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"נשיא דורנו הוא ענין נצחי"
במלחמה  בנצחון  היה  שמדובר  לכך  יסוד 
בדור  הנשיאות  נצחיות  ענין  על  רוחנית 
קודשו  בדברי  ברור  לראות  אפשר  השביעי 

במוצש"ק תרומה ה'תשמ"ח: 
הנפטרת(  )של  האחרונות  פעולותי'  "בין 
בחיים חיותה בעלמא דין, שנודעו ונתפרסמו 
 - הארץ"  ל"עמי  גם  כל,  לעיני  גלוי  באופן 
המענה שלה אודות אבי', כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו: "אבי, הרבי, הוא בעצמו, ביחד 

עם ספריו וכל עניניו, שייך לחסידים".
במענה זה ביטאה הנפטרת, והכריזה באופן 
גלוי לכל, שנשיאותו של נשיא דורנו - ממלא 
לכ"ק  עד  נשיאינו,  רבותינו  של  מקומם 
חב"ד,  חסידות  תורת  מייסד  הזקן,  אדמו"ר 
והבעש"ט, מייסד תורת החסידות הכללית - 
הוא ענין נצחי )שלא שייך בו הפסק, ח"ו( עד 

ביאת גואל צדק.
ועיקר החידוש שבדבר )הידוע וברור בלאו 
"עמי  אצל  נתקבל  שלה  שהמענה   - הכי( 
הספרים  )ע"ד  פסקו  זה  יסוד  ועל  הארץ", 

וכו'( ש"כן יקום" במעשה בפועל."

 "די מלחמה איז ניט 
 אויף די ספרים נאר אויף 

דער ביינקעל"..
הנפש  עומק  עד  ומזעזע  נוסף, מרטיט  דבר 
מרחשון  בכ"ח  אגו"ח  לחברי  ביחידות   -
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  ה'תשמ"ו 
המשיח: "מ'זאל וויסן אז דאס איז א מלחמה 
מיט די אלע רביים" ]=שידעו שזוהי מלחמה 
ומנה את כולם, כ"ק הרבי  עם כל הרביים[, 
אז  וויסן  מ'זאל  "און  וצעק:  הקיר  על  דפק 
נאר  ספרים  די  אויף  ניט  איז  מלחמה  די 
]=ושידעו  )הנשיאות(  ביינקעל"  דער  אויף 
על  אלא  הספרים  על  לא  היא  שהמלחמה 
בידו  והראה  הנשיאות([  כלומר   -( 'הכסא' 

הק' על הכסא!

"כמו בעת מאסרו 
וגאולתו של כ"ק 

אדמו"ר הזקן"
מיד  שנשא  קודשו  בשיחת 
ביום  מנחה  תפילת  לאחר 
אמר  ה'תשמ"ז  טבת  ה'  הנצחון 

הרבי בתוך הדברים: 
מאסרו  שבעת  "שכמו 
וגאולתו של כ"ק אדמו"ר הזקן, 
הרי מהטענות שהיו נגדו - אשר 
נתחזק עליו הקטרוג על שמפיץ 

ההוראה  את  הבין   - חוצה  המעיינות  את 
יותר  בנוגע לעבודתו - שצריך להוסיף עוד 
 - והשגה  באמירת חסידות באופן של הבנה 

חב"ד - דוקא. 
האלוקית  ההוראה  ברורה  זה  כל  לאור 
מן  שדוקא  הנוכחי,  לאירוע  בקשר  הנצחית 
"אגודת  אין  כאילו  והאשמות  הטיעונים 
מן  דוקא  הרי  ופעיל,  חי  גוף  חב"ד"  חסידי 
הטיעונים האלו יש ללמוד הוראה בעבודתינו 
שמחה  השמחה,  גודל  עם  ביחד  והיא:  עתה 
דמדידה  הגדרים  כל  ביטול  גדר,  שפורצת 
היתה  שבו  בהענין  להוסיף  יש  והגבלה, 
כפי  )כולל  חוצה  המעינות  הפצת   - הטענה 
ביתר  והיהדות(  התורה  בהפצת  שחודרת 
שאת וביתר עוז, עד להוספה שבאין ערוך. " 

עיין שם באריכות והפלאת הדברים.

 "לא נותר אלא ענין 
אחד ויחיד"

בש”פ ויגש ט’ טבת ה’תשמ”ז וזלה”ק: "יש 
אנו  נמצאים  אלה  שבימנו  ולפרסם  להכריז 
בזמן )ומקום( מיוחד, אשר, לא נותר בו אלא 
בלשון  לומר  אדם  וחייב   - ויחיד  אחד  ענין 
הכן  עמדו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כלשון  רבו, 
לביאת  העתיד  המקדש  בית  לבנין  כולכם, 

מהותו 
של חג
ה' טבת
"היום בו ״דידן נצח״ באופן 
גלוי לעיני כל העמים )בבית 
המשפט הפדרלי( בנוגע 
לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו 
שבספריית ליובאוויטש"  • על 
מנת להבין תוכן יום טוב זה יש 
לעיין בדברי הרבי אשר בנוסף 
להיותו יום נצחון הספרים, הרי 
הוא נצחון רוחני במלחמה על 
ענין נצחיות הנשיאות.

“און מ’זאל וויסן 
אז די מלחמה 

איז ניט אויף די 
ספרים נאר אויף 

דער ביינקעל” 
)הנשיאות( 

]=ושידעו 
שהמלחמה היא 
לא על הספרים 

אלא על ‘הכסא’ )- 
כלומר הנשיאות([ 
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ראשי: 03.9601770 מנויים: 058.7601.770
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דוד מלכא משיחא. ובמילא על כאו"א מישראל 
מוטלת השליחות להביא ולגלות את ביהמ"ק 
רק  וצריך  ומשוכלל" בשמים,  העתיד ש"בנוי 

לירד ולהתגלות למטה - תיכף ומיד ