג 
מציאות  לו  שהיתה  היינו  מסויימת,  במדה 
גשמית שתופסת מקום של אמתיים וחצי על אמה 
שנותר  החלל  מקום  את  מדדו  כאשר  אך  וחצי, 
בקדש הקדשים משני צידי הארון, נמצא שנותרו 
עשר אמות בכל צד, היינו רוחבו השלם של קדש 
הקדשים – עשרים אמה, והארון לא תפס מקום 
כלל, והיינו "מקום ארון אינו מן המדה" - חיבור 
של בלי גבול וגבול. )אך בארון זה התגלה דוקא 
במקום קדש הקדשים, שם מאיר העצמות בשיא 

הגילוי, ובהמשך השיחה כאן מדובר על הגילוי 
גם במציאותו של כל יהודי בעולם הגשמי(.

כלומר, גם כפי שהיהודי נמצא כנשמה בגוף לד 
בעולם הגשמי המוגבל, עד כדי־כך שזקוק 

לשמירה שנשמתו לא תצא מגופו.

מציאותו האמיתית של היהודי היא נשמתו, לה 
שכך,  וכיון  ממש,  מהעצמות  חלק  שהיא 
היהודי אינו דבר נפרד מעצמותו ית' גם כשהוא 
בגוף  כנשמה   - מציאותו  כל  אלא  בגוף,  נשמה 
יחד, היא עצם אחד – "ישראל וקוב"ה כולא חד". 
יכול  בשיחה,  הקודם  בקטע  שהתבאר  כפי  לכן, 
מהגבלה,  למעלה  של  לדרגה  להתעלות  יהודי 

למרות שהוא נמצא בתוך גוף גשמי מוגבל.

וכו׳, והן תורה שבעל פה שלימודה צריך 
המוגבלת  והבנתו  בשכלו  דוקא  להיות 
של האדם )שדוקא אז אפשר לברך ברכת 
התורה(70, ועאכו״כ במצוות, שלכל מצוה 
הדינים  פרטי  )ריבוי  והגבלה  מדידה  יש 
הרי   – ענינה(  לפי  )והידורים( בכל מצוה 
נהורין״  ד״כל  גופא  והגבלה  המדידה 
באופן  היא  אור״(  ותורה  מצוה  )״נר 
והגבלה  ממדידה  למעלה  ד״אתפריעו״ 
]ע״ד ״והי׳לב מספר גו׳ אשר לא ימד ולא 
 יספר מרוב״71, וע״ד ״מקוםלג ארון אינו מן 

המדה״72[.

של  בעבודתו  גם  לומדים  ומזה 
כפי  שגם  והמצוות,  התורה  מקבל  יהודי 
עם  למטה,  בגוף  כנשמה  נמצא  שהוא 
בזה,  הקשורות  וההגבלות  המדידות  כל 
צריך הוא להיות באופן דלמעלה ממדידה 
שלו  הנשמה  חלק  מצד  רק  לא  והגבלה, 

70( הל' ת״ת לאדה״ז ספ״ב. וש"נ.
71( הושע ב, א.

72( יומא כא, א. וש"נ.

ש״נשמה שנתת בי טהורה היא״73 ולמעלה 
שנמצא  כפי  אפילו  אלא  הגוף,  מהגבלת 
)בגופו  אמיתית  והגבלה  במדידה  למטה 
משמרה  ל״ואתה  זקוק  הוא  בו  הגשמי(, 
אצלו  להיות  וצריך  יכול   – בקרבי״73לד 
מיני׳  כו׳  ״דאתפריעו  פרעה״,  אל  ״בא 
נהורין",  ״כל  מקבל  שהוא  נהורין״,  כל 
הוא  עצמו  שלו  שהגבול   – מזו  ויתירה 
ממדידה  למעלה  ד״אתפריעו״,   באופן 

והגבלה. 

וקוב״ה  ״ישראל  כי  והטעם ע״ז הוא, 
כולא חד״ – לא רק מצד נשמתו למעלה 
 – מציאותו  כל  אלא  מנשמתו(,  חלק  )או 
יחד – היא ״כולא חד״ עם  כנשמה בגוף 
הקב״הלה, כביכול, כי העצם כשאתה תופס 

בחלקו אתה תופס בכולו74.

וכמובן גם מהפס״ד )וכדעת הרמב״ן75( 

73( נוסח ברכות השחר.
74( כתר שם טוב בהוספות סקט״ז. וש"נ.

בסה״מ  הנסמן  וראה  בסופו.  הגמול  שער   )75
מלוקט ח״ה ע' קסה הערה 126.

דבר מלכות עם ביאורים22

ביאורים

המשך 
ביאור: 
"וינצלו את 
מצרים" – 
בירור ותיקון 
עניני העולם

הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שגוף גשמי לו 
ולכן  יכול להכיל את הטובה האמיתית,  לא 
השכר לצדיקים הוא לנפש בלבד, לאחר שנפרדה 
מן הגוף, ולדעתו העולם הבא המוזכר בחז"ל הוא 
עולם הנשמות בלא גופים. הרמב"ן בשער הגמול 
חולק עליו וכותב שהעולם הבא המוזכר בחז"ל 
השכר  ושלימות  המתים,  תחיית  תקופת  הוא 

תהיה לנשמות בגופים דוקא, בעולם התחי'.
הכרעת תורת החסידות הינה כדעת הרמב"ן, 
בגופים.  לנשמות  דוקא  היא  השכר  ששלימות 
בקטע  למבואר  בהקשר  זאת  מביא  בשיחה  כאן 
הקודם, שיהודי כפי שנמצא כנשמה בגוף, יכול 
למעלה  נעלה,  הכי  ומצב  למעמד  להתעלות 

ממדידה והגבלה.

במדריגה לז  הוא  היהודי  של  נשמתו  שורש 
מאוד נעלית בקדושה, אך שורש הגוף אינו 
מעצמותו  אלא  אחרת,  או  כזו  נעלית  מדרגה 

יכול  לא  גשמי  שגוף  כיון  בעצמו.  ומהותו 
בכח  רק  אלא  רוחנית,  דרגה  משום  להתהוות 
בזמן  ממש.  מאין  יש  להוות  שבכחו  העצמות 
והוא  הגוף  של  מעלתו  ניכרת  לא  אמנם  הזה 
תתגלה  לבוא  לעתיד  אך  וחומרי,  גס  נראה 
משרשה  גם  למעלה  ששרשו  האמיתית,  מעלתו 
של הנשמה, ולכן גם הנשמות שבגן עדן יצטרכו 
כדי  המתים,  בתחיית  בגופים,  דוקא  להתלבש 
לקבל את הגילויים הנעלים. והיינו מה שלעתיד 

לבוא הנשמה ניזונית מן הגוף.

מסבירים לח  "וישאילום",   - זה  פסוק  על 
המפרשים שאף מה שבני ישראל לא ביקשו 
מזו,  ויתירה  להם,  נותנים  המצרים  היו  מהם 
)של  כורחם  בעל  להם  היו משאילים  שהמצרים 
ישראל(. ועל כך נשאלת השאלה שבשיחה – מהו 
זה  באופן  יהיה  שהדבר  הגאולה  מצד  הצורך 

שהמצרים מצד עצמם כל־כך רוצים לתת?

ו)במילא(  השכר  שלימות  שתכלית 
לנשמות  דוקא  הוא  הענינים  כל  שלימות 
לנשמות  )ולא  המתיםלו  בתחיית  בגופים 

בלי גופים, כדעת הרמב״ם76(. ואדרבה – 
לע״ל הנשמה ניזונית מן הגוף77לז.

משה  דברי  ג״כ  יובנו  הנ״ל  ע״פ  ט. 
תתן  אתה  ״גם  הפרשה78  בהמשך  לפרעה 
בידינו זבחים ועולות ועשינו לה׳ אלקינו״, 
נא  ״דבר  למשה  הקב״ה  ציווי   – ואח״כ 
באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה 
ה׳  ויתן  זהב,  וכלי  כסף  כלי  רעותה  מאת 
את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה 

76( הל' תשובה פ״ח ה״א-ב. פיה״מ סנהדרין פ' 
חלק ד״ה ועתה אחל.

סה״מ  ואילך.  פפ״ח  תרל״ז  וככה  המשך   )77
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ואילך. סה״מ קונטרסים ח״ב תיג, ב. ובכ"מ.
78( יו"ד, כה.

גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה 
התורה  חוזרת  ולאח״ז  העם״79,  ובעיני 
״ובני  בפועל:  זאת  קיימו  כשבנ״י  כך  על 
ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים 
מצרים  בעיני  העם  חן  את  נתן  וה׳  גו׳ 
]נוסף על  וינצלו את מצרים״80  וישאילום 
שמות81.  בפ'  הכתובה  הראשונה  הפעם 
שלש  זה  על  חוזרת  שהתורה  נמצא 

פעמים![,

נוגע  מדוע  מובן:  אינו  דלכאורה 
בידינו  תתן  אתה  ש״גם  מצרים  לגאולת 
דוקא  יהי׳  מצרים״  את  ושה״וינצלו  גו׳״, 
 – מזו  ויתירה  ד״וישאילום״לח,  באופן 
דוקא מתוך חן, עד שהקב״ה עצמו מוודא 
בעיני  העם  חן  את  נתן  )״וה׳  יהי׳  שכך 

79( יא, ב-ג.
80( יב, לה-לו.
81( ג, כא-כב.
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ביאורים

ולכן לב  הגבלה,  על  מורה  'מספר'  המושג 
יספר"  לא  אשר  ישראל  בני  "מספר  הפסוק 

מורה על חיבור של גבול ובלי גבול.

מבואר בגמרא שהארון בקדש הקדשים היה לג 
מציאות  לו  שהיתה  היינו  מסויימת,  במדה 
גשמית שתופסת מקום של אמתיים וחצי על אמה 
שנותר  החלל  מקום  את  מדדו  כאשר  אך  וחצי, 
בקדש הקדשים משני צידי הארון, נמצא שנותרו 
עשר אמות בכל צד, היינו רוחבו השלם של קדש 
הקדשים – עשרים אמה, והארון לא תפס מקום 
כלל, והיינו "מקום ארון אינו מן המדה" - חיבור 
של בלי גבול וגבול. )אך בארון זה התגלה דוקא 
במקום קדש הקדשים, שם מאיר העצמות בשיא 

הגילוי, ובהמשך השיחה כאן מדובר על הגילוי 
גם במציאותו של כל יהודי בעולם הגשמי(.

כלומר, גם כפי שהיהודי נמצא כנשמה בגוף לד 
בעולם הגשמי המוגבל, עד כדי־כך שזקוק 

לשמירה שנשמתו לא תצא מגופו.

מציאותו האמיתית של היהודי היא נשמתו, לה 
שכך,  וכיון  ממש,  מהעצמות  חלק  שהיא 
היהודי אינו דבר נפרד מעצמותו ית' גם כשהוא 
בגוף  כנשמה   - מציאותו  כל  אלא  בגוף,  נשמה 
יחד, היא עצם אחד – "ישראל וקוב"ה כולא חד". 
יכול  בשיחה,  הקודם  בקטע  שהתבאר  כפי  לכן, 
מהגבלה,  למעלה  של  לדרגה  להתעלות  יהודי 

למרות שהוא נמצא בתוך גוף גשמי מוגבל.

וכו׳, והן תורה שבעל פה שלימודה צריך 
המוגבלת  והבנתו  בשכלו  דוקא  להיות 
של האדם )שדוקא אז אפשר לברך ברכת 
התורה(70, ועאכו״כ במצוות, שלכל מצוה 
הדינים  פרטי  )ריבוי  והגבלה  מדידה  יש 
הרי   – ענינה(  לפי  )והידורים( בכל מצוה 
נהורין״  ד״כל  גופא  והגבלה  המדידה 
באופן  היא  אור״(  ותורה  מצוה  )״נר 
והגבלה  ממדידה  למעלה  ד״אתפריעו״ 
]ע״ד ״והי׳לב מספר גו׳ אשר לא ימד ולא 
 יספר מרוב״71, וע״ד ״מקוםלג ארון אינו מן 

המדה״72[.

של  בעבודתו  גם  לומדים  ומזה 
כפי  שגם  והמצוות,  התורה  מקבל  יהודי 
עם  למטה,  בגוף  כנשמה  נמצא  שהוא 
בזה,  הקשורות  וההגבלות  המדידות  כל 
צריך הוא להיות באופן דלמעלה ממדידה 
שלו  הנשמה  חלק  מצד  רק  לא  והגבלה, 

70( הל' ת״ת לאדה״ז ספ״ב. וש"נ.
71( הושע ב, א.

72( יומא כא, א. וש"נ.

ש״נשמה שנתת בי טהורה היא״73 ולמעלה 
שנמצא  כפי  אפילו  אלא  הגוף,  מהגבלת 
)בגופו  אמיתית  והגבלה  במדידה  למטה 
משמרה  ל״ואתה  זקוק  הוא  בו  הגשמי(, 
אצלו  להיות  וצריך  יכול   – בקרבי״73לד 
מיני׳  כו׳  ״דאתפריעו  פרעה״,  אל  ״בא 
נהורין",  ״כל  מקבל  שהוא  נהורין״,  כל 
הוא  עצמו  שלו  שהגבול   – מזו  ויתירה 
ממדידה  למעלה  ד״אתפריעו״,   באופן 

והגבלה. 

וקוב״ה  ״ישראל  כי  והטעם ע״ז הוא, 
כולא חד״ – לא רק מצד נשמתו למעלה 
 – מציאותו  כל  אלא  מנשמתו(,  חלק  )או 
יחד – היא ״כולא חד״ עם  כנשמה בגוף 
הקב״הלה, כביכול, כי העצם כשאתה תופס 

בחלקו אתה תופס בכולו74.

וכמובן גם מהפס״ד )וכדעת הרמב״ן75( 

73( נוסח ברכות השחר.
74( כתר שם טוב בהוספות סקט״ז. וש"נ.

בסה״מ  הנסמן  וראה  בסופו.  הגמול  שער   )75
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ביאורים

המשך 
ביאור: 
"וינצלו את 
מצרים" – 
בירור ותיקון 
עניני העולם

הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שגוף גשמי לו 
ולכן  יכול להכיל את הטובה האמיתית,  לא 
השכר לצדיקים הוא לנפש בלבד, לאחר שנפרדה 
מן הגוף, ולדעתו העולם הבא המוזכר בחז"ל הוא 
עולם הנשמות בלא גופים. הרמב"ן בשער הגמול 
חולק עליו וכותב שהעולם הבא המוזכר בחז"ל 
השכר  ושלימות  המתים,  תחיית  תקופת  הוא 

תהיה לנשמות בגופים דוקא, בעולם התחי'.
הכרעת תורת החסידות הינה כדעת הרמב"ן, 
בגופים.  לנשמות  דוקא  היא  השכר  ששלימות 
בקטע  למבואר  בהקשר  זאת  מביא  בשיחה  כאן 
הקודם, שיהודי כפי שנמצא כנשמה בגוף, יכול 
למעלה  נעלה,  הכי  ומצב  למעמד  להתעלות 

ממדידה והגבלה.

במדריגה לז  הוא  היהודי  של  נשמתו  שורש 
מאוד נעלית בקדושה, אך שורש הגוף אינו 
מעצמותו  אלא  אחרת,  או  כזו  נעלית  מדרגה 

יכול  לא  גשמי  שגוף  כיון  בעצמו.  ומהותו 
בכח  רק  אלא  רוחנית,  דרגה  משום  להתהוות 
בזמן  ממש.  מאין  יש  להוות  שבכחו  העצמות 
והוא  הגוף  של  מעלתו  ניכרת  לא  אמנם  הזה 
תתגלה  לבוא  לעתיד  אך  וחומרי,  גס  נראה 
משרשה  גם  למעלה  ששרשו  האמיתית,  מעלתו 
של הנשמה, ולכן גם הנשמות שבגן עדן יצטרכו 
כדי  המתים,  בתחיית  בגופים,  דוקא  להתלבש 
לקבל את הגילויים הנעלים. והיינו מה שלעתיד 

לבוא הנשמה ניזונית מן הגוף.

מסבירים לח  "וישאילום",   - זה  פסוק  על 
המפרשים שאף מה שבני ישראל לא ביקשו 
מזו,  ויתירה  להם,  נותנים  המצרים  היו  מהם 
)של  כורחם  בעל  להם  היו משאילים  שהמצרים 
ישראל(. ועל כך נשאלת השאלה שבשיחה – מהו 
זה  באופן  יהיה  שהדבר  הגאולה  מצד  הצורך 

שהמצרים מצד עצמם כל־כך רוצים לתת?

ו)במילא(  השכר  שלימות  שתכלית 
לנשמות  דוקא  הוא  הענינים  כל  שלימות 
לנשמות  )ולא  המתיםלו  בתחיית  בגופים 

בלי גופים, כדעת הרמב״ם76(. ואדרבה – 
לע״ל הנשמה ניזונית מן הגוף77לז.

משה  דברי  ג״כ  יובנו  הנ״ל  ע״פ  ט. 
תתן  אתה  ״גם  הפרשה78  בהמשך  לפרעה 
בידינו זבחים ועולות ועשינו לה׳ אלקינו״, 
נא  ״דבר  למשה  הקב״ה  ציווי   – ואח״כ 
באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה 
ה׳  ויתן  זהב,  וכלי  כסף  כלי  רעותה  מאת 
את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה 

76( הל' תשובה פ״ח ה״א-ב. פיה״מ סנהדרין פ' 
חלק ד״ה ועתה אחל.

סה״מ  ואילך.  פפ״ח  תרל״ז  וככה  המשך   )77
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ואילך. סה״מ קונטרסים ח״ב תיג, ב. ובכ"מ.
78( יו"ד, כה.

גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה 
התורה  חוזרת  ולאח״ז  העם״79,  ובעיני 
״ובני  בפועל:  זאת  קיימו  כשבנ״י  כך  על 
ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים 
מצרים  בעיני  העם  חן  את  נתן  וה׳  גו׳ 
]נוסף על  וינצלו את מצרים״80  וישאילום 
שמות81.  בפ'  הכתובה  הראשונה  הפעם 
שלש  זה  על  חוזרת  שהתורה  נמצא 

פעמים![,

נוגע  מדוע  מובן:  אינו  דלכאורה 
בידינו  תתן  אתה  ש״גם  מצרים  לגאולת 
דוקא  יהי׳  מצרים״  את  ושה״וינצלו  גו׳״, 
 – מזו  ויתירה  ד״וישאילום״לח,  באופן 
דוקא מתוך חן, עד שהקב״ה עצמו מוודא 
בעיני  העם  חן  את  נתן  )״וה׳  יהי׳  שכך 

79( יא, ב-ג.
80( יב, לה-לו.
81( ג, כא-כב.
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ביאורים

– לט  העולם  עניני  בבירור  אופנים  שני  ישנם 
שמבררים  וכפי  שבירה,  של  באופן  בירור 
הטמאות,  קליפות  מג'  שהם  הענינים  את 
נעלה  בירור  ואופן  אותם.  ומבטלים  ששוברים 
במצרים  לקדושה.  נהפך  עצמו  שהמנגד  יותר, 
שבירה  של  ענין  גם  להיות  צריך  היה  אמנם 
)כמוסבר בקטע המוסגר בפנים השיחה(, אך יחד 
עם זאת, היה הבירור אחר־כך גם באופן שהמנגד 

עצמו מסכים לקדושה ומסייע לגאולה.

בכל מהלך מ  ע"פ מה שנתבאר  הוא  זה  ביאור 
מצרים  וגאולת  גלות  מטרת  שכל  השיחה, 
גשמיים,  הכי  בדברים  גם  אלוקות  להחדיר  היא 

ובמילא גם נתינת הרכוש לבנ"י, צריך להיעשות 
דוקא באופן שהמצרים מצד עצמם )הדרגה הכי 

נחותה ותחתונה(, מסייעים לקדושה.

לא מא  שאילו   )85 )שבהערה  בגמרא  מבואר 
גדול  ַשָׁמׁש  הוא  היה  מתקלל,  הנחש  היה 
נחשים  שני  היו  מישראל  אחד  ולכל  לקדושה, 
טובות.  אבנים  לו  ומביאים  אותו  שמשמשים 
ייהפך  יהיה לעתיד לבוא כשכל העולם  כך אכן 
קליפת  ענין  גם  שזהו  הנחש,  גם  ייהפך   - לטוב 
פרעה )כמבואר במאמר הזוהר שהובא בסעיף ג', 
שפרעה דקליפה הוא "רזא דתנין הגדול"( וישמש 

את הקדושה.

ממצרים,  יצאו  בנ״י  כאשר  מצרים״(? 
צריכים  היו  שעבוד,  שנות  מאות  לאחרי 
שיותר  מה  משם  לברוח  דרכים  למצוא 
מהר, ולא להתעכב כדי... למצוא חן בעיני 
להיות  צריך  הי׳  אם  אפילו  המצריים?! 
ה׳  הבטחת  את  לקיים  )בכדי  ״וינצלו״ 
לאברהם82 ״ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״(, 
מדוע הי׳ זה צריך להיות דוקא באופן של 
שאילה ]הם היו יכולים ליטול את הכלים 
בשעת מכת חושך, וכיו״ב[ ודוקא בנשיאת 

חן83?

ויש לומר הביאור בזה: כיון שהכוונה 
דירה  לפעול  בכדי  היא  מצרים  דגאולת 
היא  בזה  השלימות  הרי  בתחתונים, 
כאשר  דוקא  אלא(  שבירהלט,  בדרך  )לא 
עצמו  המנגד  עד  גופא,  העולם  גשמיות 

82( לך לך טו, יד.
83( וראה נחלת יעקב פרשתנו )י, כב(, שהנשיאת 
חן בעיני מצרים נעשתה מזה שהמצריים ראו שבנ״י 

לא לקחו מעצמם הכלים בעת מכת חושך.

)המצריים(, ״מסכים״ ברצונו84 לסייע )עד 
כמה שאפשרי( לגאולהמ.

דרך  עוזרת  שלא  שבמקום  אמת,  ]הן 
אחרת מאשר ביטול ושבירת המנגד – כפי 
שהי׳ ע״י מכות מצרים – צריך להיות כך 
לאחרי  אבל  כביכול;  ברירה  בלית  הסדר 
מחפשים  אפשרי,  הדבר  שרק  איפה  זה, 

שיהי׳ דוקא בדרכי נועם כו׳[.

הענין  לשלימות  הכנה  נעשה  שזה 
בגאולה  בתחתונים  יתברך  לו  דדירה 
 – ה״נחש״  כשגם  והשלימה,  האמיתית 
״שמש  יהיה   – )פרעה(  הגדול״  ״תנין 

גדול״85 לקדושה86מא.

 – זו  נתינה  בגדר  במפרשים  שקו״ט  וכבר   )84
ראה לקו״ש חכ״א ע' 12 ואילך. חכ״ד ע' 87 ואילך. 

וש"נ.
85( ראה סנהדרין נט, ב.

למטה,  התנין  הפיכת  ע״י  נעשה  זה  ומעין   )86
ע״ד אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו' )צפני׳ ג, ט. 

אוה״ת וארא ע' קצה(.

דבר מלכות עם ביאורים24

ביאורים

סיום ביאור: 
שלימות 
בירור העולם 
- בגאולה 
השלימה

ביום ההילולא 
 נעשה אצל

בעל ההילולא 
"בא אל פרעה" 

וממנו נמשך 
הכח ע"ז 

לכאו"א

שבני מב  שזה  מבואר   )89 )שבהערה  בתניא 
היה  שפרעה  אף  ממצרים  ברחו  ישראל 
שהם  כיון  הוא  אותם,  לשלח  אופן  בכל  מוכרח 
בני  שבנפשות  שהרע  מאחר  הרע,  מפני  ברחו 
את  היה  לא  ועדיין  בתקפו  עדיין  היה  ישראל 
של  באופן  צ"ל  זה  הי'  ולכן  הבירור,  שלימות 
"בריחה" - לעזוב את הטומאה ולהידבק בקב"ה.

משא"כ בגאולה העתידה שבה תהי' שלימות 
לא  ובמנוסה  תצאו  בחפזון  "לא  כתוב  הבירור, 
לגמרי  תתבטל  הרע  מציאות  שכל  כיון  תלכון", 

וגם הגשמיות של היהודים תהיה חדורה כל כולה 
בקדושה, וממילא לא יהיה רע שיצטרכו לברוח 

ממנו.

כלומר, שלא נעשה הפסק בין החיים עכשיו מג 
לחיים הנצחיים )כפי שכתוב שלפני תחיית 
לתחיה(,  יקומו  ואז  לעפרן  יחזרו  כולם  המתים 
אלא מהחיים כעת בעולם הזה עוברים בלי שום 
הפסק לחיים הנצחיים )וכמבואר בחסידות שדי 
בכך שהענין ד"ואל עפר תשוב" מתקיים על ידי 

עבודת הביטול עד שמרגיש כמו עפר(.

היתה  לא  מצרים  בגאולת  אבל  י. 
שלימות בירור התחתון, כמובן מזה שהי׳ 
״כי ברחמב העם״87, ״בחפזון  צריך להיות 
יצאת מארץ מצרים״88, כי הרע היה עדיין 
בתוקף כו׳89 )כמובן גם מזה שלאחר מכן 
ישראל״90,  בני  אחרי  )מצרים(  ״וירדוף 
ישראל  ש״וירא91  עד  נשלמה  לא  ויצי״מ 

את מצרים מת על שפת הים״92(.

דוקא  תהי׳  העולם  בירור  שלימות 
בסוף גלות זה האחרון, בגאולה האמיתית 
מצרים  מארץ  צאתך  ״כימי  והשלימה, 
מהגלות  היציאה  שלכן  נפלאות״,  אראנו 
לגאולה תהי׳ באופן ש״לא בחפזון תצאו 
רוח  ״את  כי  תלכון״93,  לא  ובמנוסה 
יצאו  ולכן  הארץ״,  מן  אעביר  הטומאה 

87( בשלח יד, ה.
88( פ' ראה טז, ג.

89( ראה תניא פל״א )מ, ב(.
90( בשלח יד, ח.

91( שם, ל.
)שהרי  עליהם  אימת מצרים  היתה  אז  92( שעד 
ה,  יד,  בשלח  פרש״י   – עמהם״  שלח  ״איקטורין 
ע'  ח״ד  מלוקט  סה״מ  גם  וראה  עה״פ(.  ממכילתא 

רכו הערה 16.
93( ישעי׳ נב, יב.

דמנוחת  באופן  אבל(  )בזריזות,  מהגלות 
השלימות  בתכלית  הגוף,  ומנוחת  הנפש 
ועוברים  בגופים,  נשמות   – והבריאות 
נצחיים  לחיים  כללמג(  הפסק  )בלי  מיד 
האמיתית  בגאולה  בגופים  נשמות  של 
והשלימה )תכלית ושלימות השכר, כנ״ל(.

של  השני  החלק  מסתיים  בזה 
נקודת   – התמצית  ובנקודת  הביאור, 
בתחתונים,  יתברך  לו  דירה  היא  הגאולה 
אחד  לכל  יתברך  עצמותו  התגלות  כלומר, 
התאחדות   – פרעה"  אל  ה"בא  מישראל. 

משה עם עצמותו ית', היא ההכנה לכך.
הדברים  את  מקשר  ואילך  מכאן 

לימים אלו ולתקופה זו.

ליו״ד  גם  שייכות  יש  הנ״ל  לענין  יא. 
אדמו״ר  מו״ח  דכ״ק  ההילולא  יום  שבט, 
נשיא דורנו, המתברך94 )בשנה זו( משבת 
היתה  ]וההסתלקות  פרעה  אל  בא  פ׳ 

)בשנת ה׳שי״ת( בשבת פ׳ בא עצמה[:

ידוע שביום ההילולא של צדיק עולה 
מעשיו  ״כל  עם  יחד  למעלה,  נשמתו 
ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

94( ראה זח״ב סג, ב. פח, א.
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ביאורים

– לט  העולם  עניני  בבירור  אופנים  שני  ישנם 
שמבררים  וכפי  שבירה,  של  באופן  בירור 
הטמאות,  קליפות  מג'  שהם  הענינים  את 
נעלה  בירור  ואופן  אותם.  ומבטלים  ששוברים 
במצרים  לקדושה.  נהפך  עצמו  שהמנגד  יותר, 
שבירה  של  ענין  גם  להיות  צריך  היה  אמנם 
)כמוסבר בקטע המוסגר בפנים השיחה(, אך יחד 
עם זאת, היה הבירור אחר־כך גם באופן שהמנגד 

עצמו מסכים לקדושה ומסייע לגאולה.

בכל מהלך מ  ע"פ מה שנתבאר  הוא  זה  ביאור 
מצרים  וגאולת  גלות  מטרת  שכל  השיחה, 
גשמיים,  הכי  בדברים  גם  אלוקות  להחדיר  היא 

ובמילא גם נתינת הרכוש לבנ"י, צריך להיעשות 
דוקא באופן שהמצרים מצד עצמם )הדרגה הכי 

נחותה ותחתונה(, מסייעים לקדושה.

לא מא  שאילו   )85 )שבהערה  בגמרא  מבואר 
גדול  ַשָׁמׁש  הוא  היה  מתקלל,  הנחש  היה 
נחשים  שני  היו  מישראל  אחד  ולכל  לקדושה, 
טובות.  אבנים  לו  ומביאים  אותו  שמשמשים 
ייהפך  יהיה לעתיד לבוא כשכל העולם  כך אכן 
קליפת  ענין  גם  שזהו  הנחש,  גם  ייהפך   - לטוב 
פרעה )כמבואר במאמר הזוהר שהובא בסעיף ג', 
שפרעה דקליפה הוא "רזא דתנין הגדול"( וישמש 

את הקדושה.

ממצרים,  יצאו  בנ״י  כאשר  מצרים״(? 
צריכים  היו  שעבוד,  שנות  מאות  לאחרי 
שיותר  מה  משם  לברוח  דרכים  למצוא 
מהר, ולא להתעכב כדי... למצוא חן בעיני 
להיות  צריך  הי׳  אם  אפילו  המצריים?! 
ה׳  הבטחת  את  לקיים  )בכדי  ״וינצלו״ 
לאברהם82 ״ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״(, 
מדוע הי׳ זה צריך להיות דוקא באופן של 
שאילה ]הם היו יכולים ליטול את הכלים 
בשעת מכת חושך, וכיו״ב[ ודוקא בנשיאת 

חן83?

ויש לומר הביאור בזה: כיון שהכוונה 
דירה  לפעול  בכדי  היא  מצרים  דגאולת 
היא  בזה  השלימות  הרי  בתחתונים, 
כאשר  דוקא  אלא(  שבירהלט,  בדרך  )לא 
עצמו  המנגד  עד  גופא,  העולם  גשמיות 

82( לך לך טו, יד.
83( וראה נחלת יעקב פרשתנו )י, כב(, שהנשיאת 
חן בעיני מצרים נעשתה מזה שהמצריים ראו שבנ״י 

לא לקחו מעצמם הכלים בעת מכת חושך.

)המצריים(, ״מסכים״ ברצונו84 לסייע )עד 
כמה שאפשרי( לגאולהמ.

דרך  עוזרת  שלא  שבמקום  אמת,  ]הן 
אחרת מאשר ביטול ושבירת המנגד – כפי 
שהי׳ ע״י מכות מצרים – צריך להיות כך 
לאחרי  אבל  כביכול;  ברירה  בלית  הסדר 
מחפשים  אפשרי,  הדבר  שרק  איפה  זה, 

שיהי׳ דוקא בדרכי נועם כו׳[.

הענין  לשלימות  הכנה  נעשה  שזה 
בגאולה  בתחתונים  יתברך  לו  דדירה 
 – ה״נחש״  כשגם  והשלימה,  האמיתית 
״שמש  יהיה   – )פרעה(  הגדול״  ״תנין 

גדול״85 לקדושה86מא.

 – זו  נתינה  בגדר  במפרשים  שקו״ט  וכבר   )84
ראה לקו״ש חכ״א ע' 12 ואילך. חכ״ד ע' 87 ואילך. 

וש"נ.
85( ראה סנהדרין נט, ב.

למטה,  התנין  הפיכת  ע״י  נעשה  זה  ומעין   )86
ע״ד אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו' )צפני׳ ג, ט. 

אוה״ת וארא ע' קצה(.
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ביאורים

סיום ביאור: 
שלימות 
בירור העולם 
- בגאולה 
השלימה

ביום ההילולא 
 נעשה אצל

בעל ההילולא 
"בא אל פרעה" 

וממנו נמשך 
הכח ע"ז 

לכאו"א

שבני מב  שזה  מבואר   )89 )שבהערה  בתניא 
היה  שפרעה  אף  ממצרים  ברחו  ישראל 
שהם  כיון  הוא  אותם,  לשלח  אופן  בכל  מוכרח 
בני  שבנפשות  שהרע  מאחר  הרע,  מפני  ברחו 
את  היה  לא  ועדיין  בתקפו  עדיין  היה  ישראל 
של  באופן  צ"ל  זה  הי'  ולכן  הבירור,  שלימות 
"בריחה" - לעזוב את הטומאה ולהידבק בקב"ה.

משא"כ בגאולה העתידה שבה תהי' שלימות 
לא  ובמנוסה  תצאו  בחפזון  "לא  כתוב  הבירור, 
לגמרי  תתבטל  הרע  מציאות  שכל  כיון  תלכון", 

וגם הגשמיות של היהודים תהיה חדורה כל כולה 
בקדושה, וממילא לא יהיה רע שיצטרכו לברוח 

ממנו.

כלומר, שלא נעשה הפסק בין החיים עכשיו מג 
לחיים הנצחיים )כפי שכתוב שלפני תחיית 
לתחיה(,  יקומו  ואז  לעפרן  יחזרו  כולם  המתים 
אלא מהחיים כעת בעולם הזה עוברים בלי שום 
הפסק לחיים הנצחיים )וכמבואר בחסידות שדי 
בכך שהענין ד"ואל עפר תשוב" מתקיים על ידי 

עבודת הביטול עד שמרגיש כמו עפר(.

היתה  לא  מצרים  בגאולת  אבל  י. 
שלימות בירור התחתון, כמובן מזה שהי׳ 
״כי ברחמב העם״87, ״בחפזון  צריך להיות 
יצאת מארץ מצרים״88, כי הרע היה עדיין 
בתוקף כו׳89 )כמובן גם מזה שלאחר מכן 
ישראל״90,  בני  אחרי  )מצרים(  ״וירדוף 
ישראל  ש״וירא91  עד  נשלמה  לא  ויצי״מ 

את מצרים מת על שפת הים״92(.

דוקא  תהי׳  העולם  בירור  שלימות 
בסוף גלות זה האחרון, בגאולה האמיתית 
מצרים  מארץ  צאתך  ״כימי  והשלימה, 
מהגלות  היציאה  שלכן  נפלאות״,  אראנו 
לגאולה תהי׳ באופן ש״לא בחפזון תצאו 
רוח  ״את  כי  תלכון״93,  לא  ובמנוסה 
יצאו  ולכן  הארץ״,  מן  אעביר  הטומאה 

87( בשלח יד, ה.
88( פ' ראה טז, ג.

89( ראה תניא פל״א )מ, ב(.
90( בשלח יד, ח.

91( שם, ל.
)שהרי  עליהם  אימת מצרים  היתה  אז  92( שעד 
ה,  יד,  בשלח  פרש״י   – עמהם״  שלח  ״איקטורין 
ע'  ח״ד  מלוקט  סה״מ  גם  וראה  עה״פ(.  ממכילתא 

רכו הערה 16.
93( ישעי׳ נב, יב.

דמנוחת  באופן  אבל(  )בזריזות,  מהגלות 
השלימות  בתכלית  הגוף,  ומנוחת  הנפש 
ועוברים  בגופים,  נשמות   – והבריאות 
נצחיים  לחיים  כללמג(  הפסק  )בלי  מיד 
האמיתית  בגאולה  בגופים  נשמות  של 
והשלימה )תכלית ושלימות השכר, כנ״ל(.

של  השני  החלק  מסתיים  בזה 
נקודת   – התמצית  ובנקודת  הביאור, 
בתחתונים,  יתברך  לו  דירה  היא  הגאולה 
אחד  לכל  יתברך  עצמותו  התגלות  כלומר, 
התאחדות   – פרעה"  אל  ה"בא  מישראל. 

משה עם עצמותו ית', היא ההכנה לכך.
הדברים  את  מקשר  ואילך  מכאן 

לימים אלו ולתקופה זו.

ליו״ד  גם  שייכות  יש  הנ״ל  לענין  יא. 
אדמו״ר  מו״ח  דכ״ק  ההילולא  יום  שבט, 
נשיא דורנו, המתברך94 )בשנה זו( משבת 
היתה  ]וההסתלקות  פרעה  אל  בא  פ׳ 

)בשנת ה׳שי״ת( בשבת פ׳ בא עצמה[:

ידוע שביום ההילולא של צדיק עולה 
מעשיו  ״כל  עם  יחד  למעלה,  נשמתו 
ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

94( ראה זח״ב סג, ב. פח, א.
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 נעשה אצל

בעל ההילולא 
"בא אל פרעה" 

וממנו נמשך 
הכח ע"ז 

לכאו"א

ביאורים

מד כל מעשיו, תורתו ועבודתו.
כפי המבואר בסעיף ח בנוגע למשה רבינו מה 

- שע"י שהי' אצלו הענין ד"בא אל פרעה", 
רוחניות  בעבודתו  לחבר  יהודי  לכל  הכח  ניתן 
וגשמיות, כך מבאר גם כאן בנוגע ליום ההילולא 
פועל  שזה  ועבודתו,  בנשיא  עליה  נעשית  שבו 

עלי' גם בכל אנשי הדור – "פועל ישועות בקרב 
הארץ".

"גואל אחרון", מו  )גם(  היינו, כיון שמשה הוא 
ו"משה" שבדורנו )שהוא הגואל אחרון, כיון 
נשיא  הוא  שבדור"(  המשיח  הוא  הדור  ש"נשיא 
דורנו, הרי שמתחזקת ההשוואה ביניהם כבפנים.

חייו״95, וזהמד ״מתגלה ומאיר בבחי׳ גילוי 
מלמעלה למטה . . ופועל96 ישועות בקרב 

הארץ״97.

וביָארצייט בכל שנה ושנה נוספת עלי׳ 
שלא בערך בנשמת בעל ההילולא )שזהו 
הטעם לאמירת קדיש ביום היָארצייט בכל 

שנה98(, ועלי׳ ״בעילוי99 אחר עילוי״100.

שבט  יו״ד  ביום  פרשתנו:  ובסגנון 
רבינו  משה   – ההילולא  בעל  אצל  נעשה 
דמשה  שאתפשטותא  )כידוע101  שבדורנו 
פרעה״,  אל  ״בא   – ודרא102(  דרא  בכל 
אדרין"  בתר  אדרין  קב״ה  לי׳  ״דעייל 
)״בעילוי אחר עילוי״( אל פרעה דקדושה, 
נהורין״.  כל  מיני׳  ואתגליין  ״דאתפריעו 
ובכל שנה – ועד״ז בשנה זו – נוספת בזה 

עלי׳ נעלית יותר, עד – שלא בערך.

נשיא  אצל  פרעה״  אל  ד״בא  והגילוי 
נמשך   – הכל״103  הוא  – ש״הנשיא  הדור 

95( תניא אגה״ק סי׳ ז״ך )קמז, א-ב(.
96( תהלים עד, יב.

97( אגה״ק סכ״ח )קמח, א(.
98( ראה לקו״ש חכ"ו ע' 329 הערה 15.

99( ל' האגה״ק בביאור לסי׳ ז״ך )קמז, א(.

100( ראה לקו״ש שם ע' 329 ואילך. וש"נ.
תניא  וראה  תס״ט.  תקו״ז  א.  רעג,  זח״ג   )101

פמ״ד )סג, א(. ועוד.
102( ובב״ר פנ"ו, ז: ואין דור שאין בו כמשה.

103( פרש״י חוקת כא, כא.

בקרב  ישועות  ו״פועל  למטה  ומתגלה 
הארץ״, אצל כל אנשי הדור )ובפרט מצד 
בחי׳ משה שבכאו״א מישראל104(, נשמות 

בגופים דוקאמה.

שאמר  כפי   – זה  שדורנו  ובפרט 
האחרון  הדור  הוא   – ההילולא  בעל 
שדור  לגאולה,  הראשון  והדור  לגלות 
של  גלגול  הוא  דמשיחא(  )דעקבתא  זה 
מתחזקת  במילא  מצרים105,  דיוצאי  הדור 
נשיא  ההילולא  בעל  של  ההשוואה  יותר 
 – שבדורו  למשה  שבדורנו(  )משה  דורנו 
ראשון  גואל  ״הוא  שמשה  כמאחז״ל106 

הוא גואל אחרון״מו.

יש  דורנו  שלנשיא  כמ״פ,  וכמדובר 
שייכות מיוחדת לגאולת כלל ישראל )של 
דור זה ושל כל הדורות( בגאולה האמיתית 
יצחק״:  ״יוסף  בשמו  כמרומז  והשלימה, 
להוסיף  הקב״ה  שעתיד  שם  על  ״יוסף 
אותם  שגאל  כשם   .  . ישראל  את  ולגאול 
ממצרים, דכתיב107 והי׳ ביום ההוא יוסיף 
על   – ו״יצחק״  וגו׳״108,  ידו  שנית  אדנ״י 

104( תניא רפמ״ב.
וספר  ל״ת  כ.  הקדמה  הגלגולים  שער   )105

הליקוטים להאריז״ל שמות ג, ד.
106( ראה שמו״ר פ"ב, ד. שם, ו. זח״א רנג, א. 

ש' הפסוקים פ' ויחי. תו"א משפטים עה, ב.
107( ישעי׳ יא, יא.

108( שמו״ר פ"א, ז.
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בדורו של 
כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ לא 
נשלם הבירור 
והגילוי

ששלימות  לי״109,  יצחק  השומע  ״כל  שם 
)״אז  בגאולה  תהי׳  והשמחה  הצחוק 
כפי  רנה״110(,  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא 
שראו בפועל שעבודתו והנהגתו של בעל 
דוקא  שהיתה  בכך  הצטיינה  ההילולא 

מתוך שמחה.

בכך  בהתחשב  יותר  חזק  בזה  והפלא 
ועד  ל״ע,  גשמיים  יסורים  בעל  שהי׳ 
הרוחניים  עניניו  על  גם  פעל  שזה  באופן 

)כדלקמן(.

ומזה מובן עוד יותר, איך ה״אתפריעו 
)ובפרט  ההילולא  בעל  אצל  נהורין״  כל 
מתוך  בהנהגתו  כולל  ההילולא(,  ביום 
ולכלל  מישראל  לכאו״א  נמשך  שמחה, 
יוכלו  בגופים  שכנשמות  בדורנו,  ישראל 

לקבל את האורות הגדולים.

בעל  שאצל  כך  על  הבט  מבלי  יב. 
פרעה״  אל  ד״בא  הגילוי  ישנו  ההילולא 
שנמצא  כפי  באופן  בפועל  כעת  ה״ז   –
המדובר  וע״פ  מהגוף.  למעלה  כנשמה 
השלימות  שתכלית  מובן,  בארוכה,  לעיל 
נהורין״  כל  כש״אתפריעו  דוקא  היא  בזה 
מתגלה בנשמה בגוף, כפי שיהי׳ אצל בעל 
כש״הקיצו  ממש  ומיד  תיכף  ההילולא 

ורננו שוכני עפר״111.

בעלמא  חיותו  בחיים  גם  מזו:  יתירה 
גשמיים,  יסורים  ההילולא  בעל  סבל  דין 
שפעלו גם על עניניו הרוחניים, כולל – זה 
בדוגמת  אצלו  הי׳  האחרונות  שבשנותיו 
המצב ד״כבד פה וכבד לשון״ אצל משה 

109( וירא כא, ו.
110( תהלים קכו, ב.

111( ישעי' כו, יט.

אמירת  לאופן  בנוגע  פעל  וזה  רבינו... 
החסידות והפצת התורה והיהדות והפצת 

המעינות חוצה...

)שהי׳  רופאו  שאפילו  כך,  כדי  ועד 
לגבי  נוספת  מעלה  שזוהי  פרופסור,  גם 
היתכן   – בטענה  אותו  שאל  רופא(  סתם 
שלו,  הדיבור  בכח  דוקא  יפגעו  שיסוריו 
את  למלאות  יוכל  שלא  כזה  באופן 
בעל   – הוא  כרצונו?!  בעולם  שליחותו 
זיך״(  )״קָאכט  שמרעיש  זה   – ההילולא 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  חזק  כה 
המעינות חוצה. הקב״ה הי׳ צריך לתת לו 
זאת  לבצע  שיוכל  האפשרות  מלוא  את 
במידה המירבית, ובמילא הי׳ צ״ל שיוכל 
למשול ולשלוט על כח הדבור שלו, שע״י 
דיבור )בעיקר( מפיצים תורה ויהדות )ע״י 
הוראות  ונתינת  חסידות,  מאמרי  אמירת 
)״קָאכט  שמרעיש  מכיון  ואדרבה:  וכו׳(. 
אצלו  צ״ל  הי׳  זו,  בעבודה  כ״כ  זיך״( 
בענין זה )לא רק שלילת מניעות ועיכובים 
בערך לאחרים, אלא אדרבה –( יותר כחות 

מאשר לאנשים אחרים!

 – הרופא  שאל   – היתכן  כן  ואם 
שמבלי הבט על כל זה, רואים אצלו בדיוק 
ההיפך – שיסורי גופו פעלו בכח הדיבור 
שלו בגשמיות, שזה פעל שבפשטות תהי' 
במאמרי  בדיבורו  גם  )כביכול(  פגיעה 
וכיו״ב, שבפשטות הענינים פעל  חסידות 
הדבר שיהי׳ בזה מיעוט )בכמות( מהראוי 
שלו  הדיבור  בהתפשטות  הן  להיות, 
באמירת מאמרי חסידות, והן בהתפשטות 
דברי חסידות שלו בכתב )כי אם הי׳ אומר 
ב״חזרה״  גם  מתוסף  היה  מאמרים,  יותר 

של המאמרים, וגם ברשימות בכתב(.
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"בא אל פרעה" 

וממנו נמשך 
הכח ע"ז 

לכאו"א

ביאורים

מד כל מעשיו, תורתו ועבודתו.
כפי המבואר בסעיף ח בנוגע למשה רבינו מה 

- שע"י שהי' אצלו הענין ד"בא אל פרעה", 
רוחניות  בעבודתו  לחבר  יהודי  לכל  הכח  ניתן 
וגשמיות, כך מבאר גם כאן בנוגע ליום ההילולא 
פועל  שזה  ועבודתו,  בנשיא  עליה  נעשית  שבו 

עלי' גם בכל אנשי הדור – "פועל ישועות בקרב 
הארץ".

"גואל אחרון", מו  )גם(  היינו, כיון שמשה הוא 
ו"משה" שבדורנו )שהוא הגואל אחרון, כיון 
נשיא  הוא  שבדור"(  המשיח  הוא  הדור  ש"נשיא 
דורנו, הרי שמתחזקת ההשוואה ביניהם כבפנים.

חייו״95, וזהמד ״מתגלה ומאיר בבחי׳ גילוי 
מלמעלה למטה . . ופועל96 ישועות בקרב 

הארץ״97.

וביָארצייט בכל שנה ושנה נוספת עלי׳ 
שלא בערך בנשמת בעל ההילולא )שזהו 
הטעם לאמירת קדיש ביום היָארצייט בכל 

שנה98(, ועלי׳ ״בעילוי99 אחר עילוי״100.

שבט  יו״ד  ביום  פרשתנו:  ובסגנון 
רבינו  משה   – ההילולא  בעל  אצל  נעשה 
דמשה  שאתפשטותא  )כידוע101  שבדורנו 
פרעה״,  אל  ״בא   – ודרא102(  דרא  בכל 
אדרין"  בתר  אדרין  קב״ה  לי׳  ״דעייל 
)״בעילוי אחר עילוי״( אל פרעה דקדושה, 
נהורין״.  כל  מיני׳  ואתגליין  ״דאתפריעו 
ובכל שנה – ועד״ז בשנה זו – נוספת בזה 

עלי׳ נעלית יותר, עד – שלא בערך.

נשיא  אצל  פרעה״  אל  ד״בא  והגילוי 
נמשך   – הכל״103  הוא  – ש״הנשיא  הדור 

95( תניא אגה״ק סי׳ ז״ך )קמז, א-ב(.
96( תהלים עד, יב.

97( אגה״ק סכ״ח )קמח, א(.
98( ראה לקו״ש חכ"ו ע' 329 הערה 15.

99( ל' האגה״ק בביאור לסי׳ ז״ך )קמז, א(.

100( ראה לקו״ש שם ע' 329 ואילך. וש"נ.
תניא  וראה  תס״ט.  תקו״ז  א.  רעג,  זח״ג   )101

פמ״ד )סג, א(. ועוד.
102( ובב״ר פנ"ו, ז: ואין דור שאין בו כמשה.

103( פרש״י חוקת כא, כא.

בקרב  ישועות  ו״פועל  למטה  ומתגלה 
הארץ״, אצל כל אנשי הדור )ובפרט מצד 
בחי׳ משה שבכאו״א מישראל104(, נשמות 

בגופים דוקאמה.

שאמר  כפי   – זה  שדורנו  ובפרט 
האחרון  הדור  הוא   – ההילולא  בעל 
שדור  לגאולה,  הראשון  והדור  לגלות 
של  גלגול  הוא  דמשיחא(  )דעקבתא  זה 
מתחזקת  במילא  מצרים105,  דיוצאי  הדור 
נשיא  ההילולא  בעל  של  ההשוואה  יותר 
 – שבדורו  למשה  שבדורנו(  )משה  דורנו 
ראשון  גואל  ״הוא  שמשה  כמאחז״ל106 

הוא גואל אחרון״מו.

יש  דורנו  שלנשיא  כמ״פ,  וכמדובר 
שייכות מיוחדת לגאולת כלל ישראל )של 
דור זה ושל כל הדורות( בגאולה האמיתית 
יצחק״:  ״יוסף  בשמו  כמרומז  והשלימה, 
להוסיף  הקב״ה  שעתיד  שם  על  ״יוסף 
אותם  שגאל  כשם   .  . ישראל  את  ולגאול 
ממצרים, דכתיב107 והי׳ ביום ההוא יוסיף 
על   – ו״יצחק״  וגו׳״108,  ידו  שנית  אדנ״י 

104( תניא רפמ״ב.
וספר  ל״ת  כ.  הקדמה  הגלגולים  שער   )105

הליקוטים להאריז״ל שמות ג, ד.
106( ראה שמו״ר פ"ב, ד. שם, ו. זח״א רנג, א. 

ש' הפסוקים פ' ויחי. תו"א משפטים עה, ב.
107( ישעי׳ יא, יא.

108( שמו״ר פ"א, ז.
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בדורו של 
כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ לא 
נשלם הבירור 
והגילוי

ששלימות  לי״109,  יצחק  השומע  ״כל  שם 
)״אז  בגאולה  תהי׳  והשמחה  הצחוק 
כפי  רנה״110(,  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא 
שראו בפועל שעבודתו והנהגתו של בעל 
דוקא  שהיתה  בכך  הצטיינה  ההילולא 

מתוך שמחה.

בכך  בהתחשב  יותר  חזק  בזה  והפלא 
ועד  ל״ע,  גשמיים  יסורים  בעל  שהי׳ 
הרוחניים  עניניו  על  גם  פעל  שזה  באופן 

)כדלקמן(.

ומזה מובן עוד יותר, איך ה״אתפריעו 
)ובפרט  ההילולא  בעל  אצל  נהורין״  כל 
מתוך  בהנהגתו  כולל  ההילולא(,  ביום 
ולכלל  מישראל  לכאו״א  נמשך  שמחה, 
יוכלו  בגופים  שכנשמות  בדורנו,  ישראל 

לקבל את האורות הגדולים.

בעל  שאצל  כך  על  הבט  מבלי  יב. 
פרעה״  אל  ד״בא  הגילוי  ישנו  ההילולא 
שנמצא  כפי  באופן  בפועל  כעת  ה״ז   –
המדובר  וע״פ  מהגוף.  למעלה  כנשמה 
השלימות  שתכלית  מובן,  בארוכה,  לעיל 
נהורין״  כל  כש״אתפריעו  דוקא  היא  בזה 
מתגלה בנשמה בגוף, כפי שיהי׳ אצל בעל 
כש״הקיצו  ממש  ומיד  תיכף  ההילולא 

ורננו שוכני עפר״111.

בעלמא  חיותו  בחיים  גם  מזו:  יתירה 
גשמיים,  יסורים  ההילולא  בעל  סבל  דין 
שפעלו גם על עניניו הרוחניים, כולל – זה 
בדוגמת  אצלו  הי׳  האחרונות  שבשנותיו 
המצב ד״כבד פה וכבד לשון״ אצל משה 

109( וירא כא, ו.
110( תהלים קכו, ב.

111( ישעי' כו, יט.

אמירת  לאופן  בנוגע  פעל  וזה  רבינו... 
החסידות והפצת התורה והיהדות והפצת 

המעינות חוצה...

)שהי׳  רופאו  שאפילו  כך,  כדי  ועד 
לגבי  נוספת  מעלה  שזוהי  פרופסור,  גם 
היתכן   – בטענה  אותו  שאל  רופא(  סתם 
שלו,  הדיבור  בכח  דוקא  יפגעו  שיסוריו 
את  למלאות  יוכל  שלא  כזה  באופן 
בעל   – הוא  כרצונו?!  בעולם  שליחותו 
זיך״(  )״קָאכט  שמרעיש  זה   – ההילולא 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  חזק  כה 
המעינות חוצה. הקב״ה הי׳ צריך לתת לו 
זאת  לבצע  שיוכל  האפשרות  מלוא  את 
במידה המירבית, ובמילא הי׳ צ״ל שיוכל 
למשול ולשלוט על כח הדבור שלו, שע״י 
דיבור )בעיקר( מפיצים תורה ויהדות )ע״י 
הוראות  ונתינת  חסידות,  מאמרי  אמירת 
)״קָאכט  שמרעיש  מכיון  ואדרבה:  וכו׳(. 
אצלו  צ״ל  הי׳  זו,  בעבודה  כ״כ  זיך״( 
בענין זה )לא רק שלילת מניעות ועיכובים 
בערך לאחרים, אלא אדרבה –( יותר כחות 

מאשר לאנשים אחרים!

 – הרופא  שאל   – היתכן  כן  ואם 
שמבלי הבט על כל זה, רואים אצלו בדיוק 
ההיפך – שיסורי גופו פעלו בכח הדיבור 
שלו בגשמיות, שזה פעל שבפשטות תהי' 
במאמרי  בדיבורו  גם  )כביכול(  פגיעה 
וכיו״ב, שבפשטות הענינים פעל  חסידות 
הדבר שיהי׳ בזה מיעוט )בכמות( מהראוי 
שלו  הדיבור  בהתפשטות  הן  להיות, 
באמירת מאמרי חסידות, והן בהתפשטות 
דברי חסידות שלו בכתב )כי אם הי׳ אומר 
ב״חזרה״  גם  מתוסף  היה  מאמרים,  יותר 

של המאמרים, וגם ברשימות בכתב(.
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ביאורים

בדורנו 
משלימים 

את כל מה 
שנחסר בדור 

הקודם

ביו"ד שבט 
"נטלו 

המאורות" 
– הסתלקות 
כ"ק אדמו"ר 

הריי"ץ, 
ומיד "נתלו 

המאורות" – 
תחילת הדור 

התשיעי

היינו, דמזה שהקב"ה קיבל את טענת משה מז 
מובן  רגיל,  באופן  ייצא  שדיבורו  נס  ועשה 
שזוהי טענה ע"פ תורה, ועל כן פלא הדבר שאצל 
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ היה חיסרון בדיבור, בשעה 
שהענין שבו מרעיש כ"כ וכו' הוא הפצת חסידות.

מח ראה לעיל הערות כא, כג.

מט היינו השליחות של משיח, כנ"ל הערה כב.
היינו, שראשי תיבות אלו מרמזים על המבואר נ 

נפעלת  משיח  ידי  שעל  זה,  סעיף  בסוף 
היתה  לא  שבו  הקודם,  הדור  של  גם  השלימות 
שלימות הגילוי של "בא אל פרעה", וכן של כל 

הדורות הקודמים עד משה רבינו.

שאלות  לשאול  שייך  שלא  ואע״פ 
ובפרט  בעולמו,  הקב״ה  הנהגת  על 
״איך  לומר  שייך  ולא  הדור,  נשיא  עם 
צריך  הי׳  לא  ו״איך  להיות״,  צריך  הי׳ 
להיות״ – אעפ״כ, קבע הקב״ה את הסדר 
ש״איני מבקש לפי כחי אלא לפי כחן״112, 
של  אנושי  בשכל  זאת  להבין  שישתדלו 

כאו"א מישראל ״לפי כחן״.

שאלה  רק  זו  שאין   – בנדו״ד  ובפרט 
ע״פ שכל )של רופא(, היתכן שנשיא הדור 
כרצונו,  שליחותו  את  למלאות  יכול  לא 
אלא זה גם מתאים ע״פ התורה – כמובן 
מזה שמשה טען להקב״ה ״כבד פה וכבד 
ולכן  שפתים״,  ערל  ״ואני  אנכי״,  לשון 
הקב״ה  לו  ענה  תשלח״,  ביד  נא  ״שלח 
הסתפק  ולא  פיך״,  עם  אהי׳  ״אנכי  מיד: 
יהי׳   .  . אחיך  ש״אהרן   – גם  אלא  בזה, 
משה  דברי  יצאו  אהרן  שע״י  לפה״,  לך 

בדיבור גשמי ממש!מז

כ״ק  אצל  שהי׳  שמה  לומר,  ויש 
אצל  שהי׳  מה  ע״ד  הוא  אדמו״ר,  מו״ח 
שעדיין  מכיון  ס״ו(:  )כנ״ל  בדורו  משה 
הוא  ״הדיבור  לכן  הבירור,  נשלם  לא 
למעלה  הוא  מצ״ע  )ומשה  בגלות״מח 
מהגילוי בדיבור(, והקב״ה לא ריפא אותו, 

112( במדב״ר פי״ב, ג.

רק עשה נס ש״ואנכי אהי׳ עם פיך״, ״יהיו 
דבריו נכונים״;

בתכלית  הדבר  ומילוי  ותיקון 
בעל  של  בכחו   – נפעל  השלימות 
ההילולא – ע״י הנשמות בגופים, נשמות 
בריאות בגופים בריאים, של דורנו, הדור 
התפקיד  את  לפעול  שבכוחנו  התשיעי, 
של ״אהרן אחיך יהי׳ נביאך״, ע״י הביטוי 
נשמע  ד״הקול  )באופן  בפועל  בדיבור 
בית פרעה״(, ובשפע רב, של דברי תורה 
והוראות וכו׳ דבעל ההילולא, עד שדורנו 
ומיד  ותיכף   – מתקיים  בו  הדור  הוא  זה 
תשלח״113מט,  ביד  נא  ״שלח   – ממש 
גילוי  שע״י משיח צדקנו נפעל בשלימות 

האורות בכלי הדיבור )כנ״ל ס״ו(.

]וי״ל, שזה מרומז גם בר״ת של ״מיד״ 
)מלכא  דוד  )הבעש״ט(,  ישראל  משה,   –
ועבודת  משה  עבודת  שלימות  משיחא(: 
נשיאינו,  רבותינו  כל  )הכולל  הבעש״ט 
מלכא  דוד  ע״י  נפעלת  דורנו(  לנשיא  עד 

משיחא, ״שלח נא ביד תשלח״נ[.

מרומז  הנ״ל  שענין  לומר  ויש  יג. 
ביום   – זו  בשנה  יו״ד שבט  בקביעות  גם 

 97 ע'  ח״א  תשנ״ב  סה״ש  בארוכה  ראה   )113
ואילך.
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ביאורים

בריאת נא  של  הרביעי  שביום  מבאר  הרמב"ן 
הבריאה  מתחילת  שהאיר  האור  העולם, 
)במשך שלושה ימים( הפסיק להאיר, וזהו "נטלו 
 – המאורות"  "נתלו  ביום  בו  אך  המאורות". 

השמש והירח נתלו ברקיע השמים.
בנוגע  זה  במשפט  "השתמש"  הזקן  אדמו"ר 
אחד  נשיא  שכשמסתלק  הנשיאים,  להתחלפות 
זהו ענין של "נטלו המאורות", אך מיד ישנו כבר 

הנשיא שלאחריו – "נתלו המאורות".
וכאן משתמש במשפט זה בקשר ליו"ד שבט, 
והתחלת  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
נשיאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. וכפי שמרמז 
ותלמידיו  חסידיו  ידי  "על  דבריו:  בהמשך  זאת 
למטה  כאן  בגופים  כנשמות  אליו  המקושרים 
בדור התשיעי, תשיעי בתי"ו, ע"ד התי"ו ד"נתלו" 
לגבי הטי"ת ד"נטלו"", היינו שהדור התשיעי הוא 

המאורות שנתלו ביום יו"ד שבט.

ואילך התבאר ששלימות נב  יו"ד  לעיל מסעיף 
חיבור הגשמיות והרוחניות תהי' רק בגאולה 
השלימה. ועפ"ז מבאר כאן את החידוש דדורנו: 

הגאולה  הגיעה  לא  הקודמים  שבדורות  מכיון 
החיבור  שלימות  היתה  לא  במילא  בפועל, 
הנשמה  הסתלקה  ולכן  וגשמיות,  דרוחניות 
וגם כשהנשמה היתה בגוף הרי הדיבור  מהגוף, 

היה בגלות.
באה  שבו  התשיעי,  הדור   - בדורנו  משא"כ 
הגאולה בפועל ובו נעשית שלימות החיבור של 
הגילויים  כל  את  מקבלים   - וגשמיות  רוחניות 

באופן של נשמות בגופים דוקא.
תיכף  "נעשה  השיחה:  בפנים  וכפי שממשיך 
שלא  בלבד  זו  שלא  המאורות",  "נתלו  ומיד 
תושב"כ  דגילוי  הגדולים  במאורות  ח"ו  חסר 
ותושבע"פ ]כפי שהי' חסר בפועל בדור השמיני[ 
אלא אדרבה – נוספת בזה שלימות נעלית יותר 
]על ידי הדור התשיעי[, באופן שכנשמות בגופים 
מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" . . "עי"ז 

שתיכף מגיע משיח צדקנו", כנ"ל בארוכה.
אף  התשיעי  הדור  של  שחידושו  והיינו, 
בדור  חסר  שהיה  מה  את  ומשלים  מתקן 
השמיני ובכל הדורות הקודמים, וכפי שממשיך

המאורות  ״נטלונא  שבו  בשבוע,  הרביעי 
נתלו  המאורות,  נתלו  ביום  בו  אבל 

בתי״ו"114:

כ״ק  הסתלקות  היתה  זה  ביום 
אבל  המאורות(.  )נטלו  אדמו״ר  מו״ח 
אלא  ח״ו,  ״נטלו״  שנשאר  באופן  לא 
מה״נטלו״ נעשה מיד נתלו ״שני המאורות 
כידוע   – יותר  נעלה  באופן  הגדולים״115 
וגילוי נעלים  שע״י הסתלקות נעשה עלי׳ 
דקוב״ה  יקרא  ״אסתלק  )מבחי׳  יותר 
בכולהו עלמין״116(, ואז הנשמה ״אשתכח 

ז״ח  וראה  ואילך.  סע״א  מב,  ח״א  לקו״ד   )114
בלק ד״ה אראנו )נה, ב(.
115( בראשית א, טז.

116( ראה תניא פכ״ז ולקו"ת ר״פ פקודי )מזח״ב 

וע״י  מבחיוהי״117;  יתיר  עלמין  בכלהו 
חסידיו ותלמידיו המקושרים אליו כנשמות 
בגופים כאן למטה בדור התשיעי )תשיעי 
הטי״ת  לגבי  ד״נתלו״  התי״ו  ע״ד  בתי"ו, 
השלימות  למטה  גם  נפעלת   – ד״נטלו״( 
ואתגליין  ״אתפריעו  המאורות״,  ד״נתלו 

מיני׳ כל נהורין" בנשמה בגוף למטה.

הדור   – דדורנו  החידוש  מובן  מזהנב 
עד  זה,  שלפני  הדורות  כל  לגבי  התשיעי 
מכיון  השמיני(:  )דור  שלפנ״ז  הדור  גם 
אל  ה״בא  בפועל,  אז  באה  לא  שהגאולה 

קכח, ב. ועוד(. תו"א ויקהל פט, ד. לקו״ת חוקת סה, 
ג. וראה ד״ה באתי לגני ה'שי״ת פ"א.

סכ״ז  באגה״ק  ונת׳  הובא  ב.  עא,  זח״ג   )117
וביאורה )קמו, א ואילך(.
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ביאורים

בדורנו 
משלימים 

את כל מה 
שנחסר בדור 

הקודם

ביו"ד שבט 
"נטלו 

המאורות" 
– הסתלקות 
כ"ק אדמו"ר 

הריי"ץ, 
ומיד "נתלו 

המאורות" – 
תחילת הדור 

התשיעי

היינו, דמזה שהקב"ה קיבל את טענת משה מז 
מובן  רגיל,  באופן  ייצא  שדיבורו  נס  ועשה 
שזוהי טענה ע"פ תורה, ועל כן פלא הדבר שאצל 
כ"ק אדמו"ר הריי"ץ היה חיסרון בדיבור, בשעה 
שהענין שבו מרעיש כ"כ וכו' הוא הפצת חסידות.

מח ראה לעיל הערות כא, כג.

מט היינו השליחות של משיח, כנ"ל הערה כב.
היינו, שראשי תיבות אלו מרמזים על המבואר נ 

נפעלת  משיח  ידי  שעל  זה,  סעיף  בסוף 
היתה  לא  שבו  הקודם,  הדור  של  גם  השלימות 
שלימות הגילוי של "בא אל פרעה", וכן של כל 

הדורות הקודמים עד משה רבינו.

שאלות  לשאול  שייך  שלא  ואע״פ 
ובפרט  בעולמו,  הקב״ה  הנהגת  על 
״איך  לומר  שייך  ולא  הדור,  נשיא  עם 
צריך  הי׳  לא  ו״איך  להיות״,  צריך  הי׳ 
להיות״ – אעפ״כ, קבע הקב״ה את הסדר 
ש״איני מבקש לפי כחי אלא לפי כחן״112, 
של  אנושי  בשכל  זאת  להבין  שישתדלו 

כאו"א מישראל ״לפי כחן״.

שאלה  רק  זו  שאין   – בנדו״ד  ובפרט 
ע״פ שכל )של רופא(, היתכן שנשיא הדור 
כרצונו,  שליחותו  את  למלאות  יכול  לא 
אלא זה גם מתאים ע״פ התורה – כמובן 
מזה שמשה טען להקב״ה ״כבד פה וכבד 
ולכן  שפתים״,  ערל  ״ואני  אנכי״,  לשון 
הקב״ה  לו  ענה  תשלח״,  ביד  נא  ״שלח 
הסתפק  ולא  פיך״,  עם  אהי׳  ״אנכי  מיד: 
יהי׳   .  . אחיך  ש״אהרן   – גם  אלא  בזה, 
משה  דברי  יצאו  אהרן  שע״י  לפה״,  לך 

בדיבור גשמי ממש!מז

כ״ק  אצל  שהי׳  שמה  לומר,  ויש 
אצל  שהי׳  מה  ע״ד  הוא  אדמו״ר,  מו״ח 
שעדיין  מכיון  ס״ו(:  )כנ״ל  בדורו  משה 
הוא  ״הדיבור  לכן  הבירור,  נשלם  לא 
למעלה  הוא  מצ״ע  )ומשה  בגלות״מח 
מהגילוי בדיבור(, והקב״ה לא ריפא אותו, 

112( במדב״ר פי״ב, ג.

רק עשה נס ש״ואנכי אהי׳ עם פיך״, ״יהיו 
דבריו נכונים״;

בתכלית  הדבר  ומילוי  ותיקון 
בעל  של  בכחו   – נפעל  השלימות 
ההילולא – ע״י הנשמות בגופים, נשמות 
בריאות בגופים בריאים, של דורנו, הדור 
התפקיד  את  לפעול  שבכוחנו  התשיעי, 
של ״אהרן אחיך יהי׳ נביאך״, ע״י הביטוי 
נשמע  ד״הקול  )באופן  בפועל  בדיבור 
בית פרעה״(, ובשפע רב, של דברי תורה 
והוראות וכו׳ דבעל ההילולא, עד שדורנו 
ומיד  ותיכף   – מתקיים  בו  הדור  הוא  זה 
תשלח״113מט,  ביד  נא  ״שלח   – ממש 
גילוי  שע״י משיח צדקנו נפעל בשלימות 

האורות בכלי הדיבור )כנ״ל ס״ו(.

]וי״ל, שזה מרומז גם בר״ת של ״מיד״ 
)מלכא  דוד  )הבעש״ט(,  ישראל  משה,   –
ועבודת  משה  עבודת  שלימות  משיחא(: 
נשיאינו,  רבותינו  כל  )הכולל  הבעש״ט 
מלכא  דוד  ע״י  נפעלת  דורנו(  לנשיא  עד 

משיחא, ״שלח נא ביד תשלח״נ[.

מרומז  הנ״ל  שענין  לומר  ויש  יג. 
ביום   – זו  בשנה  יו״ד שבט  בקביעות  גם 

 97 ע'  ח״א  תשנ״ב  סה״ש  בארוכה  ראה   )113
ואילך.
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בריאת נא  של  הרביעי  שביום  מבאר  הרמב"ן 
הבריאה  מתחילת  שהאיר  האור  העולם, 
)במשך שלושה ימים( הפסיק להאיר, וזהו "נטלו 
 – המאורות"  "נתלו  ביום  בו  אך  המאורות". 

השמש והירח נתלו ברקיע השמים.
בנוגע  זה  במשפט  "השתמש"  הזקן  אדמו"ר 
אחד  נשיא  שכשמסתלק  הנשיאים,  להתחלפות 
זהו ענין של "נטלו המאורות", אך מיד ישנו כבר 

הנשיא שלאחריו – "נתלו המאורות".
וכאן משתמש במשפט זה בקשר ליו"ד שבט, 
והתחלת  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
נשיאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. וכפי שמרמז 
ותלמידיו  חסידיו  ידי  "על  דבריו:  בהמשך  זאת 
למטה  כאן  בגופים  כנשמות  אליו  המקושרים 
בדור התשיעי, תשיעי בתי"ו, ע"ד התי"ו ד"נתלו" 
לגבי הטי"ת ד"נטלו"", היינו שהדור התשיעי הוא 

המאורות שנתלו ביום יו"ד שבט.

ואילך התבאר ששלימות נב  יו"ד  לעיל מסעיף 
חיבור הגשמיות והרוחניות תהי' רק בגאולה 
השלימה. ועפ"ז מבאר כאן את החידוש דדורנו: 

הגאולה  הגיעה  לא  הקודמים  שבדורות  מכיון 
החיבור  שלימות  היתה  לא  במילא  בפועל, 
הנשמה  הסתלקה  ולכן  וגשמיות,  דרוחניות 
וגם כשהנשמה היתה בגוף הרי הדיבור  מהגוף, 

היה בגלות.
באה  שבו  התשיעי,  הדור   - בדורנו  משא"כ 
הגאולה בפועל ובו נעשית שלימות החיבור של 
הגילויים  כל  את  מקבלים   - וגשמיות  רוחניות 

באופן של נשמות בגופים דוקא.
תיכף  "נעשה  השיחה:  בפנים  וכפי שממשיך 
שלא  בלבד  זו  שלא  המאורות",  "נתלו  ומיד 
תושב"כ  דגילוי  הגדולים  במאורות  ח"ו  חסר 
ותושבע"פ ]כפי שהי' חסר בפועל בדור השמיני[ 
אלא אדרבה – נוספת בזה שלימות נעלית יותר 
]על ידי הדור התשיעי[, באופן שכנשמות בגופים 
מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" . . "עי"ז 

שתיכף מגיע משיח צדקנו", כנ"ל בארוכה.
אף  התשיעי  הדור  של  שחידושו  והיינו, 
בדור  חסר  שהיה  מה  את  ומשלים  מתקן 
השמיני ובכל הדורות הקודמים, וכפי שממשיך

המאורות  ״נטלונא  שבו  בשבוע,  הרביעי 
נתלו  המאורות,  נתלו  ביום  בו  אבל 

בתי״ו"114:

כ״ק  הסתלקות  היתה  זה  ביום 
אבל  המאורות(.  )נטלו  אדמו״ר  מו״ח 
אלא  ח״ו,  ״נטלו״  שנשאר  באופן  לא 
מה״נטלו״ נעשה מיד נתלו ״שני המאורות 
כידוע   – יותר  נעלה  באופן  הגדולים״115 
וגילוי נעלים  שע״י הסתלקות נעשה עלי׳ 
דקוב״ה  יקרא  ״אסתלק  )מבחי׳  יותר 
בכולהו עלמין״116(, ואז הנשמה ״אשתכח 

ז״ח  וראה  ואילך.  סע״א  מב,  ח״א  לקו״ד   )114
בלק ד״ה אראנו )נה, ב(.
115( בראשית א, טז.

116( ראה תניא פכ״ז ולקו"ת ר״פ פקודי )מזח״ב 

וע״י  מבחיוהי״117;  יתיר  עלמין  בכלהו 
חסידיו ותלמידיו המקושרים אליו כנשמות 
בגופים כאן למטה בדור התשיעי )תשיעי 
הטי״ת  לגבי  ד״נתלו״  התי״ו  ע״ד  בתי"ו, 
השלימות  למטה  גם  נפעלת   – ד״נטלו״( 
ואתגליין  ״אתפריעו  המאורות״,  ד״נתלו 

מיני׳ כל נהורין" בנשמה בגוף למטה.

הדור   – דדורנו  החידוש  מובן  מזהנב 
עד  זה,  שלפני  הדורות  כל  לגבי  התשיעי 
מכיון  השמיני(:  )דור  שלפנ״ז  הדור  גם 
אל  ה״בא  בפועל,  אז  באה  לא  שהגאולה 

קכח, ב. ועוד(. תו"א ויקהל פט, ד. לקו״ת חוקת סה, 
ג. וראה ד״ה באתי לגני ה'שי״ת פ"א.

סכ״ז  באגה״ק  ונת׳  הובא  ב.  עא,  זח״ג   )117
וביאורה )קמו, א ואילך(.
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רואים 
גאולה 
בפועל 
בעולם

"השלימות את  פועל  ש"זה  השיחה  בפנים 
והעלי' דכל הדורות שלפנ"ז".

היינו, השלמת החיסרון שבדור הקודם שבו נג 
"נטלו המאורות".

היינו, לא כמו שהיה אצל משה רבינו, שהי' נד 
היינו  מזה",  למעלה  להיותו   .  . פה  "כבד 

ושבע"פ(  )שבכתב  התורה  מגילוי  למעלה  שהי' 
בדיבור, כדלעיל הערות כא וכג.

יחוד נה  את  בעולם  בפועל  שרואים  היינו 
מכמו  יותר  הרבה  והגשמיות  הרוחניות 
הקודמים,  בדורות  בעולם  נראה  היה  שהדבר 

וכפי שממשיך ומפרט.

נהורין"  כל  ד״אתפריעו  )הגילוי  פרעה״ 
למטה( לא הי׳ בתכלית השלימות כנשמה 
הנשמה  הסתלקות  )היתה  בריא  בגוף 
במצב  היתה  בגוף  הנשמה  וגם  הגוף,  מן 
משא״כ  וכו׳(;  בגלות״  הוא  ש״הדיבור 
והדור  לגלות  הדור האחרון   – זה  בדורנו 
״נתלו  תומ״י  נעשה   – לגאולה  הראשון 
חסר  שלא  בלבד  זו  שלא  המאורות״נג, 
תושב״כ  דגילוי  הגדולים  במאורות  ח״ו 
ותושבע״פ118, אלא אדרבה – נוספת בזה 
שלימות נעלית יותר ]לא באופן ד״כבד פה 
מאורייתא  לשון  וכבד  שבע״פ  מאורייתא 
באופן  מזהנד[,  למעלה  להיותו  שבכתב״, 
בפנימיות  מקבלים  בגופים  שכנשמות 
עתה,  ש״נתלו״  נהורין״  כל  ״אתפריעו 
״שלח  צדקנו,  משיח  מגיע  שתיכף  עי״ז 
נא ביד תשלח״, וילמד תורה את כל העם 

כולו119, עד ״תורה חדשה מאתי תצא״120,

דכל  והעלי׳  השלימות  את  פועל  וזה 
ורננו  ש״הקיצו  עי״ז  שלפנ״ז,  הדורות 

שוכני עפר״, ובעל ההילולא בראשנו.

מס'  סע״א.  טז,  בהקדמתו  של״ה  ראה   )118
ד.  יא,  שה״ש  לקו״ת  וראה  א.  קצא,  שלו  שבועות 
מו.  ע'  במדבר  סע״ב.  לו,  א.  יד,  בראשית  אוה״ת 
מג״א ע' ב'שמא )בהוצאת תש״נ – ע' קמט(. נ״ך ע' 

ריז. ועוד. וראה לקו״ש ח״ל ע' 10 ואילך.
119( ראה רמב״ם הל' תשובה פ״ט ה"ב. לקו״ת 

צו יז, א ואילך. ובכ"מ.
120( ישעי׳ נא, ד. ויק״ר פי״ג, ג.

הדורות  לגבי  דורנו  של  החידוש  את 
בעבודת  בפועל  רואים   – זה  שלפני 
בערך  שלא  עד  נוסף  זה  בדורנו  הדורנה: 
דהפצת  בעבודה  שלפנ״ז  הדורות  לגבי 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
הן בריבוי השפע )הספרים הנדפסים וכו׳(, 
והן בעשיית כל העולם, עד לחוצה שאין 
חוצה ממנו, כלי לקבלת האורות הגדולים, 
הן בנוגע לבנ״י – ע״י התרי״ג מצוות, והן 
בנוגע לאוה״ע – ע״י הפצת השבע מצוות 
בני נח121, כך שמאירים את כל העולם עם 
״נר מצוה ותורה אור״ באופן ד״אתפריעו 
את  לקבל  יכול  אחד  שכל  נהורין״,  כל 

האור כנשמה בריאה בגוף בריא,

כמ״פ  )כמדובר  בפועל  שרואים  עד 
לאחרונה( שאומות העולם בכו״כ מדינות 
ויותר  )ע״ד  בעבודתם  לבנ״י  מסייעים 
שגם  עד  מצרים(,  ביציאת  שהי׳  מכפי 
ומסוגרת  סגורה  שהיתה  ההיא  במדינה 
לצאת  ליהודים  נתנו  ולא  שנים,  ריבוי 
תומ״צ  לקיים  להם  איפשרו  ולא  ממנה 
נשתנתה  לאחרונה  הרי   – וכו׳  בשלימות 
בלבד  זו  לא  וכעת  הקצה,  אל  הקצה  מן 
כרצונם,  שם  להתנהג  לבנ"י  שמאפשרים 
ומאפשרים להם לצאת משם, אלא יתירה 

מזו – מסייעים להם בכך.

121( ראה רמב״ם הל' מלכים פ״ח ה"י.
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"זמן השיא" 
לבוא הגאולה 
השלימה

השיחה נו  בתחילת  ששאל  לשאלה  חוזר  כאן 
אל  מ"בא  הנצחית  ההוראה  – מהי  ב  בסעיף 
השלימה.  לגאולה  השיא  בזמן  עכשיו,  פרעה", 
הענין  אודות  השיחה  במהלך  הביאור  לאחר 
ד"בא אל פרעה" – "אתפריעו ואתגליין מיני' כל 
עבודתו  לאופן  בנוגע  ההוראה  מובנת  נהורין", 
של יהודי כעת – שהיא צריכה להיות באופן הכי 
נעלה, "אתפריעו כל נהורין", כפי שכבר התבאר 

בנוגע  לאחמ"כ  וכן  )ס"ח,  השיחה  במהלך  קצת 
החסרון(,  במילוי  התשיעי  הדור  של  לעבודתו 
בנוגע  במיוחד  זה  בסעיף  לבאר  שמתחיל  וכפי 
בסעיפים  לפועל  בהוראות  וממשיך  לתקופתנו 

הבאים.

היינו נז  להתגלות,  הגאולה  צריכה  בו  שדוקא 
ישנה  רוחנית  שגאולה  כיון  בגשמיות,  דוקא 

כבר בשלימות, כפי שממשיך.

לזה  כיום בפועל, שנוסף  עד שרואים 
שבנ״י עומדים ״הכן כולכם״ לגאולה, גם 
אוה״ע עומדים ״הכן כולכם״ שבנ״י יצאו 
כבר מהגלות וילכו לארץ ישראל בגאולה 

האמיתית והשלימה,

ונשמות בגופים בלי שום הפסק כלל, 
אל  ד״בא  השלימות  לתכלית  מיד  באים 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  פרעה״ 
נהורין",  כל  ד״אתפריעו  הגילוי  שלימות 

״והי׳ לך הוי׳ לאור עולם״122.

יד. מזה מובן הלימוד עתה מ״בא אל 
פרעה״נו:

דובר כמ״פ, שכבר ״כלו כל הקיצין״123 
צריכה  היתה  והגאולה  הכל,  סיימו  וכבר 
שאינם  טעמים  ומפני  מזמן,  כבר  לבוא 

מובנים כלל וכלל עדיין לא באה.

צריכה  כעת,  שעכ״פ  מובן,  מזה 
ובלשון  ממש.  ומיד  תיכף  לבוא  הגאולה 
העולם: זהו זמן השיא )״העכסטע צייט״( 

לגאולה האמיתית והשלימה!

השיא״  ״זמן  שבלשון  ולהעיר, 

122( ישעי׳ ס, יט.
123( סנהדרין צז, ב.

הגאולה  תוכן  מרומז  צייט״(  )״העכסטע 
והגבלה  מדידה  עם  הקשור  ש״זמן",   –
ה(שיא״  ״)זמן  נעשה  ועתיד(,  הוה  )עבר 
)"העכסטע"(, באופן שאין למעלה הימנו. 
בלי  נעשה  עצמו  )זמן(  שהגבול  כלומר, 
גבול )שיא(, עד לאופן שמתאחדים ממש, 
כל  ״אתפריעו  בענין  לעיל  המדובר  ע״ד 

נהורין״.

היא  בזה  ההדגשה  עיקר  ואדרבה: 
כי   – )״זמן״(  גשמינז  זמן  של  הגבול  על 
כבר  יש  ״השיא״(  לדרגות  )עד  ברוחניות 
השלימות  גם  עד  הענינים  שלימות  את 
העיניים הרוחניות של  )רוחנית(,  דגאולה 
צריך  כעת  הגאולה;  כבר את  רואות  בנ"י 
רק לפתוח את העינים הגשמיות, שגם הם 
לעיני  בגלוי  כפי שהיא  הגאולה  את  יראו 

בשר בזמן הזה.

הבקשה  עיקר  בפשטות:  גם  וכמובן 
מצד  כ״כ  לא  הם  לגאולה  והגעגועים 
רוחניות  מצד  כי  והנשמה,  הרוחניות 
וכל  בשלימות  היא  הנשמה  הענינים 
שיהודי  )והגם  בשלימות  הם  הענינים 
הגשמי,  הזה  בעולם  בגוף  נשמה  נמצא 
מורגש  לא  והרוחניות  הנשמה  מצד  הרי 
גשמיות  מצד  משא״כ  העולם(,  חושך 
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ביאורים

רואים 
גאולה 
בפועל 
בעולם

"השלימות את  פועל  ש"זה  השיחה  בפנים 
והעלי' דכל הדורות שלפנ"ז".

היינו, השלמת החיסרון שבדור הקודם שבו נג 
"נטלו המאורות".

היינו, לא כמו שהיה אצל משה רבינו, שהי' נד 
היינו  מזה",  למעלה  להיותו   .  . פה  "כבד 

ושבע"פ(  )שבכתב  התורה  מגילוי  למעלה  שהי' 
בדיבור, כדלעיל הערות כא וכג.

יחוד נה  את  בעולם  בפועל  שרואים  היינו 
מכמו  יותר  הרבה  והגשמיות  הרוחניות 
הקודמים,  בדורות  בעולם  נראה  היה  שהדבר 

וכפי שממשיך ומפרט.

נהורין"  כל  ד״אתפריעו  )הגילוי  פרעה״ 
למטה( לא הי׳ בתכלית השלימות כנשמה 
הנשמה  הסתלקות  )היתה  בריא  בגוף 
במצב  היתה  בגוף  הנשמה  וגם  הגוף,  מן 
משא״כ  וכו׳(;  בגלות״  הוא  ש״הדיבור 
והדור  לגלות  הדור האחרון   – זה  בדורנו 
״נתלו  תומ״י  נעשה   – לגאולה  הראשון 
חסר  שלא  בלבד  זו  שלא  המאורות״נג, 
תושב״כ  דגילוי  הגדולים  במאורות  ח״ו 
ותושבע״פ118, אלא אדרבה – נוספת בזה 
שלימות נעלית יותר ]לא באופן ד״כבד פה 
מאורייתא  לשון  וכבד  שבע״פ  מאורייתא 
באופן  מזהנד[,  למעלה  להיותו  שבכתב״, 
בפנימיות  מקבלים  בגופים  שכנשמות 
עתה,  ש״נתלו״  נהורין״  כל  ״אתפריעו 
״שלח  צדקנו,  משיח  מגיע  שתיכף  עי״ז 
נא ביד תשלח״, וילמד תורה את כל העם 

כולו119, עד ״תורה חדשה מאתי תצא״120,

דכל  והעלי׳  השלימות  את  פועל  וזה 
ורננו  ש״הקיצו  עי״ז  שלפנ״ז,  הדורות 

שוכני עפר״, ובעל ההילולא בראשנו.

מס'  סע״א.  טז,  בהקדמתו  של״ה  ראה   )118
ד.  יא,  שה״ש  לקו״ת  וראה  א.  קצא,  שלו  שבועות 
מו.  ע'  במדבר  סע״ב.  לו,  א.  יד,  בראשית  אוה״ת 
מג״א ע' ב'שמא )בהוצאת תש״נ – ע' קמט(. נ״ך ע' 

ריז. ועוד. וראה לקו״ש ח״ל ע' 10 ואילך.
119( ראה רמב״ם הל' תשובה פ״ט ה"ב. לקו״ת 

צו יז, א ואילך. ובכ"מ.
120( ישעי׳ נא, ד. ויק״ר פי״ג, ג.

הדורות  לגבי  דורנו  של  החידוש  את 
בעבודת  בפועל  רואים   – זה  שלפני 
בערך  שלא  עד  נוסף  זה  בדורנו  הדורנה: 
דהפצת  בעבודה  שלפנ״ז  הדורות  לגבי 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
הן בריבוי השפע )הספרים הנדפסים וכו׳(, 
והן בעשיית כל העולם, עד לחוצה שאין 
חוצה ממנו, כלי לקבלת האורות הגדולים, 
הן בנוגע לבנ״י – ע״י התרי״ג מצוות, והן 
בנוגע לאוה״ע – ע״י הפצת השבע מצוות 
בני נח121, כך שמאירים את כל העולם עם 
״נר מצוה ותורה אור״ באופן ד״אתפריעו 
את  לקבל  יכול  אחד  שכל  נהורין״,  כל 

האור כנשמה בריאה בגוף בריא,

כמ״פ  )כמדובר  בפועל  שרואים  עד 
לאחרונה( שאומות העולם בכו״כ מדינות 
ויותר  )ע״ד  בעבודתם  לבנ״י  מסייעים 
שגם  עד  מצרים(,  ביציאת  שהי׳  מכפי 
ומסוגרת  סגורה  שהיתה  ההיא  במדינה 
לצאת  ליהודים  נתנו  ולא  שנים,  ריבוי 
תומ״צ  לקיים  להם  איפשרו  ולא  ממנה 
נשתנתה  לאחרונה  הרי   – וכו׳  בשלימות 
בלבד  זו  לא  וכעת  הקצה,  אל  הקצה  מן 
כרצונם,  שם  להתנהג  לבנ"י  שמאפשרים 
ומאפשרים להם לצאת משם, אלא יתירה 

מזו – מסייעים להם בכך.

121( ראה רמב״ם הל' מלכים פ״ח ה"י.
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ביאורים

"זמן השיא" 
לבוא הגאולה 
השלימה

השיחה נו  בתחילת  ששאל  לשאלה  חוזר  כאן 
אל  מ"בא  הנצחית  ההוראה  – מהי  ב  בסעיף 
השלימה.  לגאולה  השיא  בזמן  עכשיו,  פרעה", 
הענין  אודות  השיחה  במהלך  הביאור  לאחר 
ד"בא אל פרעה" – "אתפריעו ואתגליין מיני' כל 
עבודתו  לאופן  בנוגע  ההוראה  מובנת  נהורין", 
של יהודי כעת – שהיא צריכה להיות באופן הכי 
נעלה, "אתפריעו כל נהורין", כפי שכבר התבאר 

בנוגע  לאחמ"כ  וכן  )ס"ח,  השיחה  במהלך  קצת 
החסרון(,  במילוי  התשיעי  הדור  של  לעבודתו 
בנוגע  במיוחד  זה  בסעיף  לבאר  שמתחיל  וכפי 
בסעיפים  לפועל  בהוראות  וממשיך  לתקופתנו 

הבאים.

היינו נז  להתגלות,  הגאולה  צריכה  בו  שדוקא 
ישנה  רוחנית  שגאולה  כיון  בגשמיות,  דוקא 

כבר בשלימות, כפי שממשיך.

לזה  כיום בפועל, שנוסף  עד שרואים 
שבנ״י עומדים ״הכן כולכם״ לגאולה, גם 
אוה״ע עומדים ״הכן כולכם״ שבנ״י יצאו 
כבר מהגלות וילכו לארץ ישראל בגאולה 

האמיתית והשלימה,

ונשמות בגופים בלי שום הפסק כלל, 
אל  ד״בא  השלימות  לתכלית  מיד  באים 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  פרעה״ 
נהורין",  כל  ד״אתפריעו  הגילוי  שלימות 

״והי׳ לך הוי׳ לאור עולם״122.

יד. מזה מובן הלימוד עתה מ״בא אל 
פרעה״נו:

דובר כמ״פ, שכבר ״כלו כל הקיצין״123 
צריכה  היתה  והגאולה  הכל,  סיימו  וכבר 
שאינם  טעמים  ומפני  מזמן,  כבר  לבוא 

מובנים כלל וכלל עדיין לא באה.

צריכה  כעת,  שעכ״פ  מובן,  מזה 
ובלשון  ממש.  ומיד  תיכף  לבוא  הגאולה 
העולם: זהו זמן השיא )״העכסטע צייט״( 

לגאולה האמיתית והשלימה!

השיא״  ״זמן  שבלשון  ולהעיר, 

122( ישעי׳ ס, יט.
123( סנהדרין צז, ב.

הגאולה  תוכן  מרומז  צייט״(  )״העכסטע 
והגבלה  מדידה  עם  הקשור  ש״זמן",   –
ה(שיא״  ״)זמן  נעשה  ועתיד(,  הוה  )עבר 
)"העכסטע"(, באופן שאין למעלה הימנו. 
בלי  נעשה  עצמו  )זמן(  שהגבול  כלומר, 
גבול )שיא(, עד לאופן שמתאחדים ממש, 
כל  ״אתפריעו  בענין  לעיל  המדובר  ע״ד 

נהורין״.

היא  בזה  ההדגשה  עיקר  ואדרבה: 
כי   – )״זמן״(  גשמינז  זמן  של  הגבול  על 
כבר  יש  ״השיא״(  לדרגות  )עד  ברוחניות 
השלימות  גם  עד  הענינים  שלימות  את 
העיניים הרוחניות של  )רוחנית(,  דגאולה 
צריך  כעת  הגאולה;  כבר את  רואות  בנ"י 
רק לפתוח את העינים הגשמיות, שגם הם 
לעיני  בגלוי  כפי שהיא  הגאולה  את  יראו 

בשר בזמן הזה.

הבקשה  עיקר  בפשטות:  גם  וכמובן 
מצד  כ״כ  לא  הם  לגאולה  והגעגועים 
רוחניות  מצד  כי  והנשמה,  הרוחניות 
וכל  בשלימות  היא  הנשמה  הענינים 
שיהודי  )והגם  בשלימות  הם  הענינים 
הגשמי,  הזה  בעולם  בגוף  נשמה  נמצא 
מורגש  לא  והרוחניות  הנשמה  מצד  הרי 
גשמיות  מצד  משא״כ  העולם(,  חושך 
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ביאורים

הוראות 
למעשה: 
לימוד תורת 
בעל ההילולא

הוראה 
נוספת: 

פעילות עם 
נשים וטף

כמבואר בארוכה בהערה לז, שלעתיד לבוא נח 
דוקא  להתגלות  יוכלו  נעלים  הכי  הענינים 

על ידי הגשמיות.

כלומר, משום שגם השלימות של הרוחניות נט 
בגשמיות  יהיה  שהגילוי  בזה  מתבטאת 

העולם דוקא.

נרגש  בעיקר  שם  הגוף,  של  הענינים 
ההעלם והסתר, ובמילא – ה״ז מעורר את 

הגעגועים לגאולה באופן חזק עוד יותר.

והחידוש בגאולה הוא בכך, שהגילוי 
ד״אתפריעו כל נהורין״ יהי׳ גם בגשמיות 
וזמן  במקום  בשר,  לעיני  הנראה  העולם 
בתחתונים.  ית׳  לו  דירה  שייעשה  גשמי, 
ואדרבה: בזה מתבטאת השלימות גם של 
הרוחניות )שלכן לע״ל הנשמה ניזונית מן 
בגשמיות  הגאולה  כךנט  משום  הגוףנח(, 
והדרגות  העולמות  בכל  גאולה  תביא 

למעלה.

טו. ובנוגע לפועל:

בעמדנו בימי ההכנה ליו״ד שבט, יום 
כשנוספת   – דורנו  נשיא  של  ההילולא 
אדמו״ר,  מו״ח  כ״ק  הדור  בנשיא  עלי׳ 
ועל ידו – בכל אנשי הדור, נשי הדור וטף 
בדורנו,  מישראל  כאו"א  צריך   – הדור 
אנשים נשים וטף, לקבל החלטות טובות 
בנוגע לכל הענינים שתבע בעל ההילולא, 
לימוד  אור״,  ותורה  מצוה  מ״נר  החל 
וקיום  ותושבע״פ(  )תושב״כ  התורה 
והן  לעצמו  בנוגע  הן  בהידור,  המצוות 
בנוגע להזולת – העבודה דהפצת התורה 
באופן  חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות 
ד״בא אל פרעה״, לעשות כאו"א מישראל 
לכלי לקבלת ״אתפריעו כל נהורין״ ד״שני 
המאורות הגדולים״, תושב״כ ותושבע״פ, 

נגלה דתורה ופנימיות התורה,

כולל ובמיוחד – ע״י ההוספה בלימוד 

וקיום  עצמו  ההילולא  בעל  של  תורתו 
הוראותיו.

וכל זה בהדגשה – שכל אחד יקבל על 
עצמו שהלימוד בתורתו של בעל ההילולא 
ישלים וימלא גם מה שנחסר בהתפשטות 
והעיכוב  המניעה  בגלל  המעינות  והפצת 
ע״י  הן  ההילולא,  דבעל  הדיבור  בכח 
בהפצת  והן  בדיבור  הפרטי  לימודו 

המעינות חוצה לאחרים.

ההילולא  בעל   – יותר  ובפרטיות  טז. 
כפי  ענינו  לפי  מבנ״י  סוג  לכל  התמסר 
והשמחות  הצהובות  הפנים  את  שראו 
שהראה בעל ההילולא לכאו״א מישראל, 
ענינם,  לפי  אנשים   – וטף  נשים  אנשים 

נשים – לפי ענינן, וטף – לפי ענינם.

נשיא  של  מחידושיו  אחד  הוא  ובזה 
בפרט  האחרונות  שבשנותיו  דורנו, 
 – והיהדות  התורה  הפצת  על  נפשו  מסר 
דנשי   – וחינוך  התורה  לימוד  ובמיוחד 
)דבר  בישראל  טף  ושל  ישראל  ובנות 

חידוש לנשיא בישראל(.

גדולי  אצל  דוגמתו  שמצינו  והגם 
ישראל בשנים שלפנ״ז ]כידוע ממכתביהם 
כולם,  אצל  התקבל  לא  ה״ז  וכיו״ב[, 
עם  זה  הי׳  אצלם  שנתקבל  אלו  ואפילו 
כמה הגבלות; משא״כ פעולותיו של בעל 
לריבוי  והגיעו  התפשטו  בזה  ההילולא 
ועי״ז  ומתפשט,  והולך  בעולם,  מקומות 
דנשי  התורה  בלימוד  בערך  שלא  נוסף 

ובנות וטף בישראל.
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השפעת 
הנשים והטף 
על כל הבית

עם ס  לעבודה  בנוגע  הבא  בקטע  שמבאר  כפי 
ילדים, שעל ידי זה יכולים גם אנשים מבוגרים 
שאינם יודעים הרבה והם "קטנים" בדעת, לקבל 
מה"פירורים" - סוג העבודה הפשוט של הילדים 
קודש  ספר  ילדים  עבור  כשמוציאים  )לדוגמא: 

המותאם לרמתם, יכול גם איש פשוט שאינו יודע 
ללמוד, לקרוא בספר זה ולהבין עניני תורה(.

שעל  ובנות,  לנשים  בנוגע  גם  שמבאר  וכפי 
שבת,  נרות  בהדלקת  מאירות  שהן  האור  ידי 

מתוסף בקיום המצוות של הבעל והבנים.

שחיזוק   – ההוראה  ישנה  מזה 
להיות  צריך  ליו״ד שבט  בקשר  הפעולות 
וטף,  עם כל הסוגים בבנ״י, אנשים נשים 
וכל סוג – לפי ענינו. והדגשה מיוחדת על 
פעולות עם נשי ובנות ישראל וטף, שנוסף 
לעבודתם בעצמם נפעלת עי״ז הוספה גם 

בעבודת כל בני הבית, כולל האנשיםס:

ייחודם של הטף הוא בכך שצריך לחנך 
שלהם,  הכלים  לפי  קמעה,  קמעה  אותם 
הכתוב124  ובלשון  לקבל.  שיוכלו  באופן 
– שיוסף )ועד״ז יוסף בדורנו( הכין ״לחם 
לפרר  הטף  טבע  לזה:  ונוסף  הטף״.  לפי 
את האוכל125, שעי״ז יכול המאכל להגיע 
לקבל  לע"ע  יכולים  שאינם  לאחרים  גם 

יותר מאשר פירורים קטנים.

ועד״ז בנוגע לנשי ובנות ישראל:

בין המצוות המיוחדות של נשי ובנות 
שבת  נרות  הדלקת  ענין  הוא   – ישראל 
קודש ויום טוב. שזהו גם מחידושי דורנו 
– שניתוסף ריבוי גדול דנשי ובנות ישראל 
ויו״ט, ועי״ז  המדליקות נרות שבת קודש 
ב״נר  העולם  ואת  בתיהם  את  מאירות 

124( ויגש מז, יב.
י, ב. – וראה מפרשים עה"פ  125( ראה פסחים 
דזהו  לפרש״י(,  ושפ״ח  רא״ם  )לק"ט,  שם  ויגש 
טבעם  מצד  כי  הטף״,  לפי  ״לחם  הכתוב  הדגשת 
לפרר, צריך ליתן להם יותר משיעור אכילתם. וראה 
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מצוה ותורה אור״, עד לאופן ד״אתפריעו 
כל נהורין״.

כנראה בפשטות, שכאשר מדליקים נר 
נעשה כל החדר מואר באור הנר. ולהיותו 
נר קדוש, שבירכו עליו, ה״ה מאיר את כל 
החדר בקדושה – ע״ד הענין ד״אתפריעו 

כל נהורין״.

]משא״כ מצוות אחרות, יכולות להיות 
מחברתה.  מחולקת  אחת  שמצוה  באופן 
מצוות  ״מלאין  חז״ל126  לשון  וכדיוק 
אבל  מצוות,  מלא  אכן  הוא  כרמון": 
בקליפה,  ומכוסות  מזו  זו  מחולקות  הן 

בדוגמת הגרעינים ברימון[.

ועפ״ז מובן ג״כ, איך ע״י נש״ק דנשי 
ובנות ישראל מתוסף בקיום המצוות דכל 
בני ביתם, גם של הבעל והבנים. וכפשטות 
הפתיחה  היא  שבת  נרות  הדלקת  הענין: 
בני  כל  עבור  השבת  כל  את  שמכניסה 
השבת  תפלות  באים  לאח״ז  ורק  הבית, 
בכללות  ועד״ז  האנשים.  של  והקידוש 
הדלקת  שע״י  הגמרא127  כמאמר   – יותר 
תלמידי  לבנים  זוכים  קודש,  שבת  נרות 
חכמים, ״דכתיב כי נר מצוה ותורה אור . . 
ע״י נר מצוה דשבת . . בא אור דתורה"128.

126( חגיגה בסופה. וש"נ.
127( שבת כג, ב.
128( פרש״י שם.
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ביאורים

הוראות 
למעשה: 
לימוד תורת 
בעל ההילולא

הוראה 
נוספת: 

פעילות עם 
נשים וטף

כמבואר בארוכה בהערה לז, שלעתיד לבוא נח 
דוקא  להתגלות  יוכלו  נעלים  הכי  הענינים 

על ידי הגשמיות.

כלומר, משום שגם השלימות של הרוחניות נט 
בגשמיות  יהיה  שהגילוי  בזה  מתבטאת 

העולם דוקא.

נרגש  בעיקר  שם  הגוף,  של  הענינים 
ההעלם והסתר, ובמילא – ה״ז מעורר את 

הגעגועים לגאולה באופן חזק עוד יותר.

והחידוש בגאולה הוא בכך, שהגילוי 
ד״אתפריעו כל נהורין״ יהי׳ גם בגשמיות 
וזמן  במקום  בשר,  לעיני  הנראה  העולם 
בתחתונים.  ית׳  לו  דירה  שייעשה  גשמי, 
ואדרבה: בזה מתבטאת השלימות גם של 
הרוחניות )שלכן לע״ל הנשמה ניזונית מן 
בגשמיות  הגאולה  כךנט  משום  הגוףנח(, 
והדרגות  העולמות  בכל  גאולה  תביא 

למעלה.

טו. ובנוגע לפועל:

בעמדנו בימי ההכנה ליו״ד שבט, יום 
כשנוספת   – דורנו  נשיא  של  ההילולא 
אדמו״ר,  מו״ח  כ״ק  הדור  בנשיא  עלי׳ 
ועל ידו – בכל אנשי הדור, נשי הדור וטף 
בדורנו,  מישראל  כאו"א  צריך   – הדור 
אנשים נשים וטף, לקבל החלטות טובות 
בנוגע לכל הענינים שתבע בעל ההילולא, 
לימוד  אור״,  ותורה  מצוה  מ״נר  החל 
וקיום  ותושבע״פ(  )תושב״כ  התורה 
והן  לעצמו  בנוגע  הן  בהידור,  המצוות 
בנוגע להזולת – העבודה דהפצת התורה 
באופן  חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות 
ד״בא אל פרעה״, לעשות כאו"א מישראל 
לכלי לקבלת ״אתפריעו כל נהורין״ ד״שני 
המאורות הגדולים״, תושב״כ ותושבע״פ, 

נגלה דתורה ופנימיות התורה,

כולל ובמיוחד – ע״י ההוספה בלימוד 

וקיום  עצמו  ההילולא  בעל  של  תורתו 
הוראותיו.

וכל זה בהדגשה – שכל אחד יקבל על 
עצמו שהלימוד בתורתו של בעל ההילולא 
ישלים וימלא גם מה שנחסר בהתפשטות 
והעיכוב  המניעה  בגלל  המעינות  והפצת 
ע״י  הן  ההילולא,  דבעל  הדיבור  בכח 
בהפצת  והן  בדיבור  הפרטי  לימודו 

המעינות חוצה לאחרים.

ההילולא  בעל   – יותר  ובפרטיות  טז. 
כפי  ענינו  לפי  מבנ״י  סוג  לכל  התמסר 
והשמחות  הצהובות  הפנים  את  שראו 
שהראה בעל ההילולא לכאו״א מישראל, 
ענינם,  לפי  אנשים   – וטף  נשים  אנשים 

נשים – לפי ענינן, וטף – לפי ענינם.

נשיא  של  מחידושיו  אחד  הוא  ובזה 
בפרט  האחרונות  שבשנותיו  דורנו, 
 – והיהדות  התורה  הפצת  על  נפשו  מסר 
דנשי   – וחינוך  התורה  לימוד  ובמיוחד 
)דבר  בישראל  טף  ושל  ישראל  ובנות 

חידוש לנשיא בישראל(.

גדולי  אצל  דוגמתו  שמצינו  והגם 
ישראל בשנים שלפנ״ז ]כידוע ממכתביהם 
כולם,  אצל  התקבל  לא  ה״ז  וכיו״ב[, 
עם  זה  הי׳  אצלם  שנתקבל  אלו  ואפילו 
כמה הגבלות; משא״כ פעולותיו של בעל 
לריבוי  והגיעו  התפשטו  בזה  ההילולא 
ועי״ז  ומתפשט,  והולך  בעולם,  מקומות 
דנשי  התורה  בלימוד  בערך  שלא  נוסף 

ובנות וטף בישראל.

דבר מלכות עם ביאורים32

ביאורים

השפעת 
הנשים והטף 
על כל הבית

עם ס  לעבודה  בנוגע  הבא  בקטע  שמבאר  כפי 
ילדים, שעל ידי זה יכולים גם אנשים מבוגרים 
שאינם יודעים הרבה והם "קטנים" בדעת, לקבל 
מה"פירורים" - סוג העבודה הפשוט של הילדים 
קודש  ספר  ילדים  עבור  כשמוציאים  )לדוגמא: 

המותאם לרמתם, יכול גם איש פשוט שאינו יודע 
ללמוד, לקרוא בספר זה ולהבין עניני תורה(.

שעל  ובנות,  לנשים  בנוגע  גם  שמבאר  וכפי 
שבת,  נרות  בהדלקת  מאירות  שהן  האור  ידי 

מתוסף בקיום המצוות של הבעל והבנים.

שחיזוק   – ההוראה  ישנה  מזה 
להיות  צריך  ליו״ד שבט  בקשר  הפעולות 
וטף,  עם כל הסוגים בבנ״י, אנשים נשים 
וכל סוג – לפי ענינו. והדגשה מיוחדת על 
פעולות עם נשי ובנות ישראל וטף, שנוסף 
לעבודתם בעצמם נפעלת עי״ז הוספה גם 

בעבודת כל בני הבית, כולל האנשיםס:

ייחודם של הטף הוא בכך שצריך לחנך 
שלהם,  הכלים  לפי  קמעה,  קמעה  אותם 
הכתוב124  ובלשון  לקבל.  שיוכלו  באופן 
– שיוסף )ועד״ז יוסף בדורנו( הכין ״לחם 
לפרר  הטף  טבע  לזה:  ונוסף  הטף״.  לפי 
את האוכל125, שעי״ז יכול המאכל להגיע 
לקבל  לע"ע  יכולים  שאינם  לאחרים  גם 

יותר מאשר פירורים קטנים.

ועד״ז בנוגע לנשי ובנות ישראל:

בין המצוות המיוחדות של נשי ובנות 
שבת  נרות  הדלקת  ענין  הוא   – ישראל 
קודש ויום טוב. שזהו גם מחידושי דורנו 
– שניתוסף ריבוי גדול דנשי ובנות ישראל 
ויו״ט, ועי״ז  המדליקות נרות שבת קודש 
ב״נר  העולם  ואת  בתיהם  את  מאירות 

124( ויגש מז, יב.
י, ב. – וראה מפרשים עה"פ  125( ראה פסחים 
דזהו  לפרש״י(,  ושפ״ח  רא״ם  )לק"ט,  שם  ויגש 
טבעם  מצד  כי  הטף״,  לפי  ״לחם  הכתוב  הדגשת 
לפרר, צריך ליתן להם יותר משיעור אכילתם. וראה 
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מצוה ותורה אור״, עד לאופן ד״אתפריעו 
כל נהורין״.

כנראה בפשטות, שכאשר מדליקים נר 
נעשה כל החדר מואר באור הנר. ולהיותו 
נר קדוש, שבירכו עליו, ה״ה מאיר את כל 
החדר בקדושה – ע״ד הענין ד״אתפריעו 

כל נהורין״.

]משא״כ מצוות אחרות, יכולות להיות 
מחברתה.  מחולקת  אחת  שמצוה  באופן 
מצוות  ״מלאין  חז״ל126  לשון  וכדיוק 
אבל  מצוות,  מלא  אכן  הוא  כרמון": 
בקליפה,  ומכוסות  מזו  זו  מחולקות  הן 

בדוגמת הגרעינים ברימון[.

ועפ״ז מובן ג״כ, איך ע״י נש״ק דנשי 
ובנות ישראל מתוסף בקיום המצוות דכל 
בני ביתם, גם של הבעל והבנים. וכפשטות 
הפתיחה  היא  שבת  נרות  הדלקת  הענין: 
בני  כל  עבור  השבת  כל  את  שמכניסה 
השבת  תפלות  באים  לאח״ז  ורק  הבית, 
בכללות  ועד״ז  האנשים.  של  והקידוש 
הדלקת  שע״י  הגמרא127  כמאמר   – יותר 
תלמידי  לבנים  זוכים  קודש,  שבת  נרות 
חכמים, ״דכתיב כי נר מצוה ותורה אור . . 
ע״י נר מצוה דשבת . . בא אור דתורה"128.

126( חגיגה בסופה. וש"נ.
127( שבת כג, ב.
128( פרש״י שם.
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ביאורים

יהי רצון

זו סא  ויראה(,  )אהבה  שתיים  ועוד  רמ"ח 
הגימטריא של "נר" – 250.

בערש"ק פרשת בא ה'תשנ"ב הייתה הלווית סב 
)ובראש  גוטניק  ע"ה  )שושנה(  רייזל  מרת 
כ"ק אדמו"ר מלך   – יבדלחט"א   – היה  המלווים 

רומזים הדברים  לזה  וכנראה  המשיח שליט"א(, 
כאן, וכן בקטע הבא אודות בחינת "שושנה".

- סג  הקב"ה  ומקבל.  משפיע  הם  ונקבה  זכר 
המשפיע - נקרא שושן, והנשמה - המקבלת 
)מהקב"ה( - נקראת שושנה )שושן בלשון נקבה(.

בגימטריא  גם  מרומז  שזה  לומר  ויש 
של ״נר״129 – רמ״ח מצוות עשה חדורים 
ומונהגים ע״י שני הקוים דאהבה ויראהסא.

הוא,  מכך  הלימוד   – ובכללות  יז. 
להיות באופן  צריכה  יהודי  שעבודתו של 
מציאותו  שכל  נהורין״,  כל  ד״אתפריעו 
והוא  אור״,  ותורה  מצוה  ב״נר  חדורה 
עושה את עבודתו עם נשמה בריאה בגוף 
בריא, בדוגמת כהן גדול שהוא שלם בכל 

)כנ״ל ס״ח(.

וירידה  הפסק  ח״ו  ישנו  אם  ואפילו 
״ברגע קטן עזבתיך״130, שחסר אב או אם 
באה  לא  עדיין  שהגאולה  )מכיון  ר״לסב 
בפועל( – הרי זו ירידה צורך עלי׳, רק כדי 
ד״בא  בגילוי  יותר  נעלית  לדרגא  להגיע 
 – ועיקר  ועוד  בנשמה,  הן  פרעה״,  אל 
בבני ביתה, הבנים ובעיקר הבנות, שיראו 
העבודה  את  לעשות  ולהמשיך  למלאות 
שעשתה בחיים, ברוח שהחדירה בהם ע״י 
היא  ״אף  בחיים״,  ״זרעה  שע״י  חינוכם, 

בחיים״131.

יותר  עוד  יתוסף  שעי״ז   – ובכללות 
בגילוי הנשמה בבחי׳ שושנהסג, המקבלת 

129( ראה זח״ב קסו, ב. לקו״ת בהעלותך לג, ג. 
שלח מד, ד. ובכ"מ.

130( ישעי׳ נד, ז.
131( ראה תענית ה, ב.

שנעשית  עד  שושן132,  הנקרא  מהקב״ה 
התאחדות גמורה ד״ישראל וקוב״ה כולא 

חד״.

קבלת  עצם  שע״י  רצון,  ויהי  יח. 
כולל,   – יו״ד שבט  עם  בקשר  ההחלטות 
הפעולות  בכל  משתתף  אחד  שכל 
יו״ד שבט, החל  עם  והמנהגים הקשורים 
מהתוועדות שעורכים בכל מקום ביום זה, 

ובשבוע שלפניו ושלאחריו –

שעוד לפני זה יהי׳ ״הקיצו ורננו שוכני 
ותיכף  בראשנו,  ההילולא  ובעל  עפר״, 
״ממש״  של  הממשי  בפירוש  ממש,  ומיד 
– כידוע133 שצדיקים קמים בתחה״מ מיד, 

וחוגגים יחד איתו את יום ההילולא,

״בשלח  נעשה  ממש  ומיד  ותיכף 
יוצאים  ישראל  ״ובני  העם״134,  את  פרעה 
ביד רמה״90 – שיוצאים מהגלות והולכים 
לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר 
ולקדש  השלישי,  המקדש  לבית  הקודש, 

הקדשים,

ה׳ ימלוך לעולם ועד135.

132( ראה זח״ג קז, א. סה״מ תקס״ח ע' צ. וראה 
ספר הליקוטים דא״ח צ״צ ערך שושנה. וש"נ.

133( זח״א קמ, א.
134( ר״פ בשלח.
135( שם טו, יח.
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ביאורים

יהי רצון

זו סא  ויראה(,  )אהבה  שתיים  ועוד  רמ"ח 
הגימטריא של "נר" – 250.

בערש"ק פרשת בא ה'תשנ"ב הייתה הלווית סב 
)ובראש  גוטניק  ע"ה  )שושנה(  רייזל  מרת 
כ"ק אדמו"ר מלך   – יבדלחט"א   – היה  המלווים 

רומזים הדברים  לזה  וכנראה  המשיח שליט"א(, 
כאן, וכן בקטע הבא אודות בחינת "שושנה".

- סג  הקב"ה  ומקבל.  משפיע  הם  ונקבה  זכר 
המשפיע - נקרא שושן, והנשמה - המקבלת 
)מהקב"ה( - נקראת שושנה )שושן בלשון נקבה(.

בגימטריא  גם  מרומז  שזה  לומר  ויש 
של ״נר״129 – רמ״ח מצוות עשה חדורים 
ומונהגים ע״י שני הקוים דאהבה ויראהסא.

הוא,  מכך  הלימוד   – ובכללות  יז. 
להיות באופן  צריכה  יהודי  שעבודתו של 
מציאותו  שכל  נהורין״,  כל  ד״אתפריעו 
והוא  אור״,  ותורה  מצוה  ב״נר  חדורה 
עושה את עבודתו עם נשמה בריאה בגוף 
בריא, בדוגמת כהן גדול שהוא שלם בכל 

)כנ״ל ס״ח(.

וירידה  הפסק  ח״ו  ישנו  אם  ואפילו 
״ברגע קטן עזבתיך״130, שחסר אב או אם 
באה  לא  עדיין  שהגאולה  )מכיון  ר״לסב 
בפועל( – הרי זו ירידה צורך עלי׳, רק כדי 
ד״בא  בגילוי  יותר  נעלית  לדרגא  להגיע 
 – ועיקר  ועוד  בנשמה,  הן  פרעה״,  אל 
בבני ביתה, הבנים ובעיקר הבנות, שיראו 
העבודה  את  לעשות  ולהמשיך  למלאות 
שעשתה בחיים, ברוח שהחדירה בהם ע״י 
היא  ״אף  בחיים״,  ״זרעה  שע״י  חינוכם, 

בחיים״131.

יותר  עוד  יתוסף  שעי״ז   – ובכללות 
בגילוי הנשמה בבחי׳ שושנהסג, המקבלת 

129( ראה זח״ב קסו, ב. לקו״ת בהעלותך לג, ג. 
שלח מד, ד. ובכ"מ.

130( ישעי׳ נד, ז.
131( ראה תענית ה, ב.

שנעשית  עד  שושן132,  הנקרא  מהקב״ה 
התאחדות גמורה ד״ישראל וקוב״ה כולא 

חד״.

קבלת  עצם  שע״י  רצון,  ויהי  יח. 
כולל,   – יו״ד שבט  עם  בקשר  ההחלטות 
הפעולות  בכל  משתתף  אחד  שכל 
יו״ד שבט, החל  עם  והמנהגים הקשורים 
מהתוועדות שעורכים בכל מקום ביום זה, 

ובשבוע שלפניו ושלאחריו –

שעוד לפני זה יהי׳ ״הקיצו ורננו שוכני 
ותיכף  בראשנו,  ההילולא  ובעל  עפר״, 
״ממש״  של  הממשי  בפירוש  ממש,  ומיד 
– כידוע133 שצדיקים קמים בתחה״מ מיד, 

וחוגגים יחד איתו את יום ההילולא,

״בשלח  נעשה  ממש  ומיד  ותיכף 
יוצאים  ישראל  ״ובני  העם״134,  את  פרעה 
ביד רמה״90 – שיוצאים מהגלות והולכים 
לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר 
ולקדש  השלישי,  המקדש  לבית  הקודש, 

הקדשים,

ה׳ ימלוך לעולם ועד135.

132( ראה זח״ג קז, א. סה״מ תקס״ח ע' צ. וראה 
ספר הליקוטים דא״ח צ״צ ערך שושנה. וש"נ.

133( זח״א קמ, א.
134( ר״פ בשלח.
135( שם טו, יח.

'דבר מלכות' ש"פ צו
סיכום ומושגים

תמצית השיחה
השיחה שלפנינו נאמרה בסמיכות ליום הזך והבהיר י"א ניסן בו נולד מושיען של 

ישראל, ובסמיכות לחג הפסח וימי גאולת מצרים.

בשיחה מתמקד בביאור ענין הגאולה בכלל, ובפרט בתפקידו המרכזי של הגואל. 
הביאור מבוסס על פסוקי מזמור צ' בתהלים "תפלה למשה", המבאר את אישיותו של 
משה ואת פעולתו בעולם ]את פרק זה החלו לומר בי"א ניסן תנש"א, שנת אמירת 

השיחה[.

גאולה היא גילוי אלקות בעולם. כך היה בגאולת מצרים וכך יהיה בגאולה העתידה. 
משה רבינו מגלם באישיותו את החיבור של אלקות ועולם, ולכן דוקא הוא בכחו להביא 

גאולה ולגלות אלקות בעולם.

רעיון זה של חיבור אלקות ועולם נדון במקומות רבים בתורתו של נשיא דורנו, 
העולם  מול  האלקות,  של  נצחיותה  את  מדגיש  בשיחה  כאן  אחר.  מהיבט  פעם  ובכל 
העראי והחולף1, ובחיבור אלקות ועולם ממשיכים את האלקות הנצחית שתשכון באופן 

קבוע בעולמנו הגשמי. כמוזכר פעמים רבות בשיחה.

מהלך השיחה בקצרה
הביאור המרכזי. משה – איש האלוקים )סעיפים ד-ח(.

מציב את פרק צ' בתהילים "תפלה למשה", כמקור שמתוכנו אפשר להבין את ענינו 
המיוחד של של משה )ס"ד(. ומעלה שאלות לגבי הכפל המיותר לכאורה שבמזמור זה 

)תחילת ס"ה(. 

מבאר שבכדי לפעול המשכת וגילוי אלוקות בעולם בקביעות, נדרשים שני עניינים: 
בו  ויחדור  לעולם  בערך  יהיה  זה  ו)ב( שכח  מהעולם  שלמעלה  ונצחי  אלקי  )א( כח 

בצורה פנימית2 )המשך ס"ה(.

1( כנראה בקשר עם תכנו של פרק צ' בתהלים אודות נצחיותו של הקב"ה מול עראיותו של האדם 
"ומעולם עד עולם אתה א-ל . . בבוקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש".

2( ראה אודות זה ב'מושגים בשיחה'.
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ממשיך ומבאר כיצד משה עצמו משלב באישיותו את שני הענינים. בתחילה מבאר 
על פי הביאור הידוע במדרש אודות 'איש האלקים' – חציו איש וחציו אלקים. ובהמשך  
מוסיף ומחדש ביאור ]ובזה הוא עיקר הביאור בהמשך השיחה[ שהתואר 'משה' מורה 
על אלקות שלמעלה מהעולם, והתואר 'איש האלקים' מורה על אלוקות שבערך לעולם 

)ס"ו(.

גם בפעולותיו של משה בעולם ישנם שני הענינים, השראת דרגת אלוקות שלמעלה 
מהעולם )"ומעשה ידינו כוננה עלינו"( והשראת דרגת אלוקות שבערך לעולם )"ומעשה 

ידינו כוננהו"( )ס"ז(.

השכנת נצחיות בעולם, כמודגש בכך שמשה עצמו וכן המשכן שבנה הם נצחיים 
ואין בהם מוות או חורבן3.

מושגים בשיחה
למעלה מהעולם. בערך לעולם )ס"ה(. דוגמה לזה בדרך אפשר:

האמונה שיש בכל נפש מישראל, היא כח אלקי. ולכן היא נצחית וקיימת תמיד ללא 
שינויים בכל נפש מישראל. אך השכל הוא כח טבעי הנתון לשינויי הזמן.

את ההתקשרות להקב"ה אי אפשר לבנות על שכל בלבד, שהרי התקשרות שבנויה 
על שכל אנושי יכולה חלילה להשתנות ביחד עם שינויי השכל.

כח  אמנם  בלבד.  האמונה  כח  על  לבנות  אפשר  אי  גם  להקב"ה  ההתקשרות  את 
האמונה הוא נצחי, אך הוא לא תמיד חודר בעולם, לא תמיד הוא משפיע על האדם 
מתפלל  החפירה  בפתח  גנב  שגם  הידועה  וכהדוגמא  העולם.  בתוך  הנמצא  השכלי 
לה' שיעזור לו בגניבה. הוא מאמין בהקב"ה, אך בדרך מקיף, מבלי שתהיה לאמונה 

משמעות מעשית בחייו.

הלמעלה  את  מביאה  חסידות  הדברים,  את  לשלב  היא  חב"ד  חסידות  של  דרכה 
מהשכל בהבנה והשגה בשכל. כך מחברים את האמונה והשכל, ומחדירים את הנצחיות 

האלקית בתוך החיים הטבעיים שלנו.

נצחיות. קביעות )ס"ה ואילך(. ביטויים אלו חוזרים על עצמם בשיחה כמה פעמים, 
וחשוב לשים לב להבדלים שביניהם.

עלינו להשכין את הקב"ה הנצחי בעולם הזה באופן קבוע. נצחיותו של הקב"ה היא 
בלי קשר לעולם, והביטוי קביעות מורה על עבודתנו להמשיכו בעולם. לכן בשיחה 
כשמזכיר כמה פעמים את ב' הצדדים שצריכים להיות בחיבור אלקות ועולם )מצד אחד 
כח שלמעלה מהעולם, ומצד שני שיהיה בערך לעולם(, בצד הראשון מזכיר בעיקר את 

הנצחיות, ובצד השני מזכיר רק את הקביעות.

3( כמבואר בס"ז בשיחה.
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שם מ"ה )ס"ו(. צירוף אותיות השם הקדוש יו"ד - ה"א - ו"ו - ה"א, עולה ביחד 
למספר מ"ה. משה העיד על עצמו "ונחנו מה", כיון שהוא שייך לשם הוי', וכן בשמו 

משה מופיעות האותיות מ"ה. 
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חלק משיחות ש"פ צו, שבת הגדול, ח' ניסן ה'תנש"א

– תרגום מאידית –

הענין  תוכן  ביאור  ע"י  זה  ויובן  ד. 

והחידוש דמשה )שהוא בדוגמת החידוש 

של ענין הגאולה, ולכן באה הגאולה דוקא 

ע"י משה( – כפי שמתבטא בספר תהלים 

בימים  לומר  )שמתחילים  צדי"ק  מזמור 

 אלו1(, שמתחיל "תפלה למשה איש האלל

קים", ומסיים "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו 

ידינו  ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה 

כוננהו".

מזמור זה מתיחד בחידוש, שהוא נאמר 

הוא  למשה"(;  )"תפלה  רבינו  משה  ע"י 

כו'  מזמורים  עשר  "אחד  מבין  הראשון 

)ש(משה אמרם"3  לדוד מזמור  עד2  מכאן 

ל– שמזה מובן, שמזמור זה מבטא את התו

כן של עבודת ופעולת משה )ע"י תפלתו(, 

כולל – פעולתו בבנ"י ובעולם4.

יום הקרפיטל תהלים  1(  ע"פ המנהג לומר בכל 

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  )מכתב  חייו  לשנות  המתאים 

נדפס ב"קובץ מכתבים" שבסו"ס תהלים אהל יוסף 

יצחק )ע' 214(. אגרותלקודש שלו ח"א ע' לא. ח"י 

 – ע' שמא(  גם מאמרי אדה"ז הקצרים  וראה  נג.  ע' 

צדי"ק  מזמור  אמירת  זו  שנה  ניסן  בי"א  מתחילים 

שבתהלים.

ב  טו,  שבועות  רש"י  וראה  בכלל.  עד  ולא    ) 2

)ד"ה השיר(: אחד עשר מזמורים שאמר משה בספר 

תהלים מתפלה למשה עד סוף מזמור לתודה.

פקודי  פרש"י  עה"פ.  ופרש"י  תהלים  מדרש    ) 3

לט, מג. ועוד.

תשכ"ט  למשה  תפלה  ד"ה  בארוכה  ראה    ) 4

)סה"מ מלוקט ח"ה ע' ריז ואילך. "קובץ י"א ניסן – 

וכפי שאומרים חז"ל5, ש"ויהי נועם ה' 

הוא  זה(  מזמור  )סיום  גו'"  עלינו  אלקינו 

להברכה )ותפלה( של משה בקשר עם הש

ראת השכינה במשכן: "אמר להם יהי רצון 

שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ויהי נועם 

ה' אלקינו עלינו וגו'". ז.א. שדוקא תפלת 

משה פעלה את השראת השכינה במשכן6, 

ובאופן ד"כוננה עלינו" – בקביעות, לדור 

בבית  בשלימות  יהי'  שזה  כפי  ]עד  דור 

עה"פ  חז"ל7  כדברי  השלישי,  המקדש 

בית  על  מכוון  כוננהו"  ידינו  ש"ומעשה 

הקב"ה:  אומר  שעליו  השלישי,  המקדש 

ללעתיד לבא אני אבנה אותו ומשרה שכינ

תי בתוכו ואינו חרב לעולם[.

ה. הביאור בזה – ובהקדים דיוק בכפל 

הלשון )וענין( בתחילת המזמור ובסיומו8: 

שנת הצדי"ק" )קה"ת, תנש"א( אות כא(.

5(  פרש"י פקודי שם, מבמדב"ר פי"ב, ט. וראה 

שם  פקודי  עה"פ  תו"ש  עה"פ.  תהלים  פרש"י  גם 

ניסן  י"א  )וראה ב"פתיחה" לקובץ  וש"נ  לד(.  )אות 

הנ"ל הערה 12(.

6(  ראה בארוכה ה"פתיחה" שם.

במכתב  הנסמן  וראה  עה"פ.  תהלים  מדרש    ) 7

הנ"ל הערה ד"ה לעתיד.

8(  שמזה מובן שתוכן כל המזמור )שבין תחלתו 

וסיומו( הוא ענין של כפל, ראה לקמן ס"ו. ולהעיר 

לשונות  כמה  יש  המזמור  פסוקי  בהמשך  שגם 

כפולים: "בדור דור" )פסוק א(. "ומעולם עד עולם" 

בני  שובו  ותאמר  דכא  עד  אנוש  "תשב  ב(.  )פסוק 

אדם" )פסוק ג(, ועוד. ואף שכן נהוג בכו"כ מזמורי 
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ל(משה",  ד")תפלה  הכפל  טעם  מהו 

ועד"ז  האלקים".  "איש   – תוארו  ואח"כ 

אלקינו  ה'  נועם  "ויהי  המזמור:  בסיום 

עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו )ואח"כ – 

פעם נוספת( ומעשה ידינו כוננהו"9.

ויש לומר אחד הביאורים בזה:

אלקות  וגילוי  המשכת  לפעול  בכדי 

קביעות )"ושכנתי בתול  למטה באופן של

כם" באופן ד"כוננה עלינו"( נדרשים שני 

ענינים, שני קצוות, וחיבורם יחד: )א( כח 

ההנהגה  הרגילה,  מההנהגה  נעלה  שהוא 

להכ הכח  בו  שיש  העולם,  של  להטבעית 

בגילוי  )שאינו  אלקות  גילוי  בעולם  ניס 

בעולם )מלשון העלם והסתר( מצ"ע(, ועד 

לגילוי  "כלי"  שיהי'  העולם,  את  לשנות 

ונצ קביעות  של  באופן  ובפרט  לאלקות. 

חיות – שלכך נדרש כח מיוחד, כיון שמצד 

 – )זמן(  – שמורכב משינויים  גדר העולם 

משתנים כל הנבראים10 בהמשך הזמן, עד 

ש"כל הוה נפסד"11, )ב( הכח צריך לרדת 

העולם  לגדרי  בערך  שיהי'  עד  ולהתלבש 

]כידוע12שהמברר צריך להתלבש בלבושי 

לעשות  בכחו  יש  אז  שדוקא  המתברר[, 

לקבל  קבוע  מקום  כלי,  )מהמתברר(  מזה 

הגילוי  אם  )משא"כ  הגילוי  את  בפנימיות 

כל  הרי  מזמור(,  של  )כסגנון  לשונו  לכפול  תהלים 

הערה  )וראה  הדיוק  בתכלית  הם  בתורה  ענינים 

)לגבי  הוא  החידוש  זה  שבמזמור  ובפרט  הבאה(, 

בתחלת  הן  )ענין(  לשון  כפל  שיש  המזמורים(  רוב 

המזמור והן בסיומו.

9(  ראה ראב"ע שם ששולל פירוש הרד"ק שהוא 

לשון כפול.

מתחיל  משנולד  התינוק  הידוע:  וכמאמר    ) 10

להתייבש )ראה בחיי בראשית א, כח(.

ע'  98 בהערות. חט"ו  ע'  לקו"ש ח"ה  ראה    )11

428. וש"נ.

12(  ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קפז. וש"נ.

הוא שלא בערך למקבל, הוא לא ישאר שם 

לבקביעות, רק באופן מקיף וכיו"ב, עד שב

משך הזמן יכול להסתלק(.

הם  שאלו  וי"ל   – אלו  ענינים  שני  ו. 

וסיום  שבתחילת  בכפילות  הענינים  שני 

ובגלוי  בשלימות  היו   – צדי"ק  מזמור 

המ�ח ממוצע  – שהוא  רבינו  האצל משה 

בר בין הקב"ה ובנ"י, "אנכי עומד בין ה' 

וביניכם"13, וממוצע צריך להיות בו משני 

הענינים שהוא מחבר14:

חז"ל15  אומרים  האלקים"  "איש  על 

ל"אם אלקים למה איש ואם איש למה אל

לקים כו', מחציו ולמטה איש מחציו ולמ

ענינים  שני  אצלו  ובהיות  האלקים".  עלה 

אלו – "איש )ו(האלקים" – יש בכח משה 

לחבר אלקות עם העולם )כפי שהי' בגלוי 

במשכן משה(.

קצוות  ששני  י"ל   – יותר  ובפרטיות 

אלו בממוצע הם שני הענינים של "משה" 

המז בתחילת  )הכפל  האלקים"  לו"איש 

מור(:

אע"פ ש"איש האלקים" הוא חיבור של 

שני קצוות )"איש" ו"האלקים"( כפי שהם 

באדם אחד )משה(16אבל מ"מ שם אלקים 

13(  ואתחנן ה, ה.

14(  ראה בארוכה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט.

15(  דב"ר פי"א, ד. מדרש תהלים עה"פ )במדרש 

תהלים שלפנינו הובא רק בבא הראשונה "ממחציתו 

באבער  תהלים  במדרש  אבל  איש".  נקרא  ולמטה 

הובא כל המאמר(. וראה "קובץ י"א ניסן" הנ"ל אות 

ב. וש"נ.

שבמשה  משמע,  הלשון  שמפשטות  דאף    ) 16

ולמטה"(,  )"מחציו  "איש"  נפרדים,  ענינים  ב'  היו 

במשה  והחידוש  ולמעלה"(,  )"מחציו  ו"האלקים" 

)משא"כ  ולמעלה"  "מחציו  "האלקים"  שהוא  הוא, 

מחציו  גם  איש,  בבחי'  כולו  הם  אדם  בני  שאר 
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באלקות  הדרגא  זוהי  הטבע17,  בגימטריא 

ש"מתלבשת" ומחי' את טבע העולם. ולכן 

נאמר "איש האלקים", כיון שבחי' "איש" 

שהוא  כפי  משה,  של  ולמטה"(  )"מחציו 

לקשור עם העולם, מתאחד )רק( עם "האל

קים" )אלקות שבערך הבריאה( 18 אבל לא 

עם הוי' )שם העצם19 כו'(, גילוי האלקות 

אלקים,  בשם  )שנברא  מהעולם  שלמעלה 

ולמעלה( – הרי, מפשטות לשון הכתוב )"משה איש 

אחד,  איש  הוא  שמשה  שהיות  מובן,  האלקים"( 

בכל  האלקים"  "איש  הוא  הרי  אחד,  בגוף  נשמה 

מציאותו* )ראה ד"ה פנים בפנים הנ"ל, מע"ח שער 

לאה ורחל בסופו. וראה "קובץ י"א ניסן" שם(, שגם 

"מחציו ולמטה" )בעסקו בענינים גשמיים( הוא חלק 

)בעסקו  ולמעלה"  וגם "מחציו  מ")איש( האלקים", 

)האלקים("  מ"איש  חלק  הוא  רוחניים(  בענינים 

חלקים  ב'  להם  שיש  אף  אדם,  בני  בשאר  )משא"כ 

"חלק  עמו",  הוי'  "חלק  היא  נשמה  וגוף,  נשמה   –

אלוקה ממעל ממש", וגוף הוא נברא גשמי(.

ר"ח  פ"ב.  הנתיבות(  )שער  יב  שער  פרדס    ) 17

שער האהבה פ"ו ד"ה והמרגיל )קכא, ב(. וראה שם 

שער האהבה ספ"א ד"ה וכדי להבין )נב, ד(. של"ה 

פט, א )דאיתא בזהר(; קפט, א )ומרומז בזהר(; שח, 

ב. שו"ת חכם צבי סי"ח. שעהיוה"א רפ"ו.

"איש  שזהו  מכיון  לומר:  יש  גיסא  ולאידך    ) 18

"איש"  הרי  הבריאה(,  שבערך  )אלקות  האלקים" 

)"מחציו ולמטה"( לא מתאחד לגמרי עם "האלקים" 

נמשך האלקות למטה  לא  וגם  ולמעלה"(,  )"מחציו 

ע"י  משא"כ  וכיו"ב(;  אנוש  )בבחי'  איש  מבחי' 

התוכן  שזהו  ית',  עצמותו  עם  משה  התאחדות 

ו"האלקים",  "איש"  לאחד  בכחו  למשה",  ד"תפלה 

וגם להמשיך אלקות למטה מבחי' איש כו', כדלקמן 

בפנים סעיף י.

19(  כס"מ הל' ע"ז פ"ב ה"ז. פרדס שער יט )שער 

עיקרים  ואילך.  פס"א  ח"א  מו"נ  פ"א.  ד'(  בן  שם 

מאמר ב' פכ"ח.

בראשית ברא אלקים20(.

"איש  לפני  )שנאמר  "משה"  אמנם 

המים  מן  "כי  שם  על  הוא  האלקים"( 

מה23(,  מ"ה22)ונחנו  משם   – משיתיהו"21 

האלקים"25(,  מ"איש  )למעלה  הוי'24  שם 

הפי וידוע  מהבריאה.  שלמעלה  לאלקות 

בזה26, ששרש נשמת משה הוא מדל  רוש 

לרגא גבוהה מאד, בחי' מים )עלמא דאת

)מקום  ויבשה  מארץ  שלמעלה  כסיא27(, 

למושב האדם(, ומשם – "מן המים – משי

ב( עד  דאתגליא,  ב)עלמא  בגלוי  תיהו" 

עולם הזה הגשמי. כך שכפי שהוא נמצא 

"מן  בגלוי  ה"ה  למטה  פה  בגוף  כנשמה 

להמים", דבוק בגלוי למקורו למעלה )בדו

גמת דגי הים שתמיד קשורים בגלוי למקור 

חיותם – מי הים28(.

נמצא ש"משה איש האלקים" רומז על 

שני הענינים הנ"ל אצל משה: )א( "משה" 

ל– התקשרותו )פה למטה( עם אלקות של

מעלה מהבריאה )שנותנת את הכח לגלות 

לאלקות למטה ולשנות את העולם, ולהמ

שיך נצחיות, כח הבלי גבול – למטה(, ו)ב( 

20(  בראשית א, א.

21(  שמות ב, י.

22(  תו"ח שמות קטז, א. אוה"ת תצוה ע' א'תרה. 

ע' א'תרכג. וראה גם תו"א יתרו סט, ריש ע"ב. מג"א 

צט, ג. ובכ"מ.

23(  בשלח טז, ז. ח.

24(  ראה סה"מ תקס"ב ע' קלז. אוה"ת וארא ע' 

רג. ובכ"מ.

ד.  ג,  ואתחנן  לקו"ת  שם.  יתרו  תו"א  ראה    ) 25

אוה"ת עקב ע' תקצט. ובכ"מ.

26(  ראה תו"ח ואוה"ת שבהערה 57. ובכ"מ.

27(  תו"א בשלח סב, אלב. ובכ"מ.

28(  וראה ע"ז ג, ב: מה דגים שבים כיון שעולין 

ליבשה מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשין מד"ת 

ומן המצוות כו'. וראה גם ברכות סא, ב.

מאחז"ל  שמפרש  שם,  לדב"ר  מהרז"ו  פי'  ראה   )*
זה ע"פ הפדר"א )פמ"א( משה הי' רגליו עומדות בהר 
וכולו בשמים, וקורא לחלק שעמד בארץ איש ולחלק 

שבשמים אלקים.
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"איש האלקים" – התקשרותו )כאיש( עם 

אלקות שבערך הבריאה, וזה נותן את הכח 

נשמות  ל)בנ"י(  בערך  אלקות  להמשיך 

בגופים בעולם, באופן שיכולים להעשות 

קביח של ובאופן  הם(,  ענינם  )מצד   כלים 

עד  הבריאה,  שבערך  אלקות  לגילוי  עות, 

ושכנתי בתוכם" – גילוי אלקות שלמעל "ל

לה מהבריאה.

גם הכפל בסיום המזמור  יובן  ז. עפ"ז 

– "ומעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו 

כוננהו":

כיון שאצל משה )ממוצע המחבר( היו 

שני הענינים )"משה" ו"איש האלקים"( – 

שלכן ישנו אצל משה למטה ענין הנצחיות 

]כמרומז  בגלוי  הבל"ג(  )כח  והקביעות 

לנו  היית  "מעון אתה  המזמור29:  בהמשך 

ומעולם  גו'  ילדו  הרים  בטרם  ודור,  בדור 

דע עולם אתה אלל גו', כי אלף שנים בעיל

לניך כיום אתמול גו'" – וכך נמשכת הנצ

חיות בזמן גם אצל "משה איש האלקים"30 

במשה  נצחיות  לאלקות[,  בטל  בהיותו 

עצמו, ש"משה לא מת"31 )ובכל דור ודור 

29(  ולהעיר מסיום מזמור שלפני זה )מזמור פט(: 

על  מורה  בכלל  שאמן  ואמן,  אמן  לעולם  ה'  ברוך 

נזיר בסופו(, ואמן  )גמר הנצחון – ראה  קיום הדבר 

בכפליים מורה על הקיום והתוקף באופן נצחי. וענין 

סה"מ  )ראה  וזמן  מקום  בפירושו  לעולם,  נמשך  זה 

תש"ח ע' 160. ובכ"מ(, וגם בפירושו נצחיות )ראה 

המשך מים רבים תרל"ו פנ"ז ואילך(. וראה יהל אור 

ע' תשכד השייכות ד"אמן" עם עיסקא דשבתא כפול 

)דלקמן בפנים(.

זמן  בקוצר  מדבר  המזמור  שבהמשך  ומה    ) 30

שנותינו  ימי  גו'  בעברתך  פנו  ימינו  )"כל  האדם 

בהם שבעים שנה גו'"( – הוא חלק מהעונש כאשר 

"זרמתם שנה יהיו גו' שתה עונותינו גו'".

וראה  סע"ב.  לג,  זח"א  סע"ב.  יג,  סוטה    ) 31

בארוכה לקו"ש חכ"ו ע' 6 ואילך.

ישנו אתפשטותא דמשה32, נוסף על בחי' 

בכחותיו  וכן  מישראל33(,  א'  שבכל  משה 

ופרטיו34, עד שגם "מעשי ידי משה )משכן 

שעשה משה( נצחיים"35 –

לכן הי' דוקא למשה את הכח להמשיך 

"ויהי  תפלתו  ע"י  למטה36  השכינה  את 

לנועם גו'", "יהי רצון שתשרה שכינה במ

 – עלינו"  ד"כוננה  באופן  ידיכם",  עשה 

)"ומעשה  )עד שבזה  דור  לדור  בקביעות, 

נצ�יות דבית המל הידינו כוננהו"( מרומזת 

קדש השלישי, שאינו חרב לעולם, כנ"ל(.

שני  ישנם  עצמו  משה  שאצל  וכשם 

האלקים"(,  ו"איש  )"משה"  אלו  ענינים 

לכך ישנם שני הענינים )כפל( בברכת ותפ

לת משה )"ויהי נועם גו'"( – )א( המשכת 

השכינה במשכן, אלקות שלמעלה מעולם, 

)ב( באופן שזה מתלבש בפנימיות שלמטה 

הלשון  בכפל  מרומזים  לומר שהם  ויש   –

)א( "ומעשה ידינו כוננה עלינו" – באופן 

גבול  בלי  "להיותו  מלמעלה,  מקיף  של 

כוננהו",  ידינו  "ומעשה  )ב(  ותכלית"37, 

עצמם,  ידינו"  "מעשה  את  מחזק  שהוא 

גם  בפנימיות  חודר  שה"כוננהו"  ז.א. 

32(  זח"ג רעג, א. תקו"ז תס"ט. וראה תניא פמ"ד 

)סג, א(. ועוד.

33(  ראה תניא רפמ"ב.

דוקא  היא  הנצחיות  ענין  שלימות  כי    ) 34

א'  פרט  דבאם  הפרטים,  בכל  וניכרת  כשנמשכת 

בהענינים  גם  "חלישות"  על  מורה  ה"ז  נצחי  אינו 

נתינת מקום ואפשריות להיפך  שהם נצחיים, כי יש 

הנצחיות.

35(  סוטה ט, סע"א. וראה לקו"ש חט"ז ע' 465, 

ובהנסמן שם. לקו"ש חכ"ו שם.

והורידה  משה  עמד  רפ"ה:  שהש"ר  ראה    ) 36

)השכינה( לארץ . . ואימת שרתה שכינה כו' )כדלעיל 

הערה 27(. וראה המשך ההילולא באתי לגני ה'שי"ת.

37(  תניא אגה"ק סכ"ג.
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רק באופן ד"כוננה  )ולא  ידינו"  ב"מעשה 

עלינו"(38.

על  מורה  בכלל  שכפל  בזה  ויומתק   –

קיום הדבר באופן נצחי – כפליים לתושי'39 

יתירה  אלא  ככה,  פעמיים  רק  לא  )שהוא 

38(  וראה גם פי' האלשיך עה"פ.

39(  לשון הכתוב – איוב יא, ו.

מזה באיכות ובתוקף(. וכפל קשור גם עם 

הגאולה40 – גאולה נצחית41.

40(  ראה יל"ש ר"פ לך לך )רמז סד(. וראה ד"ה 

ויאמר גו' לך לך באוה"ת תרדע, א. תרכ"ז. תר"ל – 

הובא בסד"ה נחמו עת"ר.

בתוד"ה  הובא  א.  טו,  ראה מכילתא בשלח    )41

ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.
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t/jz"k tunrho achyuk dzhr, vni
vhv eaur czfu, vnhujs, ak huo
vuks,u ak nav rchbu' uzu kaui
vdnrt1:,bt fhui abpk pur cjusa
tsr' anj )vni( anjv dsukv' tnr bpk
kh pur chrj an, cu nav/ ukt vhv husg
acacgv ctsr n, ucacgv ctsr buks/

ura"h npra gk fl: fsth vkhsv2

a,fpr gk vnh,v/

cpayu, n,fuui ra"h kvxchr: tnbo'
khuo acgv ctsr ha ngkv ak huo
abuks cu nav' tl zvu do huo "an, cu
nav"' ucnv gshpv vuks, nav nhuo
vx,keu,u' anauo fl v,cyk vgbhi
vakhkh ak huo zv )fhuo vx,keu,(?

unctr ra"h _ "fsth vkhsv a,fpr

gk vnh,v": vkhsv nfpr,' "nbev"
)"fprv / / kaui ehbuj uvgcrv"3(t,
vgbhi vakhkh ak huo zv fhuo nh,,
nav/

tl ha kvchi: kfturv' thpft
nx,crt _ nh,v )vht ktjr vkhsv
u(ncyk,t, pguk, vkhsv' ukt kvhpl?!

c/ cbux; katkv zt,' vn,gurr, gk
ph vvdhui _ thi nuci: vrh nert nkt
shcr vf,uc4_"yuc /  / )u(huo vnu,
nhuo vuuksu"/ uf��ph ancutr cnsra5'fh

c"huo abuks cu thi tso husg nv
ngahu"6'uthku chuo nh,,u )ak mshe(
husgho a"hmt ni vguko cakuo"7)go
,urv ungaho yucho(/

]ucpry kph vxcru ak tsnu"r vzei8
tusu, vngkv vdsukv ak huo vx,keu,
msheho' atz nuaknho "fk ngahu
u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh jhhu"'
unauo fl zuvh g, rmui' tar "pugk

haugu, cerc vtr."[/

un,gurr,' tput' ,nhw dsukv: fhms
tunrho akhuo vkhsv ha jahcu, hu,r
nhuo vnh,v )uctupi avut nfprgkhu( _
cagv a"yuc / / huo vnu, nhuo vuuksu"!
ucnhujs fph anusda cnsra9'achuo
vkhsv ktmrhfv kvhu, anjv )fh thi
husgho "cthzv pre ungaho hgnus to
mshe uto fuw"(' uthku ftar "un, _ vo
mrhfhi kanuj abpyr cao yuc fuw"/

]t; to btnr aktjr a"bpyr cao
yuc"' vrh "xupu nufhj gk ,jk,u"' ado
huo khs,u vut huo bgkv cgk zfu,
nhujs, )fhuo acu hrsv ban, vmshe
kguko( _ cfk zt,' zuvh re ,umtv nnv
av,dkv ktjr nfi chuo vnh,v)ftar

"bpyr cao yuc"(01Qukt hh,fi akhuo

1( ndhkv hd' c/
2( cpra"h acg"h: fsth vut huovkhsv ahfpr gk

vnh,v/ uvhhbu avzfu, vut kt )re( nms gmo vkhsv'
f"t ahhl kvhuo)ukvghr nnjz"k ),gbh, fy' t(
ndkdkhi zfu, khuo zfth(/ urtv ctrufv keu"a jy"z gw
343 uthkl )ua"b(/

3( ra"huhakj kc' ft/ tdv", p"t )m' xg"c(/
4( evk, z' t/
5( ev"r gv"p )p"z' t )s((/ ,bjunt uanu"r r"p

uhevk/ ugus/

anu,

6( kw vanu"r ao/
7( kw vev"r ao/
8( tdv"e xu"x zl )enz' xg"t uthkl( uxhw fj/

urtv xsur agr vk"d cgunr )sa' c-d/ az' xg"c(/
ugus/

9(ev"r ao/ ugs"z canu"r ao/
01( t; azv dupt ct n"fj" vkhsv' fvkw "nhuo

vuuksu" )urtv keu"a j"c gw 606/ ukvghr nkeu",
nmurg )fv' t( cphw v,jk, vf,uc "yuc ao nani
yuc"( _ tck vdhkuh cpugkbako cg, vvx,keu,/
ukvghr nkeu"a j"f )gw 382 uthkl( cngk, vpugk gk
vfj/
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vkhsv ,vhv ngkv dsukv hu,rnhuo
vnu,![

fi ha kvchi: kph nsra zv )uchturu
ak tsnu"r vzei( tusu, vngkv vnhu-
js, ak "huo vnu," _ n,gurr, ,nhw:
ftar vdnrt mrhfv knmut vxcr kfl
abphk, vpur czw ctsr vht zfu,
)vncyk, t, dzhr, vni( _ mrhfv vh,v
vdnrt kunr' ahuo "an, cu nav"
)ncjr vnhi vtbuah11(zuvh vzfu,
vdsukv chu,r' achfuk,v kpguk

"haugu, cerc vtr." ukdruo kchyuk
dzhr,u ak vni21!

_fnuci' thi zu euahv nsug vni

"anj anjv dsukv" gk fl a"bpk pur
chrj an, cu nav"' fh vut kt hsg
tusu, ngk, huo vvx,keu,/ tl vatkv
vht: nsug thi vdnrt nmhhb, zt,
cnxebt'c"ukt vhv husg fuw"?

d/ uha kunr' avvxcr kfl vut:

tnbo' vfkk "yuc / / huo vnu, nhuo
vuuksu" tnur kdch fk tso )utphku
kdch msheho(' fh "thi tso husg nv
ngahu" _ tl navvut humt ni vfkk
cfl' fh gk khs,uak nav tunr,
v,urv31

"u,rttu,u fh yuc vut"' ufph

anpraho zt, jz"k41'a"cagv abuks
nav b,nkt vch, fuku tur" )anhs
cvhuuksu vthr tur vafhbv51fl afk
vch,vutr(/

fkunr: tnbo faftu"t nhartk )hvhw
nh ahvhw( buks' ndhgv cgmo khs,u

"vnafv" tkeh, kguko' fhui ahrsv
kguko )gus( banv avht "jke tkev
nngk nna"61'ugk-tj,-fnv-ufnv
ftar ha khkus banv ak mshe
]fnjz"k71

"crt, msheho"' avesua
crul vut curt banu, nhujsu, vnxud-
ku, kvdhg ksrd, mshe81[_

tl kdch fk cb"h ctupi fkkh kt
hh,fi kunr' anhs cvhuukso ha tur

cdhkuh' avrh vbanv bx,r, cdu;'
udhkuh tur vbanv frul cchrur uczhful
vdu; gk hsh vgcusv vrujbh, _ ffk
angsbho hu,r t, vdu;' fl n,dkv hu,r
vbanv unthr gk hsv vtur vtkeh
cguko/

ukfi btnr "yuc / / huo vnu, nhuo
vuuksu" _ fh vfuju, vrujbhho' aneck
vhvush ehhnho chuo chuuksu cfjckcs
)u"thi tso husg nv ngahu"(Q uvo ctho
khsh dhkuh )uakhnu,( _ re chuo vnu,/

uthku tmk nav "b,nkt vch, fuku
tur" nhs ckhs,u _ tmku vthr fcr tz
vtur cpugk ucdkuh'ugs fsh fl' avtur
vthr )kt re cu' tkt( cfk vch,'gs

keuyh        anu,ahju, 4

11( rtv rnc"o phv"n kxbvsrhi pw jke vhxus
vzw/

21( ckeu"a jy"z )gw 053 ucgrv 67 ao/ urtv
ahj, a"p ,runv ,an"d( b,w afuub, vdnw c"ukt vhw
husg aczw ctsr n, uczw ctsr buks" vht kvsdha ngk,
huo nh,,u'fh zv a"vhuo nktu hnh uabu,h" )fpra"h
ndhkv ao( _ ufnjz"k )ehsuahi kj' t/ ua"b( "avec"v
huac unnkt abu,hvo ak msheho nhuo khuo" _ nurv
gk vakhnu,acgcus, vmsheho' vnthrv cdhkuh chuo
pyhr,o/ g"a ctrufv/

ufti b,w g"p pra"h"fsth vkhsv a,fprgk
vnh,v"' anzv nuci avngkv vht cgbhi )huo( vkhsv
fakgmnu/

31( pra,bu c' c/

41( xuyv hc' t )urtv ao hd' rg"t(/ anu"r gv"p
)uao )ufi cfs venj acvgrv 22( "turv"/ urtv ntnrh
tsv"z-,ex"S/ gw xc uthkl )uao gw gsr uthkl(/
utf"n(/ ugus/ 

51( zvr pra,bu )ht' c( gv"p/ ugus/
61( ,bht rp"c/ urtv tdv", p"s )md' xg"c(/
71( c"c yz' t/
81( ,bht ph"s )f' t(/
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tar "b,nkt )fk91(vch, fukutur"/

_uthi n,gurr fk fl euah nscrh
vnsra gmnu02gk vpxue "yuc / / huo
vnu, nhuo vuuksu"' ansucr cu do gk
nav' fkunr' ado tmk nav ha h,rui
chuo vnu, gk pbh huo vhuuksu _ fh
,kuh cthzv gbhi nsucr:

ftar nscrho gk "ngahu u,ur,u
ugcus,u" ak nav rchbu' vrh custh ha
cvo ngkv chuo vnu, gk pbh huo vhuk-
su' fh chuo vhuuksu' kpbh gcus,nav'
ehhnho fk vgbhbho vkkucfuj ckcs'
uvakhnu,ak "ngahu u,ur,u ugcus,u"
bumrv re favuaknu hnhu )ugcus,u('
cg, vx,keu,u/ ukfi _ "yuc / / huo
vnu, nhuo vuuksu"12/

tl vturavthr cg, khs, nav
eaur kgmo ban, nav' kfujv ak
ban, nav _ ugbhi zv thbu ,kuh
cgcus,v cdu; )ukfi vut vthr cpugk

nhs cg, khs,u' t; kpbh vhu,u ahhl
kgcusv(Q

ukdch gbhi zv'vrh kt zu ckcs azuvh
ngkv dcuvv hu,r nvngkv avuzfrv
kghk kdch "huo vnu,"' tkt hu,r nfl
_gk gbhi zv btnr "fsth vkhsv a,fpr

gk vnh,v" )fskeni ctrufv(/

s/ vgbhi huci kph chturu ak rchbu
cjhh22gk scrh jz"k32

"b,nkt fk vch,
turv" _ a"nav rchbu n,jk, ,uks,u
vhv rtuh kvthr t, fk vguko gk hsh
v,urv")fbtnr42

"u,urv tur"' ufscrh

jz"k52
"thi tur tkt ,urv"' "turv zu

,urv"(/

nfl nuci' ahjusv ak ban,nav
)"n,jk, ,uks,u"( vu,to knvu,v ak
v,urv/ uzuvh vxhcv kfl a"b,i bpau
gkhv"' gs tar v,urv "bert, gk
anu"62)"zfru ,ur, nav gcsh"72(_fh
v,earu,u uv,tjsu,u ak nav go
v,urv thbi cbux; kgmo nmhtu,u
)fkunr' avut pgk zt, ktjr nfigk
hsh gcus,u( _ tkt ban,u nms gmo
nvu,v' vh,v "rtuh kvthr t, fk vguko
gk hsh v,urv"' fl agmnhu,u ak nav
vht nkf,jkv scr tjs go v,urv/

vvxcr kfl vut:

jz"k tunrho82
"thi tn, tkt ,urv"/

nvu,v ak v,urv vht tn,/nangu,v
ak "tn," thbv )re( akhkv ak vhpl
vtn, )aer(' tkt "tn," vht92_scr
akt hh,fi cu ahbuh' bmjhu,' fbtnr03

"ap, tn, ,fui kgs"/ ]ufph ahsugv
vvufjv ni vnabv13'anghhbu, hcaho
tj, kacg abho23 bertho "nho )bvru,(
vnfzchi")uvo pxukho kehsua nh
jyt,( _ g"s aer thi ku rdkho33[/

uzuvh nvu,v ak ,ur, tn,_"ub,i

keuyh        anu,ahju,5

91( f"v cxuyv hd' rg"t/ anu"r ao/
02( ev"r ao/ ufi cpra"h evk, gv"p/
12( ukvghr acnsra ao nsucr gk ngkv tjr,

achuo vnu, _ f"fan,hi vfk nrdhaho//vni vushg
nh,,u )ak nav( aac,"/ utf"n/

22( cxw fs venj ngw br jbufv/
32( f"v kw vcjhh ao cao vnsra/
42( nakh u' fd/

52( ,gbh, z' c/ ndhkv yz' c/
62( nfhk,t cakj yu' t/ ucf"n/
72( nktfh d' fc/
82( hruaknh r"v p"d v"j/ urtv crfu, v' rha

g"c/ ugus/ urtv keu", xufu, pt' d/ ucf"n/
92( rtv keu", nyu, pd' xg"d uthkl/ nxgh md'

c-d/ ugus/
03( nakh hc' hy/ ra"h' rkc"d unmu"s ao/ urtv

,bht xph"d/
13( prv p"j n"y/ _ vuct ckeu", nyu, unxgh

ao/ ucf"n/
23( vygo g"z _ rtv xv"n ,rn"d gw mu/ keu"a

jy"u gw 724 vgrv 72 )ugus(/
33( tu,hu, srg"e c,jhk,u/ ,eu"z ,f"c )xu' t(/

pra"h nakh ao/ urtv ac, es' t/ zj"c epj' t/ ugus/
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kbu ,ur, tn,"43_v,urv vht bmjh,'
ukt hh,fbu cv ahbuhho/ ufscrh
vrnc"o53'av,urv "guns, kguko
ukguknh guknho thi kv kt ahbuh ukt
drgui ukt ,uxp," _ ,urv thbv
nuapg, nahbuhh zni tu nvahbuhho
vn,rjaho tmk cbh vtso )neckh
ukunsh v,urv(' tkt cfk nmc vht
batr, tu,v ,urv' kkt ahbuhho63/

]uha kunr' ado nauo fl tunrho
jz"k73

"fk nv a,knhs u,he g,hs
kjsa vfk btnr knav nxhbh" _ fh kt
,,fi ,uxp, )tnh,h,83(c,urvQ unauo
fl' to zuvh ,urv'vrh zv dupt vufjv
avht fcr bh,bv knav nxhbh[/

v/ ukh,r chtur:

v,urv thbv b,ubv kahbuhh vzni
ufsunv' kt nauo avht kt hrsv
kvdcku, ak zni uneuo

_tsrcv: v,urv "kt canho vht"93'
vht bh,bv ubnmt, suet knyv ctr.'
cguko vb,ui kahbuhh vzni' "knmrho
hrs,o / / hmr vrg ha chbhfo"04_

tkt' fav,urv bnmt, knyv ctr.
)utphku favht bkns, gk hsh tso
ynt14(' cvkt jk auo ahbuh/

vvufjv avht "tn," bucg, nfl
avht batr, ,nhs ctu,v nvu, uctu,u
,ue; cfk neuo ucfk ,bth' utphku
ftar v,urv hurs, ksrdv ak zni
uneuo' tar fakgmno vo cgkh ahbuh
)vhpl vtn,(' do ao vht batr,
bmjh,' kkt ahbuhho24/

fbtnr "utn, vw kguko"34_"tn,
vw" nthrv c,ul vguko'unauo fl' nms

"tn, vw" hfuk do scr ak vguko
vdanh' gknt sahert' kvpul ktn,
ak esuav/

uha kunr' azvu vvxcr kntnr rz"k44

acag, n,i ,urv bumrv ")jru, gk
vkuju,54///(jhru, nnktl vnu,"_gk
hsh b,hb, v,urv khartk knyv bh,bv
cvo bmjhu,' ado cvhu,o banu,
cdupho avdu; vdanh )fakgmnu( vut
vuuv ubpxs' ha c,ufo jhho bmjhho
)jhru, nnktl vnu,64(/

tl gk hsh jyt vgdk v,cyk vscr74'
fh fsh av,urv ,druo kbmjhu, ctso'
mrhfv v,urv kvhjee cdupu vdanh/ tl
jyt vgdk dro k"zuvnt"84cdupho'
athbv ntpar, k,urv kvhjee cdupo/

ugk hsh ngahbu ugcus,bu n,dcrho
gk vjual' gs tar ncykho t,
vzuvnt' gs g, e. ftar "ut, ruj
vyuntv tgchr ni vtr."94_utz ,vhv

keuyh        anu,ahju, 6

43( buxj crf, v,urv/
53( vkw hxush v,urv rp"y/
63( ghhi do keu"a jf"d gw 33 uthkl ucvgru, ao/
73( rtv ndhkv hy' c/ hruaknh ptv p"c v"s/

ucf"n )bxnbu ckeu"a j"s gw 8801/ jh"y gw 252/
ugus(/

83( rtv eubyrx gv"j pk"t/ _ t; acao

"jhsua" hert' utsrcv _ zvu jhuc nhujs"ktpat kv"
)zj"t hc' c( ukjsa c,urv )vkw ,", ktsv"z p"c x"c/
tdv"e xf"u )env' t((/ urtv keu"a jh"y x"g 352
uthkl/

93( bmcho k' hc/ c"n by' c/ rnc"o vkw hxuv",
ao/

04( ac, pj' xg"c uthkl/
14( rtv crfu, fc' t/ urtv keu"a j"j gw 253

vgru, 5' 6/

24( rtv do keu"a j"u gw 91/
34( ,vkho ehz' c/ urtv keu", xufu, pt' d/

ang"m pd' xg"t uthkl/ ugus/
44( anu"r rpk"c/ pn"t' z/ zj"t kz' xg"c/ urtv

ao ekt' xg"c/ urtv do psr"t pn"j/ ugus/
54( ,at kc' yz/
64( ukvghr nnjz"k dch sus vnkl urcv )ac, k'

rha g"c/ c"n pu' t( sftar knsu ,urv kt vhw hfuk
nktl vnu, kakuy cvo/

74( rtv cvneunu, acvgrv 44/ ugus/
84( zj"t bc' c/ efu' c/ zj"c emd' xg"c/ ,u"t

gu' s/ ugus/ urtv xv"n ,rn"d x"g ps/
94( zfrhw hd' c/
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"jhru, nnktl vnu,"' jhho bmjhho
cpugk' banv cdu;/

u/ uzvu vvxcr kfl a"nav rchbu
n,jk, ,uks,u vhv rtuh kvthr / / gk
hsh v,urv" _ fh ns,u ak nav vht
ns, vtn,)"tn, zv nav"05(' ukfi
bh,bv ctnmgu,u ,ur, tn, _ "nav
)tn,( u,ur,u tn,"15/

vfuubv thbbv anav kt tnr j"u scr
athbu vhpl vtn, _ do tjrho' ucnhu-
js msheho ans,o vht nsv tjr, ak
esuav )jxs ufuw( rjueho kjkuyhinfk
gbhi ak aer j"u25_tkt vfuubv vht
acnav vthrv "tn, vw"' azuvh bmjhu,'
kkt ahbuhho/

unauo fl tbu rutho angah hsh nav
vo bhmjhho _ fnjz"k35avnafi agav
nav )kt jrc' tkt( re bdbz'uguns
kguko ukguknh guknho45_fh tmk
nav vthrv "tn, vw )vnthrv( kguko"'
ukfi do ngahu vdanhhovo bmjhho/

z/ gtfu"f kdch nav gmnu'
ufnjz"k55_"kt n, nav//nv kvki

guns unana t; fti guns unana"/
vjhsua cfl vut:

kdch msheho cfkk btnr65'atphku
cnh,,o eruhho jhho/ uhu,r nfl:
tsnu"r vzei nctr cvrjcv75amshe
abpyr bnmt cguko vzv hu,r ntar
cjhhu' fh "jhh vmshe thbo jhho carho
fh to jhho rujbhho"' uv"jhho rujbhho"
ak vmshe thbo nx,keho nvguko vzv
do ktjr pyhr,u )fh "scr acesuav
thbu bger kdnrh nfk ufk nneunu"('
utsrcv' tz vo )cnsv nxuhhn,( ch,r
at,' fh tz thi gk rujbhu,u auo
ndcku, nms vdu;/

knru, zt,' thi tbu numtho gbhi
)ukaui( zv "kt n," tmk msheho
tjrho85'tkt tmk nav ckcs)ufi tmk
hgec' fskeni cxgh; j(/

uha kunr' avvxcr kfl vut:

tmk msheho tjrho vgbhi ak

"ta,fj cfkvu gknhi" vut _ do
cguko vzv _ ctupi arujbhu,o bnmt,
cguko vzv fl a,knhshvo hfukho keck
vapgv rujbh, nban, rco/ tl jhh
vmshe gmno thbo eaurho unkucaho
cdanhu,vguko/ humt nfl' acjhhvo
)vrujbhho( jk cfk zt, ahbuh nxuhho _
uvut' acpyhr,o thi vo nkucaho gus
cdanhu, vguko/ unauo fl thi n,tho
kunr gk fl "kt n," _ akt jk fkk
gbhi ak vpxe uahbuh u"bpk nsrdhw"95/

keuyh        anu,ahju,7

65( crfu, hj' xg"t uthkl/
75( tdv"e chtur kxhw zl/
85( cc"c )ey"z' t/ urtv ev"r ao( sus avbhj ci

fnu,u btnrv cu afhcv )ukt nh,v(/ ugs"z cgus
neunu,/ _ tck kt btnr czv vkaui "kt n,"' ure

"fthku")c"r )pn"y' s( upra"h gv"p uhrt hj' hy(/
nat"f cnav uhgec abtnr cvo "kt n," )ukvghr
nra"h x"p uhkl(/

95( f"v vkw ckeu", jue, )b"z' rg"t( ucf"n/ _
uczj"d )ekv' c( "sbjh,nsrdt"/

05( ,bjunt pra,bu fj/ anu"r ao )p"v' h(/
ucf"n/

15( c"c gs' t/ xbsrhi eh' xg"t uthkl/ ,bjunt
erj ht/ urtv keu", ut,jbi v' xg"c/

25( rtv keu"a jf"s )552/ ua"b( ado tvri re
ahbvnpbh vakuo tck kt aher j"u )tkt atmk nav'
agbhbu ns, vtn,' d"z kt ahhl/ g"a(/

35( xuyv y' xg"t*/ urtv mpg"b gv", r"p
,runv ucf"n/

45( rtv hunt gc' xg"t/ xufv nv' c/ cjhh ,runv
fu' yu/

55( xuyv hd' xg"c/ zj"t kz' xg"c/

*(uao' af"v do csus/ ukvghr a"sus nkl hartk jh

uehho" )r"v fv' t(' u"nkfh ch, sus vo vgunshokguko"

)rnc"o vkw nkfho p"t v"y(/ ukvghr nkeu"a jy"z )gw 074(

avbmjhu, cngav sus vht nms gbhivchyukacu )ughhi

ntnrh tsv"z-t,vkl ktzbht )gw c/ ntnrh tsvtn"m uhert

j"c gw ,rpj x"g ,rpy uthkl(: nav / / jhru, nagcus nkw

vnu, / / usus / / vhw cu vtr, nav fuw/ g"a(/ urtv keni vgrv

85(/
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nat"f gk nav tunrho "kt n,":
fhui ans,u vht ns, vtn,'kt ,h,fi
nh,v uvpxev cjhhu do fph avo eau-
rho kdanhu, vguko/ bmjhu,o ehhn, do
cdanhu,ak vguv"z06/

utunrho jz"k16
"t,payu,t snav

cfk srt usrt" _ ban, nav n,kca,
c"jfnh vsur ghbh vgsv" acfk sur
usur26'ucnhujs cbaht vsur' a"thi sur
athi cu fnav"36)nufrjkvhu, "nav"
cfk sur usur' acu nkuca, ban,
nav(/

]utg"p athi zv dupu ak nav _ tl
fhui a"jhh vmshe thbo jhho carho fh
to jhho rujbhho"' thijhh nav vjhho
vcarhho ak dupu' tkt vjhho vrujbhho
ak ban,uQ ujhhu vrujbhho tku bmjhho
cguko vzv vdanhgk hsh v,kcau,o
cdu; ak baht vsur acfk sur usur[/

j/ uh"k' azvu tjs vvxcrho kntnr
jz"k46tusu, hgec: hgec tchbu kt n,
//ufh cfsh xpsu xpsbhht ujbyu jbyh-
ht uecru ecrhht / / )tkt( zrgu cjhho
t; vut cjhho/

uthi nuci: vhfi vngbv katkv "ufh
cfsh xpsu fuw ujbyu fuw uecru fuw"?

vnpraho56tunrho' ac,aucv "nv

zrgu cjhho t; vut cjhho" vfuubv vht
kvcvhr acnhkho "hgec tchbu kt n,"
thi vfuubv kjhh vdu;66'acvo tfi vh,v
nh,v' tkt "usth cbpa etnrh"/

tl gshhi thi nuci: kph zv' nvu vjh-
sua tmk hgec' asuet gkhu btnr "kt
n,"? _ tmk fk mshe jhh vbpa vo
bmjhho76!

uha kunr' avvxcr kfl vut: vjhsua
ak "hgec tchbu kt n," kgun, mshe-
ho tjrho vut custh kdch jhhu vdanhho:
fhui ans,u ak hgec vht86ns, vtn,96

_,,i tn, khgec07_kfi vfrjh
kunr' ajhh hgec bmjhho cfk neuo' do
cguko vzv vdanh/ukfi autk, vdnrt

keuyh        anu,ahju, 8

66( tck cpra"h),gbh, ao( svt s"jbyu jbyhht
)fh( bsnvkvo an, tck jh vhw"' uvhhbu akt n, do
cdu;)uf"n c,uxw ao/ urtv do ghui hgec' vrh";' g.
hux; ugus kg"h ao/ urtv jst"d nvra"t ao/ keu"a
j"s gw 0621 uthkl( _ ub,w cahj, fw nb"t ,ak"t/ 

76( uto nauo vgbhi s"zrgu cjhho" _ vrh do tmk
msheho tjrho nmhbu sudn, gbhi zv )rtv kghk vgrv 85

"vbhj ci fnu,u"/ ugus(/urtv nprah vg"h/ utf"n/
86( fb"k cnav' ufhsug s"nav nkdtu uhgec

nkcr" )rtv ,eu"z ,h"d _ fy' t(' uabhvo gbhbo ,urv
)rtv czv keu", ut,jbi v' xg"t uxg"c/ ucf"n(/ urtv
vrac"t )cg"h( ,gbh, ao ugus )ug"s vjxhsu, _ ntur
ghbho )c"kheuyho" s"v hgec tchbu _ pj' s( ugus( _
vahhfu, shgec kt n, kzv ahgec gbhbu ,urv/

96( zj"t eky' xg"t/ ext' t/ ,bht xph"d/ keu",
nyu, nxgh )acvgrv 92( upw ut,jbi ao/ ugus/ur��tv
keu"a jf"v gw 552 ucvbxni ao/

_cvahhfu, shgec tchbu kt n, kns, vtn, aku
_rtv do rac"t )cg"h( ,gbh, ao/ npraho avuctu
c,u"a uhjh ao )tu, ,j(/ ugus/urtv do ,u"j uhjh ez'
xg"t uthkl/ ugus/ uctrufv )g"s veckv( ,ur, kuh"m
k,gbh, ao )x"g z uthkl* _ vuct cehmur ckeuyh
kuh"m kzvr pra,bu gw ht(/ ugus/ urtv keu"a jy"u gw
924 uthkl/

uvvuxpv cpbho vht _ anau"z ha bmjhu, kjhh
hgec do cdanhu,/

07( nhfv cxupu/

*(c,ur, kuh"m ao nctr vvpra chi nav khgec'

asuethgeckt n, )g"a(/utukh vut g"p vn"s vtw cxuyv

ao "uhn, nav xprt rcv shartk"/utf"n/

06( ucghui hgec )kg"h xuyv ao( nang avgbhi
snav kt n, vut do cbudg kdupu)ukvghr nra"h crfv
ks' z(/ urtv keni vgrv 66 cbudg khgec )ucjst"d
nvra"t xuyv ao avgbhi snav kt n, vut g"s hgec
kt n,(/

16( ,eu"z ,x"y )ehc' rg"t/ ehs' rg"t(/ ugus
]vuct c,bht pn"s )x"d t( kdch vtr, nav "cbpau,
fk ch, hartk"/ urtv do ao rpn"c/ tdv"e xu"x zl[/

26( ,bht rpn"c/ urtv ,eu"z ao/ jukhi md' t
ucpra"h )ua"b(: nav aphr etnr,/ ,u"t h,ru xj' d/
xy' d/

36( c"r pb"u' z/
46( ,gbh, v' c/ _ ucra"h uhjh )ny' kd( vuct re

"hgec tchbu kt n,"' ub,w cahj, a"p uhjh ,an"u/
56( jst"d nvra"t/ urtv vgrv vctv/
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"ufh cfsh fuw" _ fhms hh,fi kunr
a"kt n," cdanhu,' ftar jbyu jbyh-
ht cdupu ak hgec?

unahcv vdnrt _ "nv zrgucjhho t;
vutcjhho": fhui a"zrgu cjhho" )uzvu
gbhi bmjh akt ,h,fi cu vpxev j"u _
tmk cbh hgec kt hh,fi fkhui j"u17(kfi

"t; vutcjhho"' fh v"jhho" ak "zrgu"
thbo aubho fkk njhh hgec27)tkt jhh
)uban,( hgec bnafho )un,kcaho(
c"zrgu"(/ uzuvh vxhcv kfl a"zrgu
cjhho" )ctupi bmjh( _ fh "vutcjhho"'
tkv vo jhh hgec' ns, vtn,' acvo kt
hh,fi auo vpxe/

humt nfl' ajhh hgec bmjhho do
cguko vzv vdanh/

y/ kph fk vtnur kghk hucbu scrh
ra"h tusu, nav "fsth vkhsv a,fpr
gk vnh,v"37:

vtn,'bmjhu,u ak nav' kt bdrnv

gk hsh gcus,u aku_bmjhu,u ak nav
bcgv nfl acban,u vthrv "tn, vw"'

"uvw tkeho tn,"47/

ukfi nhs ckhs,u _ t; kpbh av,jhk
gcus,u _ "b,nkt vch, fuku tur":
v"bmjhu," ak "tn, vw"' avthrv
cban, nav' vthrv cpugk nhs ckhs,u/

]nauo azuvh "tn, vw"' akt hh,fi
cv auo ahbuh' thi cv vx,rv gk vtur

_uvut batr ctu,v gumnv cfk vznbho
uvnmcho' kfi vut vthr cpugk ucdkuh
nhs ckhs, nav57[/

uzuvh vnangu, ak "fsth vkhsv
a,fpr gk vnh,v": fhui achuo khs,
nav67vthrv cdkuh vbmjhu, uvtn, ak
ban, nav' kfi khsv zu)tar "u,rt
tu,u fh yuc vut"( "nfpr," unbev t,
gbhi vnh,v' fl ado cdanhu,"kt n,
nav"/

unxhcv zu nsdhav vdnrt suet t,
gbhi vkhsv )ukt t, vngkv ak huo
vx,keu, nav( _ fh suet vht chykv
kjkuyhit, dzhr, vni: tnbo' huo
vvx,keu, vut bgkv chu,r' tl fhui
akdch vjhho vdanhho77ha cfk zt,
gbhi ak xhkue ufuw' batr, cfl
thzuavh "beusv" ck,h rmuhv87/ukgun,
zt,' vngkv ak "fsth vkhsv a,fpr
gk vnh,v" ncyk, kjkuyhi t, gbhi
vnh,v uvxhkue' ftnur kghk97/

unauo fl' kt zu ckcs avht drnv
kchyukdzhr, vni )fprv nkaui ehbuj(
_tkt hu,r nfl: bdro gbhi ak

",fpr" cnangu, vgnuev hu,r08ak
fprv _ "kvhu, bj, ruj keubu"' gbhi

keuyh        anu,ahju,9

57( kvghr nzj"d )epz' c/ vuct ctuv", pra,bu
gw xt(: nav nhs st,hhkhs txpekrhw sbvrt fuw nav
nav ukt tpxhe ygnt/

67( nat"f tj"f favu,jkv gcus,nav kt vhw
tur zv cvsdav/ ukvghr nzj"t )kt' c( svec"v byk
tur zv nnav "gs setho gk yurt sxhbh keckt
turhh,t"/

77( ukvghr adzhr, vni vh,v "kvanhs ukvrud t,
vdupu,")kcua tu"j xg,"r x"c' vuct cy"z ao xe"d(/

87( akfi m"k gbhi v,gbh, fuw/ urtv keu"a jy"z
gw 053 uthkl/ urtv vgrv vctv/

97( t; ado cnav "ha ,gbhu, nms vx,keu,
vtur knyv" uthbu sunv krac"h adhkv do bx,r s,urv
)rtv xs"v kvchi fuw vhkukt srac"h _ ntnrh tsv"z-
,ex"s gw es/ tuv", "gbhbho" )gw rfc-d(/ ugus(/ um"g/
utf"n/

08( tdv", p"c/

17( rtv c"c )eyu' rha g"c( "dnhrh skt fkv
acyt"/ ucrac"o: urthw kscr cnktfh )d' u( fh tbh vw
kt abh,h ut,o cbh hgec kt fkh,o/

27( rtv tdv"e x"z )eht' xg"c( sban, hgec

"fkukv nfk vbanu, achartk nguko ugs guko"/
g"a/

37( rtv do hgru, sca j"t srua d )zw tsr ,e"s(
cxupu/ ao srua j )zw tsr ,e"v( eruc k,jk,u/
vjhs"t cxw scrho tjsho srua d )y' rha g"c(/ ugus/
urtv do keu"a j"u gw 263 uthkl/

47( hrnhw h' h/ urtv keu"a jy"u gw 724 uthkl/
ua"b/
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ak jchcu, hu,r nnv avhv kpbh fi'

agk hsh fl bux; huo yuckhartk' ucu
gmnu _ fh,rui vtur ni vjal _ huo yuc
uanjv vbgkho nfk vjdho vtjrho _
anjv avht ctupi ak "gs skt hsg"18'
ngk knshsv uvdckv/

uanjv bmjh,'fscrh jz"k28
"fk

vnugsho g,hshi khcyk uhnh vpurho thbi
cykho kguko"/

)nahj, purho ,ah"y/

khk zw tsr ua"p ,muv ,an"v(

keuyh        anu,ahju, 01

18( ndhkv z' c/28( hk"a nakh rnz ,,ens/ nsra nakh p"y/
rnc"o xu; vkw ndhkv/
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keuyhahju, 116

t/cahhfu, kpxue )cpra,bu(1

"uhert t, ao vneuo vvut )neuo
vnesa( ch, t-k"' th,t cdnrt2:

"kt ftcrvo af,uc cu vr abtnr3

tar htnr vhuo cvr vw hrtv ukt
fhmje af,uc cu asv abtnr4uhmt
hmje kauj casv tkt fhgec aertu
ch, abtnr uhert t, ao vneuo
vvut5ch, t-k"6_ ukfi btnr
chaghw7"ch, tkeh hgec" ukt "tkeh
tcrvo" tu "tkeh hmje"8)ufskeni(/

cnpraho9ncutr aakua, vanu,

"vr" "asv" u"ch," nmhhbho t,
akua, c,h vnesa' ukfi suet
vnesa vakhah bert "ch," vnurv
gk "neuo nhuac" ecug )kt "vr"
u"asv"(' fhui aczv n,cyt vjhsua
uvngkv schvn"e vakhah' are vut
hvhw cbhi ecug ubmjh' skt fch, rtaui
uch, abh abjrcu/

uzvu do vygo asuet "hgec ertu
ch,"' fhui a"bjk, hgec" vht "bjkv
ckh nmrho"01' fn"a kpb"z cprav*01:

"uprm, hnv uesnv umpubv ubdcv"/

tkt amrhl kvchi: ntjr asuet

"hgec ertu ch,"' vrh' kfturv' vhw
gk vgbhi s"ch," )neuo nhuac uecug(
kv,cyt cvbvdv uxsr vjhho11ak
hgec tchbu )ucpry _ cgrl ktcrvo
uhmje _ aertu "vr" u"asv"( _
ucpugk vrh tsrcv' suet tmk hgec
nmhbu vhpl vv,hhacu, uvechgu,
)ucpry _ cgrl ktcrvo uhmje'
ajke dsuk nabu,hvo jhu cnbujv
ucechgu,' cneuo tjs(' avrh hgec
vhw fk hnhu ctupi ak "drctr."'

ao/ mrur vnur cpra,bu/ uctrufv _ tkahl
cpra,bu/ uk,vkho nznur fs/

01( ac, ehj' c/
*01( fj' hs/
11( g"s na"b )cnesa vtw( atnr sus

)sv"t fc' z-hu"s(: tbh vhw go kcch kcbu, ch,
duw uhvh gkh scr vuhw ktnr duw vbv ci buks kl
vut hvhw tha nbujv duw vut hcbv ch, kanh duw/

nahju, khk uhuo anj", ,ak"u/ bspx

ckeu"a jy"u gw 132 uthkl/ ,rduo nthsh,/

1( fj' hy/
2( pxjho pj' t/
3( uhrt fc' hs/
4( jhh arv fs' xd/
5( f"v cdnrt kpbhbu/ tck cg"h "uhert

kneuo t-k ch, t-k" _ vfw suhakj )kv' z(/
6( ucnsra ,vkho nznur pt )hmje ertu

asv abtnr fuw frhj asv( hgec ert tu,u
pkyhi abtnr )pra,bu fj' hz( "thi zv fh to
ch, tkeho" )ugs"z vut chkeuy haghw rnz amt
)kgbhi hgec((/ ufi nufj nxprh crfv )kd' hc(
uc"r )px"y' z(: fh to ch,tkeho cbuh unaufkk
kg,"k )nat"f ctcrvo uhmje akt brnz cao
ch, cxprh ao uc"r pb"u' hu"s/ xpx"v(/

7( c' d )srz"k zu vuctv cpra"h ao(/ ucg"h
vut gv"f snhfv )s' c( uvkfu duhoduw utkch,
tkeh hgec duw/

8( cdnw: "ukt tkeh tcrvo uhmje tkt fuw"/
ucg"h: "tkeh tcrvo tkeh hmje kt btnr tkt
tkeh hgec kt fuw"/

9( rtv jst"d nvra"t ughui hgec kpxjho

uhmt

ch, vnesa vakhah bert ch, uvahhfu, khgec
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"rgho vhu hnh abh jhh"21_ c,jhkv
vh,v crhj,u ngau fnxupr c,jhk,
pra,bu: "uhmt hgec nctr acg"'
ktjr nfi vhu,u cjri ")go kci(
dr,h"' utj"f ftar xu; xu; "chea
hgec khac cakuv ep. gkhu rudzu ak
hux;"31' gs abtnr auhjhhgec vhw re
cacg garv vabho )udo vo _ vhu(
cnmrho*31/

c/uhuci cvesho vchtur cpxue
vb"k chaghw41)agkhu nuxcho scrh
vdnrt( "uvkfu gnho rcho utnru kfu
ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec
uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu uduw"'
akfturv thbu nuci: tnbo cpxue
nsucr tusu, ch, vnesa vakhah51'
abert "ch,"' fb"k _ tl nv budg,
vsdav zu )azvu "ch,tkeh hgec"(
k,ufi vf,uc "uvkfu gnho rcho
utnru kfu ubgkv tk vr vw duw uhurbu
nsrfhu uduw"?

do mrhl kvchi nv avpxue vb"k
)"uvkfu gnho duw kfu ubgkv duw"( xhho
c"fh" _ b,hb, ygo: "fh nmhui ,mt
,urv uscr vw nhruakho"61: t( payu,
thi fuub, vpxue kunr avgnho hcutu

"tk ch, tkeh hgec" cfsh kv,dhhr
ukknus ,urv uscr vw )fph anuci do

nvvnal cf,uc aktj"z71( _ t"f hms

"nmhui ,mt ,urv uscr vw nhruakho"
vut xhcv uygo k"kfu ubgkv duw"?

c( nvu fpk vkaui "nmhui ,mt
,urv uscr vw nhruakho"' akfturv
ha kvo tu,v fuubv u,ufiQ ufnu fi do
vfpk akpb"z "uhurbu nsrfhu ubkfv
cturju,hu"?

vdo acpayu,' juzr vf,uc gk
vscrho kjhzue uvsdav' tkt akhuph
vnkhmv vut nabv t, vkaui:

"hruakho" cneuo "mhui"' u",urv"
cneuo "uscr vw"' ugs"z c"uhurbu
nsrfhu ubkfv cturju,hu" _ ufncutr
cnprah v,b"l cf"n _

tck kthsl dhxt' vrh c,urv'
ucpry c,uac"f' vfk vut c,fkh,
vshue' ugs akunsho fnv vkfu,
nh,ur tu ahbuh kaui c,urv' utphku
cpauyu ak nert' utphku cahrv_
npra ra"h81t, fpk vkaubu, ufuw _

ugs"z fti' thi zv fpk kaui ctu,u
,ufi nna' tkt nsucr tusu, abh
gbhbho: t( uhurbu nsrfhu c( ubkfv
cturju,hu' ufnu"f do cygo g"z: t(
nmhui ,mt ,urv c( uscr vw nhruakho'
ufskeni/

d/vjhkue chi ",urv" u"scr vw":
vdnrt91tunr, "scr vw zu vkfv" _
scr vkfv crurvQ nat"f ",urv" 21( uhda nz' y ucpra"h/ ukvghr npra"h kl

yu' hd )s"v ctr.(/
31( pra"h uhac kz' c/
*31( xsr tkhw rcv p"v/ urtv cgv"y gv"p/
41( chtur vf,uc g"s veckv uvjxhsu,' rtv

tuv", haghw ao/ ua"b/
51( rtv nprah vf,ucho ao/
61( crs"e ao: zv scrh vbcht kt scrh

vgnho/ ucnvr"h ert: azvu scrh vgnho/

71( uapy chi vduho duw uf,,u jrcu,o duw/
urtv rtc"g knhfv ao/

81( ahr, vho _ cpw cakj/ ucf"n/
91( ac, ekj' c )ukvghr npra"h ao(/ urtv

ao keni "scr vw ukt hnmtu" _ "akt hnmtu
vkfv crurv fuw"/
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)ucpry ftar vht ctv chjx k"scr
vw"( fukk, do gbhbh aeu"y02' ex"s
abprfu ufuw12/

ucpryhu, hu,r:

nmhbu cbudg knbvdho' av,urv
tunr, abuvdho cfk neuo kph nbvdh
vneuo _ neuo abvdu22ufuw/

do cgbhbh vkfv hfuk kvhu, jhkue
nneuo kneuo uckw va"x act,rhw
src32vkfv frc uct,rhw sanutk _
vkfv fanutk/ ugs"z tphku cnjkue,
c"a uc"v' euso abpxev vkfv
fc"v42' bvd fk tjs nvo fahy,u/

h,hrv nzu: tphku ktjrh abpxev
vkfv fc"v gs a"c"a cneuo c"v
thbv nabv"52_ tl vrh "tku utku
scrh tkeho jhho"62/ uj"u uj"u kunr
asg, c"a thbv jke ni v,urv _
avrh vtunr zt, thi ku ahhfu, kfk
v,urv72)ug"s pxe vrnc"o82cbudg

knh atunr gk gbhi n,uacg"p athbu
ngo vw' j"u(/

uh,hrv nzu tphku xket sg,l
ueaht acdnrt _ do vo jke nv,urv
abh,bv nph vdcurv92/ utphku ftar
hvush kuns re t, vxket sg,l
uveaht ak ,urv )ckh kknus cagv zu
t, vnxebt uv,hru.( vut njuhhc
ccrf, v,urv uvut tunr gk vxket
sg,l uveaht _ do gk vshgv athi
vkfv fnu,v _ "ub,i kbu t, ,ur,u"/

s/vdo afk vshgu, vjkueu,
chbhvi uvpkud,u, cdnrt ufuw ufi do
vgbhbho ak ex"s ueuahu, ac,urv'
vo jke nv,urv' "tku utku scrh
tkeho jhho" _ tl vvkfv bpxe, re
fshgv tj,' uckaui vdnrt03

"uvuhw

gnu13avkfv fnu,u"' vkfv usgu,
jkueu, vo csudn, vjhkue chi ao
vuhw uao ")tku utku scrh( tkeho

jhho"' aabhvo vo nzw anu, athbi
bnjehi23/

uhsug vchtur czv33: "tkeho" _ do

"tkeho jhho" akngkv n"tkeho"
x,o43_ vut kaui rcho53' azv nurv

92( rtv keuyh kuh hmje tdru, gw rxu/ urtv
keu"a jy"u gw 49 ucvbxni ao/

03( xbvsrhi md' c/
13( a"t yz' hj/
23( acugu, kv' t/
33( rtv ctrufv tuv", h,ru gw ,,m uthkl/

s"v uhscr tkeho ,rf"z/ vnal ,rx"u gw ,kt
uthkl/ ugus/

43( rtv prsx aw grfh vfhbuho cgrfu/
ntu"t cgrfu/ agrh turv )kvr"h dheykhht(
a"j/

53( rtv do ra"h uhrt f' hd/ uhakj kv' z/

02( tg"p acfk gbhi c,urv' utphku
cxhpurh v,urv _ habv vurtv' akfi ,urv _
kaui vurtv )zj"d bd' c/ rs"e vuct cdu"t r"p
crtah,(/ urtv keni cpbho/

12( kvghr ngbhbh v,urv gkhvo btnr "srua
ueck afr fuw hdshk ,urvuhtshr" )jukhi xu' c/
haghw nc' ft(/

22( pxjho p"s/ c"c c,jk,v/ ugus/
32( rtv ac, hy' c/
42( tu krw hvuag skt nadj cc, euk'

ghruchi u' c uthkl/
52( crfu, ku' c/ ua"b/
62( ghruchi hd' c/
72( ufsnufj do nzv akg,hs vkfvfc"a

)keu", erj bs' xg"c uthkl/ ua"b(/
82( vkfu, ,aucv p"d v"j )urtv fx"n ao(/

urtv phrua vnabhu, xbvsrhi pw jke hxus vjw/
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gk rhcuh cjhw uv,jkeu,' fchfuk _
ufnu"f vut do c,urv' anms "tkeho
jhho" ahhl gbhi vv,jkeu, ak "tku
utku"Q tck "vuhw" vut ao vnpura63

ao vgmo73ao vnhujs83' kngkv
nv,jkeu,' akfi nao vuhw bnal
vgbhi svkfv pxuev ac,urv _ shgv
tj, suet/

v/gs"z vut do vjhkue chi

",urv" u"scr vuhw":

,urv fukk, do xcru, ushgu, athi
vkfv fnu,i )fnu do t, vvurtu,
atpar kknus nvo cne"t(Q nat"f

"scr vuhw)afsth,t cdnrt: "scr
vuhw( _ zu vkfv"/

uzuvh fuub, vf,uc "nmhui ,mt
,urv uscr vuhw nhruakho" _ vgbhi
ak ",urv" eaur go "mhui"' u"scr
vuhw" _ go "hruakho":

hsug93a,ufi unvu, fk scr n,cyt
canuQ ufnu"f vut do cbsu"s: vanu,

"mhui" u"hruakho"04_ vdo aabhvo

anu, ak tu,v ghr14_ ncyt fk tjs
nvo gbhi ungkv aubho ak vghr _
vao "mhui" )kaui xhni24' ufnu "vmhch
kl mhubho"34( ncyt t, vgbhi avht
)re( "xhni" kghkuh rujbh' ufhsug44

a"hruakho ak nyv" nfuub, "fbds
hruakho ak ngkv"Q uthku vao

"hruakho" nurv gk vngkv ak hrt,
anho ahabv cv' fn"a cnsra54

ubert hruako gk ao hrtv ugk ao
ako' vhhbu ac"hruakho" cjhb,
vhrtv vht cakhnu,64/

ufph anxchrho74gk vpxue84

"kngi ,kns khrtv t, v"t fk
vhnho" vf,uc cngar abh' arthh,

"neuo afhbv ufvbho cgcus,o ukuho

63( xuyv kj' t/ xbvsrhi x' t/ rnc"o
vkfu, hxush v,urv p"u v"c/

73( f"n vkw g"z p"c v"z/ prsx ah"y/ nu"b
j"t px"t uthkl/ gherho ntnr cw pf"j/

83( xuyv ao/ xbvsrhi ao/ uvut vnhhjs fuw
ufk vanu, fkukho cu )ctrufv cfvb"k _ prsx
ao/ agrh turv )vb"k( a"v/ ,u"t x"p bj/
tuv", h,ru gw ,,kv uthkl/ ugus(/

93( agr vhjus uvtnubv p"t/ ucf"n/ urtv
tu", kvv"n x"p crtah,/

04( mhui uhruakho g"s veckv uvjxhsu, _
rtv keu", cnscr y' t/ scrho t' c uthkl/
rahnu, vm"m k,vkho )hvk tur( enz' hc/ ua"b/
s"v acjh hruakho ,rf"z/ keukuh"m )kzvr j"c
gw rps/ kheuyho gk ntrz"k gw egt/ ugus(/ uha
k,uul go vncutr cpbho' urtv keni vgrv 55/

14( kvghr npra"h hunt gz' xg"c/
24( keu", scrho t' xg"c/
34( hrnhw kt' f/ vuct cs"v mhui cnapy

,psv ktsv"z )ev", ,ay"u' ,a"k( gw 41
kgbhi s"mhui vut kaui xhni" )udo vuct ao tbt
xhnbt fuw _ zj"t rfv' t )avuct do cvntnr
ckeu", ao((/

44( ,bjunt r"p peush/ zj"t epd' c/
54( c"r pb"u' hu"s/ ,us"v vr ),gbh, yz'

t(/ 
64( rtv keu", r"v x' c/ av"a u' d/ ucf"n/
74( ,us"v fh nmhui c"c ft' t )uao:

fssrahbi cxprh* kngi ,kns khrtv uduw )rtv
hs' fd( dsuk ng"a ancht khsh ,knus kph avhw
fuw(/ rac"o rtv ao/ ukvghr ac,uxw ao npra
fi n"a cdnw "nuahchi nknsh ,hbueu,
chruakho nth srha fh nmhui ,mt ,urv"/ urtv
keni vgrv 35/

84( rtv ao/

*( cxprh abspx nf,"h )b/h/ ,af"y(: ndhs

avngar ncht t, vtso khsh ,",/ ufi vut

chk"a ao/ ucxprh cspux akpbhbu kh,t/
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csufbo uhartk cngnso"' khnsv
uvchtv "khrtv t, v"t"/

u/a,h cjhbu, vb"k _ "mhui"
u"hruakho" _ habi d"f csrdu,
vgcusv scbh hartk94/ avrh fao
a)vec"v( "cjr ctr. hartk" fl do

"cjr kjkeu hartk"05_ akfi vo
csunv zv kzvQ fao achruakho
)v"nucjr" actr. hartk( habi a,h
vcjhbu, "mhui" u"hruakho"' gs"z
habi do chartk' cgcus,o' a,h
cjhbu, tku:

"hruakho" _ "gk ao hrtv ugk
ao ako" _ cgcusv' zuvh vnsrhdv
ak ,fkh, uakhnu, vhrtv uvchyukQ
hdhg, uzhful gmnu ctupi afk
nmhtu,u vht hrtv _ chyuk c,fkh,/

"mhui"' nkaui xhni' zvu tupi
vgcusv ak hartk agk hsu ndhg
vtso kvhu, mhui uxhni kgbhbho
vbgkho ctkeu, kngkv: vut gshhi
cmhur ak nmhtu, uthbu c,fkh,
vchyuk' tck vut gcs uahbv )uzhfl(
t, nmhtu,u f"f gs avht xhni gk
vgbhbho akngkv/

untjr avut nmhtu,' ucnmcu zv _
do cbudg kafku _ vut n,hhdg
cvcb, v,urv' ",upx" vut do t,
v,urv kph fuju, vvcbv uvvadv aku/

ukfi "nmhui_ ,mt ,urv"' a"mhui"
)"xhni" cgus avut gshhi cdsr
nmhtu,( eaur kcjhw ",urv"' acv

ahhl rhcuh uv,jkeu, )fb"k xgh; sw(Q
ntjr avkhnus uvvadv c,urv vo kph
nmhtu,u' vrh cnhkt zvu ctupi ak
rhcuh uv,jkeu, ufuw' fk tjs fph
vad,u ufph ara ban,u kngkv15/

tkt atgp"f' vhu, anmhtu,u vht
mhui uxhni kgbhbho skngkv' kfi
xcru,hu ufuw vo jkeho n,ur, tn,
u"tku utku scrh tkeho jhho"' vhhbu
avxcru, vrcu, ba,kaku _ ukfi vo
mhui uxhni _ nrhcuh vcjhbu, ahabo'
fchfuk' c"tkeho jhho" )kaui rcho('

tck25fk zv vut re cbudg kvad,
v,urv' athbv budg, kvkfv kngav'
kzv nxphev cjhw "mhui" uthi vfrj
kvdhg kcjhw "hruakho"35/

tl ftar nsucr gk ")scr vuhw zu(
vkfv" _ thi sh ccjhw "mhui"45' tkt

15( kvghr nctuv"z uhakj )f' c(/
25( kvghr ahabu do cnsrhw bgkh, _ "tbt

xhnbt cgknt" )cjhw mhui( atnr rac"h' t;
azvu nms gumo chyuku athbu ccjhw nmhtu,
kgmnu fkk )vnal ,rx"u gw eby' ugus(' vrh
nmhbu h,hrv nzu )rtv s"v mhui cnapy ,psv
,ak"v p"z )xv"n _ nkuey j"t gw ebu(
ucvgrv 85 ao/ urtv ,u"a gw 21 uthkl(/ urtv
vnal ,rx"u ao vjhkue chi banu, sn"v )cjhw
z"t( sgher gcus,o vut ccjhw chyuk nms
ban,o suet cvadv uv,cubbu, ccjhw scheu,
tnh,h ctut"x ccjhw chyuk cnmhtu, nna'
ubanu, sc"i cjhw nkfu,)fnu ban, sus utkhw(
agcus,o cchyuk vha/ urtv keni vgrv 55' 78/

35( kvghr acc"c ao s",ehbu ahvu nuahchi
nknsh ,hbueu, )vkhnus s,urv ukt vkfv(
chruakho" vuct re ,jhk, vf,uc "fh nmhui
,mt ,urv"' u,u kt/ tck cg"h vuct do xhuo
vf,uc "uscr vw nhruakho"/

45( ug"s vjhkue chi ,urv unmu, )rtv hvk
tur ao gw 575 cvdv"v "ughw fv"d fuw"(/ urtv

94( rtv hruaknh ,gbh, p"s xv"c/ ndhkv
p"d xv"u )kgbhi mhui(/ ucvnuct cvgrv 64
)cbu, hruakho(/ urtv cvnmuhi cvgrv 04/

05( ,bjunt rtv j/
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ha murl cakhnu, vhrtv _ "uscr
vuhw55nhruakho"Q ufncutr cvnal
,rx"u65' akvdhg kpxe vkfv ctn,
ktnh,u tpar re g"h akhnu, vhrtv:
vut hrt ant jkhkv pxe vvkfv aku
kt hvhw nfuui fph rmui vgkhui' ugs _
vhpl' r"k' nrmv"g/

]tphku fansucr gk sesue ek ak
scrh xuprho' utphku "re" nv
a,knhs u,he njsa _ tl fhui
ansucr fti gk v"btnr knav
nxhbh"' rmui vgkhui' vrh thi fk jhkue
to zvu scr armv"g vut ahvhw
sturhh,t tu srcbi75_ vut hrt apxe

vvkfv kngav )agh"z hgav hvush
ngav cpugk( hvhw j"u vhpl rmui
vgkhui[

uhrtv zu durn, ku khdhgv uvgnev
dsukv hu,r c,urv' gs avut nfuui
kvkfv ctn, ktnh,,v/

uzvu vphrua ak "uscr vuhw
nhruakho" _ akhnu, vhrtv: cfsh
kfuui kvkfv ktnh,,v thi sh chrtv
x,o' csudn, hrt, vguba tu tphku
srdt bgkh, hu,r chrtvQ tkt ha
murl chrtv akhnv )ant kt hfuui
krmui vgkhui(' vnchtv knxebv
vakhnv ak vvkfv ctn, ktnh,u/

z/g"p vb"k huci gus gbhi: xsr
vpxueho ak "t,v vrt,"' atunrho
kpbh vepu,' nx,hho c"fh nmhui ,mt
,urv uscr vw nhruakho" _ ukfturv
thbu nuci: caknt zv atunrho re
jke zv ak vpxue chaghw )unhfv( ukt
t, fk vpxue' tpar kvxchr cpayu,
_ fh re jke zv ak vpxue budg'
c,ufbu' k)pxueho akpbh( vepu,Q
tck nsug tunrho do t, vnhkv "fh"
_ vnear,t, xhuo vpxue' fb,hb,
ygo' go v,jk, vpxue _ cgus athi
tunrho t, ,jhk, vpxue )akt budg
fti fb"k(?

nufrjho kunr a)vb,hb, ygo
s(,hc, "fh" cpxueh t,v vrt,
n,hhjx, )kt k,jk, pxue zv' chaghw

cf"z keu"a jy"z gw 634 )x"s(' ugw 044/ ucf"n/
uc,urv dupt vut vjhkue chi khnus v,urv

)cfkk( uvkfv: vchyuk ackhnus v,urv vut
cgher )chyuk hau, afku( cfsh aafku hchi
uh,hhjs go afk v,urv/ ucfsh kfuui kvkfv vut
ncyk afku nfk ufk cvbj, gmnu,u kdnrh' utz
brda tmku rmv"g akngkv nvafk/ rtv
ctrufv cvbxni cvgrv 33/

55( cvbxni cvgrv 04 ncutr scjhw mhui vut
pbhnhu, vnkw )pbhnhu, vkc( uhruakho jhmubhu,
vnkw/ uchvk tur ao akfi cmhui btnr ao
tkeho' uchruakho ao vuhw' svgkt, n"i scjhw
mhui vut kcjhw tkeho' chbv' uhruakho vut
kcjhw jfnv avut ao vuhw/

ug"p vncutr cvgrv akpb"z nucb,
vahhfu, kvncutr cpbho: snms zv avut cjhw
mhui uxhni akngkv' anms chyuku nhujs go
tkeu, vrh"z re go cjhw "tkeho" tkeu, act
cv,kcau, ukp"g vguknu,' unms cjhw hruakho
chyuk uvbj,gmnu,u kdnrh' vrh brda un,dkv
cu cjhw "vuhw" akngkv nva,kw kdnrh/

ukvghr scfk vanu, t-k tkeho fuw ba,na
cvo do ckw juk fuw nat"f ao vuhw kt bnmt
aha,na cu ckw juk fuw )prsx ah"y p"t vuct
ub,ctr cvnal ,rx"u x"g ,gu uthkl(/

65( gw ,u/ ugw ,f uthkl/
75( svrh c"gcs pauy" )rtv s"v unebv rc

,rx"u uvntnrho aktj"z( thi tmku jhkueho
cvnmu,' uzv acnmuv sturhh,t vut njnhr
cxpheu ucnmuv srcbi vut nehk )ugus jhkueho
fhu"c( thi zv kph anjke chi vnmu,' f"t npbh
ajhkue zv vut rmui vgkhui/
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)unhfv( tkt( kpxue85akpb"z cxsr
vpxueho atunrho euso vepu,

"nkfu,l nkfu, fk guknho unnak,l
cfk sur usur"'

]uthi nfl x,hrv kzv acneuru'
chaghw )unhfv(' "nmhui ,mt ,urv"
vut ygo gk ,jhk, vf,uc ao

)ath"z' kfturv' vgbhi s"nkfu,l
nkfu, duw"( _ fhui anmhbu cfnv
gbhbho antu,u vygo ndhgho fnv
,umtu,95[/

tck chjs go zv mrhl kunr'
antjr utu,u vgbhi "nmhui ,mt ,urv
duw" zvu ygo gk abh vgbhbho _
nufrj, kvhu, ahhfu, chbhvo
)c,ufbo fskeni(/

j/cpayu, nang' aa,h
vkaubu,' "nkfu,l nkfu, fk
guknho" u"unnak,l cfk sur usur"'
nfhkho t, tu,u ,ufi ubfpku re
kmurl vsdav ujhzue )ucahbuhh kaui _
khuph vnkhmv(' tck g"p vb"k )x"c(
nuci' akph vphw vpbhnh ak vpxue
)ug"s vpxue "fh nmhui duw nhruakho"(
vo )do( abh gbhbho aubho:

vvcsk chi "nkufv" u"nnakv"06:

nkufv n,eck, crmuifvkaui

"unkfu,u crmuiecku fuw"Q uthku
nnakv vht ctupi ak akhyv
)vbfph,( cg"f'

uabh tupbho tkv _ "nkufv"
u"nnakv" _ ctho nms abh vgbhbho
s"nmhui ,mt ,urv" u"uscr vw
nhruakho"' ucgcus, fk tjs utj,
)ufnu"f do ccjhb, mhui uhruakho
cfkk' fskeni(:

nms vcjhbv s",urv’"' azvu khnus
v,urv kph vcb,u uvad,u fb"k' tupi
vkhnus vut cjhu, u,gbudQ udsuk
khnus ancht khsh ngav _ do fkku,
ehuo vnmu, aku vut n,ul rmui ugubd/
vhhbu anms cjhw "mhui" u",urv"'
veck, guk nkfu, anho vht ctupi
s"nkfu,l nkfu, fk guknho" _
crmui/

tck ftar nsucr gk "scr vw" _
kpxue vkfv kngav ukehhnv ktj"z
cpugk nna' thi nxphev g"z vvcbv
uvadv kph afku )ctupi s"mhui"(' tkt
tsrcv: g"h afku vnurda hfuk vut
kpgnho kvdhg knxebt athbv fvkfv
ctn, ktn,u' usuet g"h cjhw

"hruakho" _ akhnu, vhrtv uvchyuk
_ avut nfrhj t"g uncyk t"g nfk
ufk16' tzh vut ndhg unrdha t, rmui
vgkhui' cjhw vuhw' unfuui kvkfv ctn,
ktnh,,v )un,bvd fl kngav _
tphku ftar zvu vhpl afku(/

16( ukfi sus zfv afhui kvkfv nms ,fkh,
vapku, uvchyuk aku )scjhw nkfu,(' ufi c"v
nfhui avhu bujho ugkuchi' t; ac"a njssh yph
_ rtv ctrufv cfvb"k cvnmuhhi cvgrv 33/
vnal vb"k gw ,ky uthkl/

85( ,vkho env' hd/
95( ukvghr anmhbu ana,naho ckaui

vf,uc kfuubv tjr, _ rtv nabv ptv )p"c
n"c( "ufk vvrho tar cngsr hgsrui"' uvut
kaui vf,uc chaghw z' fv/ urtv keu"a j"s gw
9311 vgrv 2/

06( keu", scrho t' rha g"c/ r"v bu' xg"c
uthkl/ s"v tarh huach ch,l ktsv"z )ev",
,ak"t( gv"p )ntnrh tsv"z ,e"g _ gw en-

nt(/ xhsur gv"p )bd' d uthkl(/ nhkutho khvk
tur gv"p )gw ,rpv uthkl(/ ucf"n/
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vhhbu akhnus v,urv ctupi s"scr
vuhw"' vkfv kngav' ucnhkt do ehuo
vnmu, cfkk fvkf,i' zvu g"h fphh,
uchyuk nmhtu,u _ sudn, gbhi
vnnakv26/

y/ntjr agk cbh hartk cfkk
)ufk hvush cpry( kva,sk kvdhg kt
re kakhnu,o vpryh,' tkt kvcht do
t, vguko fuku kakhnu,u _ udo'
fpx"s vrnc"o36: "muv nav rcbu nph
vdcurv kfu; t, fk cth guko keck
nmu, abmyuu cbh bj"' utupi vehuo
mrhl kvhu, "aheck tu,i uhgav tu,i
npbh amuv cvi vec"v c,urv uvushgbu
g"h nav rchbu" _ thi sh cfl
achartkhabo ",urv" u"scr vuhw"
gk a,h vcjhbu, akvo' tkt mrhl
a"nmhui ,mt,urv uscr vw )mrhl
kmt,( nhruakho":

g"h "mhui ,mt ,urv"' pugkho do
tmk v"gnho rcho" t, v,bugv ak

"kfu duw uhurbu nsrfhu" gbhi vkhnus*36

cgbhbho ak zw nmu, akvo _ atg"p
ado zv vut gbhi ak chyuk' v"z eaur
go vnmhtu, uvvcbv uvadv akvoQ

ugh"z a"scr vw" humt "nhruakho"
pugkho gkhvo a"bkfv cturju,hu" _
vvkhfv46)do nkw vkfv( cpugk' azu
vht ,bugv ak chyuk c,fkh, _
kmhh, ukehho t, zw vnmu, fph avo
g"p "scr vw"/

ufnu"f vut do cbudg kabh vgbhbho
snkufv unnakv' aygno uxhc,o
)"fh"( vo abh vtupbho _ "nmhui"
u"nhruakho": g"h "nmhui ,mt,urv"
bpgk vgbhi s"nkfu,l nkfu, fk
guknho"' ado vguko )"fk guknho"(
neck t, gbhi vnkufv crmuiQ ug"h

"scr vw nhruakho"' akhnu, vhrtv
uvchyuk bpgk vgbhi s"unnak,l cfk
sur usur" _ avguko )"cfk sur
usur"( guns c,bugv ak ,fkh,
vchyuk nms "nnakv"56/

hus/fk gbhi habu fph avut ct
ctupi fkkh ufph avut n,cyt do
cpryhu,/ ufnu"f vut do cbsu"s:
tg"p acfkku,' nscr vpxue chaghw
tusu, vzni skg,hs' cchvn"e vakhah
atz hvhw "nmhui ,mt ,urv uscr vw
nhruakho" c,fkh, vakhnu, ucnhkt
_ do vakhnu, snkfu,l nkfu, duw
usur' tck cpryhu, abh vgbhbho habo
)tck _ kt cakhnu,o(  cznbho
aubho:

fao ahabu vjhkue chi zni vch,
uzni vdku,66: czni vch, vthrv tkeu,

26( rtv keni vgrv 56/
36( vkw nkfho xp"j/
*36( nmu"s unmu"m khaghw gv"p/
46( g"s vchw cna"b kl kl ntrml )kw 

rmui( duw/

56( cvbxni cvgrv 06' scjhw nnakv vht
knyv ncjhw nkufv/ tck gp"h vnuct cvgrv 55
cngk, vchyuk scjhw hruakho gk cjhw mhui'
nuci do cbsu"s' sara vnnakv vut chyuk
kngkv nyu"s _ rtv xhsur ao' uhvk tur ao'
snkufv vht ncjhw pbhnhu, vnkfu, )fjc"s
jd", snkfu,( unnakv ncjhw bv"h snkfu, _
ckh ygo urmui/ ufhsug cgbhi vhrtv )rtv
cvbxni keni vgrv 28(/ urtv vnal ,rx"u gw
,n/

66( rtv keu", crfv mj' c/ xv"n thsha
c,jhk,u/ s"v euk sush ,a"y p"c uthkl/
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cdhkuh' ucnhkt gcus, cb"h vh,v tz
)cgher( c,bugv ak tvcv urmui'
avchtv kvo ,gbud cgcusv _ nat"f
czni vdku,' ftar vtkeu, thbv
nthrv cdkuh' tzh vgcusv vht )cgher(
nms ec"g _ hrtv uchyuk76Q

ufnu"f habu jhkue do cgcusv szni
vch, dupt chi zni ch, rtaui uzni ch,
abh86:

ch, rtaui bcbv g"h aknv vnkl
czni a"ehhnt xhvrt ctaknu,t"96_
akhnu, vdhkuh stkeu, ncjhw chbv

"gknt sjhru"' akfi hartk vhu tz
cnmc ak jhru, nagcus vduhho _
ukfi dhkuh vnesa cguko vhw ctupi
bgkv udo gcus, cb"h vh,v tz ctupi
ak dhkuh' tvcv' azuvh cjhw "mhui"
annbv ",mt ,urv"' fb"kQ tck czni
ch, abh' atz kt vhw vdhkuh ctupi zv'
fsth,t cdnrt07: tfcsv17jxr vw _
vw scrho jxru cch, abh trui ufpur,
fuw' uhartk vhu ,j, akhy, nkfh
vtunu, _ tzh vh,v vgcusv )cgher(

chrtv uchyuk _ cjhw "hruakho"27'
fb"k/

gs"z vut do vjhkue chi "nkfu,l
nkfu, fk guknho" u"nnak,l cfk
sur usur"' fph azv n,cyt cjhkue
chi abh vznbho37: czni ch, rtaui xsr
vvbvdv vhw ccjhw "nkufv" _ vi
cbudg khartk' agcus,o vh,v ctupi
ak "nkfu,u crmuiecku"' uvi cguko
cfkk vhw zv zni nbujv uakuv47Q

uthku cch, abh vhw )cgher( vtupi
s"nnakv": vi cgcus, hartk _
gcusv chrtv' g"h fphw uvfrjQ ufnu"f
do cguko vhw zv zni ak nkjnu,'
ugnho rcho akyu gk hartk' ucnhkt
vhw murl kvdhg khsh fl a,urda
nnak,uak vec"v57/

27( g"p nab", ckeu"a j"y ao )uj"z gw
271( nuci do cbsu"s' akfi czni ch, rtaui vut
csudn, cjhw mhui t; avhw chyuk pbhnh' chyuk
cnmhtu,' fhui avut ahhfu, knmhtu, vtso
)act nms vad,u utvc, vw fuw(' nat"f czni
ch, abh vut cjhw hruakho fhui a)thfu,(
vchyuk vht cakhnu, )chyuk tnh,h hu,r(/

37( rtv keu", ao )utuv", jbufv at' t/
crtah, gw 2011( acch, rtaui vthr cjhw vw
ghktv chbv nat"f cch, abh vw ,,tv cjhw
nkfu,' uvrh zv do vvpra scjhw mhui uhruakho
fncutr ckeu", )cnscr( uhvk tur )acvgrv
04(' smhui vut pbhnhu, vnkfu, )vw ghktv/
tuv", ao(' uhruakho jhmubhu, vnkfu,Q udo
vjhkue snkufv unnakv fncutr cs"v tarh'
xsur uhvk tur )acvgrv 06(/ urtv hvk tur ao
)xe"s(' snuak cruju vut t,fpht unkulgk
hmrl vhhbu t,vpft crmui/ azvu vjhkue sc"r
uc"a fcpbho ufcvgrv akpb"z/

47( rtv nkfho t etphyk v/ urtv keu",
cnscr d' s uthkl/ ucf"n/

57( rtv keu", scrho ao/ r"v bu' s:
unnak,l cfk sur usur tphku sur vncuk usur

76( ckeu", ao ncutr aczni vch, favhw
dhkuh tkeu, vh,v "vva,juutv ccjhw pbhnhu,
vut cjhw cyk rmubl npbh rmubu athi ku rmui
ujp. tjr"' nat"f czni vdku, vva,juutv vht

"ccjhw jhmubhu, anfbhg t, vdu; akt hnrus"/
tck rtv cvbxni ckeu"a j"y gw 37 uthkl'
sbpe"n chi "fnu," vchyuk u"nvu," vchyuk
uczni vdku, vngkv cnvu, vchyuk/ ugp"z nuci
do vjhkue sch, rtaui uch, abh fskeni vgrv
27/

86( rtv keu", r"v bz' d uthkl/
96( zj"t eb' t/ urtv anu"r py"z' fu/

ucf"n/
07( hunt ft' c/
17( jdh t' j/
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ht/g"p fvb"k ,uci ahhfu, dw
c,h vnesa ktcrvo hmje uhgec67:

gcus, tcrvo vht ceu vjxs ns,
vtvcv77' tcrvo tuvch87' ukfi gcus,u
vh,v )cgher( kprxo ukdku, tkeu,
nkngkv knyv' acsudn, zv vh,v
vgcusv cch, rtaui97' fb"k/

ukfi ha kzv ahhfu, )nhujs,( kcjhw

"mhui" u",urv"08: gbhbu ak tcrvo
vut vhu,u mhui uxhni kcjhw jxs
actmhku,18' tck vhu, anms vjxs
vut bnmt cngns unmc ak tvcv

u,gbud ktkeu, _ vrh tvc, vw tphku
cnsrhw vfh gkhubv' zvu "ha nh
atuvc"28/

gcus, hmje vht ceu vdcurv _
cjhw hrtv uchyuk38' fn"a48

"upjs
hmje vhw kh"' azvu csudnt kcjhw
ugcusv sch, abh58Q uczv n,cyt,
ahhfu,u k"uscr vw nhruakho"' fhui
aakhnu, vhrtv uvchyuk vhu chmje'
hu,r ntar tmk68tcrvo78/

ugcus, hgec cjhr vtcu,88vht
ccjhw eu vtnmgh' ,ptr,' afukk,
abh veuhi _ vi gcus, tcrvo )eu
vjxs uvtvcv( uvi gcus, hmje )eu
vdcurv uvhrtv(98' ukfi vut fbds ch,
dw09' atz ,vhw v,fkku, a,h vngku,:
,fkh, akhnu, dhkuh tkeu, )gus hu,r

vpkdv/ uchvk tur ao c,jhk,u nvrn"t "uphw
sur usur vhhbu ado tjrh avjrhc chvn"e kt
xhke vadj,u fuw"/

67( rtv do keu"a j"y gw 72 uthkl
vahhfu, sdw nesau, kvtcu, cxdbui tjr em,/
ueruc kvncutr cpbho vut ctkahl pra,bu/

77( tdv"e xy"u/ ,u"t u,u"j r"p ,uksu,/
ucf"n/

87( haghw nt' j/
97( ukfi "ertu vr" )kt re kph ag,hs

khjrc ukhgau, vr' fctkahl fti uc,vkho/
ghui hgec uphw vrh"; kg"h pxjho ao( "fh
ctcrvo f,hc )kl hc' y( vkul ubxug vbdcv
cjhw tvcv bew vr fnu vr acuky fuw" )keu",
r"v x' c/ ghh"a(/

08( kvghr nzj"c rbj' t/ uc,us"v vr
,gbh, ao: "tcrvo aertuvu vr fuw uvvr bert
fuw fsf,hc fh nmhui ,mt ,urv"/ ukvghr nc"r
)pb"u' hus( czv avrtv vec"v ktcrvo vchvn"e

"cbuh unaufkk fuw fgbhi abtnr ),vkho ec' hz(
fh cbv vw mhuiduw"/ ucthfv )v' hj( "gk vr mhui

aano"/
18( kvghr nxpr vcvhr )xem"t/ zj"t rxs'

c/ vuct cprsx agr fc p"s/ ugus( fl tnrv
ns, vjxs fk hnh vhu, tcrvo ctr. )f"v
cprsx/ cxw vcvhr uczvr: cguko( kt vumrf,h
tbh kgau, nktf,h avrh tcrvo guns ao
cneunh/ urtv tdv"e ao/

28( ,u"t ehs' s/ chtuv"z pt' t )kgbhi
tcrvo(/ ucf"n )rtv cvnmuhhi cxw vgrfho-

jc"s j"t gw rgy uthkl(/
38( tdv"e xhw hd/ ,u"t u,u"j r"p ,uksu,

ucf"n/
48( pra,bu kt' nc/
58( vahhfu, kasv _ rtv ,u"t x"p jhh

arv/
68( udo zv atcrvo ert tu,u "hrtv" )c"r

ao( vhw zv nms gehs, hmje/
78( rtv cvnmuhhi cvgrv 28 cngk,

t,fpht' hrtv ,,tv )sarav cjfnv ghktv
cjhw thi( gk cjhw tvcv/ uvnuci nao' sccjhw
tvcv t; athbu nmhtu, kgmnuv"v nmhtu,
sesuav gf"p )cjhw mhui(' nat"f ccjhw
t,fpht )hrtv( vut c,fkh, vchyuk )hruakho(/
urtv kghk vgrv 25' 37/

88( agr vpxueho ,uksu, fz' fv/ urtv d"f
c"r pg"u' t/ zj"t ehy' c/ enz' c/

98( ,u"t hz' d/ keu", ut,jbi v' c uthkl/
ua"b/

09( rtv keu", nyu, pd' d uthkl/
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ntar cch, rtaui( _ cjhw "mhui"
u",urv"' uchjs go zv do vchyuk
c,fkh, vakhnu, _ "scr vw
nhruakho"19/

hc/g"p fvb"k huci vygo
akechgu, vbmjh, snesa vakhah ha
ahhfu, khgec suet )suet hgec

"ertu ch,"(' udo fhms zv budg kgnho
rcho' ahtnru "kfu ubgkv / / tk ch,
tkeh hgec uduw":

fbds29fk nsv cesuav habv nsv
ckgu"z' vnbds, knsv cesuav: tvcv
zrv vht vnsv vhfukv kbds ktvc, vw'
fbds hrt, vw h,fi vbhdus ak "hrtv
rgv tu fgx"Q uckaui jz"k39

"tcrvo
hmt nnbu hangtk" )tvcv skgu"z('
u"hmje hmt nnbu gau" )hrtv skgu"z(/
ukfi cgcus, vtso h,fi' afk tj,
nvnsu, cp"g kt hvhw kv ehuo )ufph
arutho c,umt, upguk, vnsv" _
avdrho adhhr tcrvo tchbu49' kt vhw
kvo ehuo59(/

ugs"z cch, rtaui uch, abh' afk
tjs nvo vhw )cgher( ccjhbv unsrhw
tj,' kfi hfkv kvhu, cvo vakhyv
skgu"z' uvo bjrcuQ

nat"f ns,u ak hgec' vfukk, t,
abh veuuhi jxs udcurv' t"t ahvhw
gkhw nbds' ukfi suet tmk hgec vh,v
ny,u akhnv' akt hmt nnbu pxuk69/

ufnu"f vut do cbudg kch, akhah:
vhu, ahvhu cu a,h vngku, ak "mhui"
u"hruakho"' kfi vut hvhw ch,ecug
ubmjh/

hd/uzvu do ygo vvsdav cpxue

"uvkfu gnho rcho utnru kfu ubgkv
tk vr vw tk ch, tkeh hgec"' u"fh"'
azvu nms vygo s")fh( nmhui ,mt
,urv uscr vw nhruakho":

fao arutho cdanhu, akpguk gk
vzuk, tpar ftar vzuk, rutv
av,ucg n,fuui kfl ctn,Q

fnu"f vut do cgbhbbu: cfsh
ahartk hpgku cguko' thi sh cfl
achartk habu re eu tjs )cjhw

"mhui"' tu re cjhw "hruakho"(' tkt
ha murl cabh veuhi hjshu79)ccjhw

"mhui" u",urv" mrhl kvhu, brda

"hruakho" u"scr vw"' ucgcus, vtso
vhhbu acgcusv n,ul tvcv uafk
ugubd ,vhw  brda, akhnu, vchyukQ
ufnu"f kthsl dhxt' ccjhw "hruakho"
u"scr vw"' mrhfho kvhu, do afk
u,gbud ujhu,89(Q

69( rtv cvbxni cvgrv 39/
79( rtv keu"a j"y gw 82 uthkl/
89( rtv keu"a ao gw 57/ j"z gw 371/

19( ugp"z h"k azv avrtv vec"v ktcrvo
uhmje vch, cbuh unaufkk kg,"k' vhw zv cf"t
kph nsrhw: ktcrvo vrtv cjhw mhui fuw acch,
vdw' ukhmje cjhw hruakho acch, vdw/ urtv
hp", kc"r xpx"v' aygo avrtv vec"v khmje
ch, vdw fsh akt htnru nv vughku vcrfu,
khgecfuw/

29( keu", ut,jbi v' t uthkl/ urtv

"v,nho" j"d c,jk,u ]ef' t[ ,mkuo ndfh"e
vm"m/

39( uhe"r pk"u' v/ pxjho bu' t/ xprh
scrho u' s/ kc' y/ kd' c/

49( pra"h kl hc' v )nc"r(/ zj"t gy' t/
ucf"n/

59( rtv rnc"o vkw gfu"o p"t v"d/ jbv
trhtk )kvrv"j ufuw vrr"t nvtnkh( uhrt kd'
xg"t/ vuct ckeu"a j"h gw 98 vgrv 41/
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uftar habv vv,fkku, ak abh
vgbhbho "mhui uhruakho"' tzh zvu gbhi
ak tn,_ ns,u ak hgec99_ zuvh fk

nmhtu,u ucnhkt thi czv vpxe
uahbuhhoQ

ukfi zvu vygo gk "uvkfu gnho
rcho utnru kfu ubgkv tk vr vw t,
ch, tkeh hgec uhurbu nsrfhu ubkfv
cturju,hu"' fhui azv ngurr t,
vgnho kkhnus v,urv )cgbhbho szw
nmu, cbh bj(' ukakhnu, cehuno _

"bkfvcturju,hu"/

99( rtv keu", nyu, ao ucvdvu, kvntnr
ctuv", ao' kgbhi ahhfu, dtukv vdw khgec/
urtv vnal vb"k gw ,ks/ ucf"n/

15 Vayetze.qxd  19 łØ  02  05:11  Page 127



שער שלישי - הדרך הישרה • 91

משיחת יום א' פ' צו, ב' ניסן ה'תשמ"ח

אודות  א. בהמשך להמדובר לאחרונה 

הענין ד״והחי יתן אל לבו"1 – מובן, שכל 

תאריך שאירע בו ענין מיוחד בחיי האדם, 

צריך  בשנה,  שנה  מידי  ונשנה  כשחוזר 

להביא לידי הוספה בענין החיים, כמדובר 

לעיל2 בנוגע ליום הולדת, ועד״ז מובן גם 

בנוגע ליום נישואין3, וכיו״ב.

לחייו  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 

הפרטיים דכאו״א מישראל – בנוגע לנשיאי 

אחת  על  הכל"4(  הוא  )"הנשיא  ישראל 

בחייהם  מיוחדים  שמאורעות  וכמה  כמה 

יתן  )"והחי  החיים  בענין  הוספה  מביאים 

עצמם  להנשיאים  בנוגע  הן  לבו"(,  אל 

)שיתוסף אצלם שלימות נעלית יותר לגבי 

לפעולת  בנוגע  והן  שלפנ״ז5(,  השלימות 

השפעתם בכל ישראל, צאן מרעיתם.

יום   – ניסן  ב'   – בנדו״ד  ועד״ז 

אדמו״ר  דכ״ק  ההסתלקותלהילולא 

1( לשון הכתוב – קהלת ז, ב.

2( שיחות: כ"ה אדר ס"ב. ש"פ ויקרא ר"ח ניסן 

 332 ע'  ח"א  תשמ"ח  בסה"ש  )נדפסו  סי"ד  ש.ז. 

ואילך; ע' 343 ואילך(.

הו"ע  נישואין  אם  הידועה  מהשקו"ט  להעיר   )3

יום הוה  חדלפעמי שהוא פעולה נמשכת, או שבכל 

קנין חדש )ראה מפענח צפונות ע' קלה. וש"נ(.

4( פרש"י חוקת כא, כא.

כשרות  בחזקת  הוא  מישראל  כאו"א  שהרי   )5

)רמב"ם הל' קידוה"ח )שיעור דימים הסמוכים( פ"ב 

ה"ב. ועוד(, ועאכו"כ – נשיאי ישראל, שכל עניניהם 

בשלימות כו'.

מהורש״ב6, ויום התחלת הנשיאות7 דכ״ק 

מו״ח אדמו״ר8 נשיא דורנו, אשר, יום זה 

)ב' ניסן( הוא יום מיוחד ב�יי הנשיא, ויום 

מיוחד בענין הנשיאות – התחלת הנשיאות 

המשך  כל  את  הכוללת  דורנו,  נשיא  של 

הנשיאות9 עד ביאת גואל צדק.

בכל  ניסן  ב'  יום  שבבוא  מובן,  ועפ״ז 

יותר10  גדול  עילוי  ניתוסף  ושנה,  שנה 

בענין הנשיאות. 

ב. ויש להוסיף ולבאר הקשר והשייכות 

6( להעיר, שביום ההילולא מתעלים "כל מעשיו 

)אגה"ק  חייו"  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

בעומר.  הל"ג  שער  דא"ח  עם  סידור  וכ"ח.  ז"ך  סי' 

שנות  )ששים(  כל  כולל  זה  שיום  ונמצא,  ובכ"מ(, 

חייו דכ"ק אדנ"ע )תרכ"א – פר"ת(.

"וזרח  ה(  א,  )קהלת  הפסוק  על  כמארז"ל   )7

של  שמשו  תשקע  שלא  "עד  השמש",  ובא  השמש 

)קה"ר  צדיק אחר"  מזריח שמשו של  הוא  זה  צדיק 

עה"פ. יומא לח, ב(.

והנשיאות  המלכות  שיורש   – בנו  יחידו:  בנו   )8

צריך  ואינו  ה"ז(,  פ"א  מלכים  הל'  רמב"ם  )ראה 

משיחה )שם הי"ב(, ויחידו – שאין מקום למחלוקת 

כו' )שם(, ונעשה מלך ונשיא תיכף ומיד.

9( נוסף לכך שלהיותו ממלא מקומם של הנשיאים 

שלפניו, ה"ז כולל גם כל משך הנשיאות דקודמיו.

10( כציווי והוראת חז"ל "מעלין בקודש" )ברכות 

)סי"ד(  באגה"ק  מהמבואר  ולהעיר  וש"נ(.  א.  כח, 

בנוגע לראש השנה*, ש"בכל שנה ושנה יורד ומאיר 

. . אור חדש עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי 

עולם אור עליון כזה".

*( ראש בזמן, ודוגמתו בנפש – נשיא ישראל, הראש 
דבנ"י )כבהערה 12(.
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הוספה   – לבו"  אל  יתן  ד״והחי  להענין 

בענין החיים:

הרמב״ם11  פוסק   – ומלך  נשיא  אודות 

שהוא "לב כל קהל ישראל"12. והרי ענינו 

הוא  משכן"הדם  שבו   – הוא  הלב  של 

הנפש"13 המ�י' את כל הגוף.

ובפרטיות יותר:

"תלת  כבד14,  לב  מוח  ר״ת   – "מלך" 

שליטין אינון – מוחא לבא וכבדא"15. 

והחילוק שביניהם16:

כי,  הגוף,  דחיות  הראש  הוא   – המוח 

הנשמה(  )של  והשראתה  משכנה  "עיקר 

היא במוחו )של אדם( ומהמוח מתפשטת 

ממנה  מקבל  אבר  וכל  האברים,  לכל 

חיות וכח הראוי לו לפי מזגו ותכונתו"17, 

ולכן, המוח מושל ושולט על אברי הגוף 

להנהיגם כרצונו. 

הכבד – כולו דם )קרוש(18.

עצמו,  הגוף  �יות  הוא   – הלב  ואילו 

הנפש",  הוא  משכן"הדם  מקום  להיותו 

ועל ידו נעשה "התפשטות והילוך ה�יות 

מהלב  היוצא  הנפש  בדם  המלובשת   .  .

11( הל' מלכים פ"ג ה"ו.

12( נוסף לכך שהוא "ראש" )ש"א טו, יז. ועוד(. 

"ראש הדור" )תנחומא חוקת כג. במדב"ר פי"ט, כח(. 

וראה תניא פ"ב: ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם 

בבחי' ראש ומוח כו' ראשי בני ישראל שבדורם.

13( ראה יב, כג.

ערכי  מי"ט.  פ"ה  להרשב"ץ  אבות  מגן   )14

הכינויים )לבעל סה"ד( בערכו. ניצוצי אורות וניצוצי 

זהר לזח"ב קנג, א.

15( זח"ב שם.

16( ראה גם לקו"ת שה"ש לג, ד. ובכ"מ.

17( תניא פנ"א.

18( פרש"י ד"ה הכבד – חולין קט, ב.

וסובב סובב הולך הרוח  אל כל האברים, 

חיים והדם תוך תוך כל האברים והגידים 

המובלעים בהם וחוזר אל הלב כו'" )כפי 

שמבאר רבינו הזקן באגה״ק19(.

אברי  דכל  החיות  ענין  שעיקר  ונמצא, 

)"הוא  הדם  כי,  הלב,  עם  קשור  הגוף 

והמשכה  גילוי  רק  )לא  שבלב  הנפש"( 

ממנו( מתפשט בכל אברי הגוף ממש20.

זאת ועוד:

וענין  תנועה21.  עם  קשורה   – חיות 

תמיד  שנמצא  דוקא,  בלב  הוא  התנועה 

"דפיקו  ושוב,  רצוא  של  בתנועה 

תמידית,  בתנועה   – שבו  והדם  דלבא"22, 

)כמבואר  הגוף  אברי  בכל  והילוך  סיבוב 

באגה״ק19(, משא״כ הכבד והמוח שאינם 

בתנועה.

קהל  כל  ״לב  ומלך,  בנשיא  ועד״ז 

ישראל" – "אשר יוציאם ואשר יביאם"23, 

שעל ידו נעשה )גם24( המשכת �יות לבנ"י.

ובבוא יום התחלת הנשיאות )בי ניסן( 

יותר בענין  ניתוסף עוד  מידי שנה בשנה, 

19( סימן לא.

האברים  לכל  מהמוח  החיות  המשכת  ולכן,   )20

מקבל  אבר  ש"כל  הת�לקות,  של  באופן  גם  היא 

ותכונתו",  מזגו  לפי  לו  הראוי  וכח  חיות  ממנה 

האברים  לכל  היא  מהלב  החיות  המשכת  משא"כ 

בשוה, שכולם מקבלים את הדם שבלב, עצם החיות 

)נדפס  ס"ב  בא  ש"פ  משיחות  קונטרס  גם  )וראה 

בסה"ש תשמ"ח ח"א ע' 222 ואילך(. וש"נ(.

21( כידוע ש"תנועה" היא סימן על ה"חיות" – כל 

חי מתנענע.

22( ראה לקו"ת שה"ש שם. ועוד.

23( פינחס כז, יז.

מורהלדרך   – ומוח  הראש  פעולת  על  נוסף   )24

יביאם"  ואשר  יוציאם  "אשר  ישראל,  לכל  ומנהיג 

)וראה רמב"ם הל' מלכים ספ"ד(.
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 – החיים  בענין  הוספה  היינו,  ה״לב", 

"וה�י יתן אל לבו״, ועד שנמשך מבחינת 

לחיים  עד  חיים"25,  לך  יתן  חיים  "מחי' 

גשמיים כפשוטם.

ג. האמור לעיל )הוספה בענין החיים(, 

מודגש ביותר בב' ניסן דשנה זו – ס״� שנה 

מו״ח  כ״ק  לנשיאות  תשמ״ח(   – )פר״ת 

בגימטריא26  ס״�  דורנו,  נשיא  אדמו״ר 

"�יים".

ויש להוסיף, ע"פ סגנון ולימוד אאמו״ר 

ע״ד הרמז – שמספר ס"ח העולה מצירוף 

ומ״ח(27  יו״דין  )ב'  ד"חיים"  האותיות 

מכוון לחילוקי התקופות במשך ס"ח שנות 

הנשיאות דנשיא דורנו:

שנות  ששלושים  במק״א28  נתבאר 

בחיים  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  נשיאותו 

חיותו בעלמא דין )פר״ת – תש״י( נחלקות 

שנים29:  עשר  של  תקופות  לג'  )בכללות( 

עשר שנים ראשונות – במדינה ההיא, עשר 

שנים שניות – במדינות פולין וכו', ועשר 

שנים האחרונות – במדינה זו, בחצי כדור 

התחתון.

ד"חיים"  היו״דין  שב'  י״ל,  ועפ״ז 

רומזים לעשור הראשון והשני דנשיאותו, 

25( יומא עא, א.

26( ולהעיר, שענין הגימטריא – מספר, שייך לכל, 

אפילו לפשוט שבפשוטים וקטן שבקטנים.

27( להעיר מביאורי הענין דלולב )בגימט' חיים( 

מנענעו ש"יגע לחזה שלו ממש" )סידור אדה"ז קודם 

הלל(. ולהעיר מביאורי אאמו"ר בענין )רבי( "חייא" 

ו"חיים" )ע"פ הנסמן בס' המפתחות(.

לקו"ש  וראה  ואילך.   303 ע'  חי"ח  לקו"ש   )28

חט"ז ע' 142.

29( להעיר, שבחיי האדם נחשבות כל עשר שנים 

לתקופה בפ"ע – ראה אבות ספ"ה. 

למ״ח30  רומזים  )"�יים"(  מ״ח  והאותיות 

שנים  עשר  זו,  במדינה  הנשיאות  שנות 

בחיים חיותו בעלמא דין )ת״ש – תש״י(, 

דפעולה  תשמ״ח(   – )תש״י  שנים  ול״ח 

בכלל  דתומ״צ  בהפצה  הוספה  נמשכת, 

אשר  דרכיו  ע"פ  בכללם,  והמעיינות 

הורנו31.

"�יל",  בגימטריא  שמ״ח  ולהעיר, 

ובגימטריא ב"פ כ״ד, ענין ד״ושמתי כדכד 

ד"כדכד"  הענין  כמבואר   – שמשותיך"32 

ועד״ז  הצ"צ34,  בדרושי  וכן  בלקו״ת33, 

שענינים   – "חיים"  וכן  ל"חיל",  בנוגע 

וחלקם  חסידות,  בדרושי  נתבארו  אלו 

הצ"צ  לדרושי  הליקוטים  בספר  נלקטו 

)שבהם נכלל גם מדרושי אדמו״ר האמצעי 

לדרושי  היסוד35  גם  והם  הזקן(,  ואדמו״ר 

רבותינו נשיאינו שלאח״ז, עד לכ״ק מו״ח 

העיון  ע״י  אשר,  דורנו,  נשיא  אדמו״ר 

ארבעים*   – מ'  יותר:  בפרטיות  ברמז  עד   )30

שנות פעולה בהפצת המעיינות חוצה גם בחצי כדור 

לגבי  גם  הוספה  של  שנים  שמונה   – וח'  התחתון, 

השלימות דארבעים שנה, הוספה במספר הקשור עם 

ענין הגאולה )ראה ערכין יג, ב. ובכ"מ(.

31( אגה"ק סכ"ז.

32( ישעי' נד, יב.

33( ראה כד, ד ואילך. כו, ג ואילך.

34( אוה"ת ראה ע' תשעא ואילך. ועוד.

35( ועל יסוד זה – בנוי ההמשך שלאח"ז. – ופשוט 

שיש בכאו"א דהנשיאים ענין בפ"ע )שהרי כל נשיא 

הוא "מאור" בפ"ע(, ובאופן של �ידוש, עד לחידוש 

שלא בערך, לגבי הנשיאים שלפניו, כולל ובמיוחד – 

חידוש בתורתם, פנימיות התורה )הקשורה ומאוחדת 

עם נגלה דתורה*(.

איניש  קאי  "לא  ב(  ה,  )ע"ז  ממארז"ל  להעיר   )*
אדעתי' דרבי' עד ארבעים שנין".

"שניאור",   – *( החל מרבינו הזקן, כמודגש בשמו 
התורה  ופנימיות  דתורה  דנגלה  האורות  ב'  חיבור 
ואילך.   38 ע'  וראה לקו"ש חט"ז  )לקו"ד ח"א פג, א. 
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במקומות אלו יתוסף ביאור בהאמור לעיל 

ע״ד העילוי המיוחד דשנה זו, בבחינת "תן 

לחכם ויחכם עוד"36.

ד. ויש להוסיף בכהנ״ל – בעומק יותר.

לנשיא  העם  שבין  שביחס  ובהקדמה, 

ומלך – ב' קצוות:

רוממות  של  תנועה   – גיסא  מחד 

מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו  והבדלה, 

עוממות,  "מלשון  דייקא,  "עם"  העם"37, 

ורחוקים  וזרים  נפרדים  דברים  שהם 

ממעלת המלך"38. וכמודגש בענין היראה 

והביטול – "שום תשים עליך מלך, שתהא 

אימתו עליך"39.

ולאידך גיסא – תכלית הקירוב, כאמור, 

והרי  ישראל",  כל קהל  ״לב  הוא  שהמלך 

הלב40  מקירוב  יותר  גדול  קירוב  לך  אין 

לאברי הגוף, כאמור, שהדם שבלב עצמו 

נמצא בתמידות בכל האברים, "התפשטות 

 .  . האברים  כל  אל  מהלב  החיות  והילוך 

. )ש(כל האברים   . כהלכתו תמידי כסדרו 

מקושרים יחד ומקבלים חיותם . . מהלב".

ויתירה מזה:

36( לשון הכתוב – משלי ט, ט.

37( שמואל א ט, ב. נתבאר באוה"ת וירא כרך ד 

תשסד, ב. שה"ש כרך ב ע' תידלתטו. ועוד.

38( שעהיוה"א פ"ז )פא, ב(.

39( שופטים יז, טו. סנהדרין כב, א )במשנה(.

40( יותר מהמוח, ראש החיות, וגם הנהגתו אברי 

הגוף היא בדרך של ציווי ופקודה כו' )היפך תנועת 

הקירוב(.

לא  הוא  להעם  המלך  שבין  הקירוב 

העם,  דכל  החיות  להמשכת  ביחס  רק 

שמקבלים חיותם מהמלך, אלא גם לאידך 

תלוי'  המלך  של  שמציאותו   – גיסא 

כלומר,  עם"41,  בלא  מלך  “אין  בהעם, 

 . עוממות  מלשון  "עם,  שנקראים  אע"פ 

. רחוקים ממעלת המלך", הרי, ביחד עם 

זה )ואדרבה – בגלל זה42( פועלים הם את 

המלכות – המלך.

– שהעם  גם בהכתרת המלך  וכמודגש 

גם  שמצינו  )כפי  המלך״  "י�י  מכריזים 

גם  מודגש  שבזה  דוד44(,  בית  במלכות43 

ב�יי המלך, חיים של  שפעולת העם היא 

מלך45.

ה. עפ״ז מובן גם בנדו״ד – "חיים" שנה 

לנשיאותו של נשיא דורנו:

ההוספה  ע״ד  לעיל  האמור  על  נוסף 

ועאכו״כ  בשנה,  שנה  )מידי  החיים  בענין 

בשנה זו שסימנה "חיים"( לכל אנשי הדור 

הדור  אנשי  גם  הרי,   – הדור  נשיא  ע״י 

נשיא  אצל  החיים     בענין  הוספה  פועלים 

"יחי  ההכרזה  בענין  לעיל  כאמור  הדור, 

המלך".

ובאותיות פשוטות:

לאחרי שישנה השלימות ד״חיים" שנה 

ל.  לח,  וישב  בחיי  וראה  שם.  שעהיוה"א   )41

שם ר"פ בלק. כד הקמח ע' ר"ה )ב(. ספר החיים פ' 

גאולה פ"ב. עמה"מ שער שעשועי המלך רפ"א.

42( "כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד, לא 

שייך שם מלוכה עליהם, וכן אפילו על שרים לבדם, 

רק ברוב עם דוקא הדרת מלך" )שעהיוה"א שם(.

43( ראה מ"א א, לדללט – בנוגע לשלמה.

44( ועד"ז בדוד )שם, לא( – אבל לא בנוגע לענין 

ההכתרה.

45( ובזה גופא – "יצלח מלכא . . כי התפלה על 

החיים וההצל�ה" )רד"ק עה"פ שם, לד(.

)אף  שלאח"ז  נשיאינו  רבותינו  אצל  ועד"ז  וש"נ(, 
בין  ושינויים  אופנים  חילוקי  בזה  מצינו  שבפרטיות 
נשיא לנשיא(. ולהעיר גם מהידוע שרבותינו נשיאינו 
דייקו לקבל "סמיכה" לפני הנישואין )ראה לקו"ש ח"א 

ע' 53. ועוד(.
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לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורנו 

)גם(  החיים  בענין  עיקרית  הוספה  צ״ל   –

ע״י פעולת העם שמכריזים "י�י המלך", 

שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן 

מו״ח  כ״ק   – עפר  שוכני  ורננו  דהקיצו 

אדמו״ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד 

מלכא משי�א!

בעקבתא  שמרעישים  מה  גם  וזהו 

מתי",  ״עד  להכריז  הצורך  ע״ד  דמשיחא 

 – הגאולה46  את  ומזרזים  מקרבים  שעי״ז 

הבקשה  הצפי',  הדגשת  על  שנוסף  די״ל, 

והדרישה על הגאולה ]שיבוא משיח צדקנו 

באצבעו  דמראה  באופן  ממש,  בפועל 

ואומר זה47, הנה המלך המשי�, בשר ודם, 

כפס״ד הרמב״ם48 "יעמוד מלך מבית דוד 

וכו' ויקבץ נדחי ישראל"[, יש בהכרזה זו 

גם התוכן דענין ההכתרה – "יחי המלך", 

שעי״ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא.

המשיח  מלך  שאצל  להוסיף,  ויש  ו. 

מישראל  לכאו״א  שייכותו  יותר  מודגשת 

קהל  כל  "לב  הוא  מלך  שכל  לכך  )נוסף 

ישראל"( – שלכן, בכחו וביכלתו דכאו״א 

מישראל לפעול הענין ד״יחי המלך":

על הפסוק49 "דרך כוכב מיעקב" מצינו 

על  קאי  )א("כוכב"  בחז״ל:  דרשות  ב' 

כאו״א מישראל50, )ב("כוכב" קאי על מלך 

)הועתקה  תרצ"ט  אחש"פ  שיחת  ראה   )46

בחוברת "כרם חב"ד" – ניסן תשמ"ז ע' 65(. וראה 

תשמ"ז  וישב  לקו"ש  תשמ"ו.  מרחשון  ז'  שיחת 

בסופו. ובכ"מ.

47( ע"ד מחז"ל – שמו"ר ספכ"ג. פרש"י בשלח 

טו, ב.

48( הל' מלכים ספי"א.

49( בלק כד, יז.

50( ירושלמי מעשר שני פ"ד ה"ו.

המשיח51.

ונתבאר במק״א52 שאין סתירה בדבר53 

)ואדרבה, ב' המאמרים מסייעים זה לזה( – 

ע"פ הידוע54 שבכאו״א מישראל יש ניצוץ 

מנשמת משיח, היא בחי' היחידה שבנפש 

הכללית,  מהיחידה  ניצוץ  שהיא  כאו״א, 

נשמתו של משיח צדקנו55.

מודגש  למלך המשיח  ונמצא, שבנוגע 

 – ישראל  לכל  והשייכות  הקשר  ביותר 

היא  היחידה56,  בחי'  נשמתם,  שעצם 

ניצוץ מנשמתו של משיח, ולכן, גם הענין 

העם  הכרזת  )תוכן  עם"  בלא  מלך  ד״אין 

אצל  יתירה  בהדגשה  הוא  המלך"(  "יחי 

מלך המשיח – "דרך כוכב מיעקב", כוכב 

גילוי"דרך  עם  הקשור  ישראל,  דכללות 

מישראל,  כאו״א  אצל  מיעקב"  כוכב 

התגלות בחי' היחידה שלו.

***

לזמן  לעיל  האמור  כל  לקשר  ויש  ז. 

התחלת נשיאותו של נשיא דורנו – בחודש 

ניסן:

עה"פ.  רמב"ן  ה"ה.  פ"ד  תענית  ירושלמי   )51

ועוד.

בהערה.   692 ע'  שם   .599 ע'  ח"ב  לקו"ש   )52

ובכ"מ.

בפסוק  הפירושים  שכל  הידוע  ע"פ  ובפרט   )53

אחד שייכים זל"ז )ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. ובכ"מ(.

סה"מ  גם  וראה  פינחס.  ס"פ  עינים  מאור   )54

תרמ"ג ע' ע.

55( רמ"ז לזח"ג רס, ב. אוה"ת נצבים ע' א'רעו. 

סה"מ  תרח"ץ.  והניף  ד"ה  טז.  ע'  תרכ"ז  סה"מ 

תרצ"ט ע' 207. ועוד.

הוא  היחידה  בחי'  משכן  שמקום  להעיר,   )56

בלב )ראה המשך תער"ב ח"א ע' נט(, די"ל דוגמתו 

מלך   – דמשיח  הכללית  יחידה  ישראל,  בכללות 

המשיח, "לב כל קהל ישראל".
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 – הגאולה  ענין  עם  קשור  ניסן  חודש 

כמארז״ל57 "משבחר הקב״ה בעולמו קבע 

ביעקב  וכשבחר  ושנים,  ראשי חדשים  בו 

גאולה,  של  חודש  ראש  בו58  קבע  ובניו 

עתידין  ובו  ממצרים  ישראל  נגאלו  שבו 

ליגאל, שנאמר59 כימי צאתך מארץ מצרים 

אראנו נפלאות".

וחודש ניסן קשור גם עם ענין הנשיאות60 

להקריב  הנשיאים  התחילו  בניסן  "בא'   –

א'  נשיא  המזבח  לחנוכת  קרבניהם  את 

ואילך  מר״ח  "נוהגין  שלכן,  ליום"61, 

לקרות פ' הנשיא שהקריב בו ביום"62.

הגאולה  )ענין  יחד  שניהם  וצירוף 

דוד  של  נשיאותו   – הוא  ודהנשיאות( 

מלכא משיחא בגאולה העתידה.

"ביום   – ניסן  ב'   – יותר  ובפרטיות  ח. 

נשיא  צוער  בן  נתנאל  הקריב  השני 

57( שמו"ר פט"ו, יא.

של  סדר  בעולם  שנקבע  היינו,  דייקא,  "בו"   )58

טבעית,  מהנהגה  שלמעלה  )גאולה(  נסית  הנהגה 

)ראה  טבעית  שבהנהגה  האלקות  גם  נתגלה  שעי"ז 

ניסן,  ר"ח  ויקרא,  דש"פ  לכם  הזה  החודש  ד"ה  גם 

שנה זו(.

"ניסן",   – גם בשמו של החודש  מרומז  זה  וענין 

ובחדא"ג  רע"א  נז,  ברכות  )ראה  נסים"  "נסי 

על  נוסף  נסים",  ד"נסי  הפירוש  די"ל   – מהרש"א( 

הנהגה נסית, גילוי אלקות )נס( גם בהנהגה הטבעית 

גופא.

59( מיכה ז, טו.

)ר"ה  למלכים"  השנה  ראש  בניסן  "באחד   )60

כו(  פט"ו,  )שמו"ר  ממארז"ל  ולהעיר  בתחלתה(. 

דור,  ל'  עד  )לישראל(  להם  באה  המלכות  "אין 

ל'  החודש  חדשים,  ראש  לכם  הזה  החודש  שנאמר 

יום ומלכות שלכם ל' דור כו'" )עד לחידוש המלכות 

לעתיד לבוא(.

61( שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ט.

62( שם סט"ו. וראה בארוכה לקו"ש ניסן תשמ"ז.

ישכר"63:

"צוער" – הוא גם מלשון צער64, אשר, 

הצער הכי גדול הוא – צער הגלות.

יצאנו  ]שכבר  הגלות  צער  ולא�רי 

אדמו״ר  שמאריך  כפי  והותר",  "די  י״ח 

ימיו,  עד  שהיו  לצרות  בנוגע  האמצעי65 

בדורות  שעברו  מה  כל  לאחרי  ועאכו״כ 

שלאח״ז עד לדורנו זה, "לא תקום פעמיים 

צרה"66[ – נולד “בן צוער"67, השכר שנולד 

 – )"צוער"(  הצער  ע״י  )"בן"(  ומתגלה 

"אגרא",  רק  ולא  אגרא״68,  צערא  "לפום 

 – מזה  יתירה  אלא  העבודה,  לפ״ע  שכר 

באופן של מציאה, "מצאתי דוד עבדי"69.

ומרומז גם בשם “נתנאל )בן צוער(" – 

שהתוצאה דצער הגלות )"בן צוער"( היא 

"נתנאל", "נתן אלל"70:

63( נשא ז, יח.

דרושים  וראה  רפלרפא.  ע'  נשא  אוה"ת   )64

שבהערות 68; 70.

גם  וראה  ב(.  )ה,  ספ"ה  ח"א  תשובה  שערי   )65

מאמרי אדהאמ"צ במדבר ח"ב ס"ע תשעו ואילך.

66( לשון הכתוב – נחום א, ט )וראה לקו"ש חכ"ג 

ע' 306 הערה 55 ובשוה"ג(.

ויק"פ  ש"פ  משיחות  )קונטרס  וכמשנת"ל   )67

ואילך((   326 ע'  ח"א  תשמ"ח  בסה"ש  )נדפס  ס"ח 

שע"י קושי הגלות כו' זכו ישראל להעילוי ד"וירבו 

ד(.  ג,  במדבר  רמב"ן  )ראה  מאד"  במאד  ויעצמו 

שע"י   – ואילך(  סע"א  קצח,  )ח"ב  הזהר  ובלשון 

"שברו" )בשי"ן ימנית( נעשה הענין ד"אשרי שאלל 

"זכאין  שמאלית(,  )בשי"ן  גו'"  שברו  בעזרו  יעקב 

אתון למעבד לכו נסין ופורקנין" )ראה קונטרס הנ"ל 

)סה"ש שם( הערה 74(.

68( אבות פ"ה מכ"א. וראה גם אוה"ת שבהערה 

64. סד"ה ביום השני עטר"ת. ה'ש"ת.

69( תהלים פט, כא. וראה סנהדרין צז, א.

השני  ביום  סד"ה  שם.  אוה"ת  ראה   – בכ"ז   )70

תרכ"ט. עטר"ת. ד"ה הנ"ל דב' ניסן תרפ"ה.
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"נתן" – כל הנותן בעין יפה הוא נותן71, 

מבחי'  היא  שהנתינה  אלא,  עוד,  ולא 

)לכמה  מדה״ר  י״ג  התחלת   – “אחל" 

גילוי  לנו"73,  ויאר  הוי'  "אלל  דעות72(, 

והמשכת חסדו של הקב״ה, חסד שלמעלה 

מהשתלשלות, עד להחסד העיקרי – גאולה 

האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו.

ט. ויש להוסיף ולבאר גם השייכות לג' 

ניסן )שהרי נמצאים כבר במוצאי ב' ניסן, 

לאחרי תפלת ערבית דליל ג' ניסן( – "ביום 

השלישי נשיא לבני זבולון"74:

 – הוא  לזבולון  ישכר  שבין  החילוק 

"שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך"75, 

התורה76,  לימוד  ענינו  שישכר  היינו, 

בינה  יודעי  ישכר  "ומבני  כמ״ש77 

יציאה  ענינו  עיקר  וזבולון  גו'"78,  לעתים 

לפרקמטיא )אלא שצריך גם לקבוע עתים 

לתורה(.

החילוק   – גופא  בתורה  דוגמתו  וי״ל 

לגבי  הזה  בזמן  התורה  לימוד  שבין 

ע״ד  שהוא  לבוא,  דלעתיד  התורה  לימוד 

71( ב"ב נג, א. וש"נ.

אריך  )שער  יג  חיים שער  עץ  ב.  קלא,  זח"ג   )72

תש"ח  מנ"א  כ'  מכתב  בכ"ז  וראה  פי"א.  אנפין( 

)נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1348*(. וש"נ.
שסט.  ע'  ח"ב  שליט"א  אדמו"ר  קודש  אגרות   )*

המו"ל.

73( תהלים קיח, כז.

74( נשא ז, כד.

75( ברכה לג, יח ובפרש"י.

נשיא  צוער  בן  נתנאל  להעיר שדוקא בקרבן   )76

יששכר מרמז על ענין התורה – במדב"ר פי"ג, טלטז. 

נת' בד"ה ביום השני שבהערות 68; 70.

77( דה"א יב, לב.

חדשים  לקידוש  בנוגע   – יתירה  ובהדגשה   )78

ועיבור שנים )ראה במדב"ר פי"ג, טולטז(, "החודש 

הזה לכם גו'", משיעורי הרמב"ם דימים אלה.

עתים  קביעת  שבין  החילוק  ובדוגמת79 

אומנותו  תורתו  לגבי  )זבולון(  לתורה 

)ישכר(.

דישכר  וההמשך  הקשר  מובן  ועפ״ז 

שלאחרי   – הגאולה  לענין  בנוגע  וזבולון 

רואים  צוער"(  בן  )"נתנאל  הגאולה 

התורה  בלימוד  ועבודתינו"  ש״מעשינו 

לגבי  "זבולון"  בבחינת  הוא  הזה  בזמן 

לימוד התורה דלעת״ל80.

י. ובכל זה ניתוסף )רמז( בקביעות שנה 

יום  לחיי  בנוגע  לבו"  אל  יתן  ב״והחי  זו, 

חל  ניסן  שב'   – בפועל  למעשה  ועד  יום 

ביום ראשון דפ' צו:

בהתחלת פ' צו מפרש רש״י81 – "אין צו 

אלא לשון זירוז, מיד ולדורות".

שבזה מודגש שכל האמור לעיל אודות 

מלכא  דדוד  והנשיאות  הגאולה,  ענין 

משיחא – צ״ל באופן של זירוז.

ניסן,  בחודש  שבעמדנו   – ובפשטות 

עבר  שכבר  לאחרי  גאולה",  של  "חודש 

79( ויתירה מזה – "תורה שאדם למד בעוה"ז הבל 

היא לפני תורתו של משיח" )קה"ר פי"א, ח(.

ישכר  של  שתורתו  לישכר,  זבולון  ו"הקדים   )80

ע"ד   – שם(  ברכה  )פרש"י  היתה"  זבולון  ידי  על 

מארז"ל )פסחים נ, א( "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו 

זוכים  הזה  בזמן  התורה  לימוד  שע"י  היינו,  בידו", 

גם  תתגלה  )ואז  לבוא  דלעתיד  התורה  ללימוד 

ה"סיבה"   – במעלה(  גם  )קדימה  דזבולון  המעלה 

שמביאה לשלימות דלעת"ל(.

81( שפירושו – פשוטו של מקרא )"אני לא באתי 

ח.  ג,  בראשית  פרש"י   – מקרא"  של  לפשוטו  אלא 

ועוד(, וביחד עם זה – כולל גם "ענינים מופלאים" 

)של"ה במס' שבועות שלו קפא, א(, "יינה של תורה" 

)"היום יום" כ"ט שבט(.
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המעשה83,  ליום  ונכנסים  ניסן82,  ר״ח 

שנה  "חיים"  זו,  בשנה  )ובפרט  ניסן  ב' 

לנשיאות כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו( 

– בא מלך המשיח )"יחי המלך"( בזריזות 

הכי גדולה, תיכף ומיד ממש.

והוראה  בלימוד  להוסיף  ויש  יא. 

הזריזות,  בענין   – לקונו  האדם  בעבודת 

"אין צו אלא לשון זירוז":

את  "צו  נאמר  שעלי'   – הפרשה  תוכן 

הוא   – זירוז"  לשון  אלא  צו  "אין  אהרן", 

הדשן  את  )"והרים  הדשן  לתרומת  בנוגע 

כאן  )"ריבה  המערכות  וסידור  גו'"84( 

המזבח  ואש  מוקדה,  על  הרבה,  יקידות 

תוקד בו, והאש על המזבח תוקד בו, אש 

תמיד תוקד על המזבח, כולן נדרשו במס' 

המערכות  במנין  רבותינו  שנחלקו  יומא, 

שהיו שם"85(.

עיקרה  אין  זו  שפרשה  אע"פ  כלומר, 

ע״ד  אם,  כי  התמיד,  הקרבת  אודות 

דהכשר,  בגדר  שהם  שלפנ״ז,  העבודות 

התמיד  להקרבת  כו'  דהכשר  והכשר 

סידור  ואח״כ  הדשן,  מתרומת  ]החל 

הכנת  עצים,  גזרי  שני  העלאת  המערכות, 

כלי השרת, ורק לאח״ז מתחילין להכין את 

התמיד86, לא לפני ש״האיר פני המזרח עד 

82( כולל גם – הנתינתלכח ד"אותו יום נטל עשר 

עטרות" )פרש"י ר"פ שמיני(, כמשנ"ת לעיל בארוכה 

)ראה קונטרס משיחות ש"פ ויקרא, ר"ח ניסן )נדפס 

בסה"ש תשמ"ח ח"א ע' 335 ואילך((.

)ראה  המעשה"  "יום  שאינו  ר"ח  משא"כ   )83

שחל  זו  בשנה  ובפרט  וש"נ(,  ד.  צו,  ברכה  לקו"ת 

בש"ק.

84( פרשתנו ו, ג.

85( פרש"י שם, ה.

86( ראה רמב"ם הל' תמידין ומוספין רפ"ו.

שבחברון"87[ – הרי, )גם( ההכשר וההכנה 

צ״ל באופן של זריזות, "אין צו אלא לשון 

זירוז".

ומכאן למדים הוראה בעבודת האדם – 

שהענין ד״זריזין מקדימים למצוות"88 הוא 

לא רק בנוגע לעשיית המצוה עצמה, אלא 

גם בנוגע להכנה והכשר דהכשר כו'.

הצדקה  למצות  בנוגע  ולדוגמא: 

"מעות  גרמא,  שהזמן  בענין  )ובפרט 

כנגד  השקולה  כללית  מצוה   – חטים"( 

רק  לא  זריזות  שצ״ל   – המצוות89  כל 

גם  אלא  ממש,  בפועל  לצדקה  בהנתינה 

בהכנה למצוה, החל מהשקו״ט ע״ד קבלת 

בפועל  הקיום  כאשר  )גם  טובה  החלטה 

א״א להיות רק לאחרי זמן(.

ויש להוסיף ולהעיר, שגם ענין הזריזות 

הזקן  רבינו  כמ״ש   – הגאולה  עם  קשור 

באגה״ק90 ש״זריזותי' דאברהם אבינו ע״ה 

היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם", 

"ובפרט )הזריזות ב(מעשה הצדקה העולה 

את  שמקרבת  צדקה  גדולה   .  . כולנה  על 

הגאולה91 . . עד כי יבוא שילה".

יב. והמעשה הוא העיקר92:

"מעשינו  את  ולהשלים  לסיים  יש 

ועבודתינו"93 – כולל גם הבקשה והדרישה 

דוד  המלך"  "יחי  וההכרזה  מתי",  "עד 

גדולה,  הכי  בזריזות   – משיחא  מלכא 

87( תמיד ל, א. רמב"ם שם פ"א ה"ב.

88( פסחים ד, א.

89( ב"ב ט, א. ירושלמי פאה פ"א ה"א. וראה גם 

תניא פל"ז )מח, ב ואילך(.

90( סימן כא.

91( ב"ב יו"ד, א. וראה גם תניא שם.

92( אבות פ"א מי"ז.

93( ראה תניא רפל"ז.
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הקשורה עם שמ�ה ו�יות,

וחיות(  )שמחה  אלו  ענינים  אשר,  ל 

תשמ�  שנת  זו:  בשנה  ביותר  מודגשים 

ְשַמח וְתַשַמח(, ו"�יים״ שנה לנשיאותו  )ּתִ

של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו ל

ה״אחישנה"94  כביכול  פועלים  שעי״ז 

כהן  "אלקיכם   – הקב״ה95  אצל  דהזריזות 

הוא"96, ו״כהנים זריזין הם"97 – לגאול את 

בנ״י בזריזות הכי גדולה, תיכף ומיד ממש, 

"לא עיכבן המקום כהרף עין״98.

זאת ועוד:

פסק99  דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 

העבודה,  נסתיימה  שכבר   – אז  בשעתו   –

"לצחצח את הכפתורים".  נותר אלא  ולא 

)יותר  שנים  עשרות  עברו  שכבר  ומכיון 

את  מצחצחים  שבהם  שנה(  מל״ח 

אלו  שבימינו  בודאי  הרי   – הכפתורים 

נסתיימה גם העבודה דצחצוח הכפתורים.

הכפתורים  את  לצחצח  שאין  ולהעיר, 

במוחש  שרואים  כפי   – המדה100  על  יתר 

יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל  שצחצוח 

יפיו!

ומכיון שכן, הרי בודאי ובודאי שעכשיו 

94( ישעי' ס, כב. סנהדרין צח, א.

חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד   – ואדרבה   )95

אומר  הוא  עושה  שהוא  "מה  לישראל",  ומשפטיו 

לישראל לעשות" )תהלים קמז, יט. שמו"ר פ"ל, ט(, 

זריזותן  וקודם  לפני  צ"ל  דהקב"ה  שהזריזות  היינו, 

של ישראל.

96( סנהדרין לט, סע"א.

97( שבת כ, א.

98( מכילתא ופרש"י בא יב, מא.

99( שיחת שמח"ת תרפ"ט.

ניסן  בחודש  המזבח  בחנוכת  שגם  להעיר,   )100

)במדב"ר  הותירו"  ולא  פחתו  ש"לא  הענין  מודגש 

פי"ד, יד(, "לא ריבה ולא מיעט" )פרש"י ס"פ נשא(.

הזריזות  כביכול  ומוכרחת  להיות  צריכה 

של הקב"ה להביא את הגאולה תיכף ומיד 

ממש.

ותיכף ומיד – מקיימים הציווי "זאת101 

על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת 

הכהן  עלי'  ובער  גו'  הלילה  כל  המזבח 

בביהמ״ק  בבוקר"102,  בבוקר  עצים 

אדנלי  "מקדש  להיותו  אשר,  השלישי, 

כוננו ידיך״103, "בנינא דקב"ה"104, ש״בנוי 

ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים"105, יכול 

למטה  ולהתגלות  לירד  צריך(  )ובמילא 

אפילו בלילה105, בלילה זה ממש!

ובאופן ש״תחזינה עינינו" – עיני בשר 

גם  כולל  בגופים,  נשמות  בשר,  של  בגוף 

)קיום ההבטחה ברורה( "ונתתי106 לכם לב 

בשר"107, "לב חדש ורוח חדשה"106.

ב"נתינת"  לסיים  יש   – כרגיל  יג. 

101( פרשתנו ו, ב.

רמז  "ובדרך  עה"פ:  אוה"ח  מפי'  להעיר   )102

תרמוז כל הפרשה על גלות האחרון שאנו בו לנחמנו 

מעצבון נפשנו כי כל איש ישראל מאנה הנחם נפשו 

ישראל  יהיו  מתי  עד  וביאר   .  . הגלות  אורך  בראות 

כל   – המזבח(  על  מוקדה  )על  אלו  דברים  ב'  בגדר 

הלילה, שהיא זמן הגלות הנמשל ללילה . . עד הבוקר 

שהוא זמן שיריק עלינו כבודו ואתא בוקר, והזמן הוא 

אחר עבור ת"ק לאלף הששי . . ואומרו בבוקר בבוקר 

. . כי זמן הגאולה הי' ראוי להיות בבוקר ראשון של 

שנת הת"ק לאלף החמישי, ולסיבת העון מתעכב עד 

בוקר הב' כו'", עיי"ש בארוכה.

103( בשלח טו, יז ובפרש"י.

104( זח"ג רכא, א. זח"א כט, א.

105( פרש"י ותוס' סוכה מא, א. ועוד.

106( יחזקאל לו, כו.

107( לאחרי ש"והסירותי את לב האבן מבשרכם" 

)שם( – די"ל, שההסרה כו' נעשתה כבר ע"י מעשינו 

אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  הנשיאות  במשך  ועבודתינו 

לצחצוח  בנוגע  האמור  ע"ד  ניסן(,  מב'  )החל 

הכפתורים כו'.



100 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

את  )המקרבת  לצדקה  שליחותלמצוה 

הגאולה(, בהוספה לנתינת שליחותלמצוה 

לצדקה בהתחלת היום.

היום  וסיום  שהתחלת  שי״ל  ולהעיר, 

בענין הצדקה, הוא, ע״ד ובדוגמת התחלת 

כמ״ש108   – התמיד  בקרבן  היום  וסיום 

"וערך עלי' העולה גו'", "עולת תמיד היא 

הבוקר  עולת  על  וכן"עלי',  תקדים"109, 

השלם כל הקרבנות כולם, מכאן שלא יהא 

הערביים"109  בין  של  לתמיד  מאוחר  דבר 

כל  שכשר  ואברים  חלבים  הקטר  )מלבד 

הלילה110(, ודוגמתם בזמן הזה – "תפלות 

שחרית  תפלת  תקנום"111,  תמידין  במקום 

כנגד  מנחה  ותפלת  תמיד של שחר,  כנגד 

ערבית  )ותפלת  הערביים  בין  של  תמיד 

כנגד אברים ופדרים112(, ופס״ד השו״ע113 

יהיב פרוטה לעני והדר מצלי.

הצדקה  נתינת  ע״ד  שההחלטה  ויה״ר 

את  "שמקרבת  השכר114  את  תיכף  תביא 

הגאולה", ע״י דוד מלכא משיחא.

משיח  בא"115,  זה  "הנה   – ובפשטות 

בתוככי  יחדיו,  כולנו  ויגאלנו,  צדקנו, 

108( פרשתנו ו, ה.

109( פרש"י עה"פ.

110( פרש"י ריש פרשתנו – ממגילה כא, א.

111( ברכות כו, ב.

112( ברכות שם. שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס פט.

– מב"ב  סו"ס צב. שו"ע אדה"ז שם  113( או"ח 

יו"ד, א.

ס"ג  סתקע"א  או"ח  בשו"ע  הפס"ד  ע"ד   )114

)מתענית ח, ב(.

115( שה"ש ב, ח.

כלל ישראל, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו 

שנת  זו,  בשנה  ובפרט  ובבנותינו"116, 

והנשים  הקהל, "הקהל את העם האנשים 

הנה"118,  ישובו  גדול  "קהל  והטף"117, 

"הקיצו   – שלפנינו  הדורות  כל  גם  כולל 

ורננו שוכני עפר"119.

צדקניות  נשים  של  בזכותן   – ובפרט 

בכתבי  המבואר  ע"פ  אשר,  שבדורנו, 

של  האחרון  )דור  זה  שדורנו  האריז״ל120 

הגלות, ובמילא, דור הראשון של הגאולה( 

הוא גלגול של הדור שיצאו ממצרים, הרי, 

נשים  של  בזכותן  היתה  שיצי״מ  כשם 

כן  כמו  הדור121,  באותו  שהיו  צדקניות 

בזכות  האחרון  זה  מגלות  גאולתנו  תהי' 

צאתך  "כימי  שבדורנו122,  צדקניות  נשים 

מארץ מצרים אראנו נפלאות"123.

ממש,  בפשטות   – אלו  ענינים  וכל 

ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  גאולה 

ממש.

116( בא יו"ד, ט.

117( וילך לא, יב.

118( ירמי' לא, ז.

119( ישעי' כו, יט.

וספר  ל"ת  כ.  הקדמה  הגלגולים  שער   )120

הליקוטים להאריז"ל שמות ג, ד.

121( סוטה יא, ב. שמו"ר פ"א, יב. במדב"ר פ"ג, 

ו.

122( ראה גם יל"ש רות רמז תרו בסופו )ממדרש 

נשים  בשכר  אלא  נגאלים  הדורות  אין  רות(:  זוטא 

צדקניות שיש בדור.

בערך  אפילו  "נפלאות"   – מזה  ויתירה   )123

ליצי"מ )זח"א רסא, ב. אוה"ת נ"ך ע' תפז(.
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ממוצע המחבר

עצומ"ה כפי שהעמיד עצמו בגוף 
...יש מקשין: מה שייך בכלל לבקש מהרבי, הרי זהו"ע של "ממוצע"?

היינטיקע  )"פון  אחד  - משולח  יראת שמים.  לעניני  זאת בקשר  אחרים שואלים 
משולחים"( הי' נוהג שכאשר ביקשוהו למסור "פדיון" בקשר לענינים גשמיים - הי' 
לוקח, באמרו, שאפילו הקב"ה  הי'  - לא  רוחניים  בנוגע לענינים  "פדיון"  לוקח, אך 

בעצמו אינו עושה זאת. כמאמר "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

והמענה על זה:

מתקשרין  שישראל  רק  לא  היינו,  חד",  כולא  וקוב"ה  אורייתא  ש"ישראל  כשם 
באורייתא ואורייתא בקוב"ה, אלא "חד" ממש, כך גם ההתקשרות בין חסידים לרבי. 
והרבי אינו ממוצע  "כולא חד" ממש.  שאינה כשני דברים המתאחדים, אלא נעשים 
"מפסיק", כי אם "ממוצע מחבר". ובמילא, אצל חסיד, הוא והרבי והקב"ה - כולא חד.

- לא ראיתי שיאמר כך בפירוש בתורת החסידות, אלא זהו "הרגש" שלי ובמילא, מי 
שרוצה להרגיש כך - ירגיש, ומי שאינו - איני רוצה להתווכח עמו, יהי לו אשר לו. - 

כפי  בעצמו,  עצומ"ה  שזהו  מאחר   - "ממוצע"  אודות  לקושיא  מקום  אין  ובמילא 
שהעמיד עצמו )"ווי ער האט זיך רריינגעשטעלט"( בגוף.

וע"ד מאמר הזהר "מאן פני האדון הוי' דא רשב"י", או כפי שמצינו שבעת השליחות 
נקרא אפילו מלאך בשם הוי', או כפי שאמר משה רבינו "ונתתי עשב".

וכמו כן אין גם מקום לקושיא כיצד עונה הוא ביחס לענינים של מטה וכדומה, כי, 
הקשר שבין הרבי לחסידים הוא קשר עצמותי )"ר עצמיות'דיקער פררבונד"(. ולכן 

אמר רבי: בכל מקום בו אמצא - לבני אני צריך.

)אחרון-של-פסח תש"י, התוועדויות ע' 52 (

 התקשרות עצם הנשמה עם עצמות א"ס -
דוקא ע"י התקשרות להרבי

איתא בזוהר "תלת קשרין אינון מתקשרן דא בדא, קוב"ה אורייתא וישראל, וכלהו 
סתים וגליא", ומבואר בחסידות שגליא דישראל מתקשר בגליא דתורה ועי"ז מתקשר 
גם בגליא דקוב"ה,  וסתים דישראל מתקשר בסתים דאורייתא ועי"ז מתקשר בסתים 

דקוב"ה.
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וכל זה נעשה ע"י משה - כיון שעל ידו נעשה גילוי והמשכת עצם הנשמה,  בחי' 
היחידה שבנפש, שזה הסתים דישראל, שמתקשר ומתחבר עם הסתים דתורה, פנימיות 

התורה, ועי"ז גם עם הסתים דקוב"ה, פנימיות ועצמות א"ס ב"ה.

ומזה מובן גודל ההכרח בענין ההתקשרות לרבי - משה שבדור, אתפשטותא דמשה  
בכל דרא:

ובהקדמה - שאף שהלשון הוא "אתפשטותא דמשה", התפשטות בלבד, מ"מ, כיון 
שמדובר אודות עצמי, ה"ז באופן ש"העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו", 

כך, שגם באתפשטותא דמשה שבדור ישנו כל העצם דמשה.

וע"י ההתקשרות לרבי - משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה - מקשר הרבי )ע"י 
סתים שבנשמה( עם הסתים דקוב"ה.

ולכן: כל ישראל צריכים לידע שע"י קיום המצוות בלבד, ללא התקשרות לרבי, 
נעלות  הכי  לדרגות  אמנם  מגיעים  הרביים,  ע"י  שנתגלתה  התורה  פנימיות  וללא 
בקדושה, אבל חסרה ההתקשרות דעצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה; ובהכרח 
שתהי' ההתקשרות אל הרבי - משה שבדור, שיש בו כל העצם דמשה - שהוא מקשר 
את הסתים שבישראל, עצם  הנשמה, עם סתים דתורה, פנימיות התורה שנתגלתה ע"י 

הרביים, ועי"ז עם סתים דקוב"ה.

וכשם שהדברים אמורים ברוחניות )שנמשכת עצם הנשמה נעשית ע"י הרבי, משה 
שבדור( - כן הוא גם בגשמיות:

אינו  ביניהם  וחלש, שהחילוק  דגיבור  )שהוא למעלה מההתחלקות  החיות העצמי 
אלא בכחות הגלויים( - התגלותו והמשכתו נעשית ע"י הרבי דוקא, משה שבדור.

כלומר: בנוגע להתפשטות החיות - הרי כשישנו איזה קלקול )לא רק העלם החיות, 
אלא קלקול בהתפשטות החיות( יכולים לפנות לרופא, והרופא יכול לעזור; אבל בנוגע 
לחיות עצמי - לא יכול רופא לעזור, והכרח לפנות אל הרבי דוקא, משה שבדור, שיש 

בו כל העצם דמשה, והוא יכול להמשיך גם חיות עצמי.

ומזה מובן שגם כאשר חוות-דעתו של הרופא היא שפלוני אינו יכול לחיות ח"ו, 
שבדור,  משה  הרבי,  של  וביכולתו  הבית,  בעל  הרופא  אין  עצמי  לחיות  בנוגע  הרי, 

להמשיך חיות עצמי.

בענין ההתקשרות אל הרבי יש תועלת גם בהדיבור על זה - בבחינת "ונשלמה פרים 
שפתינו".

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( יעזור השי"ת שלא יצטרכו להענין ד"ונשלמה פרים 
שפתינו", אלא הרבי בעצמו - "הרבי שליט"א" - יולכינו לקראת משיח צדקנו.

)ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מברכים החודש אדר-ב ה'תשי"א, התוועדויות עמ' 237 (
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 כל עניני בנ"י תלויים
בנשיא דוקא

ההוראה מפרש"י זה:

ה'  ציווי  כל  קיימו  שבנ"י  לאחרי  גם 
מישראל  כ"א  של  לבם  נדבת   - בשלימות 
למלאכת המשכן, עד לאחר סיום והשלמת 
כל העבודה של החכמי לב במלאכת המשכן 
- "ככל אשר צוה ה'", עדיין לא יכלו להקים 
את המשכן והוצרכו להביאו אל משה שהוא 
עד  עדיין  הספיק  לא  זה  וגם  אותו;  יקים 
ש"ויברך אותם משה" שעי"ז דוקא שרתה 

השכינה במעשה ידיהם.

אל  מלאכתם  בנ"י  כשהביאו  ולאידך, 
משה, הנה לא זו בלבד שמשה ברכם כנ"ל, 
אלא עוד זאת, שמשה כלל את עצמו עמהם 
עלינו  אלקינו  הוי'  נועם  "ויהי  בברכתו: 

ומעשה ידינו גו'", היינו שמשה שיתף א"ע עם כלל ישראל בעבודתם ופעולתם הם.

לידע  לו, עליו  והשלמת עבודתו שנועדה  גמר  גם לאחרי  ועד"ז בעבודת כאו"א: 
שעדיין אין בכוחותיו הוא להגיע לתכליתה - הקמת משכן לו ית' - כ"א צריך "להביא" 
"מלאכת" עבודתו למשה רבינו ]ה"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" - עד לכ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו[ כי רק הוא בכוחו ויכולתו להקים ממלאכת בנ"י משכן לו 
יתברך, היות והוא ה"עומד בין ה' וביניכם" - ממוצע המחבר נש"י לאביהם שבשמים;

וגם לאחרי השתתפות משה רבינו, עדיין לא תשרה שכינה במעשה ידי בנ"י עד 
שמשה רבינו בירך אותם כו'.

ובאותיות פשוטות: כאו"א מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו עליו להיות דבוק 
וקשור ל"אתפשטותא דמשה" - "רבי" - שעל ידו דוקא הוא מתקשר עם ה' אלקיו; 
וכמפורש בנגלה דתורה, במכילתא עה"פ "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", שכל מי שמאמין 
במשה עבדו, הרי"ז כאילו מאמין בה'. ויתירה מזו: כל עניניו של כאו"א מישראל הן 
בגשמיות והן ברוחניות תלוים בהנשיא. וג"ז אינו ענין הנאמר רק בקבלה וחסידות, 
אלא מפורש הוא בגמ': "מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים" 
- היינו שה"חולה" - הן בגופו והן בנשמתו, שעדיין חסרה השלימות בעבודתו לקונו - 
אין די לו בזה שהוא עצמו )או זולתו מב"ב( יבקש רחמים לתרופה )למחלתו בגו"ר(, 

אלא צריך הוא לתפילתו של "חכם" והיא היא הפועלת להיות "ושב ורפא לו".

אלא שב' תנאים בזה: א( "חכם" - ד"איזהו חכם הרואה את הנולד", ופי' אדמוה"ז 

 בשביל לנסוע לרבי –
אין צריך רשות

אדמו"ר  כ"ק  של  ביקורו  בעת 
בפאריז  המשיח  מלך  שליט"א 
מהחסידים  תבע  תש"ז,  בשנת 
אל  שיסעו  בפאריז  שהתגוררו 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע והיה 
קרה,  נוסעים.  לא  מדוע  שואל 
ר'  הרה"ת  אד"ש  אל  שניגש 
שנ"ז בוטמן ששאל איך יכולים 
לנסוע אל הרבי, הרי אין רשות 
לו  וענה  אליו?  לנסוע  מהרבי 
אד"ש שבשביל לנסוע לרבי אין 

צריך לשאול רשות. 
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שרואה את הדבר ה' שמוליד ומהווה כל נבראים בכל רגע ורגע: כי מאחר שרואה את 
דבר ה' שבדבר - ולא חומריותו וגם לא גשמיותו הרי רואה הוא את הדבר לאמיתתו, 
ולכן ביכולתו לעורר רחמים ולרפאו; דמכיון שרואה את דבר ה', כי אז באפשרותו 

לשנות הצירופים כו', ע"ד "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק".

ב( החכם צ"ל "בעיר" - שאינו סוגר את עצמו בד' אמותיו, עם היותו עסוק בת"ת 
לכאו"א  ומסור  ה"עיר"  בתוכיותה של  הוא  מצוי  כ"א  נעלים,  ענינים  ושאר  ותפילה 

מבנ"י הנמצאים בה - ולכן מבקש עליהם רחמים וכו'.

וב' תנאים אלו הם בדוגמא לב' הענינים דלעיל בשייכות למשה ובנ"י:

א( שהוצרכו להביא את כל המלאכה למען תכליתה והשלמתה למשה, שהוא הי' 
ה"חכם" - הרועה ישראל; ב( משה כלל את עצמו יחד עם כלל ישראל.

אך קודם שבאים בנ"י אל משה נאמר "ויעשו בנ"י ככל אשר צוה ה'", היינו שקודם 
השתתפותו של משה וברכתו כבר נגמרה כל עבודת המשכן המוטלת עליהם ומצדם 
הרי היא בתכלית השלימות, ורק אז השתתף משה עמהם בעשיית המשכן ובירך אותם.

וכן הוא בעבודת כאו"א: להשתתפותו דמשה שבכל דרא ודרא ולברכתו זוכה האדם 
רק כאשר עבודתו היא ככל אפשריותו ויכולתו, ע"ד "וברכך ה"א בכל אשר תעשה" 
דוקא; "רפואת" )משה( ה"חכם" באה רק אם ה"חולה" עושה גם פעולות טבעיות ע"פ 

תורה )כדרז"ל "ורפא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות"(.

אבל כאשר עדיין יש חוסר במלאכת בנ"י לעשיית המשכן )וע"ד פתגם כ"ק מו"ח 
עליהם  "באים", כשמטילים  אין  להם  דבעת שטוב  "צרות-חסידים",  אדמו"ר שישנם 
שליחות בהפצת המעינות משתמטים כו', ורק כשנמצאים בעת צרה ר"ל באים ובתביעה 
כו' שצריכים ל"מופת"( - הנה במצב כזה אינם כלים ראויים להשתתפות משה וברכתו.

הם,  יכולתם  כפי  השלימות  בתכלית  כו'  כדבעי  עבודתם  עובדים  כשבנ"י  אולם 
ובאים אל משה רבינו באופן הראוי - באמונה, וכדרז"ל הנ"ל ע"פ "ויאמינו בה' ובמשה 
עבדו" - הנה אז משתתף משה עם העבודה של כאו"א שכולל א"ע עם הכלל, ומסייע 
פועל  ישראל  כלל  בעבודת  השתתפותו  ואחרי  יתברך;  לו  בעבודתו  בפרט  לכאו"א 
בברכתו השראת השכינה ב"מעשה ידינו" של כלל ישראל ומשה בתוכם, ומביא את 

כאו"א לשלימותו האמיתית.

)לקו"ש חי"א ע' 127 (

בני ישראל זקוקים לתפלת משה דוקא
דור  "אין  רז"ל  ואמרו  ודרא",  דרא  בכל  דמשה  "אתפשטותא  זהר  בתיקוני  איתא 
מבני  ואחד  אחד  כל  בעד  מתפלל  רבנו  משה  שהי'  ומובן שכמו   - כמשה"  בו  שאין 
ישראל, ודאג עבור כל אחד ואחד )עד שהקב"ה בחנו בזה בהיותו "רועה את צאן גו'"( 
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- כן הוא באתפשטותא דמשה שבכל דור, 
ואחד  אחד  כל  עבור  ומתפללים  שדואגים 

מבני ישראל שבדורם.

וכמה  כמה  ישנם  שבודאי  אף  והנה 
שלימה  תפילה  בעצמם  להתפלל  שיכולים 
עשה  מצות  ואחד  אחד  כל  ואדרבה  וכו', 
מקום  מכל  עצמו,  על  שיתפלל  התורה  מן 
שבדורם.  "משה"  לתפילת  זקוקים  הם  גם 
והטעם: "ראשי אלפי ישראל כו' הם בחינת 
שהוא  שכמו  מובן  ולכן  כו'",  ומוח  ראש 
בגשמיות, דכשיש חרון וכאב באחד מאברי 
הגוף נרגש הוא בראש ומוח דוקא, כן הוא 
ברוחניות, שהתפילה עבור הקומה שלימה 
הוא  שלה  האברים  לכל  ישראל  בני  של 
על ידי המוח והראש - משה שבדור. ועוד 

זאת: תפילת היחיד מתעלית על יד המשה שבדור, להיותו ממוצע המחבר בני ישראל 
להקב"ה, וכמו שנאמר "אנכי עומד בן ה' וביניכם".

ולמדים דבר זה מאופן ההנהגה של משה רבנו: בני ישראל נטו מדרך הישרה עד 
שנגזרה עליהם הגזירה ד"אכנו גו'", ומכיוון שהי' "דור דיעה" - שייכים למדריגת משה 
רבנו ע"ה - בודאי שהיו גדולים בעבודת ה' - כולל בעבודת התפילה, מכל מקום רק 
משה רבנו על ידי תפילתו הוא פעל שלא זו בלבד שלא מתו תיכף, אלא עוד שחיו כולם 

עד ס' שנה - היינו שכמה מהם חיו עוד קרוב לארבעים שנה לאחר חטא המרגלים -

]ולא חיי צער, כי אם חיים טובים בגשמיות וברוחניות - שהרי במשך כל השנים 
הי' להם לחם מן השמים, ומים מבארה של מרים, וענני הכבוד שהלכו עמהם להרוג את 

הנחשים ועקרבים ולגהץ בגדיהם - וגם ברוחניות היו במדריגה נעלית ביותר[

על דרך זה הוא בנוגע למשה שבכל דור, שהוא הוא הדואג עבור כל אחד ואחד והוא 
הוא המתפלל ופועל על ידי תפילתו - המשכת כל טובה בגשמיות וברוחניות.

)לקו"ש חי"ג ע' 50-94 (

בזמן חשך כפול ומכופל צ"ל התקשרות מיוחדת אל הרבי
... ענין זה שייך גם בנוגע להתקשרות אל הרבי - "צדיק יסוד עולם":

רבי - ענינו ממוצע המחבר כמ"ש במשה רבינו "אנכי עומד בין ה' וביניכם".

ובימינו אלה, כשנמצאים בחושך כפול ומכופל דגלות האחרון, מודגש ביותר הצורך 
וההכרח בהתקשרות מיוחדת )"א ספעשל התקשרות"( אל הרבי, "צדיק יסוד עולם", 

שלא יבואו בטענות...
שליט"א  הרבי  של  מאמרותיו 
אמר  שהרבי  "אע"פ  בפאריז: 
אחד  כל  לנסוע,  לאן  אחד  לכל 
צריכים  אופן  בכל  מקומו  לפי 
את  שיראו  הילדים  את  לקחת 
הרבי, בכדי שלא יבואו בטענות 

מדוע הם לא ראו את הרבי". 

"אף שבפועל א"א לנסוע לרבי 
מכיון שאין מספיק כסף וגם אין 
לשאוף  צריך  מ"מ  אך  רשיונות 

לנסוע לרבי".



108 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

שזוהי הנתינת-כח להיות קשורים תמיד למעלה, מבלי להתפעל משינוי הזמן או המעמד 
ומצב, שבת או יום חול, יום או לילה, חשכת הגלות וכו'.

מסופר אודות הרה"צ ר' מאיר מפרעמישלאן, שבית הטבילה בעירו הי' מאחורי הר 
גבוה, וכשהאדמה היתה נעשית בוצית וחלקה, היו אנשי העיר צריכים לילך מסביב 
להר, כדי שלא יחליקו, ואילו הרה"צ ר' מאיר הי' הולך גם אז דרך ההר. פעם אחת 
התארחו בעיר כמה אברכים שלא החזיקו )"זיי האבן ניט געהאלטן"( מעניני מופתים, 
ובראותם שר' מאיר הולך דרך ההר, ניסו גם הם לילך דרך ההר, ומיד החליקו וניזוקו. 
שאלו אצל ר' מאיר כיצד הולך הוא דרך ההר גם בשעה שאף א' אינו יכול לילך דרך 
ההר מבלי ליפול? והשיב: "אז מ'איז צוגעבונדן אויבן פאלט מען ניט אונטן" )כאשר 

קשורים למעלה לא נופלים למטה(.

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א(: מי שקשור למעלה, אין אצלו נפק"מ בין הליכה על 
גבי ההר או למטה מההר וכיו"ב, כיון שבכל מעמד ומצב אינו נופל למטה.

בעת  רק  )לא  למעלה  מקושר  ה"ה  עולם",  יסוד  צדיק  ע"י  למעלה  שמקושר  מי 
התפילה ולימוד התורה, ולא רק בחב"ד שבנפשו, אלא( גם עם העקב שברגל - כפתגם 
האט  פיאטע  "די  אבינו(:  באברהם  )שנאמר  "עקב אשר שמע"  בפירוש  אדנ"ע  כ"ק 
דערהערט", ובמילא, אצל חסיד גם ה"עקב" הוא באופן אחר )"א חסיד'שע פיאטע"(.

... ועוד והוא העיקר - שע"י ההתקשרות להצדיק יסוד עולם, זוכים שהוא )הצדיק 
יסוד עולם( יוציאנו מן הגלות, ויוליכנו לארצנו הקדושה, להגאולה האמיתית והשלימה 

ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו.

)כ"ד אייר ה'תשי"א(

הקב"ה נתן לי כחות שאוכל לעזור ליהודים
שאל א' )ביחידות( את כ"ק אד"ש: כיון שהרבי נותן כוחות לעבודה ובלי זה אי 

אפשר - איך לכאורה שייך הענין דבחירה חפשית?

וענה כ"ק אד"ש: כתוב בתורה "אנכי עומד בין ה' וביניכם", בני ישראל פעלו אצל 
הקב"ה שמכיון ודרוש מאמץ גדול כדי להגיע להקב"ה עצמו, אולי יכול הקב"ה לעשות 

ממוצע ביניהם. וכך בכל דור ישנו הענין דמשה.

כדי להבין זאת בגשמיות, למשל, אחד הזקוק להגיע למלך, ולשם כך עליו להתייגע 
רבות: ללבוש בגד חדש, נעליים חדשות, לידע מה לומר וכיצד לומר, לגשת להיכל 
המלך ואפילו אם הוא כבר מדבר עם המלך יתכן שלא יצליח, שהרי ישנם כמה דינים 
כיצד לדבר עם המלך. ואם-כן, מה הוא עושה? - הולך לעורך-דין ששינן ולמד את 

הדינים כיצד מדברים עם המלך, והוא פועל למענו אצל המלך.

למשל...  בביזנעס,  יעסוק  מסויים  שיהודי  עשה  הקב"ה  )בנמשל(:  ברוחניות  וכן 
)השואל(, ויהי' גביר גדול שעבודתו תהי' לתת צדקה, ובשבילו להגיע להקב"ה זה כרוך 
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ויוהכ"פ  השנה  ראש  בשלמא  רב;  במאמץ 
שהם ימי רצון ביכולתו לדבר אז עם הקב"ה 
]אך בכל יום[ - עליו ללכת לצדיק היודע 
את הדינים כיצד לדבר עם הקב"ה, והצדיק 

מדבר עבור אותו אדם.

אודות  ששאל  הקושיא  מתורץ  ועתה 
בחירה חפשית.

רב  ממון  בעל  אחד  בגשמיות:  ולמשל 
הרוצה לבנות בנין מוכרח לגשת למהנדס, 
אינסטלטור ולשאר בעלי המלאכות, מכיון 
את  ימלא  אחד  שאדם  אפשרי  בלתי  שזה 
ישנם  אין-הכי-נמי   - הללו  התפקידים  כל 
אחדים שהם גם מהנדסים וכו' וגם יש להם 
וברור   - בלבד  אחדים  אלו  אולם  הכסף, 
מאומה  מאבד  אינו  איש-עסקים  שאותו 
מחשיבותו מחמת זה שהוא נזקק לשירותיו 
את  צריך  שהוא  בודאי  אלא  מהנדס,  של 
אין  הכסף  ולולא  הבני'[,  ]בשביל  הכסף 
נזקק  שהוא  אלא  מאומה,  לעשות  ביכלתו 

]לעוד מישהו[.

טרוד  היהודי  ברוחניות:  גם  הוא  וכן 
שמצד  ומכיון  צדקה,  - בעניני  בעסקיו 
לבוא  עליו  לכן  מעטים,  זכויותיו  עצמו 

לצדיק היות והצדיק מעלה זה בשבילו.

יהודי מברוקלין שתורם כסף לפדיון שבויים כדי לפדות  ולמשל: כיצד מקשרים 
יהודי מרוסי', איך יכול אותו היהודי מרוסי' לתת לו חלק במצוה זו )דפדיון שבויים(, 
עי"ז  נפעל  זה  הרי   - תפילין  יניח  אביב  בתל  שיהודי  כדי  כסף  כאן  כשנותנים  או 
שהיהודי כאן קשור עמי )כ"ק אד"ש דבר כאן בלחש:( והיהודי ברוסי' גם-כן קשור 
עמי, ואני יודע כיצד לדבר )אולי הלשון הי': כיצד להעלות( למעלה - והנני מקשר את 

שני היהודים יחד.

 )כ"ק אד"ש הפסיק לשעה קלה והמשיך בלחש מאד:( "דאס וואס מ'קומט איז קליינע 
זאכן" ]?[.

)כ"ק אד"ש הפסיק קצת והמשיך בקול:( ובאם אתם תעשו מה שאני תובע מכם, 
אזי אצטרך גם אני לעשות את מה שאתם תובעים ממני...

מענה לא' שהגיע לחגוג את יום 
הבהיא י"א ניסן בבית חיינו:

ת"ח על הקורת רוח וכו' מביקורו 
כאן בימים אלו.

ויה"ר שיהא ג"כ לתועלת הרבים 
)נוסף על שכל יחיד - עולם מלא 

הוא(.
כשר  וחה"פ  להנ"ל  עה"צ  אזכיר 
ושמח. ודאי נת' מכתב הברכה.  
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)כ"ק אד"ש הפסיק שוב ושאל אם יש עוד שאלות, והמשיך בפנים צהובות:( הנני 
כדי  כחות  לי  נתן  אלא שהקב"ה  גידים,  ושס"ה  אברים  רמ"ח  עם  כמוכם  ודם  בשר 

שאוכל לעזור ליהודים.

)מיחידות לא' מאנ"ש - תשרי תשכ"ח. קונט' יחי המלך תיד ע' 32 (
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הוספה

מדוע צריך רבי?
משיחת ש"פ שלח תשל"ב

טענה ידועה היא: מדוע על אדם להזדקק ל"רבי", הרי יכול אדם להיות יחד עם 
"עצמות", ויהיה לו קשר ישיר עם השי"ת עצמו, מדוע, איפוא, עליו להזדקק ל"רבי"? 
ובפרט בהתאם למאמר רז"ל "אליו ולא למידותיו", שאסור להשתמש בממוצעים כמו 
מלאכים וכו', אלא על האדם להתפלל ישירות אל השי"ת, הרי במכל שכן שלא דרך 

ממוצע של בשר ודם, ובמילא הוא טוען מדוע עליו להזדקק ל"רבי"?

זאת ועוד: מתן תורה הרי היה באופן של "אנכי הוי אלקיך", "אלקיך" - לשון יחיד, 
כלומר שהקב"ה התקשר עם כל יהודי ביחוד, כמובא בפסיקתא, במילא הוא בא וטוען: 

הרי הקב"ה התקשר אתו ביחוד, מדוע, איפוא, עליו להיות זקוק לרבי?

על דרך זה יש ששואלים בנוגע לבעל שם טוב:

אם הבעל-שם-טוב הוא דבר הכרחי, מדוע הוא לא הי' בזמנים קדומים? ומה בקשר 
לכל הדורות שהיו עד לבעל-שם-טוב, ואף בדורו של הבעל-שם-טוב גופא היו כאלה 

שלא היתה שייכות אליו, כיצד, איפוא, הסתדרו הם?

"פוסקים" ושנתקבלו על עם ישראל,  גדולים שהיו  עד שמוצאים אנו שהיו כמה 
וכידוע מה שמובא בהמשך "בשעה שהקדימו - תער"ב" "ושמעתי בשם רבינו נ"ע שכל 
המחברים עד הט"ז והש"ך והם בכלל עשו חיבוריהם ברוח הקודש" - מתעוררת במילא 
השאלה: כמה מהם לא היתה להם שייכות לפנימיות התורה, ולא הי' להם "רבי", ואם 

הדבר הכרחי, כיצד הם יכלו להסתדר בלי זה?

הביאור על כך הוא:

כל זמן שאדם בטוח בעצמו שיכול הוא לסמוך על עצמו שילך בדרך הישר ולא 
בדרך עקלתון, הרי מהיכי תיתי - יכול הוא להסתדר בלי זה. ואילו מי שאינו בטוח 
בעצמו שלא יסטה ולא יתעה, הוא זקוק ל"רבי": כפי שאנו רואים במעשה המרגלים 
שעל בני ישראל פעלה תפילתו של משה רבנו, ולא על המרגלים שחלקו עליו - שכן, 
כשישנה גזירה, ובכוחות עצמיים לא יכולים לצאת ממנה, מן ההכרח להזדקק לתפילת 
להינצל  פועלת  רבנו  משה  של  ותפילתו  עליו,  יתפלל  שהוא  הנשיא,  תפילת  משה, 
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מהגזירה, שהרי לולי תפילתו - יכולה לצאת גזירה כזו כמו גזירת המרגלים שהיתה 
בכי' לדורות.

העבירה  על  הבט  מבלי  רבנו:  משה  של  תפילתו  פעלה  כמה  עד  אנו  רואים  כאן 
החמורה שעברו בני ישראל, עד שהקב"ה רצה שיהי' "ואכלה אותם כרגע", אף על פי 
כן, בשעה שעמד יהודי אחד והתפלל עבור בני ישראל - זה עזר וביטל את הגזירה מעל 
בני ישראל, למרות שלכאורה מדוע היו זקוקים לתפילת משה רבנו, הרי היו אז כמה 
צדיקים, ובמיוחד שהי' זה "דור דעה", מדוע, איפוא, היו זקוקים לתפילת משה רבנו, 

עד שבלי תפילתו הי' "ואכלה אותם"?

אלא, כאן רואים אנו, שכיוון שמשה רבנו הי' ה"נשיא", הרי בשעה שנשיא נושא 
תפילה - יכול הוא להציל את כלל ישראל, מה שאין כן יחיד סתם אין ביכלתו לפעול 

זאת.

כן רואים אנו את העילוי שפעל משה רבנו על ידי תפילתו, שלא זו בלבד שהחליף 
את ה"ואכלה אותם כרגע" שישארו בחיים למשך זמן קט - אלא הוא פעל זאת על 
תקופה של ארבעים שנה, ולא ארבעים שנה של חיים סתמיים או של חיי לחץ, אלא 
אדרבה אופן החיים שלהם הי' בתכלית העילוי: הי' להם מן - לחם מן השמים, מים - 
מבארה של מרים וענני הכבוד גיהצו את בגדיהם יישרו את הדרך והרגו את הנחשים 
ולהיות  יכלו לשבת כל היום וללמוד תורה מפי משה רבנו  והעקרבים, כך שבמילא 
עסוקים רק באלקות, עד שהגמרא מספרת על אחד שראה את מתי המדבר שהיו "כמאן 
דמיבסמי", הם היו כ"שתויי יין", וחסידות מסבירה את המשמעות של "שתויי יין" על 
דרך מה שאומרים על נדב ואביהוא ש"שתויי יין נכנסו", שהיו בתנועה של "רצוא" 
להתכלות באלקות, כך היו מתי המדבר, עד שכתוב שמה שהגמרא אומרת "דור המדבר 
אין להם חלק לעולם הבא", הרי זה מפני שאין בעולם הבא משום שכר לגבם, שכן הם 
משתוקקים לענין שלמעלה מעולם הבא. כך הי' גם מצבם של בני ישראל במדבר, שכל 

מציאותם היתה שקועה באלקות, דבר שנמשך בכל ארבעים השנה.

עד שכתוב במדרש תנחומא שבשעה שמשה רבנו נסתלק אמר הקב"ה, כיוון שמשה 
דור המדבר  יעזוב את  ולא  צאן מרעיתו",  יעזוב את  "לא  הנה  נאמן  רועה  הרי  הוא 
שהוביל אותם, ולכן הוא נשאר במדבר כדי להיות יחד אתם, ובשעת תחית המתים 
כאשר יקומו משה רבנו וכן ששים רבוא מתי המדבר, יכניס אותם משה רבנו לארץ 
ישראל, כלומר שגם כפי שמשה רבנו יהי' אחרי תחית המתים - יהי' אתם, למרות שאז 

יהי' בתכלית העילוי, ובמכל שכן ממה שכעת הוא הגדול בבני ישראל.

וכל זה פעל משה רבנו על ידי תפילתו, שבמקום שיהי' "ואכלה אותם כרגע" - חיו 
את  ניצלו  הן  אדרבה  אלא  ותלאה,  עמל  שנות  ארבעים  ולא  שנה,  ארבעים  במדבר 

ארבעים השנה באופן היפה והנעלה ביותר.

וכך  בתפילתו,  שפעל  מה  רבנו,  משה  של  כוחו  גדול  כמה  עד  אנו  רואים  מכאן 
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 מסירות נפש להיות
אצל הרבי!

בביקור  שדיבר  הפעמים  באחד 
פאריז מענין ההתקשרות הביא 
דוגמא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
רצה  אמריקאי  בחור  וסיפר:( 
של  בהתוועדות  נוכח  להיות 
נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
לו  נתנו  לא  אך  בשמח"ת, 
הרבי.  לדירת  פנימה  להיכנס 
טיפס  הוא  התעצל,  לא  הבחור 
)שהייתה  הסוכה  סכך  על 
שנייה(  קומה  של  במרפסת 
של  הדלת  למזלו  פנימה.  וקפץ 
שעה  באותה  הייתה  הדירה 
נכנס  הוא  וכך  לסוכה  פתוחה 
כ"ק  הביא  מכאן  להתוועדות. 
אד"ש כמה צריך להיות העניין 

של מס"נ להיות אצל הרבי.

הוא  וזאת  בישראל,  "נשיא"  בכל  הדבר 
פועל בכל אחד מישראל גם במי שיונק רק 
מצפרנים דצפרנים של משה רבנו, הנה גם 
עליו פעלה תפילתו של משה רבנו, אף על 
מי שהוציא את פסל מיכה ממצרים והביאו 
לארץ ישראל, גם עליו פעלה תפילתו של 

משה רבנו.

משה  של  תפילתו  פועלת  מי  על  ברם, 
רבנו? - רק על אלה שאינם חולקים עליו - 
חולקים אמנם על הקב"ה, מדברים רעה על 
ארץ ישראל וכו' וכו', אבל עדיין קשורים 
במה  אשמים  היו  לא  הם  )שהרי  למשה 
שחלקו על משה רבנו, שכן המרגלים פיתו 
עליו",  ו"וילינו  מישהו  כשבא  אך,  אותם( 
משה  כנגד  עצמו  את  ומעמיד  חולק  הוא 
רבנו  משה  של  תפילתו  אין  עליו   - רבנו 

פועלת.

על  דבה  "להוציא  כאן  אומר  והפסוק 
דבה  "להוציא  אומר  ואינו  סתם,  הארץ" 
רעה", שכן כשמדובר על מי שרוצה לעמוד 
כנגד משה רבנו, אין כל הבדל במה שהוא 

מדבר, אם דבה רעה או דבה טובה - הוא יכול אפילו לדבר טובות על משה רבנו אך 
אם הוא עומד על ידי כך כנגד משה רבנו, אין תפילתו של משה רבנו פועלת עליו, 
ואדרבה, מאדם כזה צריכים להיזהר יותר, שכן כשמישהו מוציא דבה רעה על משה 
רבנו, רואים מיד שאלה הם דברי שקר ושרצונו הוא רק להתעות, ולכן לא מאזינים 
אליו. אך בשעה שהוא אומר אדרבה, "רבי" זה דבר טוב, וחסידות היא דבר טוב, אלא 
שהרבי הוא נעלה ביותר וכיצד יכולה להיות לך שייכות אליו, הוא למעלה מעלה הרבה 
ממך, ועל דרך זה כיצד יכולים ללמוד חסידות, חסידות היא יותר מדי נעלית ממך וכו'?

צריכים לדעת שגם זה שמוציא דבה טובה, רוצה לנתק אותך ממשה רבנו, אין זה 
נוגע באיזו דרך הוא עושה זאת, העיקר שהוא מאלה ש"וילינו עליו".

זהו על דרך שמבארים מדוע עשה המן "עץ גבוה חמשים אמה". לכאורה, מילא לפי 
מה שהי' בפועל מובן החשבון של חמשים אמה, שכן זה הי' עבור המן ובניו, והתרגום 
עושה את החשבון איך שהעץ התאים להמן ועשרת בניו, שכן צ"ל ג' אמות עבור כל 
אחד אמה וחצי בינתיים וכו'. אך, המן, הרי לא ידע שיתלו אותו על העץ, מדוע, איפוא, 

עשה עץ גבוה חמשים אמה?
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כתוב בספרי מוסר שהמן רצה להראות ע"י עץ זה שמרדכי אכן יהודי נעלה, ויש בו 
מעלות וכו', אך הוא יותר מדי נעלה לבני ישראל, על כך מראים החמשים אמה, כפי 
שהגמרא אומרת שחמשים אמה הוא שטח הרחוק ביותר, רשות אחרת )בנוגע לשובך 
וכו'(;  כלומר בשעה שהלך מרדכי לקבץ ילדי ישראל וכו' טען המן: מרדכי נעלה מדי 
עבורכם - הוא אכן דורש לימוד התורה, לימוד עם תשב"ר, הלכות העומר וכו', כל 
אלה הם דברים טובים, אבל מרדכי הוא נעלה מהעולם, הוא מדי נעלה שתוכל להיות 
לכם שייכות אליו; ואילו לפועל מה רצה המן בטענותיו? - הוא רצה לחלוק וללכת 

כנגד מרדכי.

כך גם כשמישהו טוען שרבי וחסידות הם דברים טובים, אך הם נעלים מדי, אי 
אפשר שתהי' שייכות אליהם, הרי זה אכן "דבה" לטובה, אך הכוונה היא "וילינו עליו", 

ולכן אסור להתיחס אליו.

נוגע  זה  אין  אך  חמור,  דבר  זה  ואכן  הקב"ה,  על  להתלונן  רוצים  הם  הרי, שאם 
לתפילת משה. רק בשעה שהם רוצים להשפיע על אחרים שיהי' "וילינו עליו", אז אין 
תפילתו של משה יכולה לפעול עליהם. כל זמן שלא מתיצבים נגד משה רבנו, ולא 
נוגע באיזה מצב נמצא הלז, עד גם במדריגה הנחותה ביותר - אומרים שמשה רבנו 
רועה נאמן מוציא כל יהודי, ואילו אם הלז מתיצב כנגד משה רבנו - אז אין ביכולת 

משה רבנו לעזור לו.

מדוע מספרת לנו התורה זאת, סתם בגנותם של ישראל - אין בכך משום ענין כלל, 
שהרי אם "בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב", מכל שכן בגנותן של ישראל, אלא 

התורה מספרת לנו זאת כדי שתהי' מכאן הוראה לדורות:

בכל דור יש את המשה רבנו שבדור, והם נשיאי הדור שבכל דור, ה"אתפשטותא 
דמשה בכל דרא ודרא", חכמי הדור, התנאים והאמוראים וכו', עד לדורות האחרונים, 
עד לדורנו אנו, הנשיא, כ"ק מו"ח שהוא נשיא דורנו, עד שבשעה שבא מישהו ורוצה 
לפתות את מושפעיו שלא ללמוד חסידות ולקרר אותם מכך בטענה שחסידות היא ענין 
נעלה ביותר וכיצד יש להם שייכות לכך, ועל דרך זה כיצד יכולים להיות מקושר לנשיא 
בשעה שהוא נעלה מהם, כיצד יכולים להיכנס אליו, כיצד יכולים להגיש לו פתקא 
וכו' - הרי אומרים שכל זה הם טענתם של המרגלים ש"וילינו עליו", וכשמתיצבים נגד 
משה רבנו - אין הוא יכול להתפלל עבורם, המושפעים אינם אשמים, כי אם מוריהם 

שהביאו אותם לכך!

ולאידך גיסא: בשעה שאדם מתקשר למשה רבנו שבדור, לא נוגע אז מצבו, משה 
רבנו מוציא את כל אחד ממצבו ומעמיד אותו בדרגא של "שתויי יין", ועד שהוא מביא 

ומכניס אותו לארץ ישראל, עד לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.
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פרק ראשון

הכנות לכניסה ליחידות

ההכנה - עשיית "כלי" ליחידות
מה שכתב מהו ענין ההכנה ל"יחידות" הראשונה, הנה לאו בפירוש איתמר, אבל 
לפי עניות דעתי ברור, שמובן אחרי ביאור ענין ה"יחידות". וביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר 
שליט"א שכולל ג' סעיפים: בירור מצבו של הנכנס, קביעות אופן עבודתו, התקשרות 
במסירה ונתינה, עיי"ש. והנה כל זה צריך להיות לא מן השפה ולחוץ כי אם באמת 
לאמיתו, צריך שיהי' כלי מוכשר לקבל כהנ"ל וכלי ראוי )פררדינט( לקבל כהנ"ל, כל 
כמה שתגדל המדריגה שאלי' הגיע בכוחות עצמו יגדל גם כן מה שמקבל ב"יחידות" 
)ואפשר גם מה שנותנים לו ב"יחידות". כי נראה אשר מלבד מקרים בודדים שנתנו 
ב"יחידות" שלא בערך לכלי הנכנס לגמרי, ולדוגמא אפ"ל ריח"ז ליפעלער, הנה ע"ד 
הרגיל ניתן שלא בערך של מקבל זה. וע"ד חילוק מקיף דלבוש ובית(. וכמה מן הקושי 
לבעל שכל לפעול בעצמו שהוא מוסר ונותן את עצמו שלא על פי שכל. כי אין טעם 
למסירות נפש בשכל להוראות פ', או לבעל רצון תקיף לבא למדריגת בטל רצונך ולא 

רק עשה רצונך כו', וכל הגדול גדול בזה, יותר קשה עליו ההכנה.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"ב ע' שיד-שטו(

הכרחיות ההכנה
עצמי  את  שהכנתי   - מפאריטש  הלל  ר'  החסיד  אמר   - החודשים  ארבעת  במשך 
להיכנס אל כ"ק אדמו"ר ]האמצעי[ ל"יחידות", פעלתי על גופי שיהי' בדרגא של טוב, 

ולא רק בדרגא של צדק - שיהי' טוב ולא רק צודק.

. . אחד האברכים מה"יושבים" - משה דוד מאבצוהע - התרגש מאד מדיבוריו של 
ר' הלל ובכה בכי רב בטענו עתה אני יודע מדוע לא הועילו לי שתי הפעמים "יחידות" 
שהייתי אצל כ"ק אדמו"ר, שכן כדי להיכנס ל"יחידות" צריכים להכנה בעבודה בפועל, 

ובלעדי זאת - ה"יחידות" איננה מועילה.

)לקוטי דיבורים חלק ג ע' 0104 (
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המשפיע - מורה הדרך ליחידות
אצל המשפיע לוקחים דרך הכנה לקראת הליכה אל הרבי ל"יחידות".

)לקוטי דיבורים חלק ג ע' 805 (

ששה חדשים בשמן המור
החסיד ר' אייזיק מהומיל, לפני שנכנס ל"יחידות" אל רבנו הזקן, הכין את עצמו 

לכך במשך שנתיים ימים.

בלכתו אל רבנו הזקן, עבר דרך העיירה קאזאן שליד פולוצק ונכנס שם אל החסיד 
ר' שאול קאזאנער ור' שאול סיפר לו מה ששמע מפי החסידים הראשונים שבויטבסק, 

כשיסד רבנו הזקן את דרך חסידות חב"ד, אמר תורה חב"דית-חסידית:

- ששה חדשים בשמן המור וששה חדשים בבשמים. ששה חדשים בשמן המור - 
ההתבוננות המביאה למרירות אמיתית, וששה חדשים בבשמים - הטוב-טעם בהשגת 

אלקות, שזה צריך להיות הכנה ל"יחידות".

מששמע החסיד ר' אייזיק כך, שהה שנה נוספת עד שהלך ל"יחידות" אל הרבי.

)ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 58 (

שלוש שנים של הכנה
במקום אחר מסופר:

שלש שנים הכין החסיד ר' משה ווילנקר את עצמו להיכנס ל"יחידות" אל רבנו הזקן, 
ואחר כך נשאר עוד שבע שנים בליאזנא כדי להביא את תוכן ה"יחידות" בעבודה בפועל.

)"היום יום" יח תמוז(

תיאור סדר הכנה לפני יחידות
בלילה, אור ליום הכניסה ל"יחידות" הי' החסיד קורא קריאת שמע שעל המטה מתוך 
חשבון הנפש, קם לערוך תיקון חצות, את חורבן המקדש וגלות השני' - מרגיש האדם 
ממנו עצמו, איך שהמקדש העצמי, שעליו נאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", בית 
מקדש זה חרב ושומם, הקב"ה נתן לו נפש אלקית - ונפש זו נמצא אצלו בגלות. ומתוך 
מחשבות אלו הוא אומר סדר תיקון חצות במרירות אמיתית, בוכה ומיילל במרירות 
פנימית מעומק עמקות הלב. אחר כך לומד תורה, מטהר עצמו במקוה, לומד שיעור 
לפני  בתחנונים  ומתחנן  הלב  ועם  הראש  עם  התפלה, מתפלל  לפני  בחסידות  קבוע 

השי"ת שיעזור לו לחזור בתשובה, צם באותו יום ועוסק בתורה.

יום התנהגות כזו - הוא יום הראוי לכניסה ל"יחידות" אצל הרבי, ואז ישנה תקוה 
שה"יחידות" תועיל.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' קסה(
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הכנה כללית ופרטית
צריכה  יודעים,  הרי  "יחידות"  היא  מה 
הפרטית  וההכנה  הכללית  ההכנה  להיות 

לפני ה"יחידות".

)ספר השיחות תש"ד ע' 143 (

שני תנאים: אמונה ומסירות
מדברי החסיד ר' יעקב מסמילאן:

זקנים,  מפני  זקנים  הוא,  מקובל  דבר 
כלומר שהמתברך  שכדי שברכה תתקיים, 
לשני  המתברך  צריך  לברכה,  יזכה  אכן 
בברכתו  להאמין  המתברך  על  א(  תנאים: 
כל  בלי  פשוטה  באמונה  המברך  של 
מסור  להיות  המתברך  על  ב(  מחשבות. 
עבודת  בעניני  המברך  של  רצונו  לקיים 

השי"ת, בעבודה ובהנהגות טובות.

)לקוטי דיבורים ח"ב ע' רנג(

החלטות טובות
השלב הראשון של הכניסה אל הרבי ב"יחידות" הוא בקבלת החלטה טובה בהגדרה 
בהידור מצוה. והמדובר הוא לא בענינים של סור מרע ועשה טוב בפועל ממש - על כך 
אין מה לדבר כלל שצריך להיות בסדר גמור, אלא אף דיבור לא טוב יש לשרש לגמרי. 

יש להשריש ידידות, אהבה וחיבה יתירה לכל אדם על כל צעד ושעל.

הגדול  הקירוב  על  פעם  סיפר   - הזקן  רבנו  מחסידי   - ווילנקר  משה  ר'  החסיד 
וההדרכה המיוחדת שחסידים קירבוהו והדריכוהו כשבא בפעם הראשונה לליאזנא אל 
רבנו הזקן. במשך חמשה חדשים שמע ולמד, עד שהרגיש שמותר לו ושיכול הוא כבר 

להיכנס אל הרבי ל"יחידות".

כל מלה ששמעו מפיו של חסיד - למדו ולמדו, קלטו בלב ובמוח וכשהיו מסתכלים 
על הרבי הי' זה בבחינת גילוי שכינה, וכששמעו תורה מהרבי היו חוזרים עלי' ארבעים-
משתוקקים  החסידים  היו  הרבי,  אצל  ב"יחידות"  להיות  זכה  וכשאחד  פעם,  חמשים 

תשוקה גדולה לדעת מה אמר לו הרבי.

)לקוטי דיבורים ח"ד מתורגם ע' 4188 (

שאלה של פקוח נפש...
"צאתכם  התוועדות  בעת 
אדמו"ר  כ"ק  של  לשלום" 
שליט"א מפאריז בכ' סיון תש"ז 
עורר במהלך ההתוועדות אודות 
החובה לנסוע לרבי, אף שהדבר 
הן מבחינה  ביותר,  מופרך  היה 
הקושי  מפני  והן  כלכלית 
הדרושים,  הנירות  שבהשגת 
אדמו"ר  כ"ק  חזר  ואעפ"כ 
ודרש זאת. בין השאר  שליט"א 
הרבי  את  שראה  "מי  אמר: 
כמובן שצריך לנסוע לרבי, אך 
מי שלא ראה את הרבי הרי זה 

שאלה של פקוח נפש".
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החלטה לאתכפיא כהכנה 
חדר  שלפני  החדר  שאת   - נ"ע  מוהריי"צ  הרבי  מספר  החסידים  מזקני  שמעתי 
ה"יחידות" היו קוראים בשם גן עדן התחתון, ואת חדר ה"יחידות" בשם גן עדן העליון. 

כששאלו על מישהו היכן הוא נמצא, היו עונים: הוא נמצא בגן עדן התחתון.

לפני שחסיד נכנס ל"יחידות", הי' מחליט שלא ירצה עוד למה שהוא מתאווה, ואין 
צריך לומר בתאוות אסורות, כי מה שאסור - הרי אסור, אלא הכוונה שלא לרצות בכלל 

בכל מה שלבו חומד אפילו בדברים המותרים.

)משיחת פורים תרפ"ח(

לא לעשות מה שמשתוקקים
מרגלא בפומי' של החסידים הישנים שקבלו מהראשונים: על מפתן בית המדרש של 
רבנו עזבנו את המדות הטבעיות, ומזוזות גן עדן התחתון פעלו תשוקה לאהבה ויראה.

החסידים הזקנים - אומר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק - לפני שנכנסו ל"יחידות" פעלו 
בעצמם, שמה שמשתוקקים להם - לא יעשו.

על האבנים האלו נולדה עדת החסידים.

)התמים חוברת ב ע' 165 (

לא לרצות בדבר גשמי טעים
אמר החסיד ר' שמואל מונקעס:

- כשהלכתי בפעם הראשונה ל"יחידות" אל רבנו הזקן, קבלתי על עצמי הסכמה 
בלב שלא לרצות בדבר גשמי טעים.

)ספר השיחות תש"ג ע' 260 (
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פרק שני

היחידות

תוכנה הפנימי של "יחידות"
עיקר נסיעתם - של חסידים - אל הרבי, הי' לשמוע חסידות, לחזור על המאמר 
הרוחני  מצבו  על  וחשבון  דין  למסור  אתו,  הנעשה  על  להתדבר  ב"יחידות",  ולהיות 

בעבר, ולשאול על סדר עבודה ולבקש על להבא.

)לקוטי דיבורים ח"ב ע' 442 (

שלשה פירושים ב"יחידות"
במענה על מכתבו בהשתדלות עבור תלמידי "תומכי תמימים" יצ"ו החפצים להכנס 
אלי ב"יחידות" ואיני מקבלם וכותב אשר נפל רוחם בקרבם וגם בעצם הענין נוגע 

להם.

עיקר ענין ה"יחידות" הוא התוכן הפנימי ולא הכניסה בלבד, ותוכן הפנימי - לדאבון 
לב - חסר אצלם, אם לסיבת חסרון התענינות של המדריכים או לסיבת העדר מסירה 
ונתינה מצד המקבלים או אולי הא והא גורם, בין כך ובין כך חסרה ההדרכה הפנימית 

דחסידות חב"ד.

גדולי זקני החסידים בדור הראשון - חסידי הוד כ"ק אבינו הראשון רבנו הזקן - היו 
אומרים אשר תיבת "יחידות" פירושה ברור, קבוע ומאוחד.

שלשה פירושים אלה בתיבת "יחידות" מקורם בדברי רבותינו ז"ל:

א( "יחידות" פירושה ברור. "וידעו ביחוד ששם הארון נגנז". פירשו ביחוד - בבירור.

ב( "יחידות" פירושה קבוע. "אני שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה".

ג( "יחידות" - איחוד. "אפילו בשעה שאנו תשים אנו מקווים לישועתו של הקב"ה 
ומיחדים בכל יום פעמיים".

זאת אומרת, כי ענין ה"יחידות" הוא לברר את מצבו, להבהיר את מעמדו ומצבו 
הלא  וההרגלים  המדות  ולדחות  להרחיק  מרע,  בסור  בעבודתו  אופן  ולקבוע  הרוחני 
טובים ולקרב את המדות הטובות, לשקוד בלימוד ועבודה ולהתקשר בהתאחדות גמורה 

ולמסור עצמו בכל רצונותיו.

זהו התוכן הפנימי של "יחידות" שיש בזה כמה אופנים: הרצאה פרטית בסדר אופן 



122 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

הלימוד והעבודה שבלב, או סיפור נגעי הלב ותיקונו או בקשת ברכה על הקבלה בלב 
והחלטות טובות בסור מרע ועשה טוב.

אבל החדשים אשר מקרוב באו הנה עוד טרם נפתחו עיניהם להבין משהו, כבר הם 
מואסים במשמעת, עומדים ברשות עצמם ומדריכים עצמם באשר יבחרו.

ודעת לנבון נקל אשר מבלי מורים ומדריכים ובלי חבר ורע המה הולכים ותועים, 
מחליפים עיקר בטפל וטפל בעיקר ואור וחושך משמשים בערבוביא, חולמים חלומות 
בהקיץ ומלאים הזיות, ועל פי הרוב אין להם תוך פנימי לא בהשכלה ולא בעבודה 

שבלב, וכל ענינם הוא רק ליפות את החיצוניות.

כל הנהגתם היא בלי שימת לב והתענינות, שמועה קלטו מן האויר ואינם יודעים 
מה שמעו אשר צריכים להתאונן על מחשבות זרות, ועל העדר הרגש טוב טעם בעבודה 

שבלב וכדומה, ובאים ומתאוננים.

הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ענה פעם אחת למתאונן 
כזה לאמר למה אתה תובע ממני, הוי תובע מעצמך, שעבד את מוחך ומלאהו בדברי 
תורה ולא יהי' בו מקום למחשבות זרות, שבור רצונותיך ותרגיש טוב טעם בעבודה 

שבלב.

מה אתה תובע ממני, תבע מעצמך, עמול ומלא את ראשך בתורה ולא יכנסו מחשבות 
זרות בך, שבור את רצונותיך ויהי' לך טוב טעם בעבודה שבלב.

החסיד ר' מרדכי מהורודוק נ"ע אמר פעם אחת לחסיד ר' שמואל דוב מבוריסוב 
הצעירים  חבורת   - כשבאנו  הזקן  רבנו  מכ"ק  אנחנו  הראשון ששמענו  הפתגם  נ"ע: 

- לליאזנא, - הי' - 

מה שאסור - אסור, ומה שמותר - לא צריך.

ובפתגם הזה עבדנו כשלש וארבע שנים עד שהבאנו את זה בכל עניני החיים, שמה 
שמותר לא צריכים, ורק אז הלכנו ל"יחידות" לכ"ק אדמו"ר לשאול דרך בעבודה.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' עג(

יחידות - בירור
 - הנ"ל  דוב  ר' שמואל  רשומה אצלי אימרה ששמעתי מאבי בשוחחו עם החסיד 

בבואו מיאלטה בשנת תרמ"ז: ניגון, חסידות ו"יחידות" הם מחשבה, דיבור ומעשה.

פירוש האימרה הוא:

דובר שבהתקשרות והתאחדות רבי וחסיד ישנן כמה דרגות.

ענין ה"יחידות", שחסיד נכנס אל הרבי, יש בו שני ענינים: "יחידות" מלשון יחוד, 
כלשון המשנה "אמור מה שאמרת לי ביחוד". "יחידות" הוא גם בירור, כלשון המשנה 
"יחידות"  - בבירור, כלומר  ופירש הרע"ב ביחוד  נגנז"  "וידעו ביחוד כי שם הארון 
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ורבי,  חסיד  של  התאחדותם  רק  איננה 
החסיד  של  מהתקשרותו  תוצאה  שהיא 
לחסיד,  הרבי  של  העצמית  ואהבתו  לרבו 

אלא "יחידות" היא גם - בירור, בהירות.

תוכן הנושא של "יחידות" הוא, התאחדות 
ברורה  ידיעה  לידי  החסיד  את  המביאה 
ובהירה מה עליו לעשות. כי, כשניגש אדם 
לעבודת ה' ועושה חשון נפשו מה מתרחש 
אצלו - נוצרת בלבו תחושה לא טובה והוא 
בא לידי בלבול, אין הוא יודע מה לעשות 
בראשונה, ובמה להתחיל את התיקון באופן 

שיהיה בסדר ובתועלת.

את הבהירות - מוצא החסיד ב"יחידות". 
לרבי  כשמספר  הרבי,  עם  ייחודו  ידי  על 
אומר  והפנימי,  הרוחני  ומצבו  מעמדו  את 
לו הרבי איך ובמה עליו להתחיל בעבודת 

התיקון.

מלאכה,  של  ענין  רק  איננו   - מעשה 
כלומר  וציור,  כתיבה  או  כלי  כעשיית 

הדברים הנודעים מכוח התנועה, אלא מעשה הוא התואר של הפועל, התוצאה הנובעת 
מכל כוח המשמש לו מקור, אם מהמוחין - חכמה, בינה ודעת, אם מהמדות - אהבה 
נקראים  ודיבור  מחשבה  גם   - והשמיעה  הראיה  מהכוחות  אם  וגבורה,  חסד  ויראה, 

מעשה.

זה פירוש האימרה: "ניגון, חסידות ו"יחידות" הם מחשבה, דיבור ומעשה". על ידי 
קיום ה"יחידות", כשחסיד מקיים כל מה שהרבי אמר לו, התקשרותו אל הרבי היא עד 
לדרגא האחרונה שבמעשה. - הענין דורש הסבר עמוק, וכשהשי"ת יעזור נשוחח בזה 
- על ידי חזרת דברי החסידות של הרבי נעשה ייחוד של דיבור ועל ידי ניגון - ייחוד 

של מחשבה.

)לקוטי דיבורים ח"א  מתורגם עמ' 153 ( 

שיח "יחידות"
ענין ה"יחידות" הוא, שיחידה שבנפש אחת שואלת ומתדברת עם יחידה שבנפש 

שני'.

)משיחת שמחת-תורה תשכ"ב(

לנסוע לרבי במטוס?!
וינברג:  יוסף  ר'  הרה"ת  מספר 
כ"ק  של  נשיאותו  בתקופת 
פעם  נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר 
ולא  בטוב,  שלא  זוגתי  חשה 
לרבי.  ליו"ט  להגיע  הצלחתי 
מטוס  על  עליתי  המועד  בחול 
ל-770  בהגיעי  לרבי.  ונסעתי 
ניגש אלי חדב"נ הרמ"ש )=כ"ק 
המשיח(  מלך  שליט"א  אדמו"ר 
באותה  בשמחה.  וקיבלני 
היו   – לרבי  לי:  אמר  הזדמנות 
רגלי.  ללכת  נוהגים  חסידים 
בעגלה  נסעו   – ברירה  בלית 
אולם  ברכבת.  היותר  ולכל 
לא  עוד  כזה  חידוש  במטוס?! 

היה מעולם...  
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בירור הטוב והרע
ענין התפילה הוא כענין ה"יחידות".

"יחידות" היינו בירור הדבר, על דרך מאמר רז"ל וידעו ביחוד ששם הארון נגנז, 
אומר רש"י ביחוד - בבירור. בעבודת התפלה מתברר ה"אני" הטוב וה"אני" הרע של 

האדם.

)ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 146 (

"מליחה"
ידי  על  היא  האסורים  הדמים  הוצאת  מליחה.  ידי  על  היא  לאכילה  הכשרת בשר 

שלשת הדברים: שרי', מליחה, והדחה.

ובעבודת האדם, הם:

שרי' - לשרות בדברי הרב;

מליחה - ענין ה"יחידות";

הדחה - ענין הניגון;

כשאדם משרה את עצמו בדברי הרב עד שהוא מתעורר ללכת ל"יחידות", ועושה 
זאת מתוך ניגון חסידי, אז נהי' גופו כשר, שהבשר הגשמי נהי' כלי לגילוי הנשמה.

)ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 157 (

עצה באופני תיקון
. . . כתיב "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב", דהנה בכל נשמה ונשמה בירידתה 
דיציאת  לפעלו",  אדם  "יצא  וזהו  ופרטית,  כללית  ]שליחות[  מלאכות  לה  יש  למטה 
בואה  עד  לדרגא  מדרגא  וירידתה  הנשמות  באוצר  רום  בשמי  מעמידתה  הנשמה 
להתלבש בגוף ונפש הטבעית והבהמית הוא בשביל "אדם לפעלו" בשליחות הכללית 

להגביר הצורה על החומר, להאיר את העולם באור תורה ונר מצוה.

פרטית  עבודה  לה  יש  ונשמה  נשמה  דכל  הפרטית,  השליחות  שהיא  "ולעבודתו" 
במוחין ובמדות כפי טיבה וענינה, דכמו דידע איניש בנפשי', וכתיב "מאויבי תחכמני", 
מזה שהאדם מרגיש בעצמו ההטיות הרעות שלו במדותיו הטבעיות, הנה מזה מתחכם 
התורה  בקיום  השי"ת  בעבודת  כוחותיו  ושעבוד  מדותיו  תיקון  לכלכל  איך  ויודע 

והמצוות.

ועל זה הי' רוב עניני היחידות, אשר תחלה הי' מעמיק דעת לדעת בעצמו מצבו 
הרוחני בכל פרטי מחסורו, ואחר כך היו נכנסים ב"יחידות" לגלות כל עומק פנימיות 

לבבם ומכאובם בחסרונות הרוחניים ולשאול בעצה באופני התיקון.

זהו "ולעבודתו עדי ערב", דכתיב "הלא צבא לאנוש עלי ארץ וכימי שכיר ימי", 
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זמן  יש  בעוד  ערב",  "עדי  לעשות  צריכים  הפרטית  השליחות  הנה  רש"י  ובפירוש 
לעשות, כמו שכתוב "היום לעשותם".

ובעומק הענין ביאור הכתוב: "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב", דקאי על כללות 
ענין העלי' שנעשה על ידי ירידת הנשמה למטה ליצא אדם, דבעלות הנשמה מהיותה 
למטה מלובשת בגוף, "לפעלו" היא עוסקת בעולם הבא באופן התעסקותה בעולם הזה, 
ואם הי' קובע עתים לתורה, גם שם מכניסים אותו באהלי תורה. "ולעבודתו" - אם 
עסק בעבודתו כראוי, הנה עלייתו "עדי ערב", שעולה בעילוי אחר עילוי עד הנועם 

והעריבות דעצמות אין סוף ברוך הוא.

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג ע' תלא-תלב(

"יחידות" נוגעת לנפשות ממש
בתחילת נסיעתו ]של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בשנת תר"ג[, בהיותו בשקלוב, 
אמר לו בנו דודי-זקני הרה"ק מהרי"נ, שהרבה מאברכי החסידים מתביישים להיכנס 

ל"יחידות".

כשמוע כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר "צמח צדק" דבר זה, בכה בכי' גדולה, ואמר:

- מה פירוש מתביישים, בדבר הנוגע לנפשות ממש - מתביישים?!

)לקוטי דיבורים חלק א ע' 88 (

ברי' חדשה
החסיד ר' יעקב שמשון סיפר:

אביו ר' זלמן יצחק, הכין אותו במשך חצי שנה לפני חתונתו, כדי להיכנס אל הרבי 
ב"יחידות" )הי' זה בשנת תקפ"ה אצל הרבי האמצעי(. 

להיכנס  נכדו  את  הכין  שבנו  בהכנה  הסתפק  לא  דובער  נחום  ר'  החסיד  סבו, 
ל"יחידות" ובמשך חדשיים הסביר לו מה משמעות הכניסה אל הרבי ב"יחידות".

אצלנו חסידים - סיפר הסבא ר' נחום דובער לנכדו ר' יעקב שמשון - הי' ביתו של 
הרבי - היכל המקדש, וחדרו של הרבי - לפני ולפנים. כשישבנו בהיותינו אברכים אצל 
הרבי בליאזנא היתה לנו הדרת כבוד פנימית כלפי האדמה עלי' הוקם ביתו של הרבי 
ומכל שכן כלפי גן עדן התחתון, אחרי הכנה גדולה וחשבון נפש מעמיק ואחרי טבילה 
וטהרה במקוה - היינו מרשים לעצמנו לנשק מזמן לזמן את העמוד עליו התפלל הרבי.

לוא ראית - המשיך ר' נחום דובער לספר לנכדו ר' יעקב שמשון - באיזו יראת 
ניגש הגאון החסיד הישיש בן התשעים ר' ירוחם משה  הרוממות וחיבת הקודש הי' 
משפיטובקה, אל עמודו של הרבי לנשק את המקום עליו היו מונחות ידי הרבי בשעת 

תפלתו - היית מבין מה זה מקום קדוש שעליו שורה השכינה.
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קבלנו מזקני החסידים, של"יחידות" צריכים ללכת רק אחרי הכנה טובה, והכנה זו 
נמשכת זמן. היו אברכים שהכנתם להיכנס ל"יחידות" ארכה שלש שנים ויותר.

היו אברכים שב"יחידות" הראשונה שלהם - אחרי הכנה טובה - הנה בעמדם על 
סף גן עדן העליון, לפני שנכנסו אל הרבי - הונח אצלם הטוב-טעם של השגה אלקית. 
ההרגש הטבעי נזכך וראיית פני קדש הקדשים של הרבי - פתח צינור מהנשמה אל 
צריכים  שהיו  והרוח  הנפש  את  איפוא  הטליא  "יחידות"  בשעת  הרבי  והנפש.  הרוח 

תיקון הרבי החי' אותם באור הנשמה.

מ"יחידות" אצל הרבי היו יוצאים ברי' חדשה עם נפש אלקית בריאה, יצר טוב שמח 
ומעודד, נפש טבעית מפורקת ויצר הרע מעוך.

)ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 62-16 (

הרגשת אחדות הוי'
ראשוני חסידי רבנו הזקן אמרו:

כשהיו עוברים על הסף של חדר ה"יחידות", היו שוכחים עניני ההשגה וענין ה"אני" 
דרכיך  "בכל  הענין של  נרגש בהם  הי'  יוצאים מה"יחידות"  וכשהיו  העולם-הזה  של 

דעהו" ואצל גדולי ההשגה הי' נרגש הענין של בלתי לה' לבדו.

)ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 58 (

הלבשה והפשטה
לכל רבי מהוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים הי' סדר מיוחד בענין ה"יחידות".

הסבא - הוד כ"ק אדמו"ר מוהר"ש - אומר שעיקר הקושי ב"יחידות" הוא, ההלבשה 
רוח  לרבי  שיהי'  ההכרח  מן  ה"יחידות"  שלענין  כך  על  נוסף  התמידית.  וההפשטה 

הקודש הלא-ידוע לכל הפחות.

שכן, השראת רוח הקודש מתבטאת בשני אופנים:

א( השראת רוח הקודש שיודיעים ומרגישים שזה רוח הקודש, והרבה דרגות בזה. 
ברם, בכל הדרגות יודעים ומרגישים שזה רוח הקודש.

ב( השראת רוח הקודש שלא ידוע ולא מורגש שהוא רוח הקודש - "רוח הקודש 
לא ידוע".

ולכל הפחות רוח הקודש הזה הלא ידוע, מן ההכרח שיהי' לרבי, כדי שיוכל לענות 
לנכנסים ל"יחידות".

הזולת  בעניני  עצמו  את  להלביש  הרצופה  וההפשטה  ההלבשה  כך,  על  נוסף 
ולהפשיטם - היא יגיעת נפש.

הסדר של הסבא - כ"ק אדמו"ר מוהר"ש - ב"יחידות" הי' שונה מסדרו של אב-
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- כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" - בעת קריאת הפתק שהגיש לו החסיד בשעת  הסבא 
"יחידות", הי' עונה מיד ונותן לו עצה או ברכה בלווית מספר מלים בסדר העבודה 

ובתיקון המדות.

לכל אחד מהחסידים, אף לפשוט ביותר, היתה לו לסבא, אימרה מיוחדת לומר לו 
ב"יחידות", ואימרה זו היתה אצל החסיד עמוד האש למשך כל ימי חייו.

)לקוטי דיבורים חלק ג ע' 900 (

אני אוהב יותר את זה שמדבר
ואומרים  אלו שכותבים  אודות  הרבי עם אחד מאנ"ש  היחידויות כשדיבר  באחת 
לרבי את הכל, ואלו ששותקים התבטא הרבי: ישנם שני סוגי שוטים: אחד שמדבר, 

ואחד ששותק, אך אני אוהב יותר את זה שמדבר.

)בית משיח גליון 251 (

להביא ההחלטה מהכח אל הפועל
ביומני, ברשימת יום ג' י"ח מנחם אב תרנ"ט, רשום באריכות מה שהואיל הוד כ"ק 
המענות  ואופן  בסדר  ענינים  כמה  לי  לבאר  זי"ע  נב"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק  אאמו"ר 
ב"יחידות" של הוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהיו עונים 
בסגנונים שונים ובכמה נוסחי ברכות שהיו מברכים בשעת "יחידות" ויבאר את פירוש 

נוסח הברכה "להביא ההחלטה מהכוח אל הפועל טוב באמת".

טובות,  דמדות  בהנהגה  בפועל  העבודה  בשביל  הוא  החסידות  לימוד  ענין  עיקר 
החבויות  הרעות  במדות  היטב  היטב  להתבונן  העצמית,  ובגסות  בנחיתות  להרגיש 

והמושרשות בו המכוסות בכיסוי של אהבה ואונאת עצמו.

בסמי הרפואה למחלות גשמיות ר"ל, ישנם תנאים מסויימים, מתי ואיך יש לקחת 
את סמי המרפא, אם בבוקר על קיבה ריקה, או אחרי האוכל, אך לכל לראש צריכה 
להיות הידיעה שהוא חולה וזקוק לרפואות וצריכה להיות האמונה שהרפואות תרפאנה 
את המחלה וצריכים לרצות ולקחת את סמי המרפא בזמן ובאופן כפי ציווי הרופא ואז 

פועלות הרפואות ומבריאים.

הוא לדעת  רוחני. הדבר הראשון  בחולי  גם  כך הדבר  גשמי  בחולי  כשם שהדבר 
שהוא חולה וזקוק לרפואה. ויש לדעת בפרוטרוט מה היא המחלה, ולתת אימון ברופא 
שהוא יודע מה היא המחלה וגם יודע באילו רפואות המחלה מתרפאת, והחולה עושה 

כל אשר מורה לו הרופא ובדיקנות - אז פועלים סמי המרפא ומבריאים.

והרופא  הרופא  אל  הולכים  שהם  למרות  הרי  בחולי,  שנופלים  כאלה  אבל  ישנם 
אומר להם מה היא מחלתם, סיבת המחלה והסכנה הכרוכה בה - והם מצטערים ממצב 
והרחמנות  והמר  הרע  מצבם  על  ומתאוננים  נפשם  במר  בוכים  בריאותם,  חלישות 
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הגדולה שעל בני ביתם - כל הענינים האלה מעמיקים ומגדילים את הצער, אך תועלת 
לרפא את החולאת אין זה מביא.

וזיכוך המדות  בבירור  הוא העבודה  העיקר  יובן בעבודה, אשר  הזה  וככל המשל 
ולהיות הרגש בעבודה, אשר לכל לראש צריכים לדעת אשר עיקר כל ענין החסידות 
הוא העבודה לעשות עם עצמו ובתוך עצמו, והוא שלימוד ידיעת והבנה של חסידות 
טוב.  הלא  העצמי  ומצבו  הפנימי ממעמדו  ההרגש  בתוכו  לעורר  כדי  להיות  צריכים 
הידיעה בלא טוב של מעמדו ומצב פועלת שברון פנימי חזק ופורצות ממנו דמעות 

מרות פנימיות על מחלותיו השונות - דבר המשמש הקדמה לתפלה.

אחרי הקדמה כזו עוזר השי"ת ומתפללים והתפלה פועלת בעבודה של כל היום, 
בכל אחד לפי מהותו. זהו משמעות הברכה "להביא ההחלטה מהכוח אל הפועל טוב 

באמת".

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ט ע' קצד-קצה(

ניגון ומחול ה"יחידות"
באחת מרשימותיו כותב הרבי מהוריי"צ נ"ע:

ניגון ה"יחידות" הוא בן חמש בבות. שתי הבבות הראשונות בקול מתוק ממושך, 
מעוררות התבוננות והתעמקות ובבא שלישית ורביעית מביעות תודה ותקוה בקול רך 
ובטוח והבבא החמישית מביעה אומץ הרוח בקול עליז ומתרגש, המעורר תנועת רגל 

והגבהת הידים לפי רקיעת הרגלים כפי תנועות הניגון.

)ספר התולדות אדמו"ר הזקן חלק ב ע' 595 (

ריקוד יקר וחביב
הזמן הקבוע לקבלת חסידים ל"יחידות" הי' בקיץ כארבע חמש שעות לפני תפלת 
 - תרי"ג-תרי"ד  שנת  שעד  וידוע  ערבית.  תפלת  אחרי  זה  בערך  ובחורף  ערבית, 
שהתחילו אז המלשינות הגדולה מצד המשכילים - הי' נוהג המנהג הקדום של "מחול 
היחידות", אשר כל חסיד וחסיד שזכה להתקבל ב"יחידות" הנה בצאתו את פני הקודש 
היתה  ועבודתם  לכל החסידים  וחביב מאד  יקר  הי'  זה  וריקוד  בריקוד,  הי' משתתף 
לעמוד בעיגול סביב המרקדים - שהיו רק אלה שנכנסו ל"יחידות" - לנגן ולהכות כף 

אל כף לפי טעם הניגון.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ח ע' תק(

הניגון של הרבי שאחרי "יחידות"
כמה פעמים זכיתי לשמוע בלשון זו:

אחרי "יחידות" אצל אבי - הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש - הרי ביציאתי מחדר 
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מסויים  זמן  מתעכב  הייתי  ה"יחידות" 
בחדר החיצון לשמוע את הניגון שאבי 

הי' מנגן בהלכו בחדרו.

)ספר המאמרים תש"י ע' 166 (

סיפור ב"יחידות"
נכנס  הי'  הרה"ק  אאמו"ר  כשכ"ק 
אאזמו"ר  כ"ק   - הסבא  אל  ל"יחידות" 
הרה"ק מוהר"ש - הנה אחרי ה"יחידות" 
שייכות  לו  שהי'  סיפור  לו  מספר  הי' 
הבא  לפתן  דרך  על  ה"יחידות",  לתוכן 

אחרי הסעודה, אבל זה בתוך הסעודה.

)ספר המאמרים תש"י ע' 129 (

קבלת פדיונות
הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש אמר פעם להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק:

- העולם סובר שקבלת פדיונות הוא דבר קשה ושייך רק לרבי, ואילו האמת היא 
שזה שייך לכל יהודי על ידי אמירת שבח על הזולת, אלא שזה צריך להיות מתוך אמת.

)ספר השיחות תש"ד ע' 5(

מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
המשיח לאחר שהפסיקו היחידויות 

הפרטיות:

כהנ"ל  שאלותיו  על  ברור  עניתיו 
בהיחידות הכללית



130 • בא לראות" - תשרי עם הרבי

פרק שלישי

היחידות - נצחית

לצייר איך עמד ב"יחידות"
חסיד חכם צריך לצייר לעצמו לכל הפחות פעם אחת בשנה, איך עמד ב"יחידות" 
אצל הרבי. ישנן השגה, הבנה והשכלה, וזה נקרא "תפיסא", שהוא נתפס בענין, וישנן 
התקשרות ודביקות. התקשרות - היינו שדבר אחד מתקשר ומתאחד בדבר שני אבל 
ניכר שאלה הם שני דברים. דביקות - היינו ששני הדברים נהיים דבר אחד ממש ולא 

ניכר כלל שהם שני דברים נפרדים. וכך מצייר אדם לעצמו ענין הדביקות.

)ספר השיחות תש"ה ע' 5(

"יחידות" זהו ענין רוחני-נצחי
גשמי הנו הווה והנפסד ואילו רוחני הוא נצחי. ענין ה"יחידות" שהחסיד נכנס אל 

הרבי, זהו ענין רוחני-נצחי.

ברור הדבר, שחסיד שהי' אצל הרבי ב"יחידות" לפני עשרות בשנים, הרי לא רק 
שדברי הקודש וברכות הרבי הם באורם ובתוקפם כמו שהיו בעתם ממש, אלא עוד 
זאת, דברי הקודש הם החבל המקשר את החסיד אל הרבי. וכשחסיד מתעמק בזכרונו 
במחזה ה"יחידות" שהיתה לו אצל הרבי - זכרון זה מעורר למעלה שנשמתו הקדושה 
של הרבי בלי הבדל באיזה היכל הוא נמצא - שמה לב לעניניו של החסיד בהווה בדיוק 

כמו שהי' בעת שהחסיד הי' אצל הרבי בשעת ה"יחידות".

חסיד צריך שתהי' לו פינה עצמית מיוחדת, בה יוכל להתבודד בזכרונות ימי קדם. 
ייחודה של מחשבה היא שיכולה לעשות את העבר - להווה, ועל ידי העמקת המחשבה 

יכול האדם להשקיף בהשקפה נכונה על אירוע מהעבר הרחוק כעל מחזה חי בהווה.

"תומכי  בישיבת  בהיותו  שעברו,  בשנים  עליו  שעבר  ממה  בהווה  מחזה  זכרון 
ששמע  מה  ועובדים,  משכילים  חסידים  של  בסביבה  חי  בהם  האור  ימי  תמימים", 
מהמשפיעים וזקני החסידים ומה ששמע וראה אצל הרבי, איך שהי' ב"יחידות", מצב 
הרוח לפני ה"יחידות" ואחרי ה"יחידות" - כל אלה הם עבודה אמיתית, בית טבילה 
המטהר את האויר המעופש של ההווה ומדיח על כל פנים את הבוץ העבה שנתקבץ 

עליו ויש בזה משום מחאה מסויימת על חיי ההווה המביאה את האדם לשינוי דרכיו.

)ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 36-53 (
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כל מי שהי' בליובאוויטש . . צריך לצייר במוחו
בציונים  ביקר  ב"יחידות",  הי'  חסידות,  מאמר  שמע  בליובאוויטש,  שהי'  מי  כל 
בהתאם  במוחו,  לצייר  צריך   - הקדושים  רבותינו  אבותינו  כ"ק  הוד  של  הקדושים 

לזכרונו, את התמונה והמחזה הקדושים שראה ושחווה אז בהיותו בליובאוויטש.

)לקוטי דיבורים חלק א ע' 341 (

זכרון וציור זה בכוחו לעודד . . .
טוב  זכרון  מעלה  התמימים  מתלמידי  או  מאנ"ש  שהוא  מי  אשר  הבהירה  השעה 
כשעמד בהיכל הקדוש ב"יחידות", או שמע אחת התורות בתורת החסידות או אחת 
משיחות הקודש בשמחת תורה וי"ט כסלו ומצייר ברעיונו המחזה הקדוש כאשר הי' 
באחד הזמנים האמורים, בעיניו יראה את זיו פני קודש הקדשים מורו ורבו ובאזניו 
ישמע קודש אמרותיו או נועם והדרת קודש מנגינותיו - זכרון וציור זה בכוחו לעודד 

לחזק לאמץ לשמח ולעלץ בתקוה טובה לעתיד מזהיר בטוב הגשמי והרוחני.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ו ע' שצז(

ימי התבודדות וחשבון הנפש
שני ימים בשנה הם ימים טובים פרטיים - אמר החסיד ר' גרשון דובער מבוריסוב 
- יום עשרים וששה לחודש תשרי ויום העשרים וחמשה לחודש אלול. ביום העשרים 
וששה לחודש תשרי שנת תקצ"ה זכיתי להיכנס בפעם הראשונה להיכל קודש הוד כ"ק 
אדמו"ר יחד עם דודי ומורי החסיד ר' עזריאל יעקב מלמד, וכ"ק אדמו"ר ברכני בהנחת 
ידי קדשו על ראשי, וביום החמשה ועשרים לחודש אלול תר"ח זכיתי להיכנס להיכל 

כ"ק אדמו"ר ב"יחידות" בפעם הראשונה לימי חיי.

ושני ימים הללו - כ"ו תשרי וכ"ה אלול - הנני קובעם בכל שנה ושנה - בלי נדר 
- לימי התבודדות וחשבון הנפש, ימי תשובה בחרטה גמורה על העבר ובקבלה טובה 

על להבא.

ויאנח הר' גרשון דובער אנחה מקירות לבו אשר עשה עלי רושם אדיר.

)התמים חוברת ז ע' שמב(

גודל התרגשותו ברגשי קודש לרגלי זכרו הימים ההם
פעם אחת סיפר לי - החסיד ר' גרשון דובער - את ה"יחידות" הראשונה שלו אצל 

הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק בעל "צמח צדק" זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

תחילה תיאר לי את מראה פני כ"ק אאזמו"ר אז, את מושבו אצל שולחן ארוך ועליו 
וקטנים, כ"ק אאזמו"ר ישב על כסא, לבוש בגדי לבן  גדולים  מונחים הרבה ספרים 
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וכובע סייבל בראש קדשו ומצנפת לבנה מתחת לכובעו, ושני נרות דולקים על השולחן 
וספר הזוהר פתוח לפניו.

כשנכנסתי להיכל כ"ק - סיפר לי הר' גרשון דובער - פרץ זרם של דמעות מעיני 
ורגלי כאילו הושמו בסד מבלי יכולת להניעם, וכשאמר לי הגבאי ר' חיים דוב לגשת 
אל שולחן הקודש אשר כ"ק ישב לידו, עבר רעד בכל גופי וארכובותי דא לדא נקשן.

וכשניגשתי אל השולחן וכ"ק שאל אותי מה עשית במשך עשרת השנים מאז היותך 
פה עם דודך החסיד ר' עזריאל יעקב מלמד - נתתי קולי בבכי ואספר את הכל, לא 

כיחדתי גם חצי דבר.

ויספר לי' ר' גרשון דובער בפרטיות את אשר אמר לכ"ק אז ואת אשר השיבו כ"ק 
אאזמו"ר.

וכשהסתכלתי בפניו בשעת סיפורו, ראיתי את גודל התרגשותו ברגשי קודש לרגלי 
זכרו הימים ההם, רגשי קודש שמלאו את כל עולמו של החסיד המשכיל והעובד אלקים 

הזה.

)התמים חוברת ח ע' שצו-729 (

כשההווה מר, צריכים לחיות עם העבר
בזמנים אלה, כשההווה מר, צריכם לחיות עם העבר. שאל הרש"ל אם הפירוש הוא 
ללמוד מן העבר, וענה כ"ק אדמו"ר: זה ענין אחר, כאן הכוונה היא לחיות עם העבר, 

כל יהודי חסיד הרי הי' ב"יחידות".

פעם פרץ הרה"ח ר' דוד צבי מצ'רניגוב - רד"ץ - בצעקה: אוי, רבי! והתעלף.

לאחר מכן סיפר שהוא נזכר על "יחידות" שהיתה לו אצל הרבי ה"צמח צדק" בזמן 
הבר מצוה שלו, והרבי ה"צמח צדק" שם ידיו על ראשו וברכו, כן נזכר על עוד כמה 

"יחידות" שהיו לו אצל הרבי ה"צמח צדק", וכאשר נזכר בהן - חלש והתעלף.

)ספר השיחות תש"ב ע' 29 (

יזכיר את אחד הזמנים ההם ויזכה לרפואה 
האור  זמני  הנהו  זוכר  ובודאי  הרופאים,  הוראת  כפי  ברפואות  להתעסק  ...צריך 
להיכנס  זכה  אשר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד  המאור  בגילוי 
ל"יחידות", יזכיר את עצמו את אחד הזמנים ההם ויעמיק כוח זכרונו, הנה ודאי הדבר 

אשר בעזרתו יתברך יזכה לרפואה וטוב יהי' לו ולבני ביתו יחיו.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק י ע' רצב(

מעורר אותו מחזה זה מהתרדמה של שטות
ב"יחידות",  או  התוועדות  בשעת  בליובאוויטש  שהיו  התמימים  ותלמידי  חסידים 
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אוצרים בקרבם אוצרות בלתי מוגבלים. כל התוועדות, כל "יחידות", היא אוצר של כל 
מיני טוב גשמי ורוחני.

כל מי שרק ניחון בחוש וברגש ומצייר במוחו את המחזה איך שהוא הי' ב"יחידות", 
עובר במחשבתו במפורט על מה שסיפר ושאל אז, נזכר על התשובה ועל נוסח הברכה 

שקיבל - מעורר אותו מחזה זה מהתרדמה של שטות, ומתמלא בחיות מחודשת.

אין מלים להביע בהן כמה ניחומים ותקוות משרה זכרון כזה, זכרון כזה מקל את 
העתידה  החי'  בעבודה  לב  לאומץ  ומביא  החולין  בחיי  אור  מכניס  הגשמים,  החיים 

בחיים.

בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש הי' אחד המשפיעים, הרב החסיד ר' מיכאל 
נ"ע. זקני תלמידי התמימים שיחיו זוכרים מי הי' ר' מיכאל.

בהיותו אברך, חלה אצלו קשות - לא עלינו - אחד מילדיו. הרופאים אמרו שאין 
להם תרופה ושאין מה לעשות.

ר' מיכאל הלך אל חברת החסידים וסיפר על מצבו המר. החסידים חיזקו אותו שלא 
יפול ברוחו, השם יתברך בודאי ירחם, אלא שעליו ללכת מיד לליובאוויטש.

ר' מיכאל פרץ בבכי מר באמרו, בודאי הי' רוצה ללכת אל הרבי, אך הרי הרופאים 
אומרים, שזו שאלה של שעות, ובכן איפוא לשם מה ילך?

אחד מזקני החסידים התרעם עליו קשות באמרו: הגמרא אומרת במפורש "אל ימנע 
אדם עצמו מן הרחמים", ובודאי יפעלו מליצי היושר אצל השי"ת לחכות בהחלטה עד 

שהוא יבוא אל הרבי.

אחד מאברכי החסידים, בעל מלאכה חייט, וחברו של ר' מיכאל, הצטרף להליכתו 
של ר' מיכאל לליובאוויטש. בדרך הזדמן להם כמה פעמים נסיעות זולות, כך שלא 

הצטרכו ללכת כל הדרך רגלי.

בבואם לליובאוויטש, הצליח לו, לר' מיכאל, להתקבל מיד ב"יחידות".

כשנכנסתי אל הרבי - סיפר ר' מיכאל - ומסרתי את הפדיון נפש עבור הילד, עבר 
בי בשעה מעשה הרעיון, מי יודע מה נעשה עם הילד, הרופאים הרי אמרו שזו שאלה 

של שעות - ופרצתי בבכי מר.

הרבי קרא את הפתק, ואמר לי: אל תבכה, חשוב טוב ויהי' טוב, אל נא תזעק, עוד 
תהי' בברי-המצוה של הנכדים.

בכל שעה קשה - אומר ר' מיכאל - )ובביתו סבלו מצער גידול בנים(, הייתי מצייר 
לעצמי פניו הקדושות של הרבי ומלות ה"יחידות" האמורות - ונהי' לי טוב על הלב.

זה בגשמיות, ובמיוחד ברוחניות, מהווים כל הזכרונות הטובים, עמוד האור ועמוד 
האש, המאירים את המוח ומחממים את הלב.
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בכל דור ודור היתה התוועדות החסידים אחד מעמודי התווך בבנין החינוך והדרכת 
החסידים.

חוש הציור הוא אחד מחשובי כוחות וחושי הנפש, המביאים לענינים גדולים, הן 
בענין של השכלה והן בענין של עבודה, והוד כ"ק אבותינו רבותינו הקודשים הוקירו 

מאד את בעלי חוש הציור.

)לקוטי דיבורים חלק א ע' 318-361 (

בהתוועדות כ"א נעתק במחשבתו ורואה עצמו מסתכל בהדרת פני 
קדשו

בדבר סידור קידוש והתוועדות - הצדק אתו, צריכים לסדר את ההתוועדות של 
אנ"ש שי' כנהוג מלפנים אשר ההתוועדות היתה מלאה תוכן פנימי ולא הי' בה מקום 
להתגלות המדות רוח של רצינות אמיתית היתה שורה בתוך המשתתפים בהתוועדות. 
וזה מתאר את תפלת רבו אשר זכה לשמעה  זה מספר על איזו הנהגה שראה ברבו 
על  מעלה  וזה  לגלותם,  ה"יחידות" שלו שאפשר  מדברי  זה מספר  הזמנים,  מן  בזמן 
זכרונו את דברי ה"יחידות" אשר לא ניתנו להתפרסם, כי הם דברים אשר רק אינש 
בנפשי'. וברגעים אלה כל אחד ואחד מהנוכחים בהתוועדות נעתק במחשבתו מזמנו 
פני קדשו  בהדרת  רבו מסתכל  בהיכל  רבות  לפני שנים  עומד  ורואה עצמו  ומקומו 
ובחרדת קודש אשר כוללת בתוכה גם עונג פנימי נפלא מקשיב הוא לכל מלה מדברי 
ה"יחידות", לא רק זכרונות בעלמא מעסיק ברגע זה את המשתתף בהתוועדות אלא 
הוא חי בהם, הוא חווה זאת, והתעוררותו מתבטאת בניגון מלא תוכן הפורץ פתאום 

מכולם כאחד, ניגון של געגועים ושפיכת נפש של תחנונים כאחד.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק י ע' רמו(

הזכרונות הקדושים הללו מחייבים
בטח זוכר ידידי שיחי' אותם הימים הבהירים שזכה לראות את הוד כ"ק אאמו"ר 
הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ ולשמוע דא"ח, שיחות הקודש בזמני התוועדות, זכה להיות 
יום כיפור, ובברכה  ב"יחידות", זכה להתברך ברכה כוללת בערב ראש השנה וערב 
פרטית ב"יחידות". ויתן האלקים אשר דברי צדיקים וברכותיהם החיים וקיימים לעד 

ולנצח נצחים יתקיימו בו ובבני ביתו יחיו בגשמיות וברוחניות.

ה'  מאנ"ש  ואחד  אחד  כל  ואת  התמימים  את  מחייבים  הללו  הקדושים  הזכרונות 
עליהם יחיו בחובת נפש, בשלשה דברים:

- כל אחד ואחד לפי ענינו ומצבו - להעלות בזכרונו  זמנים מיוחדים  א( לקבוע 
כל דבר ודבר ביחוד ולהשתדל לצייר הדבר ברעיונו במחזה כמו שהי', תבנית המקום 
ומחזה האנשים שהיו באותו מעמד, בשעת ההתוועדות או בשעת קבלת הברכות בערב 
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על  והעולה  כיפור,  יום  וערב  השנה  ראש 
הקדשים  קודש  כ"ק  הוד  פני  מראה  כולנה 

הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נוסחאות   - האפשרית  במדה   - לזכור 
הברכות, דיבורי ה"יחידות" ודיבורי שיחות 
ולייגע בזה  ונושאיהן על כל פנים,  הקודש 
כל  להיזכר  גדולה  ביגיעה  הזכרון  כוח  את 

מה שאפשר.

כללי  זמן  להגביל  אפשר  אי  וגם  כבד 
זאת  בכל  אבל  הללו  הקדושים  לזכרונות 
ואחד  ומועד צריך כל אחד  הנה בכל שבת 
מזכרונות  דבר  איזה  זכרונו  על  להעלות 

הקדושים האלו.

ותלמידי  מאנ"ש  ואחד  אחד  כל  ב( 
שאפשר  את   - לספר  צריך  יחיו  התמימים 

לו לגלות ברבים מזכרונתיו האמורים - לבני ביתו ולאנ"ש והעיקר בעת ההתוועדות, 
שלבד טובת הפרט הוא גם כן טובת הכלל.

ג( כל אחד ואחד מאנ"ש ותלמידי התמימים יחיו צריך להעלות בכתב על הגליון - 
באיזה שפה שנקל לו יותר אם בלשון הקודש או בשפה המדוברת - את כל זכרונותיו, 
וברוחניות  לגודל עוצם טובתו הפרטית בגשמיות  לו לכתוב בעצמו הנה  ומי שכבד 
אשר  את  לכתוב  שיוכל  מי  להשיג  ישתדל   - הקדוש  בזכותי  ולזכות  הכלל  ולטובת 

יספרו לו.

שלשה דברים האמורים, לקבוע זמני מחשבה לזכרונות הקודש, לספרם לבני ביתו 
ובהתוועדות אנ"ש ולהעלותם עלי גליון בכתב, הם מחשבה דיבור ומעשה אשר בזה 
אאמו"ר  כ"ק  הקדשים  קודש  הוד  של  ומעשה  דיבור  מחשבה  לבושי  עם  מתקשרים 

נבג"מ זצוקללה"ה זי"ע.

ובזה הנני פונה בהתעוררות של חיבה והתקשרות אמיתית, בסוד אב אחד לכולנו, 
לידידנו אנ"ש ותלמידי התמימים לקיים ככל האמור בשלשה דברים האמורים, ובזה 
יזכו אשר ברכות הקודש שנתברכו כאמור יחולו על ראשיהם ועל ראשי בני ביתם 

להיוושע בהדרוש להם בגשמיות וברוחניות.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ה ע' צז-צט(

יחידות למי שלא ראה את הרבי
ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שפסח שני ענינו שאף פעם לא אבוד )"עס איז ניטא 

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א לא' 
קיבל  שלא  שכתב  העסקנים 
מענה לשאלות שכתב במכתבו:

ומקום  בזמן  בהתוועדות  נענו 
זכאים ואשרי חלקם וכו' 
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רחוקה,  בדרך  מי שהי'  טמא,  מי שהי'  אפילו  לתקן.  יכולים תמיד  פררפרלן"(.  קיין 
ואפילו "לכם", שהי' ברצונו, אעפ"כ יכולים לתקן.

פתגם זה מהוה גם לימוד והוראה בנוגע להתקשרות לרבי:

ישנם כאלה שאף פעם לא היו אצל הרבי. ישנם גם כאלה שבפועל ממש ראו את 
הרבי, ולא רק פעם אחת אלא פעמים רבות, אבל לא נפעל אצלם דבר, כך, שלאמיתו 
של דבר לא היו אצל הרבי אף פעם, "זיי האבן ניט דערהערט", ורק נדמה להם שראו 

את הרבי.

וכיון שכן, יכולים לחשוב שעכשיו כבר אבוד.

על זה באה ההוראה מפסח שני - שגם אלה שלא הקריבו פסח ראשון, ואפילו אם 
הסיבה לכך היא באשמתם )"לכם"(, יכולים לתקן את העבר ע"י הקרבת פסח שני, 
ועד"ז בנדו"ד, שגם אלה שעד עתה לא היתה אצלם הכרה והרגשה כו', יכולים מכאן 

ולהבא להכיר ולהרגיש )"דערהערן"(, ועי"ז לתקן גם את העבר.

וטעם הדבר - כאמור - שהרבי אינו מבודד וחסידים אינם מבודדים, ומצד הכח של 
הרבי שנמצא אצל החסידים, יכולים גם עתה להכיר ולהרגיש, ואפילו אם עד עתה לא 

הכירו והרגישו.

ומהעצות לזה - ציור פניו של הרבי:

פני הרבי כפי שנכנס אליו  יצייר לעצמו את   - ביחידות  מי שהי' אצל הרבי  כל 
ביחידות, ואלה שלא ראו את הרבי, יציירו לעצמם את פניו באמצעות תמונה.

 ציור פני הרבי הוא ע"ד ובדוגמת ראיית פניו, שיש בזה עילוי לגבי לימוד תורתו, 
בדוגמת מעלת הראי' לגבי שמיעה.

וההתבוננות בציור פני הרבי תעורר אותם לבוא להכרה והרגשה )"דערהערן"(, גם 
אם עד עתה לא היתה אצלם הכרה והרגשה.

לכאורה יש מקום לתמיהה: איך יתכן שבעבר, כשהי' ביחידות וכו', לא היתה הכרה 
והרגשה, ודוקא עתה תהי' הכרה והרגשה?!

והמענה לזה - שמצינו דוגמתו במארז"ל "לא קאי איניש אדעתי' דרבי' עד ארבעין 
שנין", שמזה מובן, שלאחרי ארבעים שנה "קאי אדעתי' דרבי'":

אין הכוונה שעכשיו, לאחרי ארבעים שנה, צריך לראות את רבו ולשמוע ממנו דברי 
תורה, ואז יעמוד על דעתו של רבו, אלא, שלאחרי ארבעים שנה "קאי אדעתי' דרבי'", 
ואז יעמוד על דעתו של רבו, אלא, שלאחרי ארבעים שנה "קאי אדעתי' דרבי" בנוגע 
לענינים שלמד מרבו לפני ארבעים שנה, שאף שבשעתו, כשראה את רבו ולמד ממנו, 

לא ירד לסוף דעתו, מ"מ, לאחרי ארבעים שנה זוכה לעמוד על סוף דעתו.
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ועד"ז בנדו"ד: גם אם בשעתו לא היתה אצלו הכרה והרגשה, מ"מ, יכולה להיות 
עתה - ע"י ציור פני הרבי - הכרה והרגשה.

ובכל אופן, בין אם ישנה הכרה והרגשה ובין אם לאו, אין זה העסק שלנו, וצריכים 
אנו לעשות את המוטל עלינו.

דבר ברור הוא שהכוונה של הרבי תבוא לדי פועל בכל אופן )"דעם רבי'נס כוונה 
וועט זיך סיי-ווי אויספירן"(, אלא, כדי שענין זה יהי' בחסד וברחמים, צריכים אנו 
להשתדל ולעשות מה שהרבי דורש ותובע מאתנו, להתבונן ולחזור ולהתבונן, וברית 
וסו"ס תפעל  ריקם,  חוזרת  - שאינה  לעצמו  בנוגע  גם  - תעמולה  לתעמולה  כרותה 

ההתבוננות פעולתה באופן של הכרה והרגשה )"דערהערן"(.

)משיחת פסח שני ה'שי"ת, התוועדויות ע' 13 (
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פרק רביעי

יחידות כללית

סקירה קצרה ע"ד סדרי היחידות
לערך בחודש אייר ה'שי"ת התחיל כ"ק אד"ש מה"מ לקבל אנשים ליחידות. בתחילה 
נכנסו רק תלמידי התמימים ואנ"ש, אך במשך הזמן החלו להכנס אנשים מכל שכבות 
העם, אדמו"רים, רבנים, עסקנים והמוני אנשים פרטיים מכל החוגים ומכל הסוגים, 
ביום ראשון,   - ליחידות שלוש פעמים בשבוע  קיבל אנשים  הרבי  ומפורסם.  כידוע 

שלישי וחמישי, ונוהל זה נמשך כשבע עשרה שנה.

בחודש אדר תשכ"ז נכנסו זקני החסידים לכ"ק אד"ש מה"מ וביקשו ממנו שיקפיד 
יותר על בריאותו. הרבי גילה אז שהוא אכן מרגיש שקבלת אנשים ליחידות שלוש 
פעמים בשבוע היא דבר כבד, והוא מתחיל להרגיש זאת. ואמנם, החל מאותה תקופה 

בערך, נערכה היחידות 'רק' פעמיים בשבוע, בימים ראשון וחמישי.

בתחילת חודש תשרי תשל"ד הציע כ"ק אד"ש מה"מ שביחידות לאורחים שהגיעו 
לחודש תשרי, יזכירו שמות ובקשת ברכה בלבד, ואילו נושאים שדורשים מענה ארוך 
ומפורט, ירשמו בפתק בפני עצמו, עליו לא יתקבל מענה במהלך היחידות, אלא במשך 

הזמן )"ובהשתדלות - בהקדם הזמן"(.

בשבת בראשית תשל"ה אמר כ"ק אד"ש מה"מ: "בנוגע ליחידות של יום הולדת, 
שנכנסים ומקבלים פנים אל פנים, וזה דבר חדש שמעולם לא הי', וניסו זאת למשך 
כמה שנים. החשבון הי' שזה יפעל גדולות, אבל כנראה לא פעל זה... ועכ"פ מכאן 
ולהבא לא יהי' עוד, וכיון שעתה הוא שבת בראשית, לכן יתנו עתה כל הברכות פנים 
אל פנים ממקור הברכות, וייחשב כאילו נכנסו ושמעו הברכות מפה אל פה. ובנוגע 
לתלמידים - אף שניצלו את היחידות כדי לפתור שאלותיהם, הנה לא זהו הסדר, כיון 
 - ליום הולדת  ובנוגע  ולקבל ממנו סדר.  שלפתור שאלות צריכים ללכת להמשפיע 

כאו"א ינהג לפי מנהגי יום הולדת בענין לימוד התורה ונתינת הצדקה וכו'".

בסיום חודש תשרי תשל"ח הציע כ"ק אד"ש מה"מ לאורחים שבאו לחודש תשרי 
אותה שנה, שלפני נסיעתם בחזרה, יעברו לפני פתח חדרו הק', והרבי יישב בפתח 
החדר ויברך את כל או"א. וכך הי'. בדרך כלל קיבלו העוברים ברכה קצרה ביותר, אבל 

היו בודדים שהרבי עיכב אותם לרגעים קצרים ושאל אותם אי-אלו שאלות.

בשלהי חודש תשרי תשמ"א, קיבל כ"ק אד"ש מה"מ את קהל האורחים ליחידות 
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בנוסף  זאת,  היום.  בשעות  גם 
ליחידות שנערכה בלילות כפי 
שהי' נהוג תמיד. כאשר למרות 
ארוך  תור  נשאר  עדיין  זאת 
להכנס  המבקשים  אורחים  של 
להכנס  הרעיון  עלה  ליחידות, 
בקבוצות - קבוצה של תלמידי 
חתני  של  קבוצה  התמימים, 

בר-מצוה, חתנים וכלות וכו'.

תשמ"א,  שנת  בשלהי 
נפסקה קבלת אנשים ל"יחידות 
ה"יחידות  ומאז  כליל,  פרטית" 

כללית" היתה לסדר קבוע:

ליחידות,  שנקבע  בלילה  וכדו',  חסידי  יומא-דפגרא  או  מועד  אחרי  לזמן,  מזמן 
התאספו האורחים ומשפחות בעלי השמחה, ונכנסו לאולם בית הכנסת הגדול בקבוצות 
בזו אחר זו, כשהראשונה תמיד היא קבוצת האורחים. כ"ק אד"ש מה"מ פתח בשיחת 
ק' בעניני דיומא וחתם בברכות לבעלי השמחה. אחרי השיחה, עברו כולם ליד הרבי 
ומסרו את הפתק שלהם, והרבי מסר דולר לכאו"א מהם ע"מ לתיתו לצדקה כשיגיעו 

למקומם או ביום השמחה.

יצויין, כי בדרך היתה היחידות באידיש, אך מספר פעמים דיבר הרבי לקבוצות 
אורחים מסויימות בלה"ק, אנגלית או צרפתית.

החל מחודש ניסן תשמ"ו החל סדר חדש בעבודת הקודש של הרבי ובאפשרות של 
מצוה  שליחות  הדולרים',  'חלוקת   - קודשו  מפי  להתברך  הקודש  אל  לגשת  הציבור 
לצדקה, מידי יום ראשון בשבוע. כידוע, פעם התבטא הרבי שמעמד זה של חלוקת 

הדולרים הוא כעין קבלת אנשים ליחידות.

)"כפר חב"ד" גליון 728 (

מעלת היחידות הכללית
ישנם החושבים שמצד השינוי בענין ה"יחידות" - שבמקום לקבל את כאו"א בפ"ע 

מקבלים את כולם ביחד - יש איזה גרעון ח"ו.

הנה, כשם שכל פעולותיו של הקב"ה בעולם אינם כדי לגרוע ח"ו, אלא אדרבה, 
להוסיף, עוד יותר - כן הוא גם בענין זה, שלא זו בלבד שלא נגרע מאומה, אלא אדרבה, 

עי"ז ניתוסף גילוי גדול יותר.

המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
לאחר שהפסיקו היחידויות הפרטיות:

)מקום  ובביהכ"נ  ברכה  מבקש  הרוצה  כל  הרי 
תפילה דבנ"י( ונענה ובצירוף שליחות לצדקה  
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ובפשטות: כאשר מקבלים את כולם ביחד - ישנו העילוי הקשור עם תוקף ומעלת 
ה"ציבור", "ברוב עם הדרת מלך".

ונוסף לזה, ישנו עילוי מצד מעלת המקום שבו מקבלים את כולם ביחד - מקום 
שבו מתאספים יהודים כדי להתפלל, ללמוד תורה, לתת צדקה ולחגוג שמחות, שעי"ז 
פועלים ישועות וצדקות והצלחות להם למשפחותיהם ולכל סביבתם, ובלשון הרמב"ם 

- "תשועה והצלה" לו וכל העולם כולו.

שכל זה פועל שהדברים הנאמרים והנשמעים )מתוך כוונה "רז מ'זאל דערהערן"( - 
יפעלו פעולתם באופן נעלה יותר.

)משיחת אור ליום רביעי, טו"ב אדר שני ה'תשד"מ ב"יחידות כללית" של האורחים שיחיו 
 שהגיעו לפורים 
- בלתי מוגה התוועדויות ע' 2197 (

יש עילוי לאישור כללי על אישור לכאו"א בפרטיות
כאן המקום לאשר עוה"פ את קבלת הפדיונות והמכתבים כו', כולל הדו"חות על 
הפעולות טובות שעשו במשך השנה ובימי סגולה אלו )יו"ד שבט, ט"ו בשבט ובשבת 
לענות  גרמא  הזמן  שאין  מכיון  כללי,  אישור   - וכיו"ב(  ושלפנ"ז,  שלפנינו  מברכים 

לכאו"א בפרטיות, שכולם נתקבלו, הובאו והוזכרו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

שהאישור  כיון  בפרטיות,  לכאו"א  אישור  על  כללי  לאישור  עילוי  שיש  ובפרט 
הוא במעמד רבים, "ברוב עם הדרת מלך", ובמקום קדוש - ביהכנ"ס וביהמ"ד ובית 

שמגדלים בו צדקה.

ובפרט בבית של נשיא דורנו, שבו למד והתפלל ונתן צדקה כו', ועשה שליחות 
בענינים אלו - והרי כל פעולה בעניני תומ"צ נשארת וקיימת באופן נצחי, ולא רק 
ובמיוחד  ועד".  לעולם  נצחי  הוא  למעלה  זה  "ויחוד  בתניא  וכמ"ש  הפעולה,  זכרון 
ותורתו  "כל מעשיו  דורנו, בעשירי בחודש, שבו  מיום ההילולא דנשיא  אנו  שבאים 

ועבודתו אשר עבד כל משך ימי חייו כו' פועל ישועות בקרב הארץ".

ועוד וגם זה עיקר - שאין צורך באישור כלל, כיון שישנו אישור ודאי מיוסד על 
פס"ד תורתנו, תורת אמת ותורת חיים, ש"חזקה" על "בית הדואר" הממשלתי שממלא 
את תפקידו להביא את המכתבים כו', ו"חזקה" שימשיכו בעזה"י למלא את הבקשות 
כו' - לקוראם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ו"הנשיא הוא הכל", "לב 
כל קהל ישראל", ובודאי שהבקשות נתקבלו - ע"י נשיא דורנו - אצל הקב"ה, "מקור 

כל הברכות", והוא יברך את כאו"א ע"פ בקשתו.

יכולים  שלפנ"ז,  בהתוועדות  כמדובר  הנה   - וכו'  עצות  בקשת  לשאלות,  ובנוגע 
למצוא בתורתו של נשיא דורנו תשובות ועצות בכל עניני עבודת ה', ובפרט שבודאי 

מקיים גם את הוראת המשנה "עשה לך רב", שיעזור לו למצוא תשובה ועצה נכונה.
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ועד"ז בנוגע לשאר השאלות שבהם ישנו מענה ברור ב"תורה אור: בעניני רפואה - 
ציווי והוראת פרשתנו: "ורפא ירפא", רופא ידיד ששמע את כל עניניו, ומתוך ידידות 
כעצת   - וכיו"ב  פרנסה  גשמיים,  לענינים  ובנוגע  לרפאותות,  אליו  יתנסר  אמיתית 

ידידים מבינים.

וכיון שהזכירו את הנ"ל במקום קדוש וברוב עם כו', הרי בודאי שהדברים יתבצעו 
בפועל, ויפעלו פעולתם, שהזקוקים לעצה טובה יקבלו עצה טובה מהידידים, או שהוא 

בעצמו יקבל מהקב"ה מחשבה נכונה כיצד להתנהג כו'.

)משיחת כ"א שבט תשמ"ח - בעת היחידות. התוועדויות ע' 341-324 (

יחידות כללית - לכל אחד בפרטיות
מאז נפסקה קבלת אנשים ל"יחידות פרטית", כתב כ"ק אד"ש מה"מ כמה פעמים, 

שענה על שאלותיהם ב"יחידות הכללית" )=כינוס(:

לפלא הכי גדול כתבו ע"ד שאין עתה "יחידות" לכאו"א בפ"ע - שכנראה אינו יודע 
)או שלא הגיעו - )ראה לקו"ת ר"פ שמיני(( המדובר וכמה פעמים ע"ד גודל המעלה 

דהיחידות הכללית ובביהכ"נ ובביהמ"ד וכו'.

)שבועון "בית משיח"(

ההתוועדות כיחידות
כ"ק אד"ש מה"מ יחס להתוועדויות מעמד כיחידות:

כנהוג הרי ההתוועדות הוא יחידות אלא שהוא במעמד כו"כ.

)רשימת יומן מחודש שבט תש"מ. "כפר חב"ד" שם(

כי הי' פשוט בעיני שהי' נוכח בהתוועדות שומע פנים אל פנים, באם לא הי' - ישאל 
מהשומעים.

)"התקשרות" גליון ק(

באם כל המדובר בשבת קודש האחרון )והרשימות דברים דהתוועדויות שלפני זה( 
לא חיזקו - איני יודע מה מחזק . . 

)"התקשרות" גליון ק(

פדיון נפש נותנים ביד
רבינו,  חדרו של  דלת  על  דפק  באייר תש"י  יוניק,  הר"ד  הראשונה של  ביחידות 
כאשר נענה להכנס, אמר "רצוני להכנס ליחידות". הרבי הוריד את הוילון, התיישב על 

מקומו ליד השולחן ופרץ בבכי..
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"הנחתי את הפ"נ על שולחנו, אמר לי: א פ"נ - בעסער געבן אין האנט. אחר-כך 
החלה ה"יחידות".

)התמים אדר-ניסן תשס"ב(

הרבי הגיה את הפני"ם
הרה"ח רי"ל ביסטריצקי שי' מספר, שקודם שהיה נכנס ל"יחידות" אצל כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ, היה מבקש מחתנו הרבי שיסתכל על הפ"נ אותו יגיש להרבי נ"ע. עד היום 

שמורות ברשותו הגהותיו של אד"ש על הפני"ם שלו. 

)התמים אדר-ניסן תשס"ב(

מה זה יחידות?
ר' פרץ מאצקין הי' תלמיד מובחר בליובאוויטש, והוא בא לרבי בפעם הראשונה 
בתשי"ג. בלילה שלפני ליל כניסתו ליחידות ביקשנו ח' תלמידים - שיתוועד איתנו, 
והסכים. אחר הסדר ב-10:00 בלילה התיישבנו להתוועד עמו בבית פרטי א', וההתוועדות 
נמשכה עד 6:00-7:00 בבוקר! כל ההתוועדות דיבר אודות ענין יחידות, ובכה בכיות 
עצומות. ואז סיפר שבהיותו בליובאוויטש ר' גרונם אמר בהתוועדות א' שהסדר הוא 
בחורים.  מבקשים  אודותם  הענינים  על  תיקון  לבקש  נ"ע  לרבי  נכנסים  שהבחורים 
והרבי עונה איזה קאפ' תהלים לומר בכל יום, אזיה פרקים תניא ללמוד, וכמה צדקה 
לתת בכל יום. ושאל ר' גרונם שצריך להבין: כשהבחור נכנס הוא נכנס מיט א גרויסע 
פעקל ומביא זאת לרבי ובמה הוא יוצא? דער רבי ווארפט אים צו ביינדל כמה קאפ' 
תהלים, איזה פרקים תניא, צדקה. אבל איך זה מתקן ענין כזה שכתובים עליו דברים 
קשים מאד? אלא הביאור הוא - אמר ר' גרונם בשם אמאליקע חסידים - שכשנכנסים 
ליחידות ומניחים הצעטל על השולחן, הנה הכל מה שכתוב בהפתק לוקח זאת הרבי על 
עצמו, רק שלא יהי' נהמא דכיסופא אומר לו הרבי מה לעשות, אבל מי פועל הענין, זה 

הרבי פועל. וכמבואר בד"ה באתי לגני בהסיפור על אדמו"ר האמצעי.

)תשורה סיום הרמב"ם תשנ"ו כפ"ח(

היחידות הראשונה
סיפר הגאון החסיד ר' ברוך מרדכי מבוברויסק:

ב"יחידות" הראשונה שלי, לא ענה לי רבנו הזקן על שאלותי בעניני עבודה, אלא 
שאל אותי אם יש לי שאלות בעניני לימוד.

למעלה משנה שהיו מוקשים לי שני ענינים, האחד בירושלמי והשני ברמב"ם, ולא 
מצאתי "ישוב" עליהם. הצעתי את הענינים לפני הגאון - הגר"א מוילנא - שהסביר 
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הרבי  אצל  ב"יחידות"  בעמדי  לי.  נתן  לא  שאלותיי  על  תירוץ  אך  היטב,  אותם  לי 
מסודר  ישוב  ממנו  לשמוע  ונרעשתי  האמורים,  הענינם  בשני  שאלותיי  את  העליתי 

בשני הענינים.

כשיצאתי מחדר העלי' של "יחידות" ל"גן עדן התחתון" - כך קראו חסידים לבית 
הכנסת הביתי הקטן של הרבי - וקהל החסידים והאברכים הכניסוני ל"מחול היחידות",

הסדר אצל החסידים הראשונים, וכך נמשך המנהג בשלשה הדורות הראשונים של 
נשיאות חב"ד - שאלה שיצאו מהרבי אחרי "יחידות" יצאו במחול, ולמחול זה קראו 

"מחול היחידות" -

לא ראיתי ולא שמעתי את הנעשה סביבי, הייתי כולי הלום רעם מהגאונות העל 
אנושית ששמעתי מהרבי בתירוציו על שתי שאלותיי.

)ספר השיחות תש"ב ע' 38-73 (

מסר את הנר"ן לרבי
אמר החסיד ר' פנחס רייזעס:

ה"נפש"  את  לו  מסרתי   - הזקן  רבנו  אצל  ב"יחידות"  הראשונה  בפעם  כשהייתי 
שלי; כשהייתי בפעם השני' ב"יחידות" - מסרת לי את ה"רוח" שלי וכשהייתי בפעם 
השלישית - מסרתי לו את ה"נשמה" שלי - מסרתי לו את הנר"ן - נפש, רוח ונשמה 

- שלי.

)ספר השיחות תש"ה ע' 55 (
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 מענות משנת תשנ"ג – אודות השהות
אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח:

לתלמידת סמינר בית רבקה ששאלה: "ברצונה לבוא לכ"ק אד"ש 
וע"כ"  מאשרת  לא  הסמינר  הנהלת  אך  וחנוכה  כסלו  לי"ט  מה"מ 
וכ"ק אד"ש מה"מ השיב בחיוב,  שואלת היא "מה עליה לעשות", 

שעליה לנסוע.

•

לשני בחורים מקבוצה תנש"א הלומדים בא' מישיבות חב"ד בארץ 
הקודש, ושאלו את כ"ק אד"ש מה"מ האם להמשיך ללמוד בישיבה 
תמימים  תומכי  בישיבת  וללמוד  לנסוע  או  כעת,  לומדים  הם  בה 

המרכזית - 770, ענה כ"ק אד"ש מה"מ שיבואו ללמוד כאן.

•

כבקשת   - לחגה"פ  לאה"ק  לנסוע  האם  ששאל  התמימים  לא' 
משפחתו, או לנסוע לרוסי' - לעריכת סדרים, או להישאר בד' אמות 

של נשיא דורנו; כ"ק אד"ש מה"מ אישר את האופצי' האחרונה.

•

נמצאים  ואנו  "היות  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  את  ששאל  התמימים  לא' 
בזמנים רציניים מאוד, ערב הגאולה האמיתית והשלימה, ורוצה הוא 
לעשות את רצונו של כ"ק אד"ש מה"מ, ע"כ", שואל הוא, "מה עליו 
לעשות מבין ג' האפשרויות דלקמן: א( לנסוע לפעילות מסויימת 
בעניני משיח באה"ק, ב( לנסוע לרוסי', ג( ללמוד ב-770". כשקרא 
המזכיר את ב' האפשרויות הראשונות לא ענה כ"ק אד"ש מה"מ, 

ובשלישית - ענה בחיוב.
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להיראות לפני הרבי...
וזוגות  אנ״ש  ומאות  התמימים  אחיות  מאות  תמימים,  אלפיים 

צעירים. כל אלו הגיעו לעשות את חודש החגים אצל הרבי, בעיקר 

כדי ׳להיראות׳. לחסידים היה מובן בפשטות שהם צריכים להיראות 

לפני הרבי, ולשם כך הם עזבו את ביתם ואת משפחתם - כדי לבוא 

אל הרבי, להיראות לפניו. הגה"ח הרב יצחק שיחי' גולדברג – ראש 

ישיבת תות"ל מגדל העמק במסה מאלפת על נסיעה לרבי שליט"א 

במצבנו הנוכחי. 

הקבלות רבות ישנן בין מצוות ה׳עלייה לרגל' למנהג החסידים לדורותיהם לעלות 
לרגל לרבם. ההסבר הפשטני למנהג זה, נעוץ במאמר חז״ל ״חייב אדם להקביל פני 
רבו ברגל״; אולם יש לו, למנהגם של חסידים, פנים עמוקות הרבה יותר. תילי תילים 
של תורות ניתן לומר על כל מנהג חסידי, ועל מנהג זה, המושרש בעצם נפשו של כל 

חסיד וחסיד - על אחת כמה וכמה.

על מצוות העלייה לרגל מפורש בפסוק ״שלש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את 
פני ה׳ אלקך״, ואומרים חז״ל )מסכת חגיגה דף ב(, ש״כשם שבא לראות - כך בא 
ליראות״. זאת אומרת, שלא זו בלבד שאפשר ׳להיראות׳ לפני הקב״ה - אלא אפשר 
גם לזכות לגילוי השכינה ולהגיע למצב של ׳לראות׳, בו רואים את האלוקות במוחש.

גם מנהגם של חסידים, לעלות לרגל לרבם לקראת החגים, נועד על-מנת ׳לראות׳ 
וילהיראות׳, עם דגש מיוחד על ה׳לראות׳.

בהתוועדויות של טרם הנסיעה לרבי, דיברו המשפיעים על הצורך לראות את הרבי, 
״חייא   - ולא רואים את הרבי  לפחות אחת בשנה. ״רבי לא שנה״, אם עוברת שנה 

מניין״, חיות מניין תהא לנו? - היו מאירים באור החסידות את מאמר הגמרא.

יכולים  איננו  ולעת-עתה  והסתר,  העלם  של  בתקופה  אנו  נמצאים  כאשר  היום, 
לראות את מלכנו - מתגלית אלינו במלוא עוצמתה גם הסיבה השנייה לעלייה לרגל: 

׳להיראות׳. שהרבי יראה אותנו.

אלו  כל  צעירים.  וזוגות  אנ״ש  ומאות  התמימים  אחיות  מאות  תמימים,  אלפיים 
הגיעו לעשות את חודש החגים אצל הרבי, בעיקר כדי ׳להיראות׳. לחסידים היה מובן 
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בפשטות שהם צריכים להיראות לפני הרבי, 
ולשם כך הם עזבו את ביתם ואת משפחתם 

- כדי לבוא אל הרבי, להיראות לפניו.

ממשיכים  בשלה  הסיבות  אחת  זוהי   -
למרות  אלו,  בימים  גם  להגיע  האלפים 
הם  כי  הרבי:  את  לראות  יכולים  שאיננו 
יודעים שגם היום הרבי נמצא ב-770, מביט 
בשביל  אליו.  שהגיע  חסיד  בכל  ומתבונן 

המבט הזה, ה׳להיראות׳ הזה - הם מגיעים.

יודעים הם החסידים, כי מבטו של הרבי חודר כליות ולב; במבטו מסיר הרבי את כל 
הלבושים המעלימים ומסתירים על נשמתו האלוקית של החסיד, מסיר את הלכלוכים 

שדבקו בנשמה, ומזכך אותה עד שתהיה כאספקלריה המאירה.

והרבי ממשיך להביט בנשמתו של החסיד שהתגלתה במלוא יופייה והדרה - מבט 
מלטף ומעודד, ממריץ ומחזק, מחייה ומעניק כוחות חדשים.

״האם  השאלה  סביב  חסידי  פולמוס  התעורר  הדולרים,  בחלוקת  הרבי  החל  אשר 
צריך לעבור בכל פעם שהרבי מחלק דולרים?״. בדבר אחד היו כולם תמימי־דיעים: גם 
מי שסבור שלא צריך לעבור בכל פעם - חייב מפעם לפעם לעבור, לעמוד מול הרבי, 

לשנייה, ולקבל מידו את הדולר לצדקה.

זה היה כל-כך מובן, שכמעט ולא היה צריך לדבר על זה. כל חסיד הבין שאחת לזמן 
מסויים הוא חייב לבוא אל הרבי, להעמד לפניו, כדי שהרבי ירעיף עליו את מבטו. יודע 
החסיד, כי מבטו של הרבי מעניק לו את הכוחות והחיות הנחוצה כדי להמשיך הלאה.

זוכר הוא החסיד את אותו רגש חסידי המפעם בו במשך השנה - אותו רגש שדוחף 
אחר-  שישי  ביום  מנוחה  לו  נותן  שאינו  רגש  אותו  ביומא-דפגרא:  להתוועד  אותו 
הצהריים עד שהוא יוצא ל'מבצע תפילין׳; אותו רגש שמעיר אותו בשבת בבוקר ללמוד 

את הלקוטי תורה השבועי, ועוד ועוד,

 - ויודע הוא, החסיד, כי רגש זה מפעם בקרבו מאז הביט בו הרבי. במבט אחד 
תמצת הרבי את כל ההווייה החסידית, והעבירה לתוך תוכו של החסיד.

ר׳ פרץ  גרונר, שמעתי פעם בשם המשפיע  לייב  יהודה  ממזכירו של הרבי, הרב 
מוצ׳קין, שכאשר היו חסידים נכנסים אל הרבי הרש״ב ומבקשים תיקון לחטאים, היה 
הרבי פוטר אותם בלימוד פרק תניא וכדומה. והסביר ר׳ פרץ שכאשר חסיד נעמד לפני 
הרבי, הרי את התיקון האמיתי עושה הרבי, ורק כדי שלא יהא זה ׳לחם חסד, מצווה 

הוא לחסיד ללמוד פרק תניא... 

- אכן, גם 'סור מרע׳ יש בו, במבטו של הרבי. מבטו של הרבי חודר בנפש החסיד, 
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תחילה מסיר מעליה את הקליפות ואחר-כך משפיע לתוך-תוכה אור יקרות. הן ׳סור 
מרע', והן 'עשה טוב'...

את המבט הקדוש של הרבי, אפשר לקבל ב״בית רבינו שבבבל - 770״. בדיוק כמו 
שבבית המקדש היה אפשר לקיים את מצוות העלייה לרגל ולהיראות לפני הקב״ה.

בו  למקום  לרגל  לעלות  הקב״ה  עלינו  ציווה   - כבודו״  הארץ  כל  ש״מלא  למרות 
החליט להשכין את שכינתו. הקב״ה רואה אותנו בכל מקום בעולם, אבל רצונו הוא 

ששלוש פעמים בשנה נראה לפניו במקום גשמי מסויים, בבית המקדש.

אין ספק שהרבי יכול לראותנו בכל מקום בעולם. אבל את ההשפעות המיוחדות, 
את הכוחות המיוחדים, את המבט הנצחי - את כל זה מעניק הרבי למי שהגיע לאותו 

מקום מסויים בו הוא נמצא: בית-משיח, 770.

ולצד הידיעה הברורה שהרבי מביט בנו בכל רגע שאנו נמצאים בד' אמותיו, שבכך 
אנו מקיימים את ה'להיראות׳ - מביעים אנו בתוקף את זעקתנו הפורצת מקירות ליבנו: 

איננו יכולים להסתפק רק ב'להיראות׳, רצוננו ׳לראות׳ את מלכנו!

)מתוך דברים שנאמרו בהתוועדות חסידית - 'בית משיח' גליון 247(
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להרגיש את הרבי ב-770
בחור שיתבונן בכסא ובסטנדר של הרבי ויצייר לעצמו את הרבי יושב 

על הכסא מול הסטנדר ומתפלל - מיד תיפול עליו אימה ופחד, והוא 

יתבטל כליל לרבי! • התוועדות חסידית עם הרה״ח ר' מנחם מענדל 

ליובאוויטש קרית- ומשגיח בישיבת תומכי תמימים  גרונר, משפיע 

גת, אה״ק.

לחוש את הנסיעה לרבי
בהחילי לדבר על החשיבות שיש בנסיעה לרבי, נזכר הנני בימים בהם למדתי )בתור 
ה׳קבוצה׳ מתחלת  הייתה שנת  שנים  באותן  ב-770.  המרכזית  בישיבה  מקומי(  בחור 
בחודש ניסן ומסתיימת בחודש ניסן בשנה הבאה - וזכורני עד כמה הייתי מצפה לבואם 
של תלמידי ה׳קבוצה׳, שהתנהגותם בימים הראשונים לשהותם ב-770, השאירו עליי 

רושם בל- יימחה.

הוצאה  הייתה  לרבי  הקדושה  מארצנו  הנסיעה  כאשר  הלמ״ד׳ים,  בשנות  המדובר 
כספית ניכרת, ואף בחור לא היה יכול להרשות לעצמו לנסוע סתם כך לחודש החגים...

לכן, כאשר הבחורים היו מגיעים ל׳בית חיינו׳ במסגרת שנת ה׳קבוצה׳, הרי לרובם 
ככולם הייתה זו הפעם הראשונה שהם רואים את הרבי.

אי אפשר לתאר את ההתלהבות שלהם בפעמים הראשונות שזכו לראות את הרבי. 
או  לתפילה  יצא  הרבי  כאשר  אולם  תפילה,  לכל  יוצא  היה  לא  הרבי  שנים  באותן 
לקריאת התורה - לא התיקו את מבטיהם מדמותו של הרבי. הם עקבו בתשומת לב 

מרבית אחר כל תנועה מתנועותיו הקדושות של הרבי.

ה׳קבוצה׳,  תלמידי  כל   - הק׳  לחדרו  וחוזר  התפילה  את  מסיים  היה  הרבי  כאשר 
כשלושים במספר, היו מלווים אותו עד לפני חדרו, משתדלים שלא להפסיד רגע אחד 

שאפשר לראות את הרבי.

כאחד שגדל כל השנים ליד הרבי, הייתי מתבונן במין פליאה בהתלהבות שלהם. 
היה נראה לי מוזר שחסיד חב״ד מסתכל על הרבי כמו איש זר, שאף פעם לא ראה 

את הרבי...

בשנים מאוחרות יותר, שוחחתי בנושא זה עם המשפיע הידוע הרה״ח ר׳ מענדל 
פוטרפס, והוא הסביר לי שיש מעלה גדולה לאלו המגיעים לרבי מארץ הקודש, על 
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פני אלה שנולדו בשכונתו של הרבי, ומאז 
ילדותם רגילים לשהות במחיצתו:

אתה, אמר לי ר׳ מענדל, זוכר אמנם את 
כל החגים במחיצת הרבי - את התקיעות, 
את ההקפות ואת כל ההתוועדויות, אבל 
את הטעם המיוחד של הנסיעה לרבי, אין 
את  לנסיעה,  ההכנות  את  לך  חסר  לך. 
הרגש המיוחד שמתלווה להכנות ולנסיעה 
וכמובן שחסר לך את אותו רגש  עצמה, 
פנימי המתלווה אל הפעם הראשונה בה 

חסיד רואה את הרבי...

את הטעם הזה, של הנסיעה הראשונה לרבי, קיבלו התמימים שבאו מאה״ק.

להתבטל לרבי
אחת ההשפעות המיידיות של השהייה בבית חיינו, היא ההתבטלות המוחלטת לרבי. 
יכול בחור להיחשב בחור חסידי, משכיל, למדן וכל שאר המעלות הטובות שנתברכו 
בהם תלמידי תומכי תמימים - אולם הביטול הפנימי והעמוק לרבי יחסר לו. עד שיבוא 

אל הרבי.

לחלוטין.  מתבטלים   - הרבי  את  שרואים  הראשון  ברגע  לרבי,  מגיעים  כאשר 
הביטול הוא כה מוחלט, עד שליד הרבי אין מקום להבדלי מעמדות. כאשר הרבי נכנס 
או ראש  בין תמים לאברך, עסקן  אין הבדל  רגע,  - באותו  או לתפילה  להתוועדות 

ישיבה. כולם נכנסים למין מתח פנימי שמעיד על התבטלות מוחלטת מול הרבי.

באחד ממאמריו בשנת תשי״א, הסביר זאת הרבי באמצעות משל לבית-משפט בו 
נמצאים הקטגור, הסנגור, השופטים ועורכי הדין - מגוון אנשים בעלי דעות שונות 
לחלוטין. כאשר ייכנס המלך למקום כזה, מיד יבטלו כולם את דעתם האישית, ויאמרו 

׳אמן׳ אחר דבריו של המלך.

ההתבטלות לרבי הייתה לאחת המעלות הגדולות של הלימוד והשהייה ב-770. בתור 
בחורים, ההרגשה שלנו הייתה, שעם כל המעלה והחשיבות שיש בראיית התקיעות, 
ההקפות וכדומה - הרי שהחשיבות האמיתית היא בהתבטלות המוחלטת לרבי, שנגרמת 

מעצם העובדה שנמצאים בדל״ת אמותיו של הרבי.

כשרואים גילוי - מתעצמים
כאשר הגענו לארץ-הקודש, לראשונה בשליחותו של הרבי, הופתענו לשמוע שבישיבה 
בכפר־חב״ד אין מידע מוקדם על התוועדויות של הרבי, וגם כאשר הרבי התוועד - 
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יודעים על כך רק כמה ימים לאחר ההתוועדות. אם 
אם  או  מהשיחה,  ׳הנחה׳  מגיעה  הייתה  שבוע  תוך 
מישהו היה שולח קלטת מההתוועדות - זה היה ממש 

הישג...

אחד  אף  אבל  בקול,  הבענו  תמיהתנו  את 
מהבחורים, אלו שעדיין לא היו אצל הרבי, לא הבין 
אותנו. הם לא הבינו מה ׳בוער׳ לנו לדעת אם הרבי 

התוועד ומה נאמר בהתוועדות.

גם באותן התוועדויות גדולות שהועברו בשידור 
ישיר לארץ - אנחנו, שהיינו בעבר אצל הרבי, התרגשנו מאוד לשמוע את קולו של 
הרבי, וממש היה אפשר לראות את הגעגועים בעיניים. לעומת זאת, אותם בחורים 
אלינו  ניגשים  היו  הם  ההתרגשות.  מה  על  הבינו  לא  הרבי,  את  ראו  לא  שמעולם 

ושואלים: ממה אתם מתרגשים כל-כך?...

רק לאחר שהיו אצל הרבי שנה שלימה, וחזרו שוב לכפר-חב״ד, הם ניגשו אלינו 
בנו למשמע קולו של הרבי  ואמרו שכעת הם מבינים את פשר ההתרגשות שאחזה 

בשידור חי.

ניתן לראות במוחש כיצד הגילויים הגדולים שרואים ב-770, מחזקים את ההתקשרות 
העצמית בין החסיד לרבי.

גם היום!
לאחר הקדמה זו יכולים תמימים לחשוב, שמכיוון שכיום נמצאים בגלות כה איומה 
וגם ב-770 אין גילויים, לא רואים את הרבי בתפילות ובהתוועדויות - הרי שאין הבדל 

גדול בין הלימוד ב-770 ללימוד בישיבה אחרת בארץ-הקודש...

הם היו צודקים אילו היו חיים לפני עשרים שנה. אז, ללא ראיית פניו של הרבי, לא 
היו חשים ביטול מעצם השהייה ב-770. אבל כיום, דווקא בגלל המצב הקשה והגלותי, 
את  התמימים  על  פועלת  ב-770  השהייה  שעצם  מיוחדים,  כוחות  הרבי  לנו  מעניק 

הביטול שחשנו אנו כאשר ראינו את הרבי בתפילות ובהתוועדויות.

בחור שיכנס כיום ל-770, יתבונן בכסא ובסטנדר של הרבי ויצייר לעצמו את הרבי 
יושב על הכסא מול הסטנדר ומתפלל - מיד תיפול עליו אימה ופחד, והוא יתבטל כליל 
לרבי! אם על הרבי הרש״ב מסופר שהיה נכנס לחדר אביו ועומד מול כיסאו של הרבי 
המהר״ש ובוכה כאילו הוא עומד מולו; אם הרבי התייחס למקומו של הרבי הריי״צ 
כאילו הוא עדיין יושב שם, גם לאחרי יו״ד שבט תש״י - תוך הקפדה שלא לשנות את 
צורת הישיבה שלו ליד השולחן בעת שהרבי הריי״צ היה נוכח, כל-שכן וקל-וחומר 

שהרבי נמצא ב-770 בשעות הקבועות לתפילות והתוועדויות!

בחור שיכנס כיום ל-770, 

ובסטנדר  בכסא  יתבונן 

של הרבי ויצייר לעצמו את 

הרבי יושב על הכסא מול 

מיד   - ומתפלל  הסטנדר 

ופחד,  אימה  עליו  תיפול 

כליל לרבי! יתבטל  והוא 
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בחור צריך לדעת, שכאשר מגיע זמן תפילת שחרית - הרי הרבי נמצא כעת ב-770, 
יושב על מקומו מול הסטנדר! עצם ההתבוננות בזה, תביא את אותו בחור להתבטלות 

מוחלטת לרבי.

כיצד ניתן לחוש זאת
אני יודע שלא כל אחד ירגיש זאת, אבל צריך לדעת ש׳לא בשמים היא׳. אם כל 
אחד יתבונן ׳אליבא דנפשיה׳ ויצייר לעצמו איך הרבי נכנס ל-770 בשעה 10:00 לתפילת 
שחרית, ובמשך התפילה יושב על מקומו, הרי בעזרת הכוחות שניתנו במיוחד לדור זה, 

יכול אותו בחור להגיע לתכלית הביטול לרבי.

אתן דוגמא לכך: בשנים בהן הייתי ב-770, היה נהוג שכל בחור שיש לו יום הולדת, 
נכנס ליחידות אצל הרבי. בעת היחידות, היה הבחור עם הרבי לבד, כמובן. כל אחד 
מאיתנו יכול לתאר לעצמו את תחושת הפחד והאפסות המוחלטת שהייתה מנת חלקו 
הטהורות  עיניו  את  מרים  הפתק,  את  לקרוא  מסיים  היה  הרבי  כאשר   - הבחור  של 

ומתבונן בבחור העומד מולו...

אני זוכר שפעם נכנס ליחידות בחור לא כל-כך חסידי, וכאשר הוא נפגש במבטו 
של הרבי, הוא פשוט נפל והתעלף! הרבי לחץ על זמזם מיוחד בצד שולחנו, ומיד נכנס 

המזכיר לחדר, העיר את הבחור מעלפונו והוציאו מחדרו הק׳ של הרבי.

לאחר זמן, נשאל המזכיר אם אותו בחור יזכה ליחידות נוספת, שהרי סוף סוף הוא 
לא היה ביחידות... ענה המזכיר: זאת הייתה היחידות שלו...

לו  שגרמה  היא  זו  והתבוננות  נמצא,  הוא  והיכן  עומד,  הוא  מי  לפני  הכיר  הוא 
להתעלף במקום. הלוואי שלכל אחד מאיתנו הייתה כזאת יחידות.

הרי לנו דוגמא של תגובה שלכאורה צריכה להיות טבעית לכל מי שנכנס ליחידות 
אצל הרבי. ובכל זאת, כמעט כולם יוצאים מהיחידות אצל הרבי ללא זעזוע גדול שכזה... 
מדוע? כיון שאנחנו מגושמים, והחומריות שלנו מעלימה ומסתירה על הרוחניות - כך 

יכולנו לעמוד מול הרבי ולא להתעלף במקום...

ב-770,  נמצא  גם לא השפעתו עלינו. הרבי  מבחינת הרבי שום דבר לא השתנה, 
שאנחנו  פעם  בכל  קדושה  של  רטט  בנו  להעביר  צריכה  הייתה  כך  על-  והידיעה 
מתפללים ב-770 במניין של הרבי, או נמצאים בשבת בשעה 1:30 - הזמן בו מתחילה 
ההתוועדות של הרבי. הסיבה היחידה לכך שאנחנו לא מרגישים כל זאת, היא רק משום 

שאנחנו מגושמים!

אם נהיה עדינים יותר, במובן הרוחני, הרי ללא ספק שחיל ורעדה יאחזו בנו כאשר 
בשעת  התפילה  בימת  ליד  או  ההתוועדות,  בשעת  ההתוועדויות  בימת  ליד  נעמוד 
התפילות. כאשר נרגיש שאנו נמצאים בסמיכות לרבי, נתבטל לחלוטין לרצונותיו של 

הרבי.
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ההכנות בהתאם
ב״ה, התמימים - חיילי-בית-דוד מבינים היטב, שלמרות ההעלם וההסתר הנוראי 
מוכרחים לנסוע ל-770. חשוב מאוד לדעת לקראת מה נוסעים, כיצד להתכונן ועל מה 

להניח דגש במהלך השהייה.

פעמים רבות מצטט הרבי את פסק דינו של הרמב״ם שבאופן עקרוני אסור לצאת 
מארץ ישראל, לבד מקרים מיוחדים, בהם ניתן היתר מיוחד. אחד ההיתרים הללו הוא 

כאשר לימוד התורה בחוץ לארץ טוב יותר מלימוד התורה בארץ.

הסיבה בשלה מותר לתלמידי ארץ ישראל לנסוע ל-770 שבניו-יורק, היא אחת: רק 
שם אפשר להתבטל לחלוטין לרבי, להיות מקושרים באמת לרבי, וברור שאינו דומה 

לימוד התורה של בחור סתם לבחור שבטל לרבי !

לכן, כאשר בחור נוסע לבית חיינו, הוא צריך לדעת שהוא נוסע כדי להתבטל לרבי. 
כאשר הוא יהיה ב-770 בשעת התפילה או בשעת ההתוועדות, הוא יצייר לנגד עיניו 
את הרבי יושב על הכסא, מתפלל או מתוועד - עד שיחוש את אותה תחושת התבטלות 

שהייתה מנת חלקם של התמימים בשנים קודמות, כאשר ראו את הרבי נכנס ל-770.

נצטרך  לא  ואז  ממש,  בפועל  הרבי  בהתגלות  לחזות  נזכה  ממש  שמיד  רצון  יהי 
לפלפולים והסברים על הימצאותו של הרבי ב-770, כיון שכולנו נראה זאת "כי עין 

בעין יראו" ו״מלך ביופיו תחזינה עיניך", תיכף ומיד ממש.

)מתוך דברים שנאמרו בכינוס הכנה לקראת הנסיעה ל׳קבוצה׳ - תשנ״ז(
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לגוף יש ראש
יש לשים דגש על הידיעה וההכרה, שלמרות החושך האיום והנורא בו 

אבינו אינו נראה לעינינו, הדבר אינו משנה בכי-הוא-זה את הידיעה 

הברורה שנשיא הדור נמצא בגופו הגשמי בלי שום שינוי. מהו אכן 

גשמי  בגוף  נשמה  הרבי  של  המצאותו  את  להדגיש  וההכרח  הצורך 

דווקא - הרי כולם באמת חיים עם הרבי ומאמינים שלא עזב אותנו? 

מדוע כל כך חשוב להדגיש באיזה אופן זה, והאם לא די לחיות עם 

הרבי גם בלי ההכרה שהוא חי דווקא בגוף גשמי? מאמר מאלף מאת 

הרב נועם ווגנר, ראש ישיבת תות"ל יוהנסבורג, דרום אפריקה.

בלקוטי שיחות מובא משל המבאר את ענינה הפנימי של הגלות:

משל לרב שמשפיע שכל לתלמידו, הרי בשעה שהרב משפיע את השכל, התלמיד 
שמח ומלא עונג מקבלת ההשפעה. באותם רגעים הקשר שלו עם הרב הוא קשר גלוי 
של  בחיצוניותו  גם  ביטוי  לידי  שמגיע  קשר פנימי  זה  ייפסק;  לא  שלעולם  שנראה 

התלמיד. 

אלא שאז מגיע שלב בו הרב רואה שהתלמיד כבר קלט את ההשכלה היטב, והוא 
מחליט שהתלמיד התקדם כבר לשלב בו הוא מסוגל לקלוט שכל ברמה גבוהה יותר. 
את  "לקחת"  מנת  בעצמו על  להתרכז  ועובר  ההשפעה,  את  הרב  מפסיק  כך  לשם 
העניינים החדשים שעליו להעביר לתלמיד, לעבד אותם היטב בשכלו וליצור מהם שכל 
בנוי ומוכן לעולמו של התלמיד. מיד כאשר הרב מצליח לבנות את השכל אצלו, הוא 

חוזר להשפיע לתלמיד והקשר ביניהם מתחדש. 

- להתעסק עם התלמיד, חש התלמיד  באותם רגעים שהרב הפסיק - בחיצוניות 
חורבן, שממון, הרגשה הכי הפכית ממה שהרגיש רגעים ספורים לפני כן; הוא מרגיש 
שכביכול הרב עזב אותו. כך זה נראה בחיצוניות וכך גם מרגיש התלמיד, הוא כולו 

משתוקק לאותם רגעים בהם ישב ביחד עם רבו ושמע ממנו חידושים. 

אך האמת היא שהרב מצדו לא רק שלא הפסיק לחשוב על תלמידו אלא אדרבא - 
ברגעים אלו שנראים כהפסק הוא מתקדם בצעד חשוב ביותר לטובתו של התלמיד! 

אך כדי שהתלמיד יוכל לחוש את הרב גם ברגעי ההעלם ,ובכך לזרז את המשכת 
ההשפעה החדשה גם בגלוי - צריך התלמיד להחדיר לעצמו שני דברים: 
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א. עליו להכיר בזה שהמציאות האמיתית היא, שהרב נמצא אתו בדיוק כמו קודם 
והסיבה להעלם היא רק לטובתו, בשביל לקדם אותו לשלב נעלה יותר. 

להיות  צריכה   - כמקדם  בדיוק  אתו  נמצא  וההכרה שהרב  הידיעה  עם  ב. ביחד 
ההתקשרות של התלמיד עם הרב והגעגועים אליו, שהתלמיד לא יסכים בשום אופן עם 

המצב העכשווי וידרוש שהוא רוצה לראות את השפעת הרב גם בגלוי.

כיצד מתגעגעין? 
בדומה לכך הוא במצב ההעלם והסתר שנשיא הדור לא נראה בעינינו הבשריות. 
שהיא באמת - שלמרות  כפי  המציאות  את  ונחיה  חשוב שנדע  שכזה  חשוך  במצב 
ההעלם והסתר, ולמרות שבחיצוניות נראה שהשפעת הרב אינה כמו שהייתה תמיד, 
למרות הכל עלינו לדעת ולחיות עם ההכרה, שהרב ממשיך להשפיע בדיוק באותו אופן 
כפי שהשפיע בעבר - עם הגוף ועל ידי הגוף - והתקשרותנו אליו חייבת להיות דווקא 
באופן זה. ונוסף לכך נדרשת התשוקה והגעגועים לחזות באור פני מלך באופן גלוי. 
וכאמור, הדבר הוא לטובת התלמיד, כדי שיוכל לעבור בצורה נכונה את זמן ההעלם, 

ולקלוט בצורה פנימית את ההשפעה החדשה.

ולאמתו של דבר, ההכרה במציאות הרב גם בזמן ההעלם, והתשוקה לראות פניו-  
תלויים זה בזה: 

ב'דבר מלכות' של שבת פרשת וירא תשנ"ב, הרבי מתעכב על הסיפור שארע עם 
הרבי הרש"ב בקטנותו שכאשר נכנס לסבו אדמו"ר הצ"צ בכה מפני מה נראה ה' אל 

אברהם ולנו אינו נראה?

הרבי מסביר שבכייתו של הרבי נ"ע לא הייתה על עצם המציאות של "וירא אליו ה'", אלא 
בנוגע לראיה בפועל ובגלוי - היות והרבי נ"ע ידע שהמציאות של וירא אליו ה' קיימת בכל 
אחד מישראל, שלכן המציאות האמיתית היא שהקב"ה כן נראה אליו, ידיעה זו גרמה אצלו 
 תביעה ודרישה, עד כדי בכיה: אם הקב"ה באמת נראה אלי מדוע אינני רואה זאת בגלוי?
וכך ממשיך הרבי להסביר גם בנוגע לגאולה האמיתית והשלימה: ברגע שיודעים את 
המציאות האמיתית, שמציאותו של משיח קיימת כבר בעולם )ובמילא זו מציאות שאנו 
כבר שייכים אליה(, אזי התשוקה והגעגועים לראות את זה בפועל ובגלוי מתגברים 

כפליים. 

כך גם בענייננו: כאשר חדורים בידיעה ובהכרה שנשיא הדור ממשיך להשפיע את 
אזי הגעגועים  בגוף בדיוק באותו אופן שהשפיע עד עכשיו,  כל ההשפעות כנשמה 
והתשוקה לראותו שוב בגלוי הם אמיתיים יותר ופנימיים יותר-- דווקא משום שמדובר 
על מציאות הקיימת בפועל כאן בעולם הזה הגשמי, מציאות השייכת לעולם המושגים 

שלנו, והדבר היחיד שחסר הוא רק הגילוי של אותה מציאות בפועל ממש.
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הגדרת המטרות 
כמו שנחוץ שאנו נחיה באופן זה, כך 
חשוב שנקרב יהודים לרבי באופן שידעו 

ויכירו בנצחיות משה גם במצב ההווה: 

יו"ד  הנשיאות,  קבלת  בהתוועדות 
שבט תשי"א, דיבר הרבי על נקודה מאוד 
חשובה, שלמעשה מאפיינת את כל אופן 
העבודה שלנו בדור השביעי. הרבי הזכיר 
מוחא  לגו  מוחא  "דא  הזוהר  מאמר  את 
כו' האי קליפה להאי והאי להאי". כלומר 
שיש דברים שנחשבים מוחא לגבי דרגות 

תחתונות אך לגבי דרגות עליונות יותר הם נחשבים כחיצוניות וקליפה, דהיינו שכל 
דבר הוא יחסי. כך גם בנוגע להפצת המעיינות שכל אלו שנשלחו לשליחות על מנת 
לקרב יהודים לתורה ומצוות - צריכים לדעת שהכוונה הפנימית בשליחות היא לקרב 

יהודים לתורת החסידות.

הכוונה  הרי  ומצוות,  לתורה  אותו  ומקרבים  יהודי  עם  מדברים  כאשר  כן,  ואם 
הפנימית בזה היא בעצם שבסופו של דבר הוא יהפוך להיות חסיד מן השורה, יהודי 

שלומד חסידות ומקושר ל"מאור" של תורת החסידות בדור זה.

 - אלו  עניינים  עם  בעצמך חי  כמו שאתה  בדיוק  דבר?  כזה  עליו  פועלים  ואיך 
להסביר לו באופן הכי מתקבל שיש את המציאות כפי שהיא על פי תורה, החל מתורה 
שבכתב שם כתוב שביקש משה רבנו "שלא תהיה עדת ה' כצאן שאין להם רועה" שלא 
יהי' מצב שלבני ישראל לא יהי' נשיא בגוף גשמי, ושאותה נצחיות של משה תמשיך 
לעד ולעולמי עולמים, ועד לתורה שבע"פ, תורת החסידות, ותורת נשיא דורנו, שבכל 
אלו "מקרא מלא דיבר הכתוב" על נצחיותו של משה רבינו בכל דור ודור בגוף גשמי 

בלי שום הפסק.

סיפור מדהים בחיד"א 
חשוב להדגיש, אשר נצחיות נשיא הדור כנשמה בגוף, היא ככל ענייני התורה - 
אשר מעבר להכרה בהם מצד קבלת עול, כי כך כתוב בתורה ולא זקוקים על כך לשום 
ראיות, יש ללמדם ולהבינם בחכמה בינה ודעת, כדי שהאמונה תחדור גם מצד השכל 
הטהורה  האמונה  להזדהות עם  יוכל  הבהמית  נפש  של  השכל  שאפילו  ועד  והרגש, 

ש"הוא בחיים".

על כמה וכמה צדיקים מצינו שגם לאחרי הסתלקותם המשיכו לחיות באופן שהדבר 
היה קשור לגופם - כפי שהדברים מודגשים ביותר אצל משה רבנו; "יעקב אבינו לא 
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מת", והרבי מסביר שיש בזה נפקא-מינה להלכה שגופו אינו מטמא אפילו לא במגע 
ובמשא; האבות הקדושים שכפי שהגמרא מספרת אליהו הנביא מעמיד את אברהם 
יצחק ויעקב ומניח להם תפילין; רבי יהודה הנשיא שהי' בא לביתו ומוציא את הרבים 
ידי חובת קידוש, והדברים מובאים לא רק בחלק האגדתא שבתורה אלא גם בחלק 

ההלכה.

אגב, בחיד"א מובא דיון הלכתי בנושא של חיי הצדיק והוא שואל - איך יכול להיות 
"למתים  והלא  קידוש  חובת  ידי  הרבים  את  הוציא  הנשיא  שר' יהודה  הלכה  פי  על 
חופשי"? הוא כותב שם שתמיד הוקשה לו עניין זה, עד שראה במגילת סתרים מר' 

חיים ויטאל סיפור שיישב אצלו את הקושיה. וזה תוכן הסיפור:

לאביו של הרא"ש הי' חברותא עמו למד בבית המדרש, והם קבעו לעצמם הסכם, 
לימים  בעודו צעיר  הרא"ש  של  אביו  עקא,  דא  השני.  עם  אחד  דבר  בכל  להתחלק 
הי' לפתוח את ארון המתים לפני  ונפטר. המנהג באותם מדינות  חלה במחלה קשה 
שמביאים אותו לבית החיים, וכך גם נהגו עם אביו של הרא"ש. כשפתחו את הארון 
ניגש החברותא לידידו הנפטר ואמר לו: זכור את ההסכם שלנו שבכל דבר נתחלק! 

ומיד כשסיים לומר זאת כולם ראו איך שאביו של הרא"ש צוחק. 

בבית המדרש  ישב  הנ"ל  לאחרי המאורע  וכותב, ששבועות אחדים  והוא ממשיך 
ופתאום ראה את הנפטר לידו, הוא שאל אותו מה אתה עושה פה, והוא השיב לו שמצד 
העניין הי' יכול גם ללכת לביתו, אלא שהוא לא רוצה להוציא לעז על כל הצדיקים 
האחרים שאינם יכולים לעשות זאת. מאוחר יותר הלך גם לביתו והודיע לאשתו שיש 
קטרוג גדול בשמים על כלל עם ישראל, ובתפילתנו הצלחנו להסיר את הקטרוג מכל 
המקומות מלבד על המקום שלנו, ולכן קחי נא את הילד )הרא"ש שהי' אז ילד קטן( 

ותברחו מהעיר והיא אכן כך עשתה ובזה ניצלו חייהם!

ח"ו  חדשה  המצאה  איננה  וקיים  חי  שהרבי  שהאמונה  הללו מראים  הדברים  כל 
ויש להם מקור  ג' תמוז תשנ"ד, אלא אלו דברים שהיו כבר בעבר  שהומצאה אחרי 

בספרי הלכה, נגלה וחסידות.

השלשלת-שלא תיפסק 
אם הדברים אמורים בנוגע לכל צדיק או נשיא ישראל בדורות הקודמים על אחת 

כמה וכמה שכן הוא "ויתר על זה לאין קץ" בנוגע לרבי שליט"א נשיא דורנו:

כפי שהרבי מסביר, ענין הנצחיות אצל משה רבינו, הוא שנשמתו המשיכה להתלבש 
בכל דור בנשיא הדור "עיני העדה", זה עניינו המיוחד של משה רבינו - שעניינו "מדת 
האמת" שהיא בלי שינוי והפסק - ומעלתו על שאר כל הצדיקים, שנשמתו ממשיכה 

לחיות בגופו של הנשיא של כל דור.

ולכן כאשר מדברים במצב שלנו על חייו הנצחיים של נשיא דורנו לא באים לדמות 
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רבנו,  יעקב אבינו, משה  הגוף של  לחיי  רק  זה  את 
רבי יהודה הנשיא, הרבי הריי"צ ושאר הצדיקים )מצד 
מעלתם הפרטית ועבודתם וכו'( - אלא באים להדגיש 
נצחיות נשמת משה שמוכרחת להיות בכל דור  את 

כנשמה בגופו של נשיא הדור.

נצחיות זו נוגעת לכל המשך העניינים עד ש"אין 
חלילה  פוסק  וכאשר מישהו  כמשה";  בו  שאין  דור 
שעניין זה הופסק - הוא לא פוסק כך רק על נשיא 
דורנו אלא על יעקב אבינו, על משה רבנו, ועל כל 
דורנו, שכאילו  נשיא  עד  אחריו  הדור שבאו  נשיאי 

שייך בהם הפסק, רחמנא ליצלן הי' לא תהי'!

מהיכן-התירוץ מתחיל
עיניהם,  לראות  להיצמד  זאת  בכל  שיעדיפו  כאלה  יהיו  הביאורים  כל  אחרי  גם 

בניגוד למה שהתורה אומרת.

ועל זה כבר אמרו חסידים את ה"ווארט" הידוע, שהחילוק בין חסיד למתנגד משתקף 
במחלוקת של אדמו"ר הזקן והגר"א בנוגע לסוד הצמצום. גם כאן נוצרה אותה בעיה: 
מצד אחד התורה אומרת "מלא כל הארץ כבודו", מצד שני כולנו רואים שהמציאות 

היא שהעולם נברא כיש גשמי וחומרי?

שאלה זו תירצו הגר"א ואדמו"ר הזקן, אלא שכל אחד הגיע מכיוון שונה:

הגר"א תירץ שהצמצום - כפשוטו, והמציאות האמיתית - זה מה שנראה לעינינו; 
ומה שהתורה אומרת "מלא כל הארץ כבודו" - נצטרך להסביר שזה לא כפשוטו, כי 

אחרת איך זה יסתדר עם ראות עינינו שיש עולם...

לעומתו אדמו"ר הזקן הגיע ותירץ בדיוק הפוך: אם כתוב בתורה שמלא כל הארץ 
כבודו - אז הפסוק הוא כפשוטו. איי, יש לך קושיה מזה שאתה רואה עולם חומרי - 
חייבים להגיד שהמציאות היא לא כפשוטו... ולאחר שאדמוה"ז מניח את היסוד הזה 
הוא גם מסביר זאת בשכל והבנה, אך היסוד הוא שמה שכתוב בתורה זוהי המציאות 

האמיתית ואחרת לא שייך.

עם  מדברים  כאשר 

אותו  ומקרבים  יהודי 

הרי  ומצוות,  לתורה 

בזה  הפנימית  הכוונה 

שבסופו  בעצם  היא 

יהפוך  הוא  דבר  של 

השורה,  מן  חסיד  להיות 

חסידות  שלומד  יהודי 

של  ל"מאור"  ומקושר 

תורת החסידות בדור זה
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יומן תשרי תשנ"ד

יום רביעי ערב ראש השנה

כל אחד ואחד מאנ"ש, שזכה להיות בחודש תשרי במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ ולו 
פעם אחת בחייו יודע, אשר יום זה הוא יום עמוס מאוד: סליחות עם כ"ק אד"ש מה"מ 
כשלאחמ"כ נוסע כ"ק אד"ש מה"מ למקוה, תפילת שחרית, התרת נדרים, קבלת פני"ם, 
פ"נ כללי, אוהל, מנחה ואולי אף שיחה ודולרים. אך לדאבוננו, זו שנה שני' שסדר זה 
איננו לעת עתה; כ"ק אד"ש מה"מ לא יצא לא לסליחות ולא לתפילה, והיתה זו סיבה 
מספקת למאות מאנ"ש והתמימים לקום ולנסוע אל האוהל הק', שם אירע המאורע 
רח"ל, ולזעוק שם עד מתי?! הכיצד ניתן לשבת וליהנות איש איש תחת גפנו ותאנתו, 
כאשר מנגד יושב כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו הק' וסובל יסורים, חליינו הוא נשא ומכאובינו 
סבלם. ביטוי לכך בדיבור נתן הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' גורארי', אשר בטרם הקריא 
הפ"נ על ציון הרבי הריי"ץ נ"ע, הרבנית חנה והרבנית חי' מושקא ע"ה, דיבר מקירות לבו 
אודות הכאב והמצב בו נתונים החסידים כיום, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ, ממלא מקומם של 

האדמורי"ם הקודמים נשיאי חב"ד, יושב וסובל ואינו מדבר וכו'...

כינוס הזעקה עצמו החל בשעה 11:00 לערך, כאשר לאחר קריאת הפ"נ קראו פרקי 
תהלים, אבינו מלכנו, ‘יחי' ואף למדו מאמר חסידות לראש השנה. בין המתפללים נכח 
גם הרה"ח הרה"ת, מזקני המשפיעים, ר' מענדל שי' פוטרפס, שלשמע אנחותיו בלבד 
נבצר היה מלהבין איך יכולים שוכני העפר להמשיך במנוחתם ולא לעורר רחמי שמים 

על עמך ישראל...

•

הגמר  עבודות  האחרונות,  ההכנות  נשלמות  ובאים  הממשמשים  החגים  ולקראת 
והשיפוצים לקראת כניסת החג; אמש שברו את הקיר שהפריד בין בית הכנסת עצמו 
לחדרי הנוחיות, דבר שגרם לתוספת מקום ב-770; ובמבנה החדש התת-קרקעי המחובר 
ל-770 עוסקים במרץ בהכשרת חדרי הנוחיות הרבים, ע"מ שיוכלו לשמש לקהל האלפים 
הפוקד את 770 בימי החגים. בהתאם לכך נסגרו גם חדרי הנוחיות הישנים, בהיותם 

צמודים לבית הכנסת.

ושתלו  חי',  גדר  סידרו  החדשה  הבני'  חצר  גג  בשולי  שבבבל,  רבנו  בית  ובחצר 
עציצים לאורך הקיר, כיאה לבית רבנו שבבבל. כ"ז כדי שבאי/ות בית הכנסת יוכלו 

להיות במקום, הרחק מעינא בישא.

יומן תשרי תשנ"ד
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הצורך  ובאשר  ובא,  הממשמש  החג  עקב  לחוצים,  הגבאים  עצמו  הכנסת  ובבית 
לנקות את בית הכנסת ולהכין את הספסלים עבור קהל אנ"ש והתמימים שיחיו, כדי 

שיוכלו להתפלל בישוב הדעת.

ביני לביני דאגו מראש אשר יוכלו לעבוד במנוחת הדעת, וכאשר אי אפשר לדעת 
מראש מתי כ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילת מנחה, אם בכלל, הרי שחברי המזכירות 
לתפלה  לצאת  מה"מ  אד"ש  מכ"ק  לבקש  יאפשר  המצב  “באם  אשר  לבקשה  ניאותו 
מוקדם ככל האפשר, יעשו זאת", ואכן בשעה 1:25 נודע )במפתיע( “מנחה נאו" וכעבור 
כ5 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ 
אל המרפסת ובאותה עת ניגן הקהל ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. 
הריל"ג שאל דברד מה את כ"ק אד"ש מה"מ וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב. הריל"ג סימן 
לקהל לשתוק, והוציא דפים מכיסו, אלא שמיד הבחין שאינם הדפים להם הוא זקוק 
וע"כ רץ לחדרו והביא דפים מצולמים של ‘התרת נדרים'. לבינתיים הקהל המשיך לנגן 
וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בראשו הק' השירה. הריל"ג הגיש הדפים וכ"ק אד"ש מה"מ 
אחזם ביד שמאלו וקרא בעיניו הק'. משסיים העמוד הרים עיניו וראשו הק', והי' זה 
הסימן להפוך הדף ולעניית הקהל, והריל"ג סימן שיאמרו הקטע ‘הכל יהיו מותרים'. 
לאחמ"כ המשיך כ"ק אד"ש מה"מ הקטע השני, ומשסיים סימן שוב הריל"ג שיאמרו, 

ולאחמ"כ קרא כ"ק אד"ש מה"מ גם הפרוזבול.

לאחמ"כ החל-המשיך הקהל בניגון ‘יחי' וכ"ק אד"ש מה"מ עצם עיניו הק' למשך 
דקה והרכין ראשו. כעבור כמחצית הדקה החל לעודד בתנועת ראשו הק' מע' ומטה, 
כשעיניו עצומות, וכך המשיך לעודד עד שפנה לשמאלו וסימן לסגירת הוילון, כאשר 

עיניו עצומות עדיין, או אז פתח עיניו. הגילוי נמשך 4 דקות ו-20 שניות.

מיד לאחמ"כ קיבל כ"ק אד"ש מה"מ פני"ם. תחלה הי' זה הפ"נ כללי שנמסר ע"י 
זאב  ר'  והרה"ח  מרוזוב,  שי'  שלום  ר'  הרה"ח  גורארי',  שי'  זלמן  שניאור  ר'  הרה"ח 
יחזקאל הכהן שי' כץ ועוד, כאשר את הפ"נ הניחו על השולחן, יחד עם דמי הפ"נ. 
הריל"ג אמר שזה הפ"נ הכללי וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק'. לאחמ"כ עברו בסך 
הקהל שעדיין לא מסר הפ"נ בימים שלפנ"כ, ומי שעמד מחוץ ל-770 וראה את מאות 
האנשים שעמדו בתור, הי' נזכר בימים כתיקונם, עת כ"ק אד"ש מה"מ הי' עומד ומקבל 

הפדיונות בידו הק' ומברך בדיבור בכתיבה וחתימה טובה...

כ"ק אד"ש מה"מ ישב ליד פתח היכל קדשו, על מפתן הדלת, כאשר )שלא כבפעמים 
הקודמות( הכסא והשולחן עומדים על בימת עץ קטנה )אותה סידר א' מהתמימים החפץ 
בעילום שמו, תהא משכורתו שלימה מן השמים(, כדי להקל על כ"ק אד"ש מה"מ לקבל 
פני העם. במשך ה-5 דקות הראשונות הרבה כ"ק אד"ש מה"מ להזיז המעטפות בידו הק', 
הי' מגביהן מעט ומניחן הצידה. כמ"פ אף קיבל מעטפות בידו הק', כאשר ידו מונחת על 
השולחן. מאוחר יותר חדל לגעת בפני"ם, רק לעתים רחוקות מאוד. כן הניד בראשו הק', 
ולא' מהקהל שבירך ‘אגעבענטש-טע יאר', ענה בפיו ובראשו הק'. הרב מוטל דער שוחט 
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בירך ברפו"ש והתגלות ואף כאן ענה כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק' ובפיו. מפעם לפעם 
וחזר לחדרו הק'. חלק  אף שפתותיו הק' לחשו, וכעבור כ-20 דקות עצם עיניו הק' 
גדול מהקהל עדיין לא הספיק למסור הפ"נ, והמתין אולי בכ"ז יעבור, אך המזכיר הרב 
בנימין הלוי שי' קליין יצא מהפתח הראשי וסימן לקהל אשר קבלת הפני"ם הסתיימה 

ולא תהי' יותר. הקהל הסתפק איפוא בנתינה למזכיר. השעה היתה 2:10.

ובינתיים בבית הכנסת עצמו נכנסו להילוך גבוה וסגרוהו על מנעול ובריח, כדי 
לאפשר את המשך סידור בית הכנסת, כדלהלן:

גם  ובתוכה  התורה,  לקריאת  וקטנה  מיוחדת  עץ  בימת  בנו  הכנסת  בית  במרכז 
עמוד התפלה לש"צ, כפי הנהוג בבתי כנסיות של אחבנ"י הספרדים. על א' הקירות 
נתלתה מפה מיוחדת של מראה בית הכנסת, עם כל מקומות הישיבה הקנויים, איש 
איש ומקומו הוא. כמו"כ דאגו גבאי בית הכנסת לציבור התמימים העומדים במשך 
כל השנה במקומותם הקבועים, במרובעים הידועים ממול המרפסת - שגם בימי ראש 

השנה ויוהכ"פ יהיו עבורם מקומות אלו.

למען הסדר הטוב אף נתלו מודעות מטעם הבד"ץ דקראון הייטס, בחתימתו של הרב 
מארלאוו, אודות החובה לציית לגבאים בכל הנוגע לסדר בבית הכנסת בתפילות, דבר 
שהביא תועלת במחרתו של יום, עת הוזקקו הגבאים להביא את כבוד הרב להשליט 
חוק ומשפט במקרה של “כי יהי' ריב בין אנשים", לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא...

ליל ראש-השנה

דקות מספר לפני התקדש החג נפתחו דלתות בית הכנסת והקהל התפרץ פנימה. 
קהל האורחים תפס עמדות במקומות הפנויים שנשארו עבורו, ועם תחילת ה'מעתלעת' 

החלו באמירת תהלים.

בשעה 8:10 לערך החל הש"צ, הרב נחום שי' קפלן, בתפילת ערבית. רוב רובו של 
הקהל התפלל במנין זה, בלב שבור, אשר במעריב הראשון של השנה החדשה, הי' תהא 
שנת נפלאות דגולות, איננו זוכים להתפלל במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ... אך, כמתאים 
לראש השנה בו ישנו הענין של “בנין המלכות", הכריז כל הקהל לפני תחילת התפלה, 
מיד לאחר ניגון ‘אבינו מלכנו', ג"פ “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", 

וכן גם בסיום התפילה.

עם סיום התפלה, בשעה 8:40, החל הקהל לעזוב אט אט את בית הכנסת, איש איש 
שעטת  נשמעה  פתאום  שלפתע  אלא  ותחתם',  תכתב  טובה  ‘לשנה  באיחולי  לביתו 
ריצותיהם של התמימים שירדו בבהלה מהזאל למעלה ובפיהם הבשורה: “מעריב נאו", 
היישר  או  ערבית  לתפילת  יוצא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  באם  ותוהה  עומד  הקהל  ובעוד 
למרפסת, עברה הידיעה אשר כ"ק אד"ש מה"מ יוצא למעריב, ובתוך כחמשה רגעים 
נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. הש"צ, הרב שלום הלוי שי' ברוכשטט, התפלל 



יומן תשרי תשנ"ד • 163

לפני העמוד, ובסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. שלא כרגיל הכריז 
הקהל: “גוט יו"ט, לשנה טובה תכתב ותחתם", ולאחמ"כ ג"פ “יחי אדוננו מורנו ורבנו 

מלך המשיח לעולם ועד", ומיד החלו לנגן כרגיל. 

כ"ק אד"ש מה"מ שהה במרפסת משך זמן ארוך מהרגיל, כ-11 דקות, כשבמשך כל 
הזמן סקר הקהל משמאלו וממולו ועודד מדי פעם בתנועות ראשו הק'. בא' הפעמים 
תיקן זקנו הק' בידו השמאלית ובאותה עת הביט אל הקהל ממולו. העידודים היו קלים, 
הוילון. השעה  ו'ראש השנה'דיק'. לסיום פנה לשמאלו לסגירת  הי' ארוך  הגילוי  אך 

היתה 9:22.

יצויין כי לכבוד החג הגיעו כל הצוות: חמשת המזכירים, כולל הרב סימפסאן והרב 
מינדל, וכמו"כ הד"ר רעזניק העושה בימים אלו כאן, ובמרפסת נכחו אף הם כחבריהם.

לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק', קידש ואכל סעודת חג.

יום א' דראש-השנה

עוד מאתמול החלו להתלחש התמימים ואנ"ש מה יהי' בתקיעות השנה, לפי התכנית 
אד"ש  כ"ק  האם  לא,  אם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ייאמרו  שהברכות  נזכה  האם  הגלותית, 
נכנס  שי',  הריל"ג  המזכירות,  חבר  וכו'.  וכו'  התקיעות,  בעת  במרפסת  ישב  מה"מ 
לקודש פנימה לפני התפילה כשבידו שלושת השופרות, ושאל “באם כ"ק אד"ש מה"מ 
יצא לתקיעות לחדר התפילות", וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב. לאחמ"כ שאל “באם 
הבעלי תקיעות יהיו הרב דוד שי' רסקין לתקיעות מיושב, והרה"ח ר' לוי שי' טננבוים 
לתקיעות מעומד, כפי שהי' בשנה שעברה", וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב. לאחמ"כ 
אותם  עושה  הרבי  “האם  ושאל  שיגיבהם,  ע"מ  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  השופרות  מסר 

לשלוחיו שהם יתקעו להוציא הקהל ידי חובה", והסכים כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 10:00 לערך לא מחכים )לע"ע, לדאבוננו( לשששששש... הש"צ מתחיל “דבר 
הלמד... שיבנה... הודו... ועולם כמנהגו נוהג???!

בשעה 11:27, כשהש"צ הרה"ח ר' אלי שי' ליפסקער אחז ב'מודים', נכנס כ"ק אד"ש 
מה"מ לחדר המיוחד. ‘שים שלום' ניגן הש"צ כרגיל, וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות 
ראשו הק'. חדי העין שהבחינו מבעד לחלון )האטום( המשיכו לנגן, עד שהגיעה האות 

מלמע' שכ"ק אד"ש מה"מ חדל מלעודד. 

ווייס ולאחמ"כ החלו בהכנות לתקיעות: כל  למפטיר כובד הרה"ח ר' דובער שי' 
הקהל אמר קאפיטל צ"ב פסוק בפסוק, ולאחמ"כ הכריזו ג"פ יחי. הריל"ג פתח את חלון 

ההזזה בחדר המיוחד, ע"מ שיוכלו לשמוע למע' בבירור יותר.

הרב דוד שי' רסקין התחיל “למנצח לבני קורח מזמור". לאחמ"כ התחיל לומר את 
יחד איתו את  הפסוק הראשון “מן המצר", אך הקהל )שהיה במיצר אמיתי( התחיל 

הפסוק, והמשיך לומר לבדו את כל שאר הפסוקים, כבשנה שעברה...
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הרב דוד שי' רסקין אמר את הברכות 
ותקע התקיעות. הרב מארלו הי' המקריא, 
יחדיו  הקהל  כל  אמר  התקיעות  ובסיום 
שוב את שלושת הפסוקים. דמעות ניגרו 
מעיני אנשים באותו זמן, כאשר כל אחד 
עשה חשבון צדק בנפשו איפה הוא עומד 
ב"עלה  להיזכר  עומד...  הוא  מי  ולפני 
אומר...  היה  שהרבי  בתרועה"  אלוקים 
בתקיעות  הברכות...  של  המיוחד  בניגון 
ה"בשמך  של  המיוחדת  בנעימה  עצמן... 

יגילון כל היום"... והיום...

לאחר התקיעות נשאר כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו הק' גם לתפילת מוסף )שלא כבשנה 
)מ-12:45 עד  יצא מיד לאחר התקיעות(. התפילה היתה במהירות מעט  שעברה, בה 
ל1:40(, לפי הוראה מלמע', והחזן הרב מרדכי שי' ברקוביץ התפלל בנעימות. בניגון 
‘הוא אלוקינו' שבקדושת מוסף עודד כ"ק אד"ש מה"מ והקהל המשיך לנגן שוב, עד 
שהגיעה האות לסיום. בשעה 1:40 כבר אחזו לאחר התקיעות האחרונות והריל"ג שאל 
את כ"ק אד"ש מה"מ באם יתפלל עתה תפילת מנחה, וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב. 
יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת,  הש"צ המשיך איפוא בתפילת המנחה, בסיומה 
וכ"ק  ועד",  לעולם  מלך המשיח  ורבנו  מורנו  אדוננו  “יחי  ניגן  הקהל  בטלית.  עטוף 
סקר  דקות  משתי  למע'  ובמשך  למולו,  ולאחמ"כ  לשמאלו  מעט  הביט  מה"מ  אד"ש 

הקהל, עד שפנה לשמאלו, והי' זה האות לסגירת הוילון. השעה היתה 2:00.

לאחמ"כ קידש כ"ק אד"ש מה"מ ואכל, ומשנשאל אח"כ ע"ד תשליך, השיב בשלילה, 
זה סימן  והי'   ,770 זה לתשליך, בחצר  יצאו א"כ בזה אחר  ושלושת חברי המזכירות 

מובהק שכ"ק אד"ש מה"מ אינו יוצא.

ליל ב' דראש-השנה

מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס   ,7:37 בשעה  לאתמול(,  ביחס  )עכ"פ  מהמתוכנן  מוקדם 
לתפילת ערבית, ובשירת ‘יחי' הורם המסך בחדר התפילות והש"צ, הרה"ח ר' ליפא שי' 
שפירא, התפלל לפני העמוד, ובסיימו יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל כבר 
ניגן ‘יחי', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט כרגיל לשמאלו ולמולו. כעבור כשתי דקות עודד 
לפתע בתנועה חזקה מלמע' למטה, תנועה שחישמלה את הקהל, שהגביר את שירתו 
בעוז, וכעבור שניות ספורות המשיך כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות נמרצות מלמע' 
למטה, בזה אחר זה משך זמן, כשמידי פעם מניף ראשו הק' בחזקה. לרגע הפסיק וסקר 
הקהל ואף התקרב למרפסת וסקר במבטו החודר את הקהל שעמד למטה )דבר שלא 
היה כבר זמן רב(, וכעבור כחצי דקה עודד שוב בתנועות רצופות וחזקות והקהל יצא 
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מגדרו, וכשכולו שאגה הכריז שוב ושוב - “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם 
ועד". כעבור 6 דקות סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 8:00 בדיוק.

יצויין כי במשך כל הזמן אף הכה כ"ק אד"ש מה"מ באצבעו הק', לעידוד השירה.

לאחמ"כ נודע אשר היציאה לתפילה זו באה ביוזמתו של כ"ק אד"ש מה"מ.

יום ב' דראש השנה

 היום לא זכינו לראות את מלכנו. בהגיע הש"צ לקריאת התורה, בשעה 11:30 לערך, 
וניגנו עשרת  המתין הקהל לאות מלמעלה, המתנה של כשעתיים, בה אמרו תהלים 
הניגונים לכ"ק אד"ש מה"מ ועוד, כאשר רק בשעה 1:00 לערך נודע אשר קריאת התורה 
והתקיעות יתקיימו בזאל למעלה, כבכל שבת בה לא יוצא כ"ק אד"ש מה"מ לקריאת 
התורה. אכזבת הקהל היתה רבה, מה גם שזו הפעם הראשונה ששומעים התקיעות 
זה  ביום  זכינו  שעברה  )בשנה  ועיקר  כלל  הכנסת  בבית  עימנו  איננו  שכ"ק  בשעה 
לראשונה לראות את מלכנו, והנה השנה, בשנת נפלאות דגולות, לא זוכים אנו, מה גם 
אשר נודע כי המזכירים שאלו כמ"פ את כ"ק אד"ש מה"מ, ושלל מוחלטות את היציאה 
אל הקהל(. את הקריאה שבזאל למעלה קרא הרה"ח ר' מרדכי שי' שוסטערמאן, והרב 
דוד שי' רסקין תקע התקיעות. הצפיפות היתה רבה, כאשר חלק מהאורחים קיוו שכ"ק 
אד"ש מה"מ יצא לתקיעות. דלת חדרו של כ"ק אד"ש מה"מ היתה פתוחה משך כל 
התפילה. הש"צ למוסף הי' הרה"ח ר' יהודה שי' קעלער, שהתפלל במהירות ובנעימות. 

בשעה 2:45 נסתיימה התפלה.

דמעומד  טננבויים, שבתקיעות  שי'  לוי  הרב  התקיעות  תקע  למטה  הגדול  ובזאל 
התחלף עם הרב דוד שי' רסקין, זה תקע למטה וזה למעלה. לתפילת מוסף עמד הש"צ 
הרב יוסף הלוי שי' וויינברג, כך שכאשר גמרו להתפלל בזאל למעלה, אחז הלה עוד 
ישאל  להתפלל  שיסיימו  לאחר  אשר  מסר  גרונר  הרב  המזכיר  הש"צ.  חזרת  באמצע 
אודות תפילת מנחה. לפועל הזדרז הלה בתפילתו, ומשסיים נודע כי לעת עתה לא 

תתקיים תפילת מנחה.

במשך כל היום לאחמ"כ לא היתה הזדמנות לתפילת מנחה, וכך הי' גם בתפילת 
נחום  הרב  הש"צ  התפלל   8:15 ובשעה  להתפלל,  יתחילו  אשר  מסרו  מלמע'  ערבית: 
שי' קפלן מעריב. רובו של הקהל פנה לביתו, ממורמר על ההעלם גדול זה, אשר לא 
זכינו לראות כלל את מלכנו. חלקו האחר לא מיהר ללכת, בתקוה שמה שאירע בלילה 
הראשון יחזור על עצמו ונזכה לתפילת ערבית, אלא שלפועל, כאמור, לא הי' מעריב, 
ורק בשעה 10:00 התפלל כ"ק אד"ש מה"מ תפילת ערבית ולאחמ"כ קידש ואכל סעודת 

שבת.
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יום שבת קודש - שובה האזינו.

קריאת התורה התקיימה בזאל למעלה, כשכל הדלתות פתוחות.

בשעה 1:49 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד לתפילת מנחה, ובסיום התפלה 
יצא אל המרפסת. הקהל ניגן באותה עת ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם 
ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לשמאלו ולאחמ"כ המשיך לסקור הקהל שלמולו, 
וכך במשך כ-5 דקות ו-45 שניות ישב עם הקהל תוך כדי שמעודד קלות בראשו הק'. 

לסיום פנה לשמאלו, לסגירת הוילון. השעה היתה 2:15.

ולאחר התפלה, כבכל שבת ובפרט בשבת שובה, התקיימה התוועדות במזרחו של 
770. בין המתוועדים: הרה"ח ר' מרדכי שי' שניאור והרה"ח ר' זאב שי' קסלמן מכפ"ח, 
הרה"ח ר' מרדכי שי' חן, הרה"ח ר' שלום דובער שי' ליפסקער, הרה"ח ר' זליג שי' 

כצמן ועוד. ההתוועדות נמשכה זמן רב.

לפנות ערב, בשעה 6:00 לערך, התיישב הקהל להתוועדות עם נט"י וכו', כפי שהיה 
נהוג אצל כ"ק אד"ש מה"מ בזמני ה'כוס-של ברכה'. בשעה 7:15 לערך החלו לנגן ניגוני 
הרביים, כאשר לפתע פתאום נתקבלה הידיעה המשמחת אשר “כ"ק אד"ש מה"מ יוצא 
מיד". הקהל, שעדיין לא ידע בבירור באם זה להתוועדות או לתפילת ערבית, הפסיק 
לנגן הניגונים והחל לנגן ‘יחי' )בניגון חיילי אדוננו(, כנהוג כל פעם בכניסת כ"ק אד"ש 
מה"מ, אלא שכ"ק נכנס דרך החדר המיוחד היישר למרפסת )השעה היתה 7:31( והקהל 
המשיך לנגן כשתי דקות ‘יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעבר הקהל, ובינתיים סימן 
הריל"ג שיאמרו לחיים ויחלו לנגן הניגונים מתחילה )שלשם כך ביקשו מכ"ק אד"ש 
מה"מ לצאת(. הרה"ח ר' יואל שי' כהן התחיל הניגונים, כמימים ימימה, וניגנו ג' תנועות 
להבעש"ט והה"מ, ‘בני היכלא' לכ"ק אדמו"ר הזקן, ‘הקאפילע' לכ"ק אדמו"ר האמצעי, 
‘ימין ה'' להצ"צ, ‘לכתחלה אריבער' לכ"ק אדמו"ר מהר"ש, ‘ניגון הכנה' לכ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב, ‘הבינוני' לכ"ק אדמו"ר הריי"צ ו'הוא אלוקינו' לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח. לאחמ"כ ניגנו ניגון הקפות להרלוי"צ, ומיד אח"כ הניגון ‘יחי אדוננו מורנו 
ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. בעת הניגונים הביט כ"ק אד"ש מה"מ מפעם לפעם 
לעבר הקהל והנהן קלות לאלו שאחזו כוסיות לחיים בידיהם, ראשו הי' מורכן מעט, 
וכשהגיעו לניגון הבינוני התיישר קמעה והביט לקהל שמשמאלו ולמולו והמשיך לענות 
לחיים. כשניגנו ‘יחי' עצם עיניו הק' והרכין ראשו לכדקה והקהל המשיך לנגן בכל עוז, 
עד שלפתע הרים כ"ק אד"ש מה"מ ראשו הק' בתנועה חזקה מלמטה למעלה, פקח עיניו 
והמשיך לעודד בעוד מספר תנועות, ענה לחיים, וכעבור דקה ומחצה עצם שוב עיניו 
הק' לזמן מה, ושוב המשיך לעודד השירה בתנועה גדולה. כן פנה גם לימינו וסקר את 
העומדים בבימה, און האט שטארק באקוקט דעם עולם. כעבור כ-9 דקות מניגון ‘יחי' 

סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך כחצי שעה, והשעה היתה 8:00.

מיד לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ ונכנס לחדר המיוחד, עבור תפילת ערבית.
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אל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  יצא   ,8:22 התפילה,  ובסיום  מעט,  התארכה  הלחש  תפילת 
המרפסת. הש"צ אחז בקדיש בתרא, ובסיימו החל הרב קעלער בהבדלה. כ"ק אד"ש 

מה"מ הביט לעברו.

בסיום ההבדלה, נשא הכהן הגדול - הרב שלמה הכהן שי' איידלמאן - קולו בברכת 
כהנים )בינתיים אמר הרב קעלר לחיים, ומה"מ ענה לעברו בראשו ובפיו(, וכ"ק אד"ש 
מה"מ המשיך להביט לעבר המבדיל ובפיו ענה אמן אחר ברכות הכהן. הרב קעלער 
בירך “על הגפן" ולאחמ"כ החלו לנגן ‘יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל, תחלה הביט 
משך זמן למולו, כשתנודות קלות בראשו הק'. כעבור משך זמן פנה לשמאלו וכך הביט 
הניגון.  גדולה בראשו הק' לעידוד  חליפות לכל הכיוונים, כשלעיתים מניד בתנועה 
הקהל המשיך לנגן וניתן הי' לראות איך שלכל כיון אליו מביט כ"ק אד"ש מה"מ, הרי 
ששירת הקהל גוברת ומתעצמת והעומדים במקום מקפצים ומכרכרים בכל עוז - יחי 

אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.

כך נמשך הדבר כ-10 דקות, כאשר לסיום פנה כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו וסימן 
לסגירת הוילון, ובעודם סוגרים הביט שוב לימינו ועודד בראשו הק', ושירת הקהל 
גברה. ]יצויין שמידי תפילה, עת מתקבלת ההוראה לסגירת הוילון, שירת הקהל גוברת 
דקות,  מ-12  למע'  נמשך  הגילוי  פרידתכם"[.  עלי  “קשה  בבחינת  באורח משמעותי, 

והשעה היתה 8:35.

כך חלפו עברו להם ימי ראש השנה, וניתן היה לשמוע את צעירי הצאן, שזו להם 
הפעם הראשונה ב-770, מתלחשים: “איזו התוועדות, איזו התוועדות, דבר יוצא מגדר 
הרגיל". כואב הלב ודואב על סגנון חיים מוזר זה, על חושך כפול ומכופל זה, כאשר 
תקיעת  גילויים:  להרבה  ראש-השנה,  של  זו  בקביעות  זוכים,  היינו  כתיקונם  בימים 
‘כוס-של-ברכה',  חלוקת  כשלאחמ"כ  שיחות,  הרבה  עם  התוועדויות  שלוש  שופר, 

והיום...

אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
שליט"א.

יום ראשון ד' תשרי - צום גדלי' נדחה

לסדר  הדואגים  בין  שהיה  אוהיו,  מקליבלנד  אלבסקי  שי'  לייב  יהודה  ר'  הרה"ח 
בצורה הקלה ביותר ‘סאטלייט' מידי שבוע בשבוע ושמע הגילוי של מוצאי ראש-השנה 
הגיע לאזניו, סידר היום אשר בצרפת, במונטריאל ובעוד מקומות ברחבי העולם, יוכלו 
לצפות בשידור חוזר במעמד המיוחד. הרב אלבסקי מבשר לנו, אשר הוא מקווה כי 

בקרוב יסודר הדבר גם לאנ"ש שבאה"ק.

התמימים  מתלמידי  רבות  מאות  השתתפו  השכונה,  רבני  של  קורא'  ה'קול  עפ"י 
ותושבי השכונה בהפגנה הגדולה שהתקיימה בצהרי היום מול הקונסולי' הישראלית 
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במנהטן, בזעקה ומחאה על הפקרת דמם של מליוני יהודים באה"ק, אלא שע"פ הוראת 
הכריזו  אף  השכונה  ברחבי  כיחידים.  אלא  כגוף,  חב"ד  בשם  לא  היא  ההפגנה  הרב, 

ברמקול אודות החובה לנסיעה.

בשעה 1:50 נתקבלה במפתיע הידיעה מנחה נאו וכעבור כ-8 דקות נכנס כ"ק אד"ש 
מה"מ אל החדר המיוחד, לקול שירת ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. 
אלה ש'איחרו' להפגנה ובאמצע דרכם קיבלו לפתע הידיעה במשי"ח ביפער'ס אודות 
“מנחה נאו", סבו על עקבם וחזרו ל-770, ורק לאחר התפילה יצאו שנית לעבר מקום 

ההפגנה. 

הבעל קורא, הרב דוד שי' רסקין, קרא ‘ויחל', ולמפטיר עלה הרה"ח ר' יצחק שי' 
שפרינגער. בסיום התפילה, לאחר המתנה של כ-3 דקות, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל 
שעמד  הקהל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  סקר  הוילון  הפתח  עם  ‘יחי'.  שר  והקהל  המרפסת 
משמאלו וממולו ועודד קלות בראשו הק'. כעבור כ-40 שניות סימן בתנועת ראשו הק' 

לסגירת הוילון. הגילוי נמשך כ-50 שניות.

• • •

כבר בימיה הראשונים של שנת נפלאות דגולות, החלו ניצני הנפלאות להיראות, 
ובאוירת ימי התשרי ניתן לחוש, אשר כ"ק אד"ש מה"מ מכין אותנו לקראת נפלאות 
דגולות - גאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש. אמנם עדיין לא זוכים אנו לראות 
באותו  עדיין  נשאר  והכל  וברגל  ביד  התנועה  בכח  בדיבור,  התקדמות  בשר  בעיני 
אופן שהי' במשך כל השנה שלפנ"ז, אך אי אפשר שלא להבחין בשינוי שהחל מאז 
ראש השנה, הן בכמות - הדקות הארוכות שכ"ק אד"ש מה"מ מתוועד עם הקהל ע"ג 
המרפסת, והן באיכות - כאשר העידודים בתנועות ראשו הק' מתחזקים יותר ויותר, 
ובלב כולם ההרגשה ש"זהו זה", עוד רגע קט ומלך המשיח מתרומם מכסאו ומוליכנו 

לגאולה האמיתית והשלימה...

ר'  הרה"ח  ע"י  הנמסרות  היומיות  החדשות  חדש:  חידוש  חב"ד  שידורי  ובמרכז 
הירשל שי' רסקין החלו להימסר פעמיים ביום, לאחר מנחה ולאחר תפילת ערבית, כ"ז 
לתועלת קהל אנ"ש והשלוחים המחכים ומצפים לשמוע כל פירור מידע על הנעשה 

עם מלכנו משיחנו.

בשעה 7:30 נודע אודות תפילת ערבית וכעבור כ-15 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ 
אל החדר המיוחד. מתאים לסיום הצום הגיע קהל גדול מהרגיל, מה גם כי חלק מהקהל 
אשר בצהרי היום הי' בהפגנה במנהטן והפסיד את תפילת מנחה, לא הסכים לוותר על 

תפילת ערבית, כך שבית הכנסת היה מלא מפה לפה.

אל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  יצא  התפלה  ובסיום  מהרגיל,  התפלה  התארכה  הפעם  גם 
המרפסת, לקול שירת ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש 
מה"מ הביט תחילה לשמאלו ובראשו הק' עודד קלות, המשיך לסקור הקהל ממולו, 
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מעט  התקרב  דקות  כ-2  כעבור  ולמולו.  לימינו  לשמאלו,  פונה  לפעם  מפעם  כאשר 
למרפסת,  מקום  בקרבת  לעומדים  והביט  לאחרונה(  כלל  רגיל  לא  )דבר  למרפסת 
ולאחמ"כ התיישר על כסאו והמשיך לסקור הקהל. כעבור משך זמן הפנה שוב מבטו 
לפירמידה וסקר מעט העומדים שם. כמו"כ הכה באצבע ידו השמאלית על יד ימינו 
כל העת. כעבור כ-4 דקות החל לעודד בראשו הק' בתנועות גדולות, קדימה אחורה 
ולצדדים ושוב מלמע' למטה, וכך עברו עוד שלוש דקות בהן המשיך לסקור הקהל 
לאחמ"כ  למטה.  ומלמע'  לצדדים  חזקות  בתנועות  ושוב  הק',  בראשו  קלות  ולעודד 
עצם עיניו הק' וכעבור רבע דקה, בעוד עיניו עצומות, המשיך להניד קלות בראשו 
והמשיך  הק'  עיניו  פתח  דקה  וכשעברה  פעמים,  כו"כ  וחזקות  קלות  תנועות  הק', 
לסקור הקהל על הפירמידה ובאצבעו הק' המשיך לעודד. כעבור כמחצית הדקה המשיך 
עודד  ואף  ומטה,  מעלה  סיבוביות  בתנועות  לצדדים,  חזקות  בתנועות  לעודד  שוב 
הבאות  דקות  וחצי  ובמהלך השתיים  ימינו,  יד  על  הק' השמאלית  ידו  בוהן  בהכאת 
המשיך לעודד כה"ז בתנועות חזקות )כאשר חלקן עם עיניים עצומות( לצדדים, קדימה 

ואחורה בתנועות סיבוביות בחזקה ובמהירות רבה.

כשעברו 13 דקות סימן בידו הק' )תנועת תמיהה( לסגירת הוילון. הקהל המשיך 
לשאוג ברוב שירה וזמרה “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ובעוד 
סוגרים הוילון, המשיך כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות ראשו הק'. השעה היתה 8:13.

אי אפשר לתאר את השמחה הגדולה והשאגה האדירה של כל הקהל יחדיו, בעת 
הי'  לרגע  כאשר  מנוחה,  של  רגע  לקהל  נתן  ולא  השירה  עודד  מה"מ  אד"ש  שכ"ק 

מפסיק, ושוב בתנועות חזקות אשר הקהל לא יכל להשיגן...

‘יודעי דבר' מציינים כי כמעמד הזה, כעידודים האלו, לא היה מאז כ"ז אדר. אפילו 
ויהודים בפרט קבלו מהקב"ה את  בנ"א בכלל  הזה.  הי' כדבר  לא  בשמח"ת האחרון 
ענין השכחה, ע"מ שיוכלו לשכוח מהצרות שהיו עד עתה ולהמשיך עם הפנים לעתיד, 
כך שאי אפשר לדעת באם היו כאלו עידודים אם לאו, אך מה שברור הוא, שבשנת 
נפלאות דגולות עדיין לא הי' כדבר הזה, וכמו"כ זה חודשים רבים אשר איננו רואים 

עידודים כה חזקים.

הקהל המשיך לרקוד על מקומו זמן רב וב-770 נפתחו מעגלים מעגלים. גם במדרכה 
מול חדרו של כ"ק אד"ש מה"מ המשיכו לרקד משך זמן, ובחדוה הלכו לקיים את ענין 

“לך אכול בשמחה לחמך".

וכמנהגו מידי צום סידר הרב יהודה שי' בלעסאפסקי )‘ועד סעודת שלמה'( אוכל 
ושתיה לרוב, להחיות את נפש התמימים ואנ"ש. תהא משכורתו שלימה מן השמים.

יום שני ה' תשרי

בשעה 2:15 נודע אודות תפילת מנחה וכעבור כ-13 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר 
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המיוחד. בסיום התפלה יצא כ"ק 
אד"ש מה"מ אל המרפסת והקהל 
ורבנו  מורנו  אדוננו  ‘יחי  ניגן 
מלך המשיח לעולם ועד'. תחילה 
הביט כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו, 
הקהל  סקר  ולאחמ"כ  כרגיל, 
במשך  ממלמל  כשבפיו  ממולו, 
מיוחדת.  בהבלטה  דקה  כחצי 
בתנועות  לעודד  החל  לאחמ"כ 
ראשו הק' בחזקה, מלמע' למטה 
ואף מעט לצדדים, פנה לעומדים 

בדומה  חזקות  תנועות  הק',  ראשו  בתנועות  לעודד  והמשיך  מימינו  הפירמידה  ע"ג 
לאתמול והשמחה הרקיעה שחקים. כמו"כ הכה באצבעו הק', וכעבור למע' מ-2 דקות 

הורה לסגור הוילון. הי' זה בבחינת ‘קורץ און שארף'.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 7:45. הש"צ הי' הרה"ח ר' יהושע 
יצא אל  ובסיום התפלה  כגון אלו(,  כ"ז אד"ר כש"צ בימים  )העומד מאז  שי' קארף 
המרפסת. עם צאתו הביט לשמאלו, ומיד הניד בראשו לעידוד השירה. לאחמ"כ סקר 
את שאר הקהל, וכעבור שניות ספורות החל לעודד בתנועות חזקות לימין ולשמאל, 
כאשר לפתע אף עודד בתנועות סיבוביות, ומלמטה למע' כמה וכמה פעמים, והמשיך 
בתנועות חזקות עד שכעבור דקה ורבע סימן לסגירת הוילון. גם הפעם הי' זה עדיין 
תחת השראת תפלת ערבית מאמש ותפילת מנחה מהיום, כך שהקהל ניגן ניגון זה בכל 

כוחו, למרות הגילוי הקצר יחסית.

כינוס  האחד  מרכזיים,  אירועים  שני  יתקיימו  בו  המחר,  יום  לקראת  נערך  ו-770 
ידידי ליובאוויטש המתקיים מידי שנה, והשנה יהי' זה בג'ואיש סנטר, כשע"פ התיכנון 
יום העיון בעניני   - והאחר  יותר ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ.  אמורים הם לעבור מאוחר 
משיח וגאולה לאנ"ש והתמימים. לאחר שני ימי העיון שהיו לשלוחים במשך הקייץ 
האחרון ובהצלחה, החליט המטה העולמי להבאת המשיח אשר מן הראוי לעשות זאת 
גם לאנ"ש והתמימים, ע"מ לפקוח את העיניים בשיחותיו המאלפות של כ"ק אד"ש 

מה"מ בתורת משיח וגאולה.

א' מחברי המזכירות סיפר, אשר הד"ר רוזן שביקר היום אצל כ"ק אד"ש מה"מ, אמר 
לכ"ק אד"ש מה"מ אשר “אנ"ש והתמימים שהיו אתמול במעריב יצאו מגדרם לאור 
התפילה המיוחדת", וכ"ק אד"ש מה"מ חייך לעברו חיוך רחב מאוד, מה שלדבריו לא 

הי' כבר כמה חודשים.

היום גם התחילו הלימודים הרשמיים של קבוצה תשנ"ד. לעת עתה ההנהלה הגשמית 
זוכים ללמוד בימים  885 חובבי תורה, כך שהתלמידים  משפצת את אולם הלימודים 
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הראשונים ב-770 עצמו. משגיח הקבוצה הוא הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ, שבכשרונו 
770, מתחת לעזרת הנשים )בו  הברוך מצא להם פינת חמד ללימודים הרחק משאון 

שותה הקהל קפה ועוגה במשך כל ימות השנה(.

הרב ראפ אף דיבר לפני הבחורים אודות תפקידם, זכותם ומעלתם בתור תלמידי 
ללמוד  יעברו  בע"ה  החגים  לאחר  שמיד  לתלמידים  בישר  כאשר  וכו',  וכו'  הקבוצה 
בחובבי תורה במשכנם הקבוע, או אז גם יתקיים בע"ה כינוס הפתיחה הרשמית של 
הלימודים כאשר כל חברי ההנהלה מתוועדים עם התלמידים, בראשות המנהל רוחני 

הרב ר' דוד שי' רסקין.

•

לתנועה  נסגר  ולכולל  לתשליך  הפונה  האחורי  הפתח  ב-770:  נוספים  וחידושים 
בשבוע האחרון. לעת עתה שברו כל המדריגות שם, כל זאת בדאגה ל'גיל הזהב', להם 

בונים מדריגות רחבות יותר ונוחות לעלי', בלא להכביד עליהם יותר מדי.

יום שלישי ו' תשרי - יאצ"ט אם המלך

יוסף שי' סגל  יום העיון לאנ"ש והתמימים ב-770, כאשר הרב  11:30 החל  בשעה 
ממגדל העמק למד בעיון שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בענין וכתתו חרבותם לאתים )ש"פ 
משפטים תשנ"ב(, אודות כך ש"העולם כבר מוכן". מאות בחורים ישבו בצידו הדרומי-

מזרחי של 770 על הבימה המיוחדת, עד לשעה 1:30.

בשעה 4:30 החלה תוכנית אחה"צ - לימוד בעיון עם החוזר הראשי, הרב יואל שי' 
כהן, ב'קונטרס בית רבנו שבבבל'. באמצע הלימוד הגיעה הבשורה המשמחת אודות 
תפילת מנחה. השעה היתה 5:15 ותוך שניות התמלא 770 בקהל גדול, שכלל גם שלוחים 

שהגיעו לוואו תשרי, אלא שכניסת כ"ק אד"ש מה"מ התמהמהה.

וב'גו'איש סנטר' התקיים הכינוס של חברי ‘הקרן לפיתוח מחנה ישראל', שם דיברו כמה 
וכמה מחברי הקרן, כולל גם יו"ר הקרן מר דוד צ'ייס, שדיבר אודות כך שלמרות המיתון 

עליו מדברים ללא הרף, “הנה ראו כמה מוסדות בנתה ליובאוויטש בשנה האחרונה".

כמה וכמה גבירים ספרו חוויות אישיות מפגישות עם הרבי, כאשר הרבי הזכיר להם 
ביחידות דברים שאירעו לפני למעלה מ-30 שנה.

איש ‘מחנה ישראל', הרב משה שי' קוטלרסקי, העלה קווים לזכרו של החסיד הנלהב 
בעל צדקה וחסד, הרה"ח ר' דניאל ע"ה נמדר, והרב יהודה שי' קרינסקי העלה אף הוא 

קוים לזכרו של מנהל מחנ"י וכו', הרב חיים מרדכי אייזיק ע"ה חודקוב.

כאשר נודע על תפילת המנחה התאספו כל חברי הקרן בליווי מלויהם השלוחים 
להזאל למע' שב-770, שם עמדו בהיכון לקראת הכניסה לכ"ק אד"ש מה"מ.
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לבינתיים נודע כי הפיזיורתפיסט טוני נכנס לכ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 6:05 נודע אשר עתה עוברים חברי הקרן ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. כ"א הניח 
ראש  לערב  בדומה  הק',  בידו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הזיז  חלקם  ואת  השולחן,  על  הפ"נ 
השנה. על השולחן היתה מונחת קופסא של ‘לקח' וכ"א לקח חתיכה. כ"ק אד"ש מה"מ 
הביט על כאו"א והניד בראשו הק'. לא' העוברים שלא ידע מה צריך לעשות, סימן 
כ"ק אד"ש מה"מ בידו לקחת ‘לקח'. לאחר סימן בעיניו הק' לקחת לקח. כשעבר הרב 
שמואל דוד שי' רייטשיק חייך כ"ק אד"ש מה"מ לעברו חיוך רחב. לאחר שעברו משך 
למע' מ-15 דקות, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה. השעה היתה 6:24, והקהל, 
ועד'.  ורבנו מלך המשיח לעולם  ‘יחי אדוננו מורנו  ניגן בעוז  שהמתין למע' משעה, 
בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. באותה עת אחז הש"צ הרב יהושע 
שי' קארף באמצע קדיש בתרא, ולאחמ"כ החל הקהל לנגן ‘יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ ישב 
מורכן מעט לצידו הימני. כעבור משך זמן עצם עיניו הק', וכעבור כחצי דקה התיישר 
והחל לעודד השירה בתנועות חזקות בראשו הק', ושוב עצם עיניו למשך זמן והמשיך 

לעודד השירה. כעבור כ-4 וחצי דקות סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 6:50.

שי'  יצחק  לוי  הרב  הי'  המנחה  העיון.  יום  המשך  ב-770  התקיים  הערב  בשעות 
גורדון )לונדון אנגלי'(, ובין הנואמים: הרב שניאור זלמן שי' גורארי', הרב שלמה שי' 
מאיעסקי, הרב יצחק שי' גאנזבורג )שדיבר ועורר ע"ד הצורך באמונה בביאת המשיח, 

שלא תהא כדברים בעלמא( והרב אלי' חיים שי' רויטבלאט.

עם סיום החלק הרשמי התיישב הקהל להתוועדות חסידית. בין המתוועדים ישבו 
כמה מחברי הקרן לפיתוח מחנה ישראל הגרים בלוס אנג'לס, כר' עמי שי' פייקובסקי, 
שי'  יצחק  הרב  ולצידם  ימיני,  שי'  אמיתי  הרב  אורילביץ,  שי'  אורי  דואק,  שי'  רמי 
גאנזבורג, הרב שלום דובער שי' ליפסקער, הרב שמואל הלוי שי' הבר ועוד. עשרות 
רבות  עוררו  בהתוועדות  דבריהם.  את  בצמא  ושתו  בצד  עמדו  תמימים  של  רבות 
אודות האמונה הנדרשת במשיח, ומופתים מכ"ק אד"ש מה"מ, טריים ושאינם טריים, 
התגלגלו לרוב על השולחן וההתעוררות היתה רבה. לאחמ"כ התיישבו כמה מהשלוחים 

להתוועדות, אף הם עם התמימים.

לתפילת ערבית לא זכינו.

שהתקיימה  מיוחדת  רופאים  לאסיפת  הערב  הגיעו  טישהאלץ  והד"ר  מור  הד"ר 
בחצר. לא היתה להם שעת הכושר להיכנס לכ"ק אד"ש מה"מ.

 יום רביעי ז' תשרי

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 3:15 לערך.

בסיום התפלה הורד המסך וכעבור דקות ספורות כבה האור בחדר המיוחד והי' זה 
סימן מובהק שמלך המשיח אינו יוצא לעת עתה למרפסת. הקהל פנה איפוא לביתו, 
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וכ"ק אד"ש מה"מ חזר כעבור זמן מה לחדרו הק'.

בשעה 8:07 התקבלה הידיעה המשמחת “מעריב נאו", ובתוך שתי דקות נכנס כ"ק 
אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד, לקול שירת ‘יחי אדוננו'. המנורות בחדר המיוחד דלקו 
כולן, הן האור הרגיל והן המנורה שמאירה על השולחן עצמו, אלא שמיד כובה האור 
שעל השולחן, והקהל החל להיות מסופק האם אכן כ"ק אד"ש מה"מ נכנס או לא. מדי 
פעם נראו תזוזות, ובינתיים ניגן הקהל ניגונים שונים משך כחצי שעה עד שהתעייפו, 
מה גם שהספק קינן בקרבם, כנ"ל. מרכז שידורי חב"ד הודיע מדי פעם, הן דרך הליינ'ס 
והן דרך הביפרים, אשר הרבי נמצא בחדר המיוחד בתוך 770, אלא שהתפילה עדיין לא 
החלה. מה שהי' באותו זמן בפנים לא נמסר, אך מה שראינו הוא, שכעבור שעתיים, 
בשעה 10:03, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, וברגע שהחלו התזוזות בוילון החל מיד 
הקהל לנגן ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' בכל עוז. כ"ק אד"ש מה"מ 
ישב כלפי הקהל שמשמאלו, ופעם-פעמיים הניד קלות. כעבור כ-40 שניות סימן בידו 
הק' לסגירת הוילון, הקהל שהתחשמל מההפתעה הבלתי צפוי' המשיך לנגן משך דקות 
ספורות. חלק מהקהל שיצא להתאוורר בחוץ לא הספיק אפילו להיכנס ל-770 ולראות את 
הרבי )דבר שהמחיש לכול את מידת ההפתעה בא משיח יבוא - משיח בא בהיסח הדעת(.

מיד לאחמ"כ החל מעמד התחלת כתיבת ס"ת ב-770. כובדו כל המי-ומי.

ו'בחובבי-תורה' החל “כינוס התמימים העולמי" המתקיים מידי שנה בו' תשרי.

הי' תהא שנת  “כינוס התמימים העולמי,  שילוט ענק קיבל את פני המשתתפים: 
נפלאות דגולות", כשמלמטה הכיתוב באותיות קידוש לבנה: “יחי אדוננו מורנו ורבנו 
מלך המשיח לעולם ועד". מאות התמימים השוהים במקום, תלמידי הקבוצה החדשה 
ראפ,  שי'  יקותיאל  הרב  היה  המנחה  הזאל.  את  הציפו  העולם  רחבי  מכל  ואורחים 
שעורר  גורדון  שי'  יצחק  לוי  הרב  דלונדון,  הישיבה  משגיח  הוזמן  הדוברים  וראשון 
בענין שהרבי מביא בשיחה, “אז מדארף נאר א קער טאן מיט'ן פנים צו משיח צדקנו".

לאחמ"כ דיבר מנהל הישיבה הרב דוד שי' רסקין, ואת “הנאום" בהמשך נשא הרב 
יואל שי' כהן.

בסיום החלק הרשמי התקיים המשך התוועדות עם המשפיעים, עד לשעות הקטנות 
של הלילה.

הבוקר ביקר מר אופיר שי'.

והפיזיותרפיסט החדש שהובא ע"י וועד הרבנים המיוחד לעניני הרפואה, החל את 
עבודתו היום, לשביעות רצון כולם. הוא שוהה בקודש שעות ע"ג שעות ועושה עבודתו 

נאמנה.

ל'הכנסת  גם  המשמשת  הכנסת,  בית  של  הגדולה  הסוכה  בבניית  החלו  גם  היום 
אורחים', בחצר 770.
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יום חמישי ח' תשרי

מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס  דק'  כ-15  וכעבור  נאו'  ‘מנחה  נודע במפתיע   1:25 בשעה 
לחדר התפילות. תפילת הלחש התארכה מעט )למע' מ-20 דקות(, כבכל ימות ‘עשרת-
אמירת  בעת  כנהוג  יחדיו,  הקהל  כל  אמר  הארוך  מלכנו  אבינו  בסיום  ימי-תשובה'. 
ה'אבינו-מלכנו': “אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו 

מלך המשיח שליט"א".

בסיום התפלה )2:15( יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת. הקהל כבר ניגן ‘יחי אדוננו 
מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לשמאלו )לעבר 
האורגניסט( ולאחמ"כ המשיך וסקר את שאר הקהל ממולו ולימינו, ע"ג הפירמידה, 

ובמשך 2 דקות עודד בתנועות קלות בראשו הק'.

המסורתית  ה'לעקח'  חלוקת  תתקיים  התפלה  לאחר  כי  נודע  התפילה  קודם  עוד 
באמצעות חברי הכולל, כבשנה שעברה. למרות השמועות השונות אודות האפשרות 
שכ"א יקבל מכ"ק אד"ש מה"מ בעצמו, עכ"פ משולחנו של מלך כפי שהי' לאחרונה 
אצל הגבירים, הרי שלפועל לא זכינו לזה, והקהל הסתפק א"כ בלעקח מחברי הכולל. 
והונחו אחת לאחת על שולחנו של כ"ק  קופסאות ה'לעקאח' עצמן לנו בחדרו הק', 

אד"ש, למראה עיניו הק'.

לתפילת ערבית לא זכינו הערב.

ובפינת הרחובות ‘איסטערן-פארקווי' ו'אולבני' ערכו תושבי קראון הייטס והאורחים 
את מנהג הכפרות, כנהוג מידי שנה.

יום שישי ט' תשרי - ערב יום הכיפורים

7:00 בבוקר התקיים מעמד הכפרות: המזכיר הריל"ג אחז התרנגול  לאחר השעה 
בידיו וכ"ק אד"ש מה"מ קרא ה"בני אדם", ומשסיים והגיע לקטע “זה חליפתי" וכו', 
נגע באצבעו בתרנגול וסימן לסובבו, כך הי' כל פעם. לאחמ"כ יצא כ"ק אד"ש מה"מ 
וישב על פתח חדרו הק', ובג"ע התחתון נעשתה השחיטה, ע"י השוחט הרב ישראל 
שמעון שי' קלמנסון. לאחר השחיטה בירך כ"ק אד"ש מה"מ על כיסוי הדם, ובעזרת 
הנוצה עבר כו"כ פעמים וכיסה הדם. לאחמ"כ בירך השוחט את כ"ק אד"ש מה"מ וכ"ק 

אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' וענה אמן.

בשעה 2:15 נודע אודות תפילת מנחה הקרבה ובאה, אלא שלפועל רק בשעה 2:55 נכנס 
כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, כאשר תפילת הלחש התארכה מעט, כפי שהי' אתמול.

בסיום התפלה )3:21( יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, כאשר 770 עמוס הקהל כבר 
עומד שעה שלימה על מקומו, הכן לברכה המסורתית של ערב היום הקדוש )שכידוע 
מעמד זה הוא מהעמוסים ביותר ב-770, כאשר כל הקהל כולו, גם אלו שמתפללים בחג 

עצמו בבתי כנסיות אחרים, מגיע לברכה זו(.
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הקהל ניגן ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ סקר 
מעט את הקהל משמאלו וממולו, והניד קלות בראשו הק'. כמ"פ אף עצם עיניו הק', 

וכעבור כ-3 דקות הורה לסגור הוילון.

יחי ההבדל הקטן. ערב יום כיפור בשנים כתיקונן, בהן נותן הי' הרבי שיחה ומברך 
את כל הקהל, מחלק דולרים לשליחות-מצוה ולעיתים אף פוצח בניגון הקפות או כל 
יום הכיפורים  זה ערב  הי'  )ואפילו בשנה שעברה, לאחר כ"ז אדר,  ניגון שמח אחר 
ההזדמנות הראשונה בימי החול שכ"ק אד"ש מה"מ יצא אל הקהל )מבעד לחלון ההזזה 
של החדר המיוחד(, כאשר כל הקהל ניגן “כתיבה וחתימה טובה" וכ"ק אד"ש מה"מ 
עודד בראשו הק' ופעם אחת אף בידו הק', דבר שהונצח מאז כ"ז אדר לראשונה בוידאו 
של ‘מרכז שידורי חב"ד' ונחטף במוצאי יום הכיפורים כלחמניות טריות(, ואילו השנה, 
בשנת נפלאות דגולות, אין אפילו מעין זה. אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד 

קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שליט"א.

לבינתיים נודע כי אמש נכנס המזכיר הרחי"ק וביקש, כנהוג, חתיכת לעקח מכ"ק 
אד"ש מה"מ, ושאל באם יואיל כ"ק אד"ש מה"מ לתת גם עבור הנוכחים, וכ"ק אד"ש 
מה"מ הסכים ונתן בידו הק' לכאו"א מהנוכחים: הרב קרינסקי, הרב משה קליין, הרב 
שלום גאנזבורג והרב חיים ברוך שי' הלברשטאם - כל אלה מהמשמשים בקודש פנימה.

ובזמן המועט שנותר עד לכניסת היום הקדוש, ממהר הקהל איש איש לקיים מצוות 
היום: “כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי", 

מה גם שצריכים להספיק לטבול מספר פעמים, כך שכל השכונה על גלגלים.

וברקע מרחפת לה השאלה הגדולה: מה יהיה עם ‘ברכת הבנים' שנוהג כ"ק אד"ש 
זו, אך  זכינו לברכה  מה"מ לברך מידי שנה את התמימים. אמנם בשנה שעברה לא 
יודעי דבר מציינים אשר אשתקד לאחר תפילת המנחה דעיו"כ, טרם צאת כ"ק אד"ש 
מה"מ אל המרפסת, שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש מה"מ “באם יהי' זה הברכה להתמימים 
ואנ"ש" וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב; אך עתה, במצבנו כיום, איש אינו מוותר על 

ברכה מיוחדת זו...

ליל יום הכיפורים

לפועל, עם כניסת היום הקדוש תפסו רוב הבחורים את מקומותם לתפילה, כאשר 
רוב רובם של התמימים הסיחו דעתם מהאפשרות שיזכו אכן לברכה מיוחדת. אך כתמיד 
ישנם אלו שאינם נוטלים סיכונים, ואלו נשארו לעמוד מחוץ ל-770, נכונים להפתעות. 
בינתיים נודע כי לאחר המנחה ניגשו כמה בחורים להריל"ג וביקשוהו כי יואיל לבקש 
מהרבי ‘ברכת התמימים', שיעברו על פניו וכיו"ב, והנ"ל ענה שאין הדבר נראה. כמו"כ 
נודע כי בעת תפילת המנחה, בטרם יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת, שאל הריל"ג באם 
יציאתו זו תהא עבור הברכה להתמימים ואנ"ש, וכ"ק אד"ש מה"מ רמז בידו לתנועת 
ביטול... הבחורים לא ויתרו. “אנו צריכים לתבוע מאבינו ברכה", אמרו. ]מעניין הוא, 
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שכל הענין של ברכת הבנים, שהתמימים הם הבנים וכו', הגיע מהרבי בעצמו[.

דקות מספר קודם התקדש החג נכנס א' הבחורים לחדר המזכירות, שם פגש בהרב 
בשמם  מהרבי  לבקש  שליח  אותו  עושים  שהבחורים  לו  ואמר  קרינסקי  שי'  יהודה 
שרוצים לעבור ע"פ הרבי לברכה, והנ"ל אמר שהוא יכנס ויראה איך יפול דבר. כעבור 
הודעה  הפועל.  אל  יצא  הדבר  הנראה  וככל  יתכוננו  שהבחורים  הודיע  דקות  כמה 
לברכה.  הכן  נעמדו  ואלו  לחבריהם  רמזו  החבר'ה  אך  היתה,  לא  אמנם  ע"כ  רשמית 
השעה היתה כבר 6:55, עשר דקות אחר השקיעה, והתמימים עדיין אינם יודעים באם 
הדבר יתבצע. לכל מקרה נעמדו בתור מדולל, קבוצה אחת ליד הדלת הראשית וקבוצה 
שני' ליד הפתח בו יוצא כ"ק אד"ש מה"מ למקוה ולאוהל, ליד דלת הכניסה למשרדו 
של הריל"ג. בשעה 7:03 ניתן ה-O.K הסופי ונודע אשר הכניסה תהיה דרך הפתח בו 
עמדה הקבוצה השני'. א' התמימים נכנס ל-770 פנימה והודיע שעוברים אצל הרבי, 
אינם  רבים  כאשר  ובהלה,  בחפזון  תמימים  מאות  מ-770  לצאת  החלו  שניות  ובתוך 

יודעים כלל להיכן מועדות פניהם ומאיפה נכנסים לכ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 7:05 החלו לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ.

כ"ק אד"ש מה"מ ישב ע"ג כסא סמוך לפתח חדרו, בתוך החדר, כאשר שלא כרגיל 
לא הי' כל שולחן לפניו ודבר לא הפריד בינו ובין הקהל. ידו הימנית אחזה בסירטוק על 
גופו, וידו השמאלית היתה שעונה על רגלו, וכך כשכ"ק אד"ש מה"מ לבוש בסירטוק 
ובקיטל, עברו התמימים ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ, כאשר בתחילה הביט כ"ק אד"ש מה"מ 

על כאו"א בעיניים חודרות - “ברכת הבנים", מבט שאומר הכל.

וכך במשך 35 דקות עברו כ-1500 בחורים שהיו ב-770.

מחוץ ל-770, במקום חניית רכבו של הרבי, הצטפפו ונדחקו מאות הבחורים באופן 
זיעה של מצוה נכנסו לכ"ק אד"ש  זכו לדבר כזה, ומתוך  לא רגיל, כאשר מזמן לא 
מה"מ, כאשר עוד בטרם הנך שם לבך איפה אתה נמצא, מוצא אתה עצמך בד' אמות 

של הרבי, מול מבטו האבהי של כ"ק אד"ש מה"מ...

ציבור אנ"ש שהי' בתוך 770 שמח אף הוא מההפתעה המיוחדת, ובשמחת התמימים 
שמח אף הוא. מעולם לא הי' כזה מעמד, שבערב יום כיפור יעברו כל התמימים ע"פ 

הקודש, כל אחד ואחד בפרטיות...

את מספרם הרב של הבחורים שעברו ניתן הי' לחוש, כאשר ברגע צאתם את 770 
נתרוקן זה עד לחציו...

כי עם התקדש החג, שאלו את כ"ק אד"ש מה"מ אודות היציאה  נודע  לבינתיים 
ל'כל נדרי' והשיב בחיוב ולבש הקיטל והטלית, כאשר לאחמ"כ נכנס הרחי"ק ושאל, 
אשר “התמימים מבקשים בהתאם לזה שכל שנה נהג כ"ק אד"ש מה"מ לברכם בברכת 
הבנים, האם יוכלו לעבור )פארבייגין( כל התמימים ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ עתה", וכ"ק 

אד"ש מה"מ נענה מיד בראשו הק' להסכמה.
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יצויין, כי להתמימים היתה זו פעם ראשונה מאז כ"ז אדר לעבור ע"פ כ"ק אד"ש 
מה"מ כתמימים, ורבים מהבחורים הנמנעים מלגשת בתקופות אחרות, כבפני"ם וכיו"ב, 
לא וויתרו על המעמד החשוב של ‘ברכת הבנים', המייחד את התמימים בלבד. אשרינו 

מה טוב חלקנו...

בשעה 7:42 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, כאשר הרמת הוילון עוכבה מעט. 
באותו זמן נכנס הרב נתן שי' גורארי' כשבידו הספר תורה, ונתנו לכ"ק אד"ש מה"מ, 
ע"פ החזקה שיש לו בירושה מאביו; כ"ק אד"ש מה"מ הניחו על צידו הימני כאשר 
בערקאוויץ,  שי'  מרדכי  הרב  והש"צ,  המסך  הורם  לאחמ"כ  השמאלית.  בידו  אוחזו 
התפלל לפני העמוד בנעימות מיוחדת, כדרכו בכך. בגמר ה'כל נדרי', בסיום ברכת 
כ"ק  כאשר  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מידי  הס"ת  ולקח  גורארי'  הרב  שנית  ניגש  שהחיינו, 

אד"ש מה"מ מביט לעבר הס"ת ולא מסיר עיניו, עד לצאתו מהחדר.

הש"צ )שכבר נוסה בכגון דא במוסף דיום א' דראש השנה, עת קיבל הוראה להזדרז 
בעת  שבתפילה.  הניגונים  ע"ח  לא  כמובן  המתאים,  בקצב  התפלל  בתפילה(  מעט 
שהש"צ והקהל ניגנו ‘יעלה תחנונינו מערב', עודד כ"ק אד"ש מה"מ ע"י הכאת אצבעות 
אצבעות ידו השמאלית ע"ג הסידור )קשה היה להבחין בדבר ומלמעלה אף לא רמזו 

כי מה"מ מעודד, כך שהמשיכו כרגיל(. כן הי' בעוד 2 קטעי שירה במהלך התפילה.

ונוחות  הוילון מספר פעמים לכמה רגעים, לעריכת סדרים  נסגר  במהלך התפלה 
יתר לכ"ק אד"ש מה"מ. לקראת סיום התפלה שאל הריל"ג את כ"ק אד"ש מה"מ דבר 
מה, והשיב בשלילה ומיד רמז בידו הק' תנועת תמיהה )“מה הלאה?"(. הריל"ג השיב 
שנוהגים לומר כל התהילים הלילה )ופתח התהילים(. לבינתיים אמר הקהל הקדישים 
האחרונים ומלך המשיח הביט לעבר הקהל. משנסתיימה התפילה, נסגר הסידור, כ"ק 
אד"ש מה"מ יצא אל המרפסת והקהל כבר ניגן ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 

לעולם ועד'.

כ"ק אד"ש מה"מ ישב עם הקיטל והטלית, והי' זה מחזה מיוחד, כאשר החל לעודד 
בעידודים חזקים בראשו הק', אלא שמיד נראו הייסורים על פניו, עד כדי התפתלות, 
אך עכ"ז המשיך לעודד בתנועות לצדדים וקדימה ואחורה וכמ"פ אף סיבוביות. הקהל 
שראה היסורים על פניו התקשה להתגבר על הכאב ולהמשיך לנגן למראה העידודים 
שעודד כ"ק אד"ש מה"מ במאמץ מיוחד. כמ"פ התקרב לראות הקהל משמאלו ומימינו, 

וכעבור 3 דקות סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 9:15.

וב-770 החל הש"צ הרב שלום דובער שי' ליפסקער באמירת כל התהלים.

יום שב"ק - יום הכיפורים 

יצויין כי במשך כל ימי החג נכח הד"ר שלום הירשמן במרפסת, וכמו"כ הי' במשך 
כל התפילות בחדר התפילות, יחד עם כ"ק אד"ש מה"מ.
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הש"צ  אחז  עת   ,12:00 בשעה 
הרב נחום שי' קפלן לקראת סיום 
אד"ש  כ"ק  נכנס  הש"צ,  חזרת 
מה"מ לחדר המיוחד. כאשר ניגן 
לפתע  החל  שלום,  שים  הקהל 
כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות 
בחזקה,  פעמים  כו"כ  הק'  ראשו 
אד"ש  שכ"ק  העובדה  ולאור 
לראשו  טלית  לבוש  הי'  מה"מ 

ניתן הי' לראות מבעד לחלון את תנועות העידוד, והקהל ניגן עוה"פ ה'שים שלום'.

כ"ק אד"ש מה"מ שהה בחדר המיוחד עד לסיום תפילת מוסף, כשעם תחילת חזרת 
הש"צ ניתנה האות מלמעלה להזדרז בתפילה וכך הווה, כאשר תפילת המוסף שהחלה 
בשעה 1:00 הסתיימה בשעה 2:15. לאחר התפילה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ היישר לחדרו 

הק' ולא זכינו לראותו.

הש"צ למוסף הי' הרב אלי שי' ליפסקער, במקומו של הרב יוסף הלוי שי' וויינברג 
שמסיבות מובנות לא יכל לעמוד בקצב התפילה המתבקש.

תפילת מנחה הוכרזה על שעה 5:15, כך שהקהל זכה לשלוש שעות של הפסקה.

ולפועל, רק בשעה 6:00 לערך החלו בתפילת מנחה, לאחר שנודע שלעת עתה לא 
יוצא כ"ק אד"ש מה"מ )המזכירים שאלו כמ"פ והניד בשלילה(. בזאל למע' התקיים 

מנין לקריאת התורה, כאשר הרב שניאור זלמן שי' גורארי' כובד ב'מפטיר-יונה'.

וב-770 למטה עמד הש"צ הרב שלום שי' לברטוב )שבמקום שאין אנשים - קיבל 
שי'  ליפא  הרב  הש"צ  ניגש   )6:45 )בשעה  מנחה  תפילת  משנסתיימה  מפטיר(.  הוא 
ניתנה ההוראה מלמע'  ובעודו אוחז באמצע אמירת הקדיש  שפירא לתפילת נעילה, 

לעצור ולהמתין - כ"ק אד"ש מה"מ יוצא בתוך דקות ספורות.

מיד הפסיק הש"צ התפילה, והקהל החל לנגן ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
לעולם ועד', כרגיל לפני כל תפילה, עת נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד.

בשעה 6:55 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר התפילות, המסך הורם והש"צ החל שוב 
ב'אבינו  אחזו   7:25 ובשעה  היא,  אף  זריזה  היתה  הש"צ  חזרת  וכו'.  ‘קדיש'  ב'אשרי' 
דקות   5-10 של  זמן  למשך  המיוחד  בחדר  המסך  הורד  הש"צ  חזרת  באמצע  מלכנו'. 

ולאחמ"כ הורם שנית.

בהגיע הקהל לקטע של ‘שמע ישראל', הכריזו כולם פה אחד ג"פ - “יחי אדוננו 
הוא  וה'  שם  ברוך  ישראל,  שמע  ולאחמ"כ  ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו 

האלוקים, חצי קדיש, והנה הגיע הרגע המיוחד לו כל הקהל מחכה: “המארש".
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ביני לביני ניתנה האות לחדול מלנגן - כ"ק אד"ש מה"מ לא סיים עדיין תפילתו. 
כעבור דקות ספורות נסגר הוילון בחדר המיוחד, פירוש הדברים שכ"ק אד"ש מה"מ 
יוצא למרפסת ל"מארש". הקהל החל לנגן יחי, עבר ל'מארש נאפוליון', הוילון נפתח 
וכ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לשמאלו ולאחמ"כ למולו. הי' נראה רציני מעט, וכעבור 
משך זמן החל לעודד מדי פעם, אם כי שוב ניכרו סימני כאבים על פניו הקדושות, 
ועכ"ז לא חדל מלעודד. באחד הפעמים התקרב למרפסת לראות את העומדים למטה, 

ולצורך כך אף אחז בידו במעקה המרפסת.

הניגון נמשך כ-6 דקות, כאשר ניכר לכול אשר אין זה “המארש" לו היינו עדים מידי 
שנה, וגם לא של שנה שעברה... קבוצת בחורים שידרה לחלל ניגון ‘יחי' וכל הקהל 
בעקבותיה, וכך ניגנו עוד למע' מ-2 דקות ‘יחי', וגם כאן לא היו עידודים מיוחדים, אך 

כ"ק אד"ש מה"מ המשיך לסקור הקהל, גם מימינו.

8 וחצי דקות( פנה כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו ורמז משהו,  לקראת סיום )כעבור 
הריל"ג התכופף ושאל משהו וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב, ו... ממשיך ומסמן בידו 
הק': מה קורה? נו... ומיד תקעו התקיעה והכריזו ההכרזה “לשנה הבאה בירושלים". 
הקהל מנסה שוב לנגן ‘יחי', אלא שהחלו לסגור הוילון, ובעודם סוגרים רמז כ"ק אד"ש 
מה"מ בידו הק' תנועת תמיהה, אך כיון שלא שמו לב לכך, סגרוהו. אח"כ שאלו באם 
כ"ק אד"ש מה"מ יחזור לסיום התפלה ולתפילת ערבית לחדר התפילות, ונענו בחיוב.

הגילוי נמשך למע' מ-9 דקות.

כעבור כדקה-שתיים הורם המסך בחדר המיוחד; כ"ק אד"ש מה"מ סיים תפילתו, 
ובשעה 7:50 לבש כובעו בידו הק' והש"צ החל והוא רחום.

בסיום התפילה השתתק הקהל קמעה והמתין לצאתו של כ"ק אד"ש מה"מ, המתנה 
ויצא למרפסת )לבוש בכובע,  של כ-3-4 דקות בהן סיים כ"ק אד"ש מה"מ תפילתו 
כבמוצאי יום כיפור(. הרב יהודה שי' קעלר החל בהבדלה, ובעודו לוגם מכוס היין, נשא 
הכהן הגדול, הרב שלמה הכהן שי' איידלמאן קולו בברכת כהנים, וכ"ק אד"ש מה"מ 
ענה אחר ברכותיו. המבדיל איחל: “לחיים, דער רבי זאל נתגלה ווערן" וכל הקהל ענה 
אמן. גם כ"ק אד"ש מה"מ הניד לו בראשו הק'. משנסתיימה הברכה האחרונה, הכריז 

הקהל ג"פ גוט יו"ט וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק', ולאחמ"כ החלו בניגון ‘יחי'.

כ"ק אד"ש מה"מ עודד בראשו הק', וכשעברו 3:50 דקות סימן בתנועה לא רגילה 
בידו הק' לסגירת הוילון, כאשר ניתן הי' להבין כי הדבר מהוה גם רמז לעידוד השירה. 

השעה היתה 8:09.

מיד ניתנה הכרזה כי כעת יתקיים בחוץ מעמד קידוש לבנה המוני, אלא שלפועל 
כוסתה הלבנה בעבים והדבר לא התאפשר בידי המארגנים.

הקהל הרחב החי' את נפשו במזונות ושתי' שדאג לסדר הרב נחום שי' מרקוביץ, 
כמנהגו בעשור האחרון מידי מוצאי יום הכיפורים, ענין של הצלת נפשות ממש. גם 
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הוא, בתוך שאר כל אנשי החסד, תהא משכורתו שלימה מן השמים.

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות ברמב"ם ב-770.

יום ראשון י"א תשרי - “בשם השם"

בשעה 1:28 נודע אודות תפילת מנחה בעוד 15 דקות, ומיד החלה הנהירה ההמונית 
והש"צ,  לתפילה  המיוחד  לחדר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס   1:44 בשעה  לתפילה.  ל-770 
הרב שלמה שי' קונין, ניגש לעמוד וכדרכו ניגן את ה'שים שלום' בניגון הידוע. בסיום 
התפלה, לאחר המתנה קצרה, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל כבר ניגן ‘יחי 
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', והיום, בניגוד ליום הכיפורים, נראה כ"ק 
אד"ש מה"מ טוב, סקר הקהל מימינו ומשמאלו, למטה ולמעלה ועודד בראשו הק' כו"כ 

פעמים, וכעבור שתי דקות סימן לסגירת הוילון.

עוד קודם התפילה נודע כי לאחר תפילת המנחה תתקיים יחידות לאורחים השבים 
לביתם טרם חג-הסוכות, ורבים מהאורחים ניצלו את ההזדמנות לעבור ע"פ הקודש, 

יחידות שנמשכה למע' מ-6 דקות.

עוד פרי יוזמה מבורך של הנהלת בית הכנסת: הצבת מסך וידיאו ענק מחוץ ל770 
קבוע  יהי'  הודיאו  התפילות.  בעת  פנימה  להידחק  יכולים  שאינם  הרבים  לתועלת 
בכותל בנין המשרדים הסמוך, 788, בצד איסטערן פארקווי, כאשר הנשים יוכלו לעמוד 
‘בשידור  יוכלו לצפות  והגברים מהמדרכה  הבני' החדשה,  גג חצר  עגלותיהן על  עם 
ישיר' בתפילות ובמעמד ה'יחי' שלאחריהן. ‘מרכז שידורי חב"ד' )בראשות ר' חיים-
ברוך שי' הלברשטאם ור' שלום-בער שי' עבער( הבטיח שענין הקו הישיר עצמו יסודר, 
לטובת הציבור הרחב. בינתיים החלו רק בהכנת התשתית, אך אנו מתבשרים שבע"ה 

בימים הקרובים לסוכות יעמוד הדבר הכן על מקומו.

לתפילת ערבית לא זכינו הערב.

והיפהפיה של כ"ק אד"ש  וסיימו את מלאכת בניית הסוכה הגדולה  הלילה החלו 
מול   ,770 בחצר  ממוקמת  הסוכה  וללימוד.  המינים  ד'  על  לברכה  המשמשת  מה"מ, 
המזכירות, והעוסקים במלאכת הבני' מקוים, כי סוכה זו תבוא לידי שימוש השנה ע"י 
כ"ק אד"ש מה"מ ]בשנה שעברה לא זכינו לכך, וכ"ק אד"ש מה"מ יצא לסוכה הפנימית 

הממוקמת בחדרו של הריל"ג[.

יום שני י"ב תשרי

מאז סוף שבוע שעבר החלו להיות תפילות המנחה עם כ"ק אד"ש מה"מ בשעות 
כאשר  נאו,  מנחה  נודע   1:22 בשעה  הצוות.  אנשי  של  ליבם  לשמחת  ביום,  קבועות 

כעבור 8 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל כבר ניגן )והפעם בליווי 
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התזמורת( ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט 
לשמאלו והחל לעודד בראשו הק'. לאחמ"כ פנה וסקר הקהל ממולו ומימינו, העומדים 
ע"ג הפירמידה, ובמשך קרוב ל-3 דקות עודד מדי פעם בתנועות ראשו, כששלושה 
פעמים עצם עיניו הק' והמשיך לעודד בראשו הק'. לסיום סימן לסגירת הוילון, והשעה 

היתה 2:57.

וכבימי תשרי נוצרו מעגלים מעגלים של רוקדים, ביניהם בלטו בנוכחותם אורחים 
חשובים שהגיעו מאה"ק, לראשונה מאז כ"ז אדר, כהרה"ג הרה"ח ר' זליג שי' פלדמן 
ועוד אברכים יקרים, כשעל פני כולם ניכרת ההתרגשות הרבה והיתירה בראותם את 

מלך המשיח בכבודו ובעצמו.

ובשעות בין הערביים נחתה עוד קבוצה גדולה של אנ"ש מאה"ק, כשלחלקם זוהי 
הפעם הראשונה להיותם כאן מאז המאורע דכ"ז אדר. ההתרגשות על פניהם בכניסתם 
לביהמד"ר ניכרה היטב. די היה במבט קל לראות איך שבית הכנסת שינה עורו ופניו 
ריקה  עומדת  הקודש  ארון  ליד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  בימתו  איך  זמנית(;  )עכ"פ 
ומיותמת ובצדו המערבי של בית הכנסת חדר גדול, מרפסת וכו'... אם כי לכולם ברור 
כי דבר זה הינו זמני בלבד, אך מאידך, כל יום שעובר ועדיין נמצאים באותו מצב ללא 

כל שינוי, קשה מחבירו.

לתפילת ערבית לא זכינו הערב.

היום ביקר מר אופיר ומר טוני, בנוסף לפיזיותרפיסט המקומי.

ובבנין המשרדים 784 מכינים ובונים חדר מיוחד כחלק מפעולות ההחלמה הנעשות 
בדרכי הטבע ע"י הרופאים והפיזיותרפיסטים, ולאחר לבטים רבים היכן יבנו החדר, 
בונים כאמור בבנין המשרדים, בקומה השניה, ולשם כך אף העבירו את משרדו של 
הרב יודל קרינסקי לחדר אחר בבנין. קצב הבני' עצמו גובר והולך, ומקוים כי מיד 

לאחר החג יושלם החדר. כמו"כ מעבר מיוחד יוסדר מג"ע התחתון לקומה זו.

• • •

יום שלישי י"ג תשרי

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:58 ובסיומה יצא אל המרפסת, שם 
שהה כדקה ועודד מעט השירה, עצם עיניו הק' והמשיך לעודד השירה. כעבור דקה 

סימן לסגירת הוילון ושוב עצם עיניו והמתין לסגירת הוילון. השעה היתה 2:07.

לאחמ"כ נשאל כ"ק אד"ש מה"מ ע"י א' מאנשי הצוות )בקשה חוזרת ונשנית( ע"ד 
העליה למרפסת הקומה השלישית וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בחיוב.

כעבור כ"ק אד"ש מה"מ דרך הקומה השלישית הציג הריל"ג את החדר הגדול עליו 
דיבר עם כ"ק אד"ש מה"מ לפני כמה חודשים בנוגע לבנות חדר לפיזיותרפי', וכ"ק 
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אד"ש מה"מ ענה בחיוב על שאלותיו. כעבור כ-20 דקות של שהי' במרפסת שב כ"ק 
אד"ש מה"מ לחדרו הק'.

גם הערב התקיימה חגיגת סיום הלכות ברמב"ם, כאשר בימים אלו ישנה השתתפות 
ערה של קהל גדול של אורחים.

בנין  בחזית  )יחסית(  הענק  הוידאו  מסך  הרכבת  מלאכת  הושלמה  רבים  לשמחת 
הערב  שכבר  לבשר  ידעו  המארגנים  הקודם.  ביומנינו  דיווחנו  עליו   ,788 המשרדים 
לתפילת ערבית יזכה הקהל לראות את כ"ק אד"ש מה"מ גם מחוץ ל-770, אלא שלפועל 

לא זכינו לתפילת ערבית.

ובחדר המיוחד עצמו הורכבו במשך היום מנורות חדשות )הקבועות לתקרה( מעל 
השולחן, להקל על הראי' בתוך הסידור, כאשר האור מתמקד באיזור בו מונח הסידור. 
דבר זה גרם לאור גדול יותר בחדר המיוחד, כך שהקהל בתוך 770 יכל לצפות בקלות 

יתר בתנועות כ"ק אד"ש מה"מ בעת התפילה.

שתי  במיוחד  בלטו  הסוכות  לחג  קודש  לחצרות  שהגיעו  הרבים  האורחים  ובין 
קבוצות, האחת - קבוצה של כ-20 נערים חניכי בית הספר למלאכה בכפ"ח, והאחרת - 
קבוצת חניכים תלמידי מרכז גוטניק בי-ם, שאף קיבלו תמיכה ועזרה עד לחצי כרטיס 

מהרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, ע"מ שיוכלו אף הם לראות את פני המלך ברגל.

יום רביעי י"ד תשרי - ערב חג הסוכות

לאחר השעה 4:00 לפנות בוקר נכנס הריל"ג לקודש פנימה ובידו מבחר אתרוגים 
והציג כאו"א בפני כ"ק אד"ש מה"מ, כשכ"ק אד"ש מה"מ הקפיד לראות כל אתרוג 

ואתרוג; את גידולו ובאם יש פיטם, וכך אישר האתרוגים.

וכמידי שנה הכניס גם הריל"ג חבילת לולבים לכ"ק אד"ש מה"מ. הדבר היה בשעה 
והסתכל עליו  ולולב  לולב  ושלא כבאתרוגים, הרים כ"ק אד"ש מה"מ כל  10 לערך, 
)מהרב  לולבים  כמה עשרות  חבילות שכללו  הוכנסו מספר  “ניין".  או  “יע"  באומרו 
אלטיין ועוד(, ולאחר שכ"ק אד"ש מה"מ בחר בחלקם, חסרו עדיין ארבעה לולבים, 
או-אז רצו לדוכנו של הרב קעלער, ששלח חבילה אחת של עשרה לולבים ועוד לולב 
אד"ש  לכ"ק  ההוא  הלולב  וכשהביאו  וכו',  ההידור  למראה  עין  בו  בנפרד, אשר שם 

מה"מ, ענה מיד “יע"! ולאחמ"כ הרים שלושה לולבים מהחבילה ההיא.

לאחמ"כ שאל המזכיר “באם כ"ק אד"ש מה"מ ירצה לחלק הד' מינים" וכ"ק אד"ש 
מה"מ ענה בשלילה, ואז עשה זאת המזכיר בלחודוהוי ב'הול'. כמו"כ באי-כח הכפר 

שהביאו חבילת האתרוגים לא נכנסו פנימה, רק מסרו הכל דרך המזכירות.

בשעה 11:00 לערך הוציא הריל"ג מהקודש את 2 הלולבים וחבילות ההדסים וכו' 
של כ"ק אד"ש מה"מ להרב דוד שי' רסקין ע"מ לאוגדם, כפי שכ"ק אד"ש מה"מ נהג 

בשנים האחרונות לעשות זאת על ידיו.
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וכבכל דבר שהרבי נגע, אימצו כמה מאנ"ש את אותם לולבים שכ"ק אד"ש מה"מ 
ענה עליהם “ניין"...

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:50 כאשר בסיום התפלה יצא אל 
המרפסת והקהל ניגן כרגיל “יחי". כ"ק אד"ש מה"מ הביט כדרכו תיכף לשמאלו, כאשר 
משם פנה להביט למולו ובראשו הק' עודד קלות השירה. כעבור כדקה סימן לסגירת 

הוילון. השעה היתה 2:05.

גם היום שאלו את כ"ק אד"ש מה"מ באם ברצונו לעלות למרפסת הקומה השלישית 
עלה  ולאחמ"כ  לשלילה,  ולא  לחיוב  לא  הק'  בידו  בתנועת  ענה  מה"מ  אד"ש  וכ"ק 
ומשסיים,  מה"מ,  אד"ש  לכ"ק  מכתבים  הריל"ג  קרא  במרפסת  שהותו  בעת  למעלה. 
מכתבים  עוד  להביא  למשרדו  אץ  המזכיר  בקריאה.  שימשיך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  רמז 
ובדרכו פגש בהרב שלום )סידני( שי' העכט, הנוהג מידי שנה בערב חג הסוכות להביא 
אתרוגים לכ"ק אד"ש מה"מ וזוכה להיכנס לחדרו של כ"ק אד"ש מה"מ ]יודעי דבר 
מציינים שדלתו של הרבי פתוחה היתה בפניו שנים[. הריל"ג אמר שישאל להסכמתו 
של הרבי באם יסכים שהוא ימסור האתרוגים בעצמו למע' במרפסת, וכך הווה, וכ"ק 
אד"ש מה"מ אישר את כניסתו. הנ"ל מסר הקופסא לכ"ק אד"ש מה"מ )ושלא כרגיל 
לא פתח זאת( ובירכו: ש"אי"ה איבער א'יאר צוזמאן מיט'ן רבי'ן אין אה"ק". המזכיר 
העיר את תשומת ליבו: “מיט משיח'ן!" הרב העכט הגיב מיד: “דאס איז משיח צדקנו" 

וכ"ק אד"ש מה"מ הרים את ראשו והביט בתנועה מסויימת.

כ"ק אד"ש מה"מ שהה במרפסת כ-45 דקות, עד לשעה 2:50.

בצהרי היום אף נכנסו חברי המזכירות, וכמידי שנה זכו כ"א לקבל מידו הק' כמה 
הדסים, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ לקח והביט על כל הדס והדס ומסרו לחברי המזכירות.

• • •

בצהרי היום נתלה לתפארת השלט החדש של חנות ה'מרכז משיח העולמי' שבפינת 
הרחובות קינגסטון וקרול, שלט גדול ממדים שבמרכזו מתנוססת תמונת כ"ק אד"ש 
מה"מ ומעל לכובעו כתר יפה. השלט נצבע בצבעים מגוונים ובולטים, כשבתחתיתו 

נכתב באותיות מאירות עיניים: “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

ליל א' דחגה"ס

בהגיענו לסקור את אירועי החג ניתן לציין, אשר ב"ה למע' מהצפיות הגלותיות 
זכינו לתפילות תמידים כסדרן, שלוש פעמים ביום לראות את המלך בכל שלושת ימי 
החג, כשהשעות קבועות יחסית. ברוב התפילות הגילויים היו קצרים, אך פעמיים בחג 
זכינו לגילויים גדולים יותר, כפי שיפורט להלן. כמו"כ כו"כ פעמים זכו ילדי צבאות 
ה' לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ ולברכו ב"גוט יו"ט, גוט שבת, יחי המלך" וכדו', דבר 
שבימים כאלו מביא לימי שמחה, אם כי כבר אמר מי שאמר, אשר “כשאתה רואה ממה 
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להבין  ביכולתך  היום,  שמחים 
אנו  הלזה  ירדנו.  ירוד  כמה  עד 

מחכים?!"... 

אודות  נודע   7:25 בשעה 
דק'  כ-5  וכעבור  ערבית  תפילת 
לחדר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס 
הרב  הש"צ,  לתפילה.  המיוחד 
התפלל  בערקוויץ,  שי'  מרדכי 
בסיום  כאשר  העמוד,  לפני 

התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן “יחי", כאשר חלק מהקהל אף 
איחל גוט יו"ט לכ"ק אד"ש מה"מ וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו פעם אחת. הי' זה 
גילוי לא ארוך במיוחד, כ-3 דקות, כאשר במשך זמן זה סקר הקהל מימינו ומשמאלו 
ועודד, תחילה בתנועות קלות מלמע' למטה ולאחמ"כ אף בתנועות חזקות יותר. כמו"כ 
הק'  ידו  ובתנועת  הק'  בראשו  סימן  ולסיום  הק',  בשפתותיו  מלמל  אף  מהזמן  חלק 

לסגירת הוילון. השעה היתה 7:55.

הקהל כבר “הורגל" אשר עם סגירת הוילון אפשר ללכת הביתה ולהתכונן ליום המחר 
לתפילה הבאה. אין מה לחכות לא עבור שיחה מכ"ק אד"ש מה"מ, לא עבור הכרזת גוט 

יו"ט בתוכה ולא עבור ניגון ופרצת, וגם לא עבור הברכה בסוכה לקהל האורחים...

מיד לאחר התפילה עבר כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו )הממוקמת במשרדו של הריל"ג(. 
כ"ק אד"ש מה"מ הדליק הנרות, והכול נזכרו באירוע שהי' בשנה שעברה בקשר לנרות, 
וכן בכך שכ"ק אד"ש מה"מ ישב והמתין אז לקידוש כמה וכמה דקות עד שהתברר 
שהסכך הי' מכוסה בכיסוי “חסין גשם". השנה דבר זה לא חזר על עצמו, והסעודה 

התנהלה ללא אירועים מיוחדים.

]השולחן עליו אוכל כ"ק אד"ש מה"מ בסוכה הוא השולחן עליו התפלל במשך כל השנה 
בחדר המיוחד, ואשר במקומו הביאו בינתיים שולחן אחר זמני, עד לשולחן נאה עוד יותר, 
שגם הוא יהי' זמני בע"ה עד להתגלות והרפואה הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ[.

בשעה 8:40 לערך נכנסה לתוך הסוכה קבוצת ילדים, בני המשמשים ונכדי המזכירים 
וכו', כ-15-20 במספר, לאחל גוט יו"ט. כ"ק אד"ש מה"מ הניד להם בראשו הק' ולאחמ"כ 

נכנס לחדרו הק'.

ובפינת הרחובות קינגסטון אבניו ומונטגומרי סטריט נסגר הכביש לתנועה והקהל 
רקד בהמוניו עד לשעות הבוקר המוקדמות, בהתאם להוראת כ"ק אד"ש מה"מ: “אז 

די גאס זאל טאנצן"...

מה"מ  אד"ש  כ"ק  שוב  נכנס  לערך(,   2:00 )בשעה  הלילה  בשעות  יותר,  ומאוחר 
לסוכתו, לטעימת מזונות.
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וועד המסדר הכין מודעות מיוחדות בנוגע לחלוקת המספרים עבור התור ללולב 
ביום א' וביום ב' דחגה"ס, לתועלת הרבים, כאשר הממונה בכל שנה ע"ז הוא הרב יוסף 

יצחק שי' קייזין.

יום חמישי ט"ו תשרי - א' דחגה"ס

בשעה 6:50 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה המשמשת לאכילה ושתי' )שלא כבשנים 
עברו בהם יוצא הי' מידי בוקר לסוכה החיצונית הגדולה והיפהפיה(. את הלולב אחז 
ביד ימינו )בעזרה( ועשה הנענועים, ומשסיים שאל הריל"ג: “בהתאם למנהג כ"ק אד"ש 
בחיוב.  ונענה  זאת?"  יעשה  גם עכשיו  כפ"ח, באם  לנענע שנית באתרוג של  מה"מ 
בשעה 7:10 נכנס הרב מאיר שי' הארליג לתוך הסוכה ולקח מהשולחן הד' מינים, וכ"ק 
אד"ש מה"מ הביט לעברו כשנכנס. טרם צאתו הזהירו א' המזכירים שיזהר ביציאתו 

מהשפיץ, ואו-אז הביט עליו שוב כ"ק אד"ש מה"מ.

כ"ק אד"ש מה"מ נשאר בסוכתו, טעם דבר מה והתפלל במקום, וחזר לחדרו הק'.

והחל מהשעה 7:10 עד לשעה 1:00 בירך הקהל על הד' מינים של כ"ק אד"ש מה"מ.

“ועד  עם  בשיתוף  ירוסלבסקי,  שי'  משה  הרב  בהנהלת  אורחים"  הכנסת  ו"ועד 
כיבדו את הקהל בכוס  יהודה הכהן שי' בלעסאפסקי,  סעודת שלמה" בהנהלת הרב 
קפה וחתיכת עוגה, ויעמדו לברכה כל המסייעים להנ"ל: הרב אברהם שי' הולצברג, 

הרב משה שי' מייזליש ועוד. דבר זה, יש לציין, חוזר ע"ע מידי יום בחג הסוכות.

יו"ט,  לסעודת  לסוכה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שוב  נכנס   ,10:30 בשעה  יותר,  מאוחר 
ומשסיים נודע שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא לקריה"ת לחדר המיוחד. השעה היתה 11:30.

הבעל קורא היה הרב מרדכי שי' שוסטערמאן, ובעליות כובדו אורחים ממקומות שונים 
בעולם. למפטיר כובד הנגיד החסידי הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, ועם סיום קריה"ת 
נודע אשר כ"ק אד"ש מה"מ נשאר גם לתפילת מוסף והש"ץ ניגש לעמוד, לתפילת מוסף.

עם סיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת כשהוא לבוש בסירטוק ועטוף 
בטלית; הביט תחילה לשמאלו ולאחמ"כ אף פנה לימינו כאשר בידו הק' הסיט הטלית 
לראות את כל הקהל ועודד מעט השירה. כעבור דקה ו-45 שניות סימן בראשו ובידו 

הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 12:32.

לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק' ובתוך דקות מספר נודע כי בעוד כחצי 
שעה תתקיים תפילת המנחה.

בשעה 1:25 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה ולאחר המתנה של אמירת קרבנות 
החלו ב'אשרי'. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ועודד השירה בראשו 
הק' בתנועות מלמע' למטה. כמה פעמים אף עודד בחזקה. כמו"כ עודד באצבעו הק' 
משך כל הזמן וכעבור כ-3 דקות סימן בראשו הק' ובתנועה קלה בידו לסגירת הוילון.
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על פתח  התיישב  כאתמול,  ולאחמ"כ, שלא  יו"ט,  לסעודת  לסוכה  נכנס  לאחמ"כ 
חדרו הק' וגם היום זכו במשך כ-3 דקות ילדי המקורבים לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ 

לאחל לו גוט יו"ט. לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ ונכנס לחדרו הק'.

ובשעה 2:00 התחדש התור ללולב, לאלו שעדיין לא הספיקו לברך על הד' מינים. 
האחרונים שבהם בירכו על פתח סוכת כ"ק אד"ש מה"מ שבחצר 770, אלא שלמזלם 

הרע האתרוג נפל ונפסל...

ליל ב' דחגה"ס

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 7:30 כאשר בסיום התפלה יצא אל 
המרפסת, והערב, שלא כבתפילות קודמות, הי' זה בבחינת יו"ט-דיק, כאשר כ"ק אד"ש 
מה"מ סקר הקהל ובמשך רוב הזמן עודד בתנועות חזקות בראשו הק', וכמ"פ אף היו 
תנועות רצופות מעלה ומטה ולצדדים, עד שהקהל החל לנגן במהירות רבה עד כדי 

הכרזה רצופה של ‘יחי'.

במשך כל הזמן הכה כ"ק אד"ש מה"מ באצבעותיו הק', ורק כעבור כ-8 דקות רמז 
בראשו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 8:00.

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו לסעודת יו"ט.

כ"ק  ע"פ  לעבור  )המיוחסים(  הילדים  קבוצת  זכתה  פעמיים  שכבר  זו,  ושמועה 
אד"ש מה"מ לאחל גוט יו"ט גרמה לקנאת סופרים. “למה ניגרע?!" טען הקהל. “מאי 
חזית דדמא דידך סמיק טפי?! ברצוננו שגם בננו יעברו ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ לאחל 
לו גוט יו"ט!" מסר זה הועבר חרש לשוהים בקודש, אשר באופן בלתי רשמי לקראת 
סיום סעודת יו"ט )כעבור כ-40 דקות מסיום התפלה( פתחו הדלת הראשית והכניסו 
את קבוצת הילדים שהמתינה ליד הדלת בתקוה לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ, קבוצה 
ישיבות  חדר   - ל'קאנפרינץ-רום'  ילדים שהוכנסו  של  בודדות  כמה עשרות  שמנתה 
ילדים שהיו בחוץ בדרך  הי' מתאים, הכניסו עוד קבוצת  ומשגודל החדר  הרופאים. 
אקראי ושמעו שילדים נכנסים... וכך מנתה לה הקבוצה קרוב ל-100 ילדים יחד עם 
ילדי המיוחסים. בזמן זה שהה כ"ק אד"ש מה"מ בסוכתו, ומשסיים סעודת יו"ט וחזר 
לפתח חדרו הק' ]שם ישב כבאתמול, ללא שולחן לפניו, כפי שהי' גם בברכת התמימים 
טרם ‘כל נדרי'[, או-אז יצאו ועברו כל הילדים ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ ואיחלו גוט יו"ט 
וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בראשו הק'. כ"ז ארך כחמשה רגעים. קבוצה נוספת של ילדים 

שהתדפקו על הדלת לא הורשו להיכנס פנימה.

ובוצין בוצין מקטפי ידיעי, השמועה שהיום הכניסו עוד כמה עשרות ילדים מעבר 
לילדי המקורבים שימחה את לב הקהל, שלא הסתפק בזה ואמר דיי, אלא החליט אשר 
כל הילדים יכולים לעבור, ובאם גם מחר נזכה שכ"ק אד"ש מה"מ יקבל את הילדים, 

הרי שצריך לראות שכל הילדים יורשו להיכנס פנימה.
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גם הערב נמשכו הריקודים בחוצות קינגסטון עוו, ואמונים על שיחתו הק' של כ"ק 
אד"ש מה"מ שנוהגים להתוועד לפני הריקודים, התקיימו ברחבי השכונה )כמידי שנה 

בלילות החג( ריבוי התוועדויות של שמחת בית השואבה.

יום ב' דחגה"ס

והיום, בניגוד לאתמול, הקהל שתפס מקומו עוד בשעות הבוקר המוקדמות, התאכזב, 
ולאחר שנקפו השעות נודע שלעת עתה עדיין לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ לברך על הד' 
מינים, וכל עוד הרבי לא בירך הרי שהלולב לא יוצא אל הקהל. רק בשעה 10:00 לערך 
יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל הסוכה לברך עליהם, וכעבור כ-10 דקות יצא הלולב אל הקהל 

ע"י הרב מאיר שי' הארליג.

והדבר  ואיום  נורא  הי'  המספרים שחולקו(  כל  )למרות  ללולב  בתור  שהי'  הלחץ 
הזכיר במקצת את השנים הטובות, ובעיקר - המעמד דיום א' דחגה"ס תשנ"ב, בו יצא 

כ"ק אד"ש מה"מ והביט מקרוב על כל אחד ואחד מהמברכים.

המיוחד  לחדר  נכנס  ומשסיים  שחרית,  והתפלל  בסוכה  נשאר  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
לקריה"ת, תפילת מוסף וברכת כהנים. השעה היתה 11:40 ובסיום התפלה יצא כ"ק 
אד"ש מה"מ אל המרפסת, עטוף בטלית. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעבר הקהל ממולו 
כאשר לא עודד כלל, וכעבור כ-45 שניות סימן בראשו הק' לסגירת הוילון. השעה 

היתה 12:45.

ובין האורחים הרבים שבאו לחג ולשבת קודש הגיע גם הד"ר רעזניק, שהיום אף 
כובד במפטיר.

לאחר התפילה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו, לסעודת יו"ט.

וטף  נשים  אנשים  מאות  לתאר.  קשה  אלו  ברגעים  ל-770  מחוץ  שהתחולל  את 
הצטופפו ונדחקו מול דלתות 770, ע"מ שבאם כ"ק אד"ש מה"מ יענה בחיוב לבקשה 
לעבור על פניו )כבימים הקודמים(, יזכו כולם לעבור. לבינתיים מועד תפילת המנחה 
קרב ובא ונודע אשר כ"ק אד"ש מה"מ יכנס היישר מהסוכה לחדר המיוחד לתפילת 
מנחה. הקהל כבר תפס מקומותיו, ובשעה 1:23 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ, וכעבור המתנה 
יצא כ"ק אד"ש  )לאמירת קרבנות( החלו ב'אשרי'. עם סיום התפלה  של כ-5 דקות 
מה"מ אל המרפסת ועודד בראשו הק' את השירה בתנועות קלות. לרגע אף עצם עיניו 
הק' והמשיך לעודד, וכעבור כדקה ו-20 שניות סימן בראשו ובידו הק' לסגירת הוילון. 

השעה היתה 2:00.

לאחמ"כ ישב כ"ק אד"ש מה"מ על פתח חדרו הק'. תחילה עברו בני ונכדי המזכירים 
בהורים  מלווה  הגדול  חלקם  כאשר  הילדים,  כל  לעבור  והורשו  נכנסו  לאחמ"כ  ורק 
אחים ואחיות וכו'. רבים איחלו בפיהם גוט יו"ט, יחי המלך וכד' וכ"ק אד"ש מה"מ ענה 
לכאו"א בניד ראשו הק' ובפנים מאירות במיוחד. כ"ז ארך כ-45 דק'. השעה היתה 2:45.
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]לרבים הזכיר הדבר את יום זה אשתקד, בו עודד כ"ק אד"ש מה"מ במיוחד בעת 
תפילת המנחה כאשר מספר שעות לאחמ"כ ירד לתוך בית המדרש להתוועדות[.

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק', לאחר שמאז שיצא לברך על הד' מינים, 
בשעה 10:00, לא הי' בו. ומשחברי המזכירות הלכו כולם לביתם, הלך גם הקהל סמוך 

ובטוח.

ליל שבת קודש

היה  הש"צ  לקבלת שבת.  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס   ,7:05 מהמצופה, בשעה  מוקדם 
הרב לימא שי' מינקוביץ, ובעת שניגנו ה'לכה דודי' הכה כ"ק אד"ש מה"מ באצבעותיו 
הק'. התפילה התארכה במיוחד, ובמשך כמ"פ בתפילה ניתנה ההוראה מלמע' להמתין, 
כך שרק בשעה 7:45 נסתיימה זו, וגם אח"כ רק כעבור דקות ארוכות יצא כ"ק אד"ש 
מה"מ למרפסת. הקהל כבר ניגן ‘יחי', כאשר בהיפתח הוילון סקר כ"ק אד"ש מה"מ 
הקהל. כמו"כ הביט ארוכות וסקר את העומדים בפירמידה מימינו, ולאחמ"כ אף עודד 
2 וחצי דקות  בתנועות חזקות ומיד סימן בראשו הק' לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 

והשעה היתה 7:50.

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה לסעודת יו"ט. מחוץ ל-770 עמדו שוב כמה 
עשרות ילדים שחלקם לא הספיק לעבור בצהרי היום, ובתקוה שתהי' הזדמנות נוספת, 
אם כי אף אחד לא התחייב שיבקשו מכ"ק אד"ש מה"מ, ובאם כן, כמובן רק באם יסכים 
לכך. בשעה 8:50 הודיע א' השוהים בקודש אשר בתוך כמה דקות יעברו אצל הרבי, 
והכול עמדו הכן. כעבור כ-5 דקות נכנסו כל הילדים והדבר ארך פחות מ-5 דקות. גם 

הפעם עברו הרבה ילדים עם הוריהם ואיחלו גוט שבת.

ובשעות הלילה רקד הקהל בשלישית בשמחת בית השואבה.

יום שבת קודש - שבת חוהמ"ס

יום זה הינו היום השלישי שאנו זוכים ב'לראות ולהיראות' שלוש פעמים ביום.

בשעה 11:15 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לקריה"ת בחדר המיוחד. בעת תפילת מוסף, 
כשניגנו שים שלום, עודד כ"ק אד"ש מה"מ בחזקה ופעם אחת בתנועה סיבובית והקהל 
ניגן בעוז. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ מעוטף בטליתו אל המרפסת לכ-40 
שניות, בהן סקר מעט הקהל ועודד בתנועות קלות בראשו הק', ומיד סימן בראשו הק' 

לסגירת הוילון. השעה היתה 12:00.

לאחמ"כ נכנס לסוכה לסעודת יו"ט, ולאחמ"כ נודע שכאתמול כן היום - גם עתה 
יעברו הילדים על פתח חדרו הק', אלא שהדבר יהיה לפני מנחה. השעה היתה 12:50, 
ועד לשעה 1:25 עברו הילדים בסדר )אי-סדר( של אתמול, במשך 35 דקות. כפי שנמסר 
הרי שכ"ק אד"ש מה"מ הביט על כאו"א והתייחס לכל הילדים, ולאלו שבירכו וכו' ענה 
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בראשו הק'. הרב לוי שי' טננבוים ניגש וביקש ברכה עבור אביו שי', וכ"ק אד"ש מה"מ 
הביט לעברו ושאל: “וואס?" ר' לוי חזר על בקשתו וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' 
לברכה ואף שפתותיו הק' נעו. ]כפי שזכור הרי זו הפעם ראשונה שביחידות יגיד כ"ק 

אד"ש מה"מ מילה אחרת מלבד ‘אמן'[.

עם סיום היחידות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפלת מנחה. השעה היתה 1:30, ובסיום 
התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והרבה לעודד בתנועות ראשו הק', בתנועות 
רגילות וחזקות מעט וסקר הקהל. כעבור דקה ורבע סימן לסגירת הוילון ולאחמ"כ חזר 

להיכל קדשו. השעה היתה 1:50.

במשך כמה וכמה פעמים בעת שניגנו קטעי התפילה, כאתה בחרתנו, הוא אלוקינו 
ושים שלום, היו אי-אלו עידודים, אם בתנועה בראשו הק' ואם באצבעותיו, אלא שלא 

תמיד ניתן הי' להבחין בזה.

בשעה 7:05 נודע אודות תפילת ערבית בעוד כ-10 דקות והקהל נעמד דרוך, מוכן 
להיכנסו של מלך המשיח, אלא שלפועל הידיעה היתה מוטעית וכלל לא דובר אודות 
כך שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא ברגע זה, ורק בשעה 8:00 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ, לאחר 
שהמתינו כ-50 דקות. באותן דקות ארוכות ניצל הקהל את ההזדמנות וניגן ניגונים 
“הלבישו"  כולם  כשעל  בהקפות,  ברובם  המושרים  שמחים  ניגונים  ביניהם  שונים, 

המלים ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

ואת פסק-הזמן הזה )שהיה כבר לאחר יציאת השבת( ניצל גם הרב יהודה שי' קעלער 
להכנת “סוכתו הקטנטונת" ליד החלונות הפונים לכולל, מימין כ"ק אד"ש מה"מ. 

בהבדלה  החל  קעלער  הרב  המרפסת.  אל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  יצא  התפלה  בסיום 
וכ"ק אד"ש מה"מ לא פנה לעברו, אך הקשיב כשמביט כלפי מולו. משסיים ההבדלה 
בירך הרב שלמה הכהן שי' איידלמן ברכת כהנים וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן אחר 
הברכות, ומשסיים ‘המבדיל' ברכה אחרונה, החל הקהל לנגן ‘יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ 
לכיוון  הסתכלות  דקות של  מספר  ולאחר  השירה,  לעידוד  הק'  ראשו  בתנועת  הניד 
אחד פנה וסקר את העומדים בפירמידה מימינו ומיד פנה לשמאלו וסקר הילדים וכו', 
ושוב פנה לימינו והמשיך לעודד בתנועות חזקות, כשבעיקר היו אלה בשלושת הדקות 
הוילון  לסגירת  סימן  דקות  ל-11  קרוב  עברו  כאשר  בחוזקה.  עודד  בהן  האחרונות, 

והמשיך לעודד השירה. השעה היתה 8:30 לערך.

ומחוץ ל-770 הצטופפו כמה מאות איש, אנשים לבד ונשים לבד, וצפו במסך הוידאו 
גם בעת התפילה,  מה"מ  כ"ק אד"ש  לראות את  הצליחו  הטוב  למזלם  הענק, כאשר 
לעקוב  יכלו  וכך  בחדר,  הנמצא  הגדול  האור  בזכות  המיוחד,  החדר  לחלונות  מעבר 

מקרוב אחר תנועות כ"ק אד"ש מה"מ בעת תפילתו.

יצויין, כי לאחרונה מאז ראש השנה התפילות החלו להתארך במיוחד, כאשר  כן 
פעמים אף נמשכת תפילת הלחש למעלה מ-15 דקות.
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בהתוועדות משפחתית סיפר חבר המזכירות, הרב יהודה לייב שי' גרונר, על חידוש 
מעניין השבוע בעניית התשובות של כ"ק אד"ש מה"מ. “אם עד עתה הסדר הי' שהייתי 
מבקש ברכה לא' בענין ילדים, ניתוח וכד', ואח"כ הייתי שואל את כ"ק אד"ש מה"מ 
לא,  או  כן  עונה  הי'  מה"מ  אד"ש  וכ"ק  ענין  איזה  לתקן  פלוני  אדם  אותו  על  באם 
וכשהי' עונה כן, הייתי שואל את הרבי מה לתקן והרבי הי' מסמן בידו: “נו", תגיד 
אתה, ואז במקרים שידעתי שהרבי נהג לומר בדיקת התפילין הייתי מציע זאת, והרבי 
אחד שביקש  שהי'  בכך  ענין  התחדש  הרי שהשבוע  הלאה,  וכן  שולל  או  מקבל  הי' 
ברכה לילדים, וכששאלתי את הרבי באם עליו לתקן משהו, השיב בחיוב. כששאלתי: 
“מה?" להפתעתי סימן הרבי בידו הק' לכיוון פיו. כששאלתי: “באם הכוונה לענין של 
אכילה?", השיב הרבי בחיוב. “כשרות אכילה ושתי'?" ושוב השיב הרבי בחיוב. מאוחר 
יותר קראתי מכתב דומה בפני כ"ק אד"ש מה"מ, ושוב שאלתי: “באם יש מה לתקן" 
והרבי ענה בחיוב, וכששאלתי “מה?" סימן הרבי בידו הק': “נו, אתה הרי כבר יודע". 

שאלתי: “כשרות אכילה ושתי'?" והרבי ענה בחיוב...

•

והערב יכלה גם התזמורת לשמח את הקהל הרוקד בשמחת בית השואבה. כאשר 
בין פסוק לפסוק צפה הקהל בקטעי וידאו מעניינים, בינם ניתן היה לראות את ר"ח 
כסלו תשנ"ג, בו עודד הרבי באופן מיוחד בראשו ובידו הק', ומאידך - ניתן היה בקלות 
להבחין בשוני הבולט בין ימים אלו לאשתקד, שאז המצב היה טוב יותר. תמונות אלו 
אישרו יותר מכל את משפטו של א' האורחים )שנכח במקום גם אשתקד(: “נבהלתי 

למראה עיני כשהגעתי לפה"...

מי יתן ובקרוב מאוד נזכה כבר לראות בעיני בשר ובפשטות ממש הרפואה הקרובה 
והשלימה.

וב-770 התקיימה התוועדות לסיום הרמב"ם, תרומת משפחת וילמובסקי לזכר נשמת 
הפרטיזן הנודע הרב זושא ע"ה וילמובסקי שנפטר בד' אמות אלו, סוכת 770, לפני 7 שנים.

יום ראשון ח"י תשרי - ב' דחוהמ"ס

בשעה 10:05 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה לברכת הד' מינים, ובשעה 10:20 יצא 
הלולב לקהל. באותה עת התפלל כ"ק אד"ש מה"מ בסוכתו, ובשעה 11:40 נודע שיתכן 
וכ"ק אד"ש מה"מ יצא לקריאת התורה ותפילת מוסף. לבינתיים סידרו מנין מתאים, 
שיאחז בקריה"ת באם יצא כ"ק אד"ש מה"מ בדקות הקרובות, ובשעה 12:00 נכנס כ"ק 
אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. הרב דוד שי' רסקין קרא בתורה ולאחמ"כ התקיימה תפילת 
מוסף, בסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת עטוף בטלית ]שרבים מציינים שזה 
לראשונה מאז כ"ז אדר נראה כ"ק אד"ש מה"מ ביום חול כשהוא עטוף בטלית[, שם 
שהה דקה ו-40 שניות ועודד קלות בראשו הק'. לסיום סימן בראשו הק' לסגירת הוילון.
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הקריא  הריל"ג  ולאחמ"כ  מה,  דבר  וטעם  לסוכתו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס  לאחמ"כ 
מכתבים. בשעה 1:10 נודע “מנחה נאו", ובשעה 1:15 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ,  כשבסיום 
התפלה יצא אל המרפסת לכ-40 שניות, בסיומן סימן בתנועה גדולה בידו לסגירת הוילון.

גורודצקי, בא-כח כ"ק אד"ש  בנימין אליהו שי'  נכנס הרב  לאחר תפילת המנחה 
ובירך את כ"ק  מה"מ באירופא, לכ"ק אד"ש מה"מ, מלווה בבנו ר' שלום בער שי', 
אד"ש מה"מ. כ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן. כמו"כ בירכו כ"ק אד"ש מה"מ, והי' זה ביקור 

בזק של דקה-שתיים.

לבינתיים נודע כי הערב תהי' יחידות לאורחות.

הועידה העולמית ה'ל"ח' של צעירי אגודת חב"ד

ובשעה 2:45 החלה הועידה העולמית הל"ח של צעירי אגודת חב"ד. פתח והנחה את 
החלק הראשון מנהל צא"ח, הרב שמואל שי' בוטמאן. ‘דבר מלכות' נשא הרב יואל הכהן 
שי' כהן, שחיזק ופתח את העיניים איך שכל דבר ודבר ניתן לראות בשיחות של הרבי, 
אשר מאז תשי"א אמר הכל במפורש, ולנו לא נותר כ"א לפקוח את העיניים, ללמוד 

ולקיים לשמור ולעשות.

שי' מארלאוו, שבמלים  קלמן  יהודה  הרב  הבד"ץ  יו"ר  ברכה  דברי  נשא  לאחמ"כ 
קצרות, כהרגלו, בירך את המשתתפים “בהתאסף ראשי עם", שתהי' ההתגלות של מלך 

המשיח תיכף ומיד ממש.

לאחמ"כ נשא דברים חבר ועד הרבנים הכללי, הרב שניאור זלמן שי' גורארי'. גם 
הוא עורר בדבר השיחות והדיבורים שהרבי משמיע לנו כיום בכל רמ"ח איבריו: “יחי 

אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"...

יו"ר צא"ח הרב דוד שי' רסקין נשא סקירה כללית ומאלפת על פעולות צא"ח במשך 
השנה, כשבמוקד הענינים - התהלוכות המתקיימות מזמן לזמן, אשר כ"ק אד"ש מה"מ 
הי' מפצה את ההולכים ומאחרים להתוועדות מידי שנה. בין דבריו סיפר גם על ‘מופת', 
שבא' השנים הלכה קבוצה של כ-10 בחורים לבית כנסת מסויים וכשחזרו נמנו רק 9. 
בהתוועדות ניגש א' מהם וביקש ברכה עבור העשירי שיחזור בשלום. כ"ק אד"ש מה"מ 
חייך ואמר שהוא יבוא מחר בריא ושלם, וכך הווה, למחרת היום הגיע הלה וסיפר אשר 
לקח משקה למע' מהרגיל ]הי' זה טרם הגזירת הידועה[ ונשכב שרוע בחדר הנוחיות. 
באי בית הכנסת חשבו כי הוא נחלה ל"ע, והזעיקו אמבולנס שהובילו היישר לבית 

הרפואה, שם גילו כי הוא בס"ה שתה למע' מהרגיל ושחררוהו לביתו...

הרב שמואל אזימוב סקר סקירה מהפעולות הנרחבות בהפצת היהדות בפאריז.

הרב יהודה לייב שי' רסקין סיפר מעט מזעיר אודות הפעולות הגדולות של ‘ופרצת' 
בקזבלנקה וכמה מופתים טריים מכ"ק אד"ש מה"מ. כן סיפר על הפעילות בעניני מלך 

המשיח לאחרונה.
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אף  סיפר  סודאק  נחמן  הרב 
הוא ועורר ע"ד הפעולות בעניני 
משיח. כמו"כ הרב אלי חיים שי' 
המשפיעים  מג'  א'  רויטבלאט, 
עורר  הייטס,  קראון  שכונת  של 

בתחומו.

הב',  שלב  משהחל  לאחמ"כ, 
ניהל את הועידה הרב יוסף הלוי 
הנואמים  וראשון  וויינברג,  שי' 

הוזמן הרב יצחק שי' ידגר, כאורח מאה"ק שכבר שלושים שנה פועל בעניני משיח. 
הלה דיבר בלהט אודות הפעולות החיוביות שנעשות ושצריכות להיעשות, ועד כמה 
מקלקלים אלו שהאמונה אצלם חלשה, ושצריכים להזהר מאלו בעלי המאה הרוצים 
להעמיד  צריכים  המאה  בעל  של  האל"ף  שאת  לדעת  )“צריכים  הדעה  בעלי  להיות 
במקומה הנכון: להוציאה מבעל המאה - ואז יישאר רק עם ה"מה", דהיינו ביטול - 

ולהכניסה בתוך הגולה ולעשותה גאולה, כפי שהרבי רוצה(.

לאחמ"כ נשאו דברים הרב לוי יצחק שי' גינזבורג, הרב יוסף הלוי שי' סגל, הרב 
אהרן אליעזר שי' צייטלין, הרב שלמה זלמן שי' לבקיבקר והרב יצחק שי' גנזבורג. כ"א 

עורר בעניני משיח לפי ראות עיניו.

ב-6:30 ננעל החלק הרשמי ע"י הרב דוד שי' רסקין.

ובשעה 7:11 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, ובימים אלו של חג מגיעים 
הרבה מ'חסידישע געגנט' )חצרות חסידיות(, שגם הם רוצים לראות את הרבי. אלו 

המצליחים להדחק נכנסים פנימה, והיתר - צופים מחוץ ל-770 במסך הוידאו הגדול.

התפילה התארכה מעט ובסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, עודד בתנועות 
הזמן  כל  במשך  הכה  כמו"כ  ומשמאלו.  מימינו  הקהל  וסקר  השירה  את  הק'  ראשו 

באצבעו הק', וכעבור למע' משלוש דקות סימן בראשו הק' לסגירת הוילון. 

לאחמ"כ התקיימה יחידות לאורחות, ובמשך כ-25 דקות ישב כ"ק אד"ש מה"מ ע"ג 
 36 זייאנץ, שמסרה  הרבנית  גם  היתה  העוברות  בין  לכך.  המיוחדת שנבנתה  הבימה 
וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק'. נשים רבות איחלו  תני'אס שהודפסו בבריה"מ 
ברכות, כ'יחי המלך' ‘רפו"ש' וכיו"ב, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בניד ראשו הק'. לסיום 

השעה היתה 8:10.

כשבמוקד  השואבה,  בית  שמחת  הערב  גם  התקיימה  הייטס  קראון  ובחוצות 
האירועים - צפי' בקטעי וידאו מעניינים, המרגשים ומעוררים בכי ותפילה של “חדש 

ימינו כקדם"...

ע"י  בסוכה  ההתוועדות  הוא  שנה,  כבכל  העולמית,  הועידה  של  האחרון  והשלב 
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לעניני  ה'מרכז  מנהל  נהג  שנה  בכל  כאשר  רייטשיק,  שי'  דוד  שמואל  הרב  השד"ר 
דברים  לשאת  ואף  ולהשתתף  לכבד  חדקוב,  ע"ה  אייזיק  מרדכי  חיים  הרב  חינוך', 
שי'  מענדל  הרב  התוועד  היום  אך  כוחותיו(.  בשארית  הגיע  האחרונה  בשנה  )וגם 
פוטרפס ועוד כמה מאנ"ש: ר' לייבל שי' מאצקין והרב שניאור זלמן שי' לאבקאווסקי. 
ההתוועדות נמשכה עד לשעה 3:00 לערך, כאשר שלא בידיעתם ובהפתעה מוחלטת זכו 

להשתתפותו של נשיא הדור, כדלקמן:

2:15 בלילה שאל הרחי"ק את כ"ק אד"ש מה"מ באם מעוניין הוא לעלות  בשעה 
באמצעות  ביקר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בחיוב.  השיב  מה"מ  אד"ש  וכ"ק  בספרי',  ולבקר 
כסא הגלגלים, כאשר נלוו אליו מנהלי הספרי', שיכלו להראות את כל מבואות הספרי' 
הגלויים והנסתרים, הרב שלום בער שי' לוין והרב יצחק שי' וילהלם; המשב"ק הרב 
שלום שי' גאנזבורג והרב משה שי' קליין, והפיזיותרפיסט ד. שי'. תחילה עלה כ"ק 
אד"ש מה"מ דרך המעלית לקומה השלישית ומשם פנה דרך גשר הקומה השלישית 
לבנין הספרי', שם שהה מעט באולם הקריאה. לאחמ"כ ירד למחסני הספרים בקומות 
א' וב' וכו', ומשם חזר דרך הגשר של קומה ב' לבנין 770, כאשר לרגע נעצר לשמע 
ההתוועדות שהתנהלה בסוכה, והרב לוין מסר שר' מענדל פוטרפס מתוועד. באותה 
דקה  לכחצי  והקשיב  לרגע  פנה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אלוקינו".  “דרכך  הקהל  ניגן  עת 
ולאחמ"כ נכנס לדירה של הרבי הקודם, שם סייר גם בחדר היחידות )כפי שהי' בשנה 
שעברה בביקור הראשון(, כאשר הביע התעניינות על כל פרט ופרט. הביקור ארך כ-40 

דקות, בסיומן חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק'.

לאזאר,  שי'  בערל  להרב  שיצאה  חדשה  תשובה  אודות  הערב  נודע  כך  ובתוך 
לבאלאגן  בקשר  הוא  המדובר  במוסקוה.  אשר  ראשצע  במארינה  אד"ש  כ"ק  שליח 
להסתובב  גדולה  סכנה  והיתה  בנ.י.(,  אחה"צ  )שעות  ברוסיה  הערב  לשיאו  שהגיע 
ברחובות כשכל רגע הי' חשש שמשהו יתפרץ. טנקים כבר הסתובבו ברחובות והמתח 
הי' בעיצומו. מיד לאחר תפילת המנחה, בעת שכ"ק אד"ש מה"מ שהה בסוכה, שאל 
המזכיר הריל"ג את כ"ק אד"ש מה"מ בקשר למצב: “האם יש מה לדאוג בנוגע לאחינו 
בני ישראל שיחיו ברוסי'?" והרבי נענה בראשו הק' לשלילה. “באם על אנ"ש שנמצאים 
שם לנסוע משם?" ושוב נענה כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק' לשלילה. “בקשר למורים 
ומורות מאה"ק, האם ימשיכו בתפקידם או יחזרו לאה"ק?" ונענה בראשו הק' לשלילה. 
הריל"ג הוסיף שהרב לאזאר מבקש בשם כל אחינו בני ישראל ברכה שהקב"ה ישמור 

על כל אחד ואחד, ושכולם ישארו שלימים, וכ"ק אד"ש נענה בראשו הק' לברכה.

למחרת היום, בין השעות 9:00 - 9:30 בבוקר, ניתנה ההוראה מהנשיא ילצין “לטפל" 
ציינו  רבים  שלום.  היהודים  לכל  כאשר  המצב,  על  לשלוט  החל  והנשיא  במורדים, 
את העובדה שבאותה שעה בדיוק עלה הרבי לביקור בספרי' )2:15 לפנות בוקר לפי 
שעונינו(, ובלב כולם התקוה שבקרוב מאוד, ואולי בזכות הפלת המנגדים הגדולים 

להוצאת הספרים, נזכה בקרוב ממש לראות בפדיון השבויים הגדול ודידן נצח...
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ואמש, באחת מסוכות השכונה, התוועד באופן יוצא מן הכלל הד"ר רעזניק והתבטא 
שנה  בחצי  שהיתה  וההתדרדרות  כיום  נמצאים  אנו  בו  המצב  אודות  רבה  בחריפות 
ודי בהבטה קלה בודיאו  והמפורש אין צריך ראי'  האחרונה ביחס למה שהי' לפנ"ז, 

מהימים ההם.

ומאידך - נודע אשר היחס בין כ"ק אד"ש מה"מ למר ד. הוא באופן יוצא מן הכלל 
לטובה.

יום שני י"ט תשרי

בשעה 7:15 נכנס מה"מ לסוכתו וכעבור כ-10 דקות יצא הלולב.

והדבר  בקרוב(  התורה  )קריאת  סון"  “קריאה  אודות  בביפרים  נודע   8:55 בשעה 
הקפיץ והקים את כל הקהל מתרדמתו. בשעה 9:07 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ, ובסיום 
התפלה, שהתארכה במיוחד )עד לשעה 9:40(, יצא ל-3 וחצי דקות למרפסת, כשרוב 
הזמן לא עודד רק הביט אל הקהל מימינו וממולו. בהמשך עודד בתנועות קלות וסימן 
בהבטה לשמאלו לסגירת הוילון. עקב הטלית הוקשה על המזכירים להבחין בתנועה 

הראשונה לסגירה, ומה"מ סימן שנית.

המזכיר  הקריא  בסוכה  בהיותו  לסוכתו.  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס  התפילה  לאחר 
הריב"ק דף ארוך של שאלות שהכניס הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק וכ"ק אד"ש מה"מ 

השיב על כל שאלה בפרטות. פרטים במדור “תשובות ומענות".

עוד קודם תפילת מנחה נודע אשר לאחר התפילה תתקיים בע"ה יחידות לאורחים, 
כאשר להתמימים תהי' יחידות בפני עצמה.

ובשעה 1:30, השעה היעודה לתפילת מנחה )במשך השבוע האחרון הפך זה למעין 
קביעות, אשר בכל יום יוצא כ"ק אד"ש מה"מ בשעה זו לערך(, 770 הי' מלא מאדם, 

אלא שלפועל רק בשעה 2:25 נודע אודות התפילה.

אל החדר המיוחד נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 2:29 עבור מנחה, ובסיום התפלה 
יצא אל המרפסת. הקהל ניגן ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' וכ"ק 
אד"ש מה"מ סקר הקהל ממולו. כמ"פ אף פנה לימינו ולשמאלו וסקר הקהל בראשו 
הק', עודד קלות לצדדים, קדימה ואחורה, וכעבור כ-2 דקות סימן בהבטה לשמאלו 

ובתנועה בידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 2:46.

עם צאתו מחדר התפילות, התיישב על פתח היכל קדשו, ע"ג הבימה המוגבהת, 
25 דקות. לכו"כ שבירכו ענה כ"ק אד"ש  וקיבל את קהל האורחים ליחידות, במשך 
מה"מ בראשו הק'. בין העוברים היה גם מרא דאתרא נחלת הר חב"ד, הרב יצחק יהודה 
שי' ירוסלבסקי וכ"ק אד"ש מה"מ ליוהו במבטו הק' עד צאתו, כמוהו הי' גם להרב 
יהודה לייב שי' רסקין שליח כ"ק אד"ש קזבלנקה, מרוקו, והרב שלמה שי' מדנצי'ק. 

היחידות נסתיימה בשעה 3:10.
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בשעה 7:07 נודע ‘מעריב סון' ורק בשעה בשעה 7:25 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילה. 
בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, הקהל ניגן ‘יחי' ועם פתיחת הוילון 
החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות ראשו הק'. בהמשך סקר הקהל משמאלו, מימינו 
וממולו והמשיך לעודד. כו"כ פעמים אף עודד בתנועות קלות, כאשר כעבור כ-2 דקות 
סידר כובעו הק' בידו ולאחמ"כ אף סידר זקנו בתנועה מיוחדת. כעבור כ-3 דקות ניכרו 
וכ"ק אד"ש מה"מ ישב מוטה על צידו הימני והמשיך לעודד  היסורים על פניו הק' 
השירה ולסקור הקהל. רק משעברו חמש וחצי דקות סימן בתנועת ראשו הק' ובתנועה 

קלה בידו לסגירת הוילון. השעה היתה 7:54.

•

לפני תפילת ערבית ביקר רופא עיניים אצל כ"ק אד"ש מה"מ ובסיכומו של דבר 
נודע ע"ד השתפרות, כה יתן ה' וכה יוסיף.

ומר  טוני  מר  ע"י  רגילה  ופיזיותרפי'  לדיבור  פיזיותרפי'  התקיימה  היום  כמו"כ 
מייספילד. כן מר אופיר שהה היום בקודש, ונודע כי כ"ק אד"ש מה"מ עמד משך זמן 

קצר על רגליו )בתמיכה(.

וב-770 נערכים הכול לקראת ימי שמע"צ-שמח"ת, כשבמוקד האירועים - “ההקפות": 
לדון  אנ"ש  מעסקני  כמה  עם  יחד  הכנסת  בית  וגבאי  הנהלת  ישבו  בלילה  אתמול 
בדבר סידור בית הכנסת לקראת ההקפות. באסיפה נדונו כל ההיבטים החיוביים שהיו 
בסידור בית הכנסת אשתקד, והדברים הצריכים תיקון, כמיקומו של החי"ת, בו רוקדים 
בהקפות, ע"מ שכ"ק אד"ש מה"מ יוכל לצפות ממקום מושבו, ובע"ה אולי נזכה שכ"ק 
ובימים  בנדון,  ניתנה החלטה ברורה  לא  ירד עמנו להקפות. עדיין  אד"ש מה"מ אף 

המעטים שנותרו מקוים למצוא פתרון לכל השאלות.

במשך  ינגנו  ניגונים  איזה  לקבוע  מוקדם  עדיין  כי  אם  ההקפות,  לניגוני  ובאשר 
ההקפות - ברור הוא אשר בהקפה א' וז' ינגנו ‘יחי'.

ובימים אלו של תחילת שנה נפגשנו בדבר היכול להוציא חסיד מן הכלים. המדובר 
מהודרים  ‘לוחות-שנה'  הוציאו  אשר  חב"ד,  בתי  המתקראים  מאלו  וכמה  בכמה  הוא 
בתכלית היופי, עם תמונות יפות וכו', כאשר כל מיני תאריכים שונים ומשונים בעניני 
העולם מצויינים בלוח )יום לקיחתה בשבי של המשחתת המצרית איברהים אל אוואל 
וכיו"ב(, ושמו ותמונתו של הפעיל המקומי מתנוססים לתפארה כמה וכמה פעמים, אך 
דבר אחד ויחיד, והוא העיקר, חסר שם: אין כל תמונה של כ"ק אד"ש מה"מ ואיזשהו 
איזכור אודותיו. כבר לא מדובר אודות כ"ק אד"ש כמלך המשיח, כי אם באיזכור פשוט 
ניסן  י"א  הי' לראות באותיות מזעריות את קישור  ניתן  א' הלוחות  של הרבי... על 
ליום הולדתו הצ"ב של הרבי מליובאוויטש, כאשר תאריכים אחרים מצויינים להפליא 

ובאותיות קידוש לבנה...
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יום ג' כ"ף תשרי - יום ג' כ"ז תשרי ה'תשנ"ד

חיתומו של חודש תשרי בסימן של תורה תפילה וצדקה:

התוועדות מיוחדת בשבת בראשית וחלוקת דולרים פתאומית באור לז"ך תשרי

יום שלישי כ"ף תשרי - ד' דחוהמ"ס

בבוקרו של יום, בשעה 6:50 לערך, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו לברך על הד' 
מינים, ולאחמ"כ התפלל במקום. בשעה 8:10 נתקבלה הידיעה במשי"ח ביפער'ס אודות 
היוותה  מוקדמת  כה  בשעה  ההמונית  והנהירה  ספורות,  דקות  בעוד  התורה  קריאת 
חידוש מסויים. בשעה 8:15 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לקריה"ת בחדר המיוחד. 770 הי' ריק 
יחסית, ולמרות השעה המוקדמת הרחובות התמלאו תיכף וכולם מיהרו לטבול ולזכות 
וניגנו,  לראות את המלך. עם סיום קריה"ת התפללו מוסף, וכשהגיעו ל'שים שלום' 
עודד כ"ק אד"ש מה"מ בתנועה חזקה מלמע' למטה ובהמשך בעוד כמה תנועות. בסיום 
)ובלא מעט אכזבה  זכינו לראות את מלכנו, דבר שהי' בהפתעה גמורה  התפלה לא 

לקהל שהוקפץ בשעה כה מוקדמת(.

מיד לאחמ"כ מיהר הקהל לברך על הד' מינים.

ובצהרי היום, בשעה 1:00 לערך, החל ה'ראלי' של צבאות ה' בהנחיית הרב שמעון 
שי' העכט, וכעבור כחצי שעה נודע אודות צאתו של כ"ק אד"ש מה"מ למנחה, וב-1:55 
נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. גם בתפילה זו, בעת שניגנו כמה קטעים, ליווה 
כ"ק אד"ש מה"מ בתנועות ראשו הק'. בסיום התפילה רמז כ"ק אד"ש מה"מ בתנועת 
ראשו הק' והריל"ג שאל באם כ"ק אד"ש מה"מ יצא אל המרפסת ונענה בחיוב. הוילון 
בחדר המיוחד הורד, ועם צאת כ"ק אד"ש מה"מ, אמר א' הילדים את הפסוק האחרון 
מי"ב הפסוקים: “ישמח ישראל", וכפי הנודע באותו זמן הכה כ"ק אד"ש מה"מ בידו 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  את  העכט  שי'  שמעון  הרב  בירך  לאחמ"כ  רגלו.  ע"ג  השמאלית 
בברכות ואיחולים שהרבי יוציאנו מהגלות וכו', וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בתנועת ראשו 
הק'. לאחמ"כ הכריז הילד מנחם מענדל שי' נמדר )הילד עליו שאל פעם כ"ק אד"ש 
מה"מ היכן הוא ואביו נסע במיוחד להביאו מאיטלי'( ג"פ ‘יחי' וכ"ק אד"ש מה"מ ענה 
אחר כל פעם ופעם )אמן(, כאשר בפעם האחרונה הניד בראשו כל העת, ומיד החלו 

הילדים, בליווי הכלי זמר, לנגן יחי.

כעבור כ-40 שניות רמז כ"ק אד"ש מה"מ בראשו ובתנועה קלה בידו הק' לסגירת 
הוילון, וסגרוהו. הגילוי נמשך כ-2 דקות ו-25 שניות והשעה היתה 2:15.

מיד לאחמ"כ קיבל כ"ק אד"ש מה"מ ליחידות ע"פ היכל קדשו את כל התמימים 
החגים  לאחר  מיד  החוזרים  )תשנ"ג(  מהקבוצה  אלו  את  וכן  תשרי,  לחודש  שהגיעו 
לארצנו הקדושה, יחידות שנמשכה כ-25 דקות. כשסיימו התמימים לעבור, עבר המנהל 
רוחני דישיבת תומכי תמימים המרכזית, הרה"ח ר' דוד שי' רסקין, ובירך את הרבי 
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הניד  מה"מ  אד"ש  וכ"ק  דוד",  בית  חיילי  מהתלמידים  נח"ר  יהי'  “ושלרבי  ברפו"ש 
בראשו הק' כמ"פ לברכה.

לאחמ"כ עברו עוד כמה מאנ"ש שהגיעו לשמח"ת ולא זכו לעבור ביחידות שהיתה 
אתמול, ביניהם הרב שלום דובער שי' וולף שכ"ק אד"ש מה"מ ליוהו במבטו הק' עד 
צאתו את הקודש. לאחמ"כ עברו הרב שמחה שי' עלבערג, יו"ר אגודת הרבנים, והרב 
הראשונים  שני  כאשר  שאולזון,  שי'  חיים  הרב  עם  יחד  הרבנים,  מאגודת  גינזבורג, 
וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בניד ראשו הק'. היחידות  איחלו ברכות לכ"ק אד"ש מה"מ, 

נסתיימה בשעה 2:35, כאשר ב-770 המשיך ה'ראלי' )כינוס( לילדים.

ובינתיים החלו ההכנות לשמחת-תורה: הבימה הגדולה שהיתה בין בימת ההתוועדות 
לבימת התפילה פורקה, כאשר במקביל הוקמה )כאשתקד( פירמידת ענק לאורך הקיר 
המזרחי, פירמידה שאמורה לשמש למאות ואלפי איש שיבואו להשתתף בהקפות בימי 
בריבועים  ביהכנ"ס  את  ו"ריפדה"  ביהכנ"ס  הנהלת  טרחה  כמו"כ  ושמח"ת.  שמע"צ 
ריבועים מוקפים בשולחנות, גם זה כאשתקד, ולצורך כך סגרו את הזאל למספר שעות.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 7:54 ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. 
הקהל כבר ניגן יחי, וכ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה בראשו הק' כאשר סוקר הקהל 

מפעם לפעם. משך זמן אף עצם עיניו הק' וכעבור כ-5 דק' סימן לסגירת הוילון.

• • •

בא' מהתוועדויות שמחת בית השואבה שהתקיימו ברחבי השכונה, התוועד הרה"ח 
ר' יוסף שי' גולדברג ממגדל העמק עם התמימים, והדברים נסבו אודות שירת והכרזת 
יחי אדמו"ר מה"מ לע"ו בכל פעם לאחר התפילה בפני המלך המשיח, “אשר אם הי' 
כדבר הזה בימים כתיקונם, עוד לפני כ"ז אדר, והרבי הי' יוצא להתוועדות ובמשך 
כל הפארבריינגען היו שרים רק ‘יחי' בלבד בלא שום שיחה או מאמר וכו', כשכך הי' 
נמשך הפארבריינגען שבת אחרי שבת, כי-אז הי' ברור שהרבי מתכוין לזה וכתוצאה 
מזה הי' כל בר דעת מבין שקורה משהו וזו לא ברכה או תפילה בלבד. כן הוא הדבר גם 
כיום, כאשר כשהרבי יוצא לתפילה וכל מה ששומעים זה רק ‘יחי', צריך לדעת שהרבי 
מתכוין לכך שישירו שיר זה ואין בזה שום שינוי בין לפני כ"ז ללאחריו, ובמילא צריך 
לעסוק בזה ולחיות בו, כי בזה ה'קאך' של הרבי. ומעניין הוא, שבמשך כל הארבעים 
שנה הרבה הרבי לבאר בשיחות אודות ענינו של “רבי", ובאריכות ענינים שלכאו' לא 
נוגע כ"כ לדעת, אבל היום כבר הכל ברור, “הרבי הכין את החסידים גם למצב כזה". 
יחי  וח"ו, והטענה “אשר גם כששרים  ידוע אשר אצל “רבי" אין שינויים ח"ו  וכבר 
לפני הרבי הנה נשארנו באותו מצב ולא נעשה שום שינוי ביי זיך בין לפני השירה 
לאחריה", אז ידוע הווארט שבשעת אמירת מאמר דא"ח ע"י הרבי, הרי זה כנתינתה 
מסיני, ובמעמד הר-סיני אף אחד לא הרגיש וגם יכול להיות שנשארו )בגילוי עכ"פ( 
באותו מעמד ומצב כמקודם, אלא מאי זה שאנו לא מרגישים לא משנה בהענין עצמו. 
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וכמו"כ היום כששרים הרבי ממשיך כל הענינים ודוקא ע"י יחי, ומה שאנו לא מרגישים 
- לא גורע בעצם הענין.

• • •

ליל הושענה-רבה

הי'  דגולות,  נפלאות  שנת  תהא  הי'  בשנת  השואבה  בית  שמחת  של  האחרון  לילו 
בבחינת “קצר בכמות וגדול באיכות": הזמן הי' קצר, מאחר שהלילה הוא ליל הושענה-
רבה, אלא שע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ “לרקוד עד כמה שאפשר, עד חצות", הרי 
שהריקודים נמשכו כמה שעות, והזמר החסידי הרה"ח ר' אברהם שי' פריד שימח את לב 
הקהל בשירים חסידיים ומשיחיים, כאשר מ'ברוך הבא' עבר ל'יחי אדוננו' ול'דידן נצח', 

ולקראת סיום הערב יצא הקהל בתהלוכה ארוכה ל-770 בשירת הנצחון: “המארש".

לקראת השעה 1:00 בלילה, מועד תחילת אמירת התהלים, 770 הי' מלא על גדותיו, 
בנוסף למאות האנשים שעמדו בחוץ )וצפו בוידאו( מחמת חוסר המקום. מספר דקות 
לאחר השעה 1:00 נודע שלעת עתה לא נראה שכ"ק אד"ש מה"מ יצא והש"צ, הרב 
שלום דובער שי' ליפסקער, החל באמירת התהלים. עם סיום אמירת התהלים חילקו 
גבאי בית הכנסת תפוח עץ עם דבש, כמנהג הגבאים בליל הושענהרבה, כפי שמכבר 

עורר ע"כ כ"ק אד"ש מה"מ.

בהמשך דיבר הרה"ח ר' יואל שי' כהן אודות ההנהגה שצריכה להיות בעת נוכחות כ"ק 
אד"ש מה"מ בתפילות, ועל חומרת הדבר שלאחרונה נהי' שבכל תפילה ותפילה ישנה איזו 
תקרית של מריבות על מקומות עד כדי הרמת ידיים וצעקות בעת נוכחות כ"ק אד"ש מה"מ 
בחדר המיוחד. “עד היכן הגיעו הדברים?" הרב כהן עורר והזהיר ע"ד ההנהגה המתאימה, 

ולטובת האורחים ששפת האידית לא חקוקה על מוחם חזר על דבריו גם בלה"ק...

הלילה התקיימה ישיבה מיוחדת של צוות הנהלת וגבאי בית הכנסת, בכל הנוגע 
למיקום ההקפות השנה. לכולם זכור אשר לפני מספר שנים העלו כמה אנשים הצעות 
שנות לערוך את ההקפות ברחובה של עיר, בחצר 770, ע"מ שכל תושבי קראון הייטס 
יוכלו לצפות בהקפות, דבר שבמציאות העכשוית של בית הכנסת איננו שייך, מחמת 
היות המקום צר מהכיל. בזמנו שלל זאת כ"ק אד"ש מה"מ, אך השנה, לאחר הפצרות 
מרובות של רבים מאנ"ש הרוצים שגם נשיהם וטפם יוכלו לבוא ולראות את ההקפות, 
לא יכלו האחראים לעמוד בלחץ ודנו בענין משך כמה שעות, עד שזה הובא להכרעת 
הדרגים הגבוהים יותר, ובשעה 4:00 לערך כבר הדבר עמד כמעט לידי ביצוע, מה גם 
ששאלו את כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה והסכים לכך, אלא שהדבר לא יצא אל הפועל, 
מחמת הזמן הקצר שנותר עד לחג כך שלא הי' סיפק בידי המארגנים להכין את המקום, 
ומה גם שהמשטרה התנגדה בכל תוקף לסגור את הרחוב לשלושה ימים, וע"כ העבודה 
ב-770 נכנסה להילוך גבוה. וכאן יצויינו לשבח גבאי בית הכנסת, שעמלו וטרחו בכל 
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חגי תשרי לנוחות הקהל, החל מפתיחת האגף החדש של חדרי הנוחיות למטה, והמשכו 
בבניית פירמידות נוספות וחדרים מיוחדים לילדים להקפות, ומקום מיוחד לתומכים 

הגדולים של בית הכנסת, ליד הפירמידה לילדים, וכן במזגנים מספיקים.

יום רביעי - הושענה-רבה

לאחר השעה שמונה בבוקר נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו לברך על הד' מינים, 
ולאחמ"כ יצא הלולב אל הקהל הק'. כ"ק אד"ש מה"מ חזר לחדרו הק' ומאוחר יותר 
התפלל שם ולא יצא אל הקהל. “מה יום מיומיים", תמהו כולם. לאחר שלושה ימי חזקה 
שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לשחרית בימי חול המועד, הרי שהדבר הי' תמוה ודאגה קלה 
כירסמה בלב הקהל. רבים המתינו עד לשעות הצהרים ולא המשיכו בתפילת המוסף, 
ידיעה  התקבלה  לערך   12:30 אלא שבשעה  מלכנו,  את  לראות  נזכה  שעדיין  בתקוה 
נוספת, אשר היחידות שאמורה היתה להתקיים לאחר המנחה, לא תתקיים היום אלא 
ביום ראשון. דבר זה חיזק את החשש והדאגה, מה גם אשר בשעה 1:30 נודע אשר 

תפילת המנחה איננה נראית באופק כעת...

לבינתיים מיהרו חברי וועד המסדר )שאמורים לסדר ולהכין את כית הכנסת להקפות, 
וחששו מתפילה פתאומית באמצע  הכנסת  בית  דלתות  לנעול את  הוזקקו  כך  ולשם 
העבודה( למזכירות ע"מ לוודא שלא ישאלו מאוחר יותר על תפילה, ובאם מתכוננים 
לשאול ולבקש - שיעשו זאת כעת. האמת תיאמר, שבאותה עת כלל לא הי' נראה שכ"ק 

אד"ש מה"מ יצא גם להקפות, לאחר שמצבו הבריאותי היום הי' חלש מהרגיל...

עוד טרם החלו הנגרים והעובדים השונים להכין ולסיים את עבודות הבני' לחג, עבדו 
על פרוייקט חשוב מכל. הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק עמד מקרוב משך כל הזמן, 
כדי שיסיימו דבר זה מוקדם ככל האפשר ורק אח"כ שיתפנו לדאוג לכולם. המדובר 
הוא במרפסת בה יושב כ"ק אד"ש מה"מ בעת שיוצא אל הקהל לאחר התפילות, ובו 
ישב גם בהקפות. עד עתה הפריע מעט דופן המרפסת בעד הקהל שעמד למטה ממול 
ולא יכל לראות את כ"ק אד"ש מה"מ, עקב הדופן הישר והרחב. עתה החליקו את קצהו 
ו"גילחו" את ה"שפיץ" העליון שלו, כך שהקיר מעתה יורד מעט בשיפוע כלפי בית 
הכנסת וכ"ק אד"ש מה"מ יכול לצפות בקלות בעומדים למטה, ולקהל זה גם ניתנה 
כעת האפשרות לחזות בכ"ק אד"ש מה"מ. דבר זה גם מקל במעט על עבודת המזכירים, 
כאשר בעת פתיחת וסגירת הוילון לא יצטרכו הם לטרוח ולהיכנס פנימה לצד כסאו 
של כ"ק אד"ש מה"מ במרחב הצר שיש, אלא יוכלו לעמוד מאחור, כך שיהי' זה מכובד 

יותר לכ"ק אד"ש מה"מ.

במקביל נעשו גם שינויים קלים בוילון, ע"מ שיסגר הרמטית. כמו"כ הותקנו מנורות 
הקריאה  לצורך  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מושב  מקום  על  להאיר  המרפסת,  מעל  מיוחדות 

בסידור וכד'.

בצהרי היום התקיימה ישיבה מיוחדת של אנשי הצוות יחד עם חברי המזכירות, בה 
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השתתף גם הד"ר טישהאלץ שהגיע לבקר את כ"ק אד"ש מה"מ לאור החולשה שהיתה 
היום.

בשעה 2:00 לערך נסגרו דלתות בית הכנסת והעבודה נכנסה להילוך גבוה. נותרו 
רק 3 שעות לסידור בית הכנסת להקפות, והנהלת בית הכנסת אף שכרה חברה מיוחדת 
שהביאה מיזוג-אויר גדול המורכב על משאית, כאשר בעזרת צינור מיוחד מוזרם הקור 

היישר לתוך בית הכנסת.

והחל מהשעה 3:00 כבר החלו רבים להצטופף ליד דלתות בית הכנסת, ע"מ שברגע 
שהדלתות תפתחנה יוכלו לתפוס את מקומותם. רובו של הקהל כבר הבטיח את מקומו 
מבעוד מועד, אם במקומות קבועים משנה שעברה ואם בעמידה על אותו מקום משך 
כל התשרי, כך שרובם ידעו את מקומם והבעי' היחידה נותרה עם קהל האורחים שבאו 

לשמח"ת וכו'.

ליל שמיני-עצרת

בשעה 6:10 דקות, מספר לפני התקדש החג, נפרצו דלתות 770 עקב הלחץ הכבד, 
ובתוך דקות מילאו אלפי האנשים את חלל 770. לילדים הוקצה אגף מיוחד: הפירמידה 
כמו-כן  הכנסת.  בית  של  הדרומי-מערבי  בצידו  הנמצאת  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  שמימין 
נפתחו החלונות הגדולים שלצד הכולל ונבנה במקום עוד חדר גדול שחובר לפירמדיה, 
ע"מ שיהי' מספיק מקום לאכלס את מאות הילדים שיבואו להקפות. לשם כך אף הוקצו 
מספר מדריכים מנוסים וכו', שישמרו על הסדר והאהבת ישראל שתשרור בין הילדים, 

כולל ובפרט בעת ההקפות.

הכתלים,  על  ו"שתלום"  מיוחדות  מודעות  הכנסת  בית  גבאי  הכינו  מועד  מבעוד 
בדבר הוראות ההנהגה בימי שמע"צ ושמח"ת, מה מותר ומה אסור לבאי בית הכנסת 
לבנות בתוך 770. זאת בנוסף להודעה שניתנה ערב קודם לכן, לפני אמירת התהלים, 
והבוקר מהגבאי הרב זאב יחזקאל הכהן שי' כץ בדבר הסדר שיהי' בהקפות וכו', הודעה 

שתורגמה גם לאנגלית וצרפתית.

ובתוך כל ההכנות המרובות לימים גדולים אלה, א"א לפסוח על איש שכולו חסד, 
הרה"ח ר' נחום שי' מרקוביץ, הדואג מידי שנה להציל נפשות רבות מישראל, כאשר 
מחוץ ל-770 דאג הנ"ל להחנות שלוש משאיות ובהן שתי' לרוב, מזונות, ודברי אוכל 

כקוגאלאך, לחמניות, בשר, דגים, פירות, ירקות וכל טוב, להחיות נפש כל חי...

גדולים  בקבוקים  מאות   770 לתוך  להכניס  מרקוביץ  הרב  החל  החג  התקדש  עם 
וקטנים של מים מינרליים, כדי שיעמודו לרשות הקהל ברגעים חשובים והכרחיים.

למעריב,  יוצא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  התחזיות(  לכל  )בניגוד  אשר  נודע   6:45 בשעה 
וכעבור כ-10 דק' נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. בסיום התפלה יצא כ"ק 
אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל החל לנגן ניגון הקפות לשמח"ת )המושר על המילים 
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“כתיבה וחתימה טובה"( ועם פתיחת הוילון נראה כ"ק אד"ש מה"מ יושב כשראשו 
מוטה לימינו. הקהל ניגן כ-2 דקות וכ"ק אד"ש מה"מ במבטו הק' פנה לימין ולשמאל, 
אך לא הזיז את ראשו הק' כרגיל, וישיבתו נראית היתה כלא נוחה והחולשה ניכרה על 

פניו הק', ואז סימן המזכיר לאות סיום השירה.

הגבאי, הרה"ח ר' זאב שי' כץ, עמד משמאל כ"ק אד"ש מה"מ ע"ג בימה מיוחדת 
שנשקה למרפסת, ומשם הכריז “אום אתה הראת". בפסוק ראשון ואחרון של כל פעם 
כובד כ"ק אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שליט"א. בפסוקים אלו אמר כ"ק אד"ש 
מה"מ בפיו )והי' זה מאוד ברור( והקהל אמר אחריו, ובשאר הפסוקים )כשאמר יחד עם 
כל הקהל( לא אמר בפיו רק בעיניו הק'. לאחר “אתה הראת" הא' ניגן הקהל יחי, למשך 

2 דק' בלבד. כ"ק אד"ש מה"מ כמעט ולא עודד, רק הביט אל הקהל.

והחלו ב"אתה הראת" הב'. גם כאן כובד כ"ק  לאחמ"כ סימן שוב הריל"ג לסיים 
אד"ש מה"מ בפסוק הראשון והאחרון, אותם אמר בפיו הק'. את שאר הפסוקים אמר 

בעיניו הק', כאשר כעבור משך זמן החל לאומרם אף בפיו הק'.

לאחמ"כ ניגנו שוב ‘יחי' )בניגון חיילי אדוננו( וגם כאן לא הי' מיוחד. ניגנו כדקה-
שתיים ושוב סימנו לסיים, והגבאי הכריז על “אתה הראת" הג'. כבפעמים הקודמות 
כובד גם כאן כ"ק אד"ש מה"מ רק בפסוק הראשון והאחרון, כאשר את שאר הפסוקים 

)עם הקהל( אמר כ"ק אד"ש מה"מ בפיו. לסיום ניגנו ניגון שמחה לשמח"ת.

כובד כ"ק אד"ש מה"מ, כאשר את הס"ת  ועתה החלו בהקפות. בהקפה ראשונה 
הגיש, כבשנים האחרונות, הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, ובהזדמנות זו, בעת 
שנתן הס"ת, בירך והתברך מכ"ק אד"ש מה"מ. הס"ת הונח על צידו הימני של כ"ק 
אד"ש מה"מ כאשר בידו השמאלית אחז בה, וההקפה עצמה ארכה כ-5 דק'. באותו זמן 
שכ"ק אד"ש מה"מ קיבל הס"ת נשתנו פניו: כ"ק אד"ש מה"מ הרים את ראשו )שעד 
עתה היתה מוטה לימין( ופניו האירו בצורה מיוחדת, כבעת ההקפות מידי שנה. בעת 
ההקפה פנה לימין ולשמאל וסקר הקהל, ובראשו הק' אף עודד השירה, “ניגון ההקפות 
הרגיל לשמח"ת". באותן דקות, של עידוד קל יחסית אבל תוך כדי הסתכלות מיוחדת, 

הקהל הגביר את שירתו וניתן לומר כי היתה זו ההקפה היחידה המיוחדת של היום.

החי"ת  בתוך  אנ"ש,  וזקני  שד"רים  השכונה,  רבני  רקדו  ספרי-התורה  שאר  עם 
המיוחד שהוקצה לכך, ממול המרפסת בצד ימין של בית המדרש.

משנסתיימה ההקפה ניגש הרב גוטניק שנית ונטל הס"ת וכ"ק אד"ש מה"מ אף הזיז 
מעט הס"ת בידו הק', ושוב בירך הרב גוטניק את כ"ק אד"ש מה"מ.

הקפה ב' הוקדשה לרבנים מכל קצוות תבל שבאו לשמח"ת, ובה ניגנו ‘יחי אדוננו'. 
ולא  וכמעט  לימינו  מוטה  ב"אתה הראת",  ישב שוב כבעת שישב  כ"ק אד"ש מה"מ 
עודד השירה זולת תנועות קלות. ההקפה נמשכה כ-2 דקות בלבד, עד שהגיע האות 

לסיום - “עד כאן הקפה ב'".
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“על  ניגנו  ובה  נכבדים,  של  מצומצם  מספר  קרואים':  ל'אנ"ש  הוקדשה  ג'  הקפה 
הסלע".

הקפה ד' לרופאים ולמשבקי"ם, ובה ניגנו “הרבי שליט"א מלך המשיח אין כמוך 
בעולם", וכשאחזו בקטע “נתגבר על העולם", עודד כ"ק אד"ש מה"מ קלות.

הקפה ה': אורחים מאה"ק. ניגנו “וכל קרני רשעים אגדע", ושוב היו עידודים קלים.

הקפה ו' היתה לשלוחים, ובה ניגנו “שובה ה'".

ולהקפה ז', כבהקפה הא', כובד שנית כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, והניגון 
היה ‘יחי' )בניגון חיילי אדוננו(. הפעם נתן הס"ת לכ"ק אד"ש מה"מ הרב שניאור חיים 
שי' גוטניק, וגם הוא איחל ברכות לכ"ק אד"ש מה"מ לרפו"ש, ושהקב"ה ישמע כבר 
לקריאה, צעקה ובקשה של ‘עד מתי', וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן. כ"ק אד"ש מה"מ 
הרים את ידו ע"מ לקבל הס"ת, ושלא כבהקפה א', ההקפה עצמה היתה קצרה יחסית. 
לסיום הגיש הריל"ג סידור לכ"ק אד"ש מה"מ, לאמירת ‘עלינו', וכ"ק אד"ש מה"מ קרא 
בעיניו הק' והקהל החל לנגן עלינו לשבח. משסיימו ‘אל תירא', החל כ"ק אד"ש מה"מ 
לעודד בראשו הק' והמשיכו לנגן ‘כי אלוקים יושיע ציון', וכאן החל כ"ק אד"ש מה"מ 
לעודד בתנועות ראשו הק' מלמע' למטה בתנועות חזקות לפי ערך, למשך כ-2 דקות, 
או-אז הביט לשמאלו וסגרו הוילון וכ"ק אד"ש מה"מ חזר לחדרו הק'. באותה עת ניגן 

הקהל ‘יחי'.

התורה  שמחת  את  לחוג  הגיעו  הירשמן  שי'  שלום  והד"ר  ווייס  שי'  איירו  הד"ר 
במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ, וכרבים אחרים נכחו אף הם במרפסת, כאשר הד"ר ווייס 
ניצח על העומדים מאחורי כ"ק אד"ש מה"מ במשך כל ההקפות, כשקיפץ וריקד בכל 

עוז...

מישהו  על  והביט  עיניו  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הרים  בהקפות  הזדמנויות  בכמה 
מסויים, פעם אחת הי' זה כשאחזו ב"אתה הראת" והעבירו הספרי-תורה למקום החי"ת 
בין  קטן  ס"ת  כשהעבירו  הראשונה,  ההקפה  לאחר  הב'  ופעם  בהקפות,  רוקדים  בו 
הילדים שינשקוהו, כנהוג בהקפות, וכ"ק אד"ש מה"מ הביט משך זמן לעברם, וכן בא' 
הפעמים שאנשי ההצלה טיפלו בפציינטים שהוזקקו להם. כמו"כ כמ"פ במשך ההקפות 

הביט כ"ק אד"ש מה"מ לעבר הילדים.

ההקפות נסתיימו בשעה 8:00 וארכו כ-50 דקות.

היטיב להגדיר את ההקפות בלילה הראשון א' התמימים, אשר ניכר הי' שכ"ק אד"ש 
מה"מ נמצא עמנו פה עם הקהל, אך כלל לא הי' מעורב בנעשה: לא סימן לסיים הקפות 

או להתחיל שיר וכו'...

כ"ק אד"ש מה"מ חזר לסוכתו לסעודת יו"ט, ובסיומה נכנסו מספר ילדים - ילדי 
האצולה - ואיחלו גוט יו"ט לכ"ק אד"ש מה"מ. הדבר נמשך כ-2 דקות בלבד.
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הקהל עצמו הלך לביתו שבור, כאשר קשה הי' לאחל גוט יו"ט איש לרעהו... ניתן 
הי' גם לשמוע מילים כ"ארפיילכען חורבן"... עד כמה שההקפות היו חלשות ביותר, 

כאשר תפילה רגילה בימות החול נראית טוב יותר. 

הלחץ בעת ההקפות הי' רב. מפה ומשם נשמעו מידי פעם קריאות ‘הצלה', ואנשי 
בחולצות  לבושים  כשהם   770 ברחבי  ‘איסטרטגיות'  בנקודות  )שהתפרסו  ההצלה 

מיוחדות, ע"מ שיבחינו בהם( מיהרו למקום וטיפלו בנזקקים באופן מפליא.

יום שמיני-עצרת

בשעה 11:00 בדיוק, עת הש"צ אחז בקדושה של שחרית, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ 
ר' מרדכי שי' שוסטערמאן בתורה, כשלאחמ"כ  לחדר המיוחד. בהמשך קרא הרה"ח 
יזכור ותפילת מוסף, בסיומה הורד המסך ונפתחה דלת היציאה ולרגע אחז כ"ק אד"ש 
מה"מ ביציאה לחדרו הק', אלא שלפתע הבחינו הנוכחים בעידודי כ"ק אד"ש מה"מ 
לשמע שירת יחי, והי' זה סימן שברצונו לצאת אל הקהל, ומיד שאלו ונענו בחיוב וכ"ק 
אד"ש מה"מ יצא למרפסת ועטוף בטלית. הקהל ניגן במרץ רב, וכעבור כ-4 דקות עצם 
כ"ק אד"ש מה"מ עיניו הק' ומידי פעם בפעם הרים ראשו הק' ועודד השירה, כאשר 
בדקות האחרונות עודד בחזקה ולאחמ"כ פנה לשמאלו לסגירת הוילון. משך זמן הגילוי 

הי' 10 דק', וההשתפרות מאתמול ניכרה היטב על פניו הק'. השעה היתה 12:50.

בשעה 1:15 נודע אודות מנחה נאו, וכעבור כ-22 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר 
התפילות. בסיום התפילה יצא אל המרפסת, ומיד עצם עיניו הק' ובמשך כ-2 דקות 

ו-45 שניות ניגן הקהל יחי, כאשר לסיום סימן כ"ק אד"ש מה"מ לסגירת הוילון.

וכבכל שנה, לקראת השעה 4:30 אחה"צ החלו עשרות בחורים לצאת לתהלוכות, 
לקוינס )מרחק שלוש שעות הליכה לכל צד(, לאיסט-סייד )כשעתיים לכל צד(, לבארא 
חשבון"  “על  הוא  הדבר  אשר  מראש  ידיעה  כדי  תוך  וכו',  וכו'  ולקאנארסי  פארק 
הגילויים של ההקפות הערב, מאחר והזמן לא מאפשר זאת. רבים הלכו במסי"נ של 
ממש, לקיים את רצון כ"ק אד"ש מה"מ “ללכת לתהלוכות", שזוהי מצוותו, כפי שאמר 
פעם בהתוועדות, אשר “בנוגע למבצע תפילין אינני יכול לעכב בעד אלו שלוקחים 
משקה יותר מדי, בהיות והנחת תפילין היא מצוות הקב"ה. משא"כ תהלוכה שהיא ענין 

שלי - אינני מתיר ללוקחי המשקה ללכת בה".

ליל שמחת-תורה

מנחם  ר'  הרה"ח  הי'  הש"צ  ערבית.  לתפילת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס   7:25 בשעה 
הקהל  להקפות.  למרפסת,  אד"ש  כ"ק  יצא  התפילה  ובסיום  שניאורסהן,  שי'  מענדל 
ניגן ניגון הקפות לשמח"ת, כאתמול, ועם הפתח הוילון החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד 
בתנועות חזקות בראשו הק', למע', למטה ולצדדים, וכך ניגנו כ-3 דק' בחוזקה, דבר 
שהיוה כפתיחה טובה להקפות הערב, כאשר, כידוע לכול, יום זה הינו האושפיזין של 
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כ"ק אד"ש מה"מ ותמיד ההקפות של ליל שמח"ת היו חזקות יותר משל ליל שמע"צ. 
ריבוי  מחמת  ריק,  נשאר  לא   770 בהקפות,  מהתמימים  רבים  של  היעדרותם  למרות 
אנ"ש וכלל האורחים, ומה גם שחלק מהבחורים הלכו כ"סמארט בוי" למקומות קרובים 
והספיקו לחזור עוד בטרם החלו בהקפות, וחלקם אף הביע דעתו אשר כדאי הוא ללכת 

לתהלוכה לאחר סיום ההקפות, לאיזורים קרובים וכו'.

ועוד טרם החלו ההקפות “הזרים" הרב נחום שי' מרקוביץ לתוך 770 בקבוקי שתיה 
לרוב, לרווחת הקהל.

ההקפות עצמן החלו בשעה 7:45, וכאמור ניגן הקהל ניגון הקפות כאשר לסיום סימן 
כ"ק אד"ש מה"מ בהבטה לשמאלו, לעבר הגבאי, לסיום השירה, והגבאי כיבד את כ"ק 
כ"ק אד"ש מה"מ  לפני שהריל"ג שאל את  לא  “אתה הראת",  אד"ש מה"מ באמירת 
באם ברצונו לומר את כל ה"אתה הראת" הא', כנהוג מידי שנה, וכ"ק אד"ש מה"מ 
הסכים. על כל פסוק ופסוק שכובד בו כ"ק אד"ש מה"מ, הביט לרגע על הפסוק ואח"כ 
החל לאומרו, ומשסיים פסוק הגביה את ראשו, לסימן שסיים, והקהל הי' חוזר אחריו. 
ניגון שמחה לשמח"ת וכ"ק אד"ש מה"מ  בסיום “אתה הראת" הא', החל הקהל לנגן 
עודד שוב השירה בתנועות ראשו הק' למשך 2 דקות, או-אז סימן לסיים “ולהמשיך 
בתכנית". ב"אתה הראת" הב' כובד כ"ק אד"ש מה"מ בפסוק ראשון ואחרון, אותם אמר 
בפיו כששאר הפסוקים אמר בקיצור יחסית. בסיום “אתה הראת" הב' החלו לנגן ‘יחי 
אדוננו' וגם כאן היו עידודים במקצת, ושוב סימן לסיים. ב"אתה הראת" הג' שוב כובד 
כ"ק אד"ש מה"מ בפסוק ראשון ואחרון, ולאחר ה"כי מציון", שאל הריל"ג את כ"ק 
אד"ש מה"מ באם ברצונו לומר ג"פ הפסוק “והי' זרעך", והסכים. או-אז כיבד הגבאי 
את כ"ק אד"ש מה"מ בפסוקים אלו, ומשסיים כ"ק אד"ש מה"מ פעם הא', חזר הקהל 
אחריו וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' כמ"פ )להתחיל לשיר, או לומר הלאה(, אלא 
שמשום מה לא קלטו הרמז וכיבדו את כ"ק אד"ש מה"מ פעמיים נוספות וכ"ק אד"ש 
מה"מ אמר וכולם אחריו, והחלו לנגן ופרצת, כאן עודד כ"ק אד"ש מה"מ בחוזקה משך 

זמן, ולאחמ"כ סימן לסיום.

שי'  יצחק הכהן  יוסף  ר'  מידי הרה"ח  כ"ק אד"ש מה"מ הס"ת  קיבל  הא'  להקפה 
גוטניק, שכאתמול בירך שוב את כ"ק אד"ש מה"מ והתברך ע"י. ההקפה עצמה ארכה 
למע' מ-3 דקות, בהן ניגנו ניגון הקפות, כאתמול, וכ"ק אד"ש מה"מ עודד קלות, כאשר 
ולקח  גוטניק  ניגש שנית הרב  לפתע עצם עיניו הק' לדקה-שתיים, ומשרמז לסיים, 

הס"ת חזרה.

ושלא  שליט"א,  הרבי  ניגנו  ובה  וכו',  מנהלים  ישיבות,  ראשי  כובדו  ב'  להקפה 
כבלילה הקודם, היום ישב כ"ק אד"ש מה"מ ישר יותר, ופניו נראו טוב יותר. כשאחזו 
במלים “באהבת ישראל" )“ושנים עשר הפסוקים"( עודד כ"ק אד"ש מה"מ בתנועה 
חזקה בראשו הק'. לאחמ"כ, כשחזרו בפעם ב' על מילות השיר והגיעו למלים “נביא 
במהרה את הגואל", החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד, ובהמשכו של השיר: “ע"י הרמטכ"ל 
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הגדול מכולם נתגבר על העולם", עודד כו"כ פעמים. גם הקפה זו היתה קצרה יחסית, 
כבכל ההקפות של אתמול והיום )אם כי ההקפות היום היו שמחות יותר והעידודים 
מכ"ק אד"ש מה"מ היו חזקים יותר, וכ"ק אד"ש מה"מ נראה הי' טוב יותר, ועל כולנה 
- שכ"ק אד"ש מה"מ פיקד וניצח והורה על כל דבר ודבר: מתי להתחיל ומתי לסיים, 
כאשר בהקפה זו אף סימן בידו הק' לסיום )וכמו"כ הי' גם בהקפה ג' וד', כאשר בשאר 

רמז בראשו הק' בלבד(.

להקפה ג' כובדו ‘אנ"ש קרואים' ובה ניגנו ניגון הקפות להרלוי"צ, וגם כאן עודד 
בראשו הק', וכשאחזו בתנועה הידועה רמז בתנועות קלות בראשו הק' לחזור ע"ז שוב 

ושוב, וחזרו כ-10 פעמים.

להקפה ד' כובדו ‘אורחים ממדינות', ובה ניגנו המארש הצרפתי: “האדרת והאמונה", 
ושוב, עד  וניגנו שוב  זמן,  בזו החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד כעבור  גם  וכקודמתה, 

שסימן לסיים. 

להקפה ה' כובדו ‘קנדה וערי השדה', ובה ניגנו “שובה ה'", וכשהגיעו למלים “ומעשה 
ידינו כוננהו", עודד כ"ק אד"ש מה"מ בתנועות חזקות בראשו הק' ורמז לסיים.

יצויין שבהקפה זו )ובקודמתה וכן בהמשך( עצם כ"ק אד"ש מה"מ עיניו רוב זמן 
השירה, כשלפתע פתאום מעודד כמה עידודים, פותח עיניו ומורה לסגור הוילון.

להקפה ו' כובדו ה"מקומיים", עובדי ומוציאי לאור של שיחות ומאמרים וכד', וניגנו 
“על הסלע". גם כאן עודד כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק'.

להקפה ז' כובד שוב כ"ק אד"ש מה"מ, והרה"ח ר' שניאור חיים שי' גוטניק מסר 
לכ"ק אד"ש מה"מ הס"ת, וגם הוא בירך את כ"ק אד"ש מה"מ, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה 
בפיו. עם סיום אמירת נוסח ההקפה, הכריז הקהל ג"פ יחי, ולאחמ"כ החל לנגן “יחי 
אדוננו" )הרגיל( וכ"ק אד"ש מה"מ עודד מעט השירה בראשו הק'. משנסתיימה הקפה 
זו והרב גוטניק קיבל הס"ת מכ"ק אד"ש מה"מ, החלו לנגן עלינו )וכ"ק אד"ש מה"מ 

קרא מתוך הסידור(, קדיש, ‘יחי', והוילון נסגר.

ההקפות ארכו כ-53 דקות והשעה היתה 8:35 לערך.

ולאחר הקפות כאלו, רוב רובו של הקהל יצא החוצה, והריקודים שנהוגים היו בכל 
השנים - לא נראו כעת. ב-770 שררה אוירה קשה משהו, ורק קבוצה קטנה של כמה 
12:00 בלילה, החלו  יותר, לקראת השעה  ורקדו. רק מאוחר  עשרות איש עוד עמדו 
להגיע קצת מאנ"ש והתמימים שהתוועדו ולקחו קצת משקה, וכמו"כ בחורים שחזרו 
מהתהלוכה ולא ראו את ההקפות ובליבם היתה שמחה מהתהלוכה, ו-770 החל לקבל 
מעט צבע, שמחה וריקודים, כאשר משקה קיים היה לרוב, אך בקושי בא לידי שימוש... 
וכבר התבטא א' החסידים: אם מידי שנה, כשהיינו הולכים בתהלוכה לשמח יהודים, 
היינו רואים אותם שבים לביתם כשעה לאחר השקיעה והיינו שרים “אשרינו מה טוב 

חלקנו", הרי שהיום גם אנו כך... 
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והכול נזכרו בשנה הקודמת, עת היה שמחת תורה מהפעמים הראשונות בהם ראינו 
את הרבי לאחר כ"ז אדר, ובפרט במרפסת )שנבנתה, כזכור, עבור ההקפות(, מה גם 
שההקפות עצמן היו שמחות יותר, ועל כולנה - השירה שלראשונה התקיימה בעידודיו 
ועד",  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  “יחי  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  החזקים של 
מי  בשנה שלאח"ז,  עתה,  ואילו  הלילה.  כל  במשך  כך  בעקבות  והריקודים שנמשכו 

האמין שהמצב יהיה כך...

יום שמחת-תורה

אתמול בלילה נשאל כ"ק אד"ש מה"מ בנודע לעלי' לתורה לחתן בראשית, ומיד 
נפוצה השמועה שקריאת התורה תתקיים בג"ע התחתון, שם יעלה כ"ק אד"ש מה"מ.

שחרית,  בתפילת  דוכמאן  שי'  הלוי  שלום  הרב  הש"צ  החל  בבוקר   10:30 בשעה 
לתפילה.  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  לכניסתו  בהמתנה  נעצר,  הש"צ  לחזרת  ומשהגיע 
לבינתיים נודע כי שלא כפי התחזית, הרי שהעלי' לתורה וקריאת התורה יהי' הכל 
כרגיל, עם הקהל לאחר ההקפות, ולא כפי שנמסר אתמול. הקהל נשאר בעמדת המתנה 
והזמן החל להתקדם, עוד שעה ועוד שעה ושום דבר לא זז. שום ידיעות מלמעלה לא 
מגיעות והקהל ב-770 ממתין בסבלנות. ‘קידושים' החלו להישמע פה ושם והרב נחום 

מרקוביץ הוציא לקהל הרחב מזונות ושתי' לרוב.

בשעה 2:00 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד והש"צ, הרב שלום שי' דוכמאן, 
והקהל עמד שוב   ,2:20 הוילון. השעה היתה  נסגר  ה'הלל'  החל בחזרת הש"צ. לאחר 
המיוחד.  בחדר  יושב  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כי  היה  ברור  עתה  כאשר  המתנה,  בעמדת 
השמועות עברו מפה לאוזן, כי עתה, כבשנה שעברה, צריכים לעבור הגבירים שנותנים 
100 אלף דולאר לבית הכנסת. ההמתנה היתה של כחצי שעה, כאשר לאחמ"כ נודע 
כי רק בחמשה דקות האחרונות עברה הקבוצה. לפנ"כ ערכו חברי המזכירות קידוש 
והתוועדו ביניהם, והד"ר וויס עמד ורקד ניגון שמחה. כ"א מהעוברים קיבל יין מכ"ק 
אד"ש מה"מ, ומי שביקש ברכה נענה בניד ראשו הק'. הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' 
גוטניק ביקש “איך זאל קענען מקדש זיין שם ליובאוויטש" וכ"ק אד"ש מה"מ ענה 

אמן ונענע בראשו הק'.

רק בשעה 2:50 יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן ‘יחי אדוננו מורנו 
כ"ק אד"ש מה"מ  עודד  בהן  דקות,   5 זמן של  ועד' משך  לעולם  ורבנו מלך המשיח 
ב"אתה  להתחיל  רמז  ולאחמ"כ  ומטה,  מעלה  לצדדים,  בחוזקה  הק'  ראשו  בתנועות 
הראת". הרב שניאור זלמן שי' גורארי' הכריז מי ומי הקונה, וב"אתה הראת" א' כובד 
בכולו כ"ק אד"ש מה"מ. בסיום חלק זה ניגנו ניגון שמחה לשמח"ת, וב"אתה הראת" 
הב' כובד כ"ק אד"ש מה"מ בפסוק ראשון ואחרון, כשאת השאר אמר כל הקהל. בסיום 
“אתה הראת" הב' ניגנו ניגון הקפות להרלוי"צ, וכשהגיעו לתנועה הידועה, רמז כ"ק 
אד"ש מה"מ ע"י תנועות ראשו הק' שיחזרו שוב ושוב. בסיום “אתה הראת" הג' ניגנו 
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ופרצת, וכשניגשו להקפות, נתן הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק הס"ת לכ"ק 
אד"ש מה"מ, ובהזדמנות זו בירך את כ"ק אד"ש “אשר בפעם הבאה יהיה זה בבריאות, 
שהרבי יהיה בריא ושלם לגמרי ויוכל לדבר", וכ"ק אד"ש מה"מ ענה “אמן". כן ביקש 
ב"צדיק גוזר והקב"ה מקיים, שהרבי יגזור שנמצא האבנים טובות", וכ"ק אד"ש מה"מ 

נענה לחיוב בראשו הק'.

כשסיים כ"ק אד"ש מה"מ אמירת ההקפות הכריז כל הקהל ג"פ ‘יחי', ולאחמ"כ החלו 
בניגון זה. כ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות ראשו הק' לצדדים ומע' ומטה, וההקפה/ות 
ארכה/ו כ-6 דקות, בסיומן החזיר הס"ת לידי הרב גוטניק. משך כל זמן ההקפות )כולל 

“אתה הראת"(: כ-35 דקות.

לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, ולמטה התקיימה קריאת התורה כרגיל, 
נכבדים,  ועוד  המזכירות  חברי  כובדו  ב"חתן-תורה"  ל"חתן-בראשית".  שהגיעו  עד 
ולקראת “חתן-בראשית" עלו עם הס"ת אל החדר המיוחד; הזיזו השולחן מעט לפנ"כ 
וגם כ"ק אד"ש מה"מ זז מעט אחורה עם כסאו )החלון השלישי נפתח כולו והתריס בו 
הורם(, והבעל קורא קרא ה'מרשות' מלווה בבכיות, כאשר זוהי ה'אחת בשנה' בה קורא 
לכ"ק אד"ש מה"מ לעלות לתורה בשמו המפורש, מה גם שלדאבוננו במשך השנה וחצי 
האחרונים אינו קורא לכ"ק אד"ש מה"מ לעלות לתורה... הריל"ג נגע במקום הקריאה, 
כנהוג, ומסר לכ"ק אד"ש מה"מ ונישק בפיו, בירך הברכות והבעל קורא קרא בתורה 
בקול גבוה )יחסית(, ע"מ שיוכלו גם לשומעו בתוככי בית הכנסת. עם סיום הקריאה 
ירדו כולם חזרה, למקום בימת הקריאה למטה, ושם סיימו המפטיר. לאחמ"כ התפללו 
מוסף, וב'שים שלום' עודד כ"ק אד"ש מה"מ. סיום התפילה היה ב-4:40, ומיד המשיכו 
דקות,  וחצי   2 למשך  המרפסת  אל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  יצא  בסיומה  המנחה,  בתפילת 
לשמחת הקהל. גם הפעם הי' עטוף בטליתו ועודד קלות, ולסיום סימן לסגירת הוילון. 
השעה היתה 4:55, והקהל אץ איפוא לביתו, לאכול את סעודת החג ולהכין את השבת, 
ולחזור לתפוס מקומות ל'קבלת שבת', מאחר והשבת עמדה במרחק של שעה מהפתח...

היו שסיכמו את היום הזה כ"היום הקשה ביותר מכל התשרי ואף מיום כיפור", בו 
היתה הפסקה של כ-4 שעות בין מוסף למנחה, ואילו כאן הוזקקו כולם להשאר יחדיו 

ב-770 עד לשעה 5 בערב...

ליל שבת קודש

בשעה 7:30 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד לתפילת ערבית והש"צ, הרב משה 
ניגונים של  הוא  שנה משלב  מידי  כרגיל  כאשר  התיבה,  לפני  עבר  טלישבסקי,  שי' 
הימים הנוראים והשמחים של תשרי. ב'לכה דודי' ניגנו כרגיל, כאשר בסיומו המשיכו 
לנגן יחי משך כמה דקות כאשר לפתע הגיע הסימון מלמעלה שמה"מ מעודד השירה, 
והקהל הגביר את שירתו. יצויין שכן הי' גם לאחר שמו"ע, כשהש"צ ניגן ניגון שמחה 

על המלים “אלוקינו ואלוקי אבותינו רצה נא במנוחתינו".
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עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, שם שהה דקה ו-45 שניות 
ועודד בראשו הק' בתנועות רגילות וסיום סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 8:15.

יום שב"ק - מבה"ח מר-חשון - בראשית

שי'  משה  הרב  היה  הש"צ  התורה.  לקריאת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס   11:40 בשעה 
וקריה"ת. בסיום תפילת מוסף השעה היתה  ומיד החלו בפתיחת הארון  טלישבסקי, 
12:50, והש"צ האריך מעט בתהלים, ע"מ לסיים אחר השעה 1:00, כשאפשר יהי' להתפלל 
מנחה, ואכן המשיכו בתפילת המנחה. יצויין כי כ"ק אד"ש מה"מ עודד בכמה קטעים 
בתפילה, הן במוסף והן במנחה, ובמיוחד בעת שניגנו ‘שים שלום'. בסיום התפלה יצא 
כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, שם שהה כשמונה דקות, שכללו גם את מכירת המצוות 
שהתקיימה, כאשר הגבאי הרב יהושע שי' פינסון עמד ונשא דרשה קצרה, ובסיומה 
המשיך הגבאי הרב זאב כץ והכריז את אלו שקנו המצות וכו'. לאחמ"כ אמר כ"א מהם 
לחיים לכ"ק אד"ש מה"מ, תוך כדי איחולים, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בראשו הק'. להרב 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  הניד  שבבבל,  רבנו  בית  של  הבני'  לסיום  ברכה  שביקש  כץ  זאב 
בראשו הק'. לאחמ"כ אף ביקש ברכה להרב גוטניק, כאשר הא בהא תליא. כ"ז נמשך 
כחמש דקות, כאשר מיד החל הקהל בניגון יחי, וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בראשו הק' 

בתנועות חזקות ולאחמ"כ רמז לסגירת הוילון. השעה היתה 1:30.

התוועדות רעוא דרעוין

רובו של הקהל כבר נטל ידיו להתוועדות, והכול חיכו ליציאתו האפשרית של כ"ק 
אד"ש מה"מ. המדובר הוא בשעה 6:30 לערך, כאשר כבשנים כתיקונן היה עורך כ"ק 

אד"ש מה"מ בזמן זה התוועדות וחלוקת כוס של ברכה.

כחצי שעה לאחמ"כ נודע אשר כ"ק אד"ש מה"מ אכן יוצא אל הקהל, ובשעה 7:04 
נכנס כ"ק אד"ש מה"מ היישר אל המרפסת, לקול שירת יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך 
המשיח לעולם ועד, כרגיל בעת שכ"ק אד"ש מה"מ נכנס לתפילה. הוילון במרפסת 
נפתח והקהל המשיך לנגן. כ"ק אד"ש מה"מ סקר מעט הקהל והניד קלות. כעבור דקה 
ניתנה האות להפסיק, והריל"ג רימז שישירו כל הניגונים של הרביים. לבינתיים הכריז 
יחי וכל הקהל אחריו. כ"ק אד"ש מה"מ  הרב חיים שלום דובער שי' ליפסקער ג"פ 
כהן  שי'  יואל  הרב  ולאחמ"כ התחיל  המכריז,  והכרזה של  הכרזה  כל  אמן אחר  ענה 
כל ניגון וניגון: ג' תנועות, בני היכלא )בו עודד מעט כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק'(, 
הקעפלייע )בו פנה כ"ק אד"ש מה"מ והביט לימינו, לעומדים בפירמידה, ועודד בראשו 
הק'(, ימין ה' )ג"כ עודד מעט(, לכתחילה אריבער )בתנועה הידועה סימן לחזור שוב 
ושוב, וכן הכה באגודלו על יד ימינו(, ניגון הכנה, הבינוני )סקר מעט הקהל, שלא כפי 
שהי' ברוב הניגונים, בהם שישב והביט למולו(, הוא אלוקינו וניגון הקפות להרלוי"צ 
)וכאן כשהגיעו לתנועה הידועה, עודד כ"ק אד"ש מה"מ וסימן לחזור שוב ושוב, וחזרו 
וכן הכה באגודלו לעידוד  6 פעמים  הי' עוה"פ שסימן לחזור עוד  10 פעמים, אח"כ 
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השירה(. לאחמ"כ ניגנו “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", כאשר משך 
כל הניגונים הללו היה כ-21 דקות ועתה המשיכו לנגן ‘יחי' 32 דקות. מידי פעם עודד 
כ"ק אד"ש מה"מ בתנועות חזקות והקהל הי' מתחשמל לכמה דקות, ושוב חוזר לרגיל. 
כמה פעמים הקהל כבר איבד את הניגון מרוב מהירות, והחלו שוב לנגן מחדש, ושוב 
מעודד כ"ק אד"ש מה"מ בחוזקה עד כי הקהל ממהר וממהר ללא מעצורים. כשעברה 
חצי שעה עבר הקהל לניגון ‘יחי' השני, במנגינת חיילי אדוננו, וכך ניגנו עוד כ-20 
דק', בהן חזרו שוב ל'יחי' הרגיל, ושוב וחוזר חלילה. במשך כל הזמן ישב כ"ק אד"ש 
מה"מ פארטראכט ומידי זמן מסויים עודד קצת בראשו הק'. כן ענה בראשו הק' מפעם 
לפעם לחיים, לאלו שאחזו כוסיות לחיים בידיהם. ביני לביני סידר כ"ק אד"ש מה"מ 
כובעו בעזרת ידו השמאלית. כן יצויין, אשר עוד קודם לכן, בעת שהחלו לנגן ‘יחי', 
התקרב כ"ק אד"ש מה"מ מעט למרפסת והביט לעומדים למטה, מימין ומשמאל, וכן 
הי' עוד כפעם-פעמיים בהמשך ההתוועדות. כמו"כ במהלך הניגון ‘יחי' התכופף הד"ר 
ווייס ובידו כוסית לחיים ואיחל לכ"ק אד"ש מה"מ, וכ"ק אד"ש מה"מ הביט לעברו 

והניד לו בראשו הק'.

לאחמ"כ החלו לנגן “הרבי שליט"א", ובסיום הניגון עודד כ"ק אד"ש מה"מ בראשו 
הק' וחזרו שוב ושוב. לאחמ"כ שרו “עד מתי", “ווי וואנט משיח נאו" ועברו לסדרת 

הניגונים של כ"ק אד"ש מה"מ, אותם  לימד בשמח"ת בשנות הכ"פים.

ביני לביני נעמד מצד שמאלו של כ"ק אד"ש מה"מ, על שולחן, החזן ר' משה שי' 
טלישבסקי והחל בניגון “יהי רצון .. שיבנה", וכ"ק אד"ש מה"מ פנה והביט לעברו. 
משהגיע לקטע “שיבנה" כל הקהל החרה אחריו. תחילה לא עודד כ"ק אד"ש מה"מ, אך 
משעבר משך זמן החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בקטע שיבנה, והקהל המשיך משך זמן. 
לאחמ"כ המשיכו בניגונים שמחים ורציניים, כצמאה לך נפשי, שאמיל, וכן ניגנו הניגון 
ליום השבת", להרב שלום הלוי שי' ברוכשטט. כשניגנו  ניסן: “מזמור שיר  י"א  של 
“שובה ה'" עודד מעט, ובכלל בכל השירים שניגנו הניד כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק'. 
בשעה 8:55 לערך נעמד הרב יצחק הכהן שי' הענדל )ממונטריאול( ע"ג שולחן והחל 
לומר אשר כל העולם חלש'ט, מתעלף, ואיננו יכול יותר; עדת החסידים ואנ"ש בתוכם 
ויוציאנו  ויתחיל לדבר  ורוצים שכ"ק אד"ש מה"מ יקום עתה ממקום מושבו  מחכים 
מהגלות, עד מתי??? ומה שנאמר אשר “אין חבוש מתיר את עצמו" )במסכת ברכות(, 
הרי שכאן לא מדובר על עצמו אלא על כלל ישראל... בשעת מעשה הביט כ"ק אד"ש 
הרב  סיים  לאחמ"כ  להסכמה.  בראשו  מנענע  בשקט,  עמד  הקהל  וכל  לעברו  מה"מ 
הענדל בברכת כהנים, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן אחר כל ברכה וברכה ולאחמ"כ החל 

הקהל לנגן ‘יחי'.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  עודד  בו  נאפוליון",  כ"מארש  ניגונים  עוד  הקהל  ניגן  בהמשך 
בתנועות חזקות. כן הי' גם כשניגנו “האפ קאזאק". כשהחלו לנגן “דידן נצח" ניכר הי' 
מיד שכ"ק אד"ש מה"מ מעודד, כשהרים את ראשו והחל לעודד וללוות השירה. בשעה 
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9:15 החלו לנגן “מי ארמיא אדמורה" ובאותו זמן הרים כ"ק אד"ש מה"מ מעט את רגלו 
ומיד ניכרו היסורים על פניו הק' וכ"ק אד"ש מה"מ ישב על צידו הימני, מאוד לא 
בנוח. המזכיר התכופף לשאול את דעתו של כ"ק אד"ש מה"מ לסיים ולהיכנס לתפילת 
ערבית, וכ"ק אד"ש מה"מ רמז בתנועת ידו הק' ובראשו הק' להסכמה, ובזה נסתיימה 

ההתוועדות בת השעתיים ורבע עם הקהל. השעה היתה 9:17.

והודות לתמים יוסף יצחק הכהן שי' כץ, שביוזמתו והשתדלותו הוצב לפני כשבועיים 
מסך הוידאו מחוץ ל-770, זכו גם הערב מאות רבות שלא הצליחו להידחק פנימה )או 
“שנפלטו" עקב הלחץ הכבד( לראות בשידור חי )באמצעות “מרכז שידורי חב"ד( את 

כ"ק אד"ש מה"מ בחלק נכבד של ההתוועדות. 

מוצש"ק

יצא  בסיומה  ערבית,  בתפילת  החלו  ומיד  המיוחד  לחדר  חזר  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
אד"ש  וכ"ק  בתרא,  קדיש  באמצע  אחז  הש"צ  המרפסת.  אל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שוב 
מה"מ הביט לעברו, ולאחמ"כ פנה לעבר המבדיל, הרב יהודה שי' קעלער. משנסתיימה 
איידלמן את כ"ק אד"ש מה"מ בברכת כהנים,  בירך הרב שלמה הכהן שי'  ההבדלה 
כמנהגו לאחרונה, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן. המבדיל איחל: “לחיים דער רבי זאל 
נתגלה ווערן" וכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן. בסיום ה'ברכה-אחרונה'  החל הקהל לנגן 
‘יחי' וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות ראשו הק' בחוזקה, וכך ניגנו משך דקה, לאחריה 

סימן בידו הק' לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 4 וחצי דקות והשעה היתה 9:40.

זה  הי'  אשר  יאמרו  אשר  יהיו  להבין.  מאיתנו  נבצר  ההתוועדות  של  פישרה  את 
בבחינת “קשה עלי פרידתכם", פיצויים להקפות השנה. אחרים יאמרו אשר כ"ק אד"ש 
מה"מ רצה לשבת עם החסידים כמה שיותר, ומי יודע באם לא הי' קורה האי נוחות 
של הישיבה הפתאומית, כ"ק אד"ש מה"מ ממשיך הי' להתוועד איתנו. איך שלא יהי', 
הקהל, וליתר דיוק קהל האורחים, יצא מרוגש ומאושר מהתוועדות זו. אחרי הכל זו 
התוועדות  הקהל לשם  זמן עם  הרבה  כ"כ  יושב  מה"מ  אד"ש  ראשונה שכ"ק  הפעם 
ואין  אז  שהיו  היסורים  גם  ובפרט  לגמרי,  אחר  ענין  זה  שהי'  כסלו,  מי"ט  )להוציא 

להשוות(.

ועם כל זה ריקודים ב-770 לא התקיימו הערב.

יום ראשון כ"ה תשרי

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 2:37 ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. 
באותה עת החל הקהל לנגן ‘יחי', וכ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל מימינו ומשמאלו במשך 

2 דקות ו-40 שניות. לסיום הביט לשמאלו לסגירת הוילון. השעה היתה 2:54.

מיד לאחמ"כ התקיימה יחידות על פתח היכל קדשו למשך כ-45 דקות. לאנשים 
נשים וטף אורחים, וחתנים כלות.
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לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 7:13 כאשר בסיום התפלה יצא אל 
כ-45  למשך  הק'  בראשו  עודד  המשיח  ומלך  יחי,  עת  באותה  ניגן  הקהל  המרפסת. 

שניות, בהן פנה לשמאלו והניד כמ"פ בראשו הק' לסגירת הוילון.

הרמב"ם  סיום  לחגיגת  וטף  נשים  באנשים  מלאים  באסע'ס  יצאו  לאחמ"כ  מיד 
העולמי, בה הי' אורח הכבוד ונותן החסות הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק. בסיום 

האירוע חולקו דולרים לצדקה מכ"ק אד"ש מה"מ.

יצויין כי האירוע עצמו הי' לשם, לתהלה ולתפארת, בנוכחות קהל רב. כמו"כ הבימה 
לחלוק  ונציגיות מחסידיות שונות שבאו  גדולים  היתה מכובדת בראשות אדמורי"ם 
כבוד. את האירוע הנחה יו"ר המטה העולמי להבאת המשיח, הרב שמואל שי' בוטמאן. 
המעניין הי' שבין הקהל הרחב היו גם חסידים מחצרות חסידיות, מהם ניתן הי' לשמוע 
גארנישט  מיט משיח, מהערט  ליובאוויטשע  די  זיינען  “וואו  ביניהם:  איך שמדברים 

וועגן מלך המשיח, יחי וכד'"...

את  שנעל  פריד,  שי'  אברהם  הר'  החסידי  הזמר  כולם  את  שימח  הכינוס  בסיום 
האירוע בשירת “ברוך הבא מלך המשיח"...

יום שני כ"ו תשרי

נדלק  אף  דק'  כ-5  וכעבור  ובאה  הקרבה  מנחה  תפילת  אודות  נודע   1:25 בשעה 
האור בחדר המיוחד, דבר המהוה אות לכניסתו המיידית של כ"ק אד"ש מה"מ והקהל 
החל לנגן כרגיל ‘יחי אדוננו'. לפועל כעבור 15 נכבה האור ונודע אשר לעת עתה לא 

תתקיים תפילת המנחה.

לפועל לא זכינו לתפילת מנחה עם כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 7:40 נודע אודות תפילת ערבית הקרבה ובאה, כאשר לפנ"כ התקיימה חופה 
770, וכמנהג כ"ק אד"ש מה"מ לא לצאת לתפילה עד לסיום החופה, כן הי' גם  ליד 
היום, ורק כעבור 7 דקות מסיום החופה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לבית הכנסת. בסיום 
התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת. הש"צ אחז באמצע קדיש בתרא ובסיימו החל 
הקהל לנגן ‘יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', והפעם, לאחר הפסקה 
ארוכה, הגיע שוב האורגניסט שליווה את השירה. כ"ק אד"ש מה"מ שהה במרפסת כ-11 
דק', בהן סקר הקהל מימינו, משמאלו וממולו ועודד בתנועות ראשו הק'. בתחילה אף 
עודד באצבעו הק' על יד ימינו, ובכמה פעמים אף עודד בתנועות ראשו הק' בתנועות 

לצדדים ומלמע' למטה.

לסיום סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 8:09.

מיד לאחמ"כ עברו ביחידות ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ חתנים וכלות, ברי ובנותמצוה 
ומשפחותיהם, ואורחים שעדיין לא עברו בהזדמנויות קודמות, אלא שמה רבה היתה 
ההפתעה: ראשוני העוברים היו החו"כ שזה עתה יצאו מחופתם, וברגע שניגשו אל 
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הקודש נתן הריל"ג לכ"ק אד"ש מה"מ דולר וכ"ק אד"ש מה"מ קיבלה בידו השמאלית, 
והמזכיר אמר להם שיקחו דולר מידו של הרבי. הזוג הטרי עדיין לא קלט את המתרחש, 
אך היתה זו הפעם הראשונה מאז כ"ז אדר בה מחלק כ"ק אד"ש מה"מ דולרים... וכך 
החלו לעבור בני המשפחה ושאר החתנים וכלות שעמדו בתור וכ"א קיבל דולר מידו 
הדולר,  נתן  והריל"ג  אצבעותיו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  פתח  הפעמים  ברוב  כאשר  הק', 
ולאחמ"כ הגיש העובר את ידו ולקח הדולר מידי כ"ק אד"ש מה"מ. כו"כ פעמים אף 
הגביה כ"ק אד"ש מה"מ ידו והושיטה ע"מ למסור הדולר לעובר. מאחרוני העוברים הי' 
המשפיע הדגול הרה"ח ר' מנחם מענדל שי' פוטרפס, שמשראה כ"ק אד"ש מה"מ אשר 
קשה עליו הגישה, הושיט את ידו עד לאמצע השולחן ע"מ לתתו לו והניד לו בראשו 

הק' כמ"פ.

להנגיד החסידי הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק שביקש “איך בעט ביים רבי'ן 
איך זאל מצליח זיין אין די חיפושים פון זהב און אבנים טובות" - ענה כ"ק אד"ש 

מה"מ “אמן" והניד בראשו הק'.

בין העוברים הי' גם אחד שמסר ד"ש מבתו מבית הכנסת שבמוסקווא, מרת דבורה 
ורניקה, המטפלת בענין פדיון הספרים, וכ"ק אד"ש מה"מ הניד לו בראשו הק'.

שכ"ק  ההפתעה  ע"ד  לרבים  נודע  החוצה  ביחידות  העוברים  ראשוני  יציאת  עם 
אד"ש מה"מ מחלק דולרים. גודל ההפתעה הי' כדי כך שרבים תמהו: “מה הרבי מחלק 
ביד ימין?"... ]ולהם ייאמר: שאט אט ברגע כמימרא הדבר יהיה, “עתה ידעתי כי הושיע 
ימינו"[, ומיד החל להישרך תור ארוך והרבה מהאורחים  ה' משיחו... בגבורות ישע 
שכבר עברו לא רצו לפסוח על הזדמנות חשובה כזאת, אלא שכעבור 16 דק' עצרו את 
התור, לאחר שחברי המזכירות ראו שעוברים אנשים שכבר עברו ביחידויות קודמות. 
בחלק גדול מהקהל שעדיין המתין בחוץ היו גם ברי מצוות וכו', שעדיין לא זכו לעבור, 

ותקוות כולם היא שלמחרת היום תתקיים שוב יחידות עם חלוקת דולרים לצדקה.

השעה היתה 8:25.

וגבאי הצדקה זכו בפעם הראשונה לאחר כ"ף חדשים להכריז “פדיון דולרים". הקהל 
כמובן לא קימץ בנתינה, וכמים הפנים.

מאוחר יותר, בשעות הלילה, התקיימה התוועדות חסידית ב-770, בה התוועד בין 
השאר הרב חשד"ב ליפסקער שי', ואורחים חשובים מאה"ק ביניהם הרה"ח ר' שלום 
וולף, שהיה בין אלה שזכו לקבל דולר מידו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ.  דובער שי' 
 20 מלאו  זה  שבערב  ציין,  ליפסקער  והרב  החדש,  הגילוי  לרגל  אירעה  ההתוועדות 
א' התשנ"ב,  כ"ו אדר  יום ראשון  חדשים בדיוק לחלוקת הדולרים בפעם האחרונה, 
אשר בשעה זו, בשעה 8:00 בערב לערך, נסתיימה אז חלוקת הדולרים, ועתה החלה זו 

לאחר השעה 8:00...

























לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לזירוז התגלותו בפועל ממש
יה"ר שיראה רוב נחת מבניו תלמידי התמימים,

ומשלוחיו, חסידיו ומקושריו, וכלל ישראל
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש!




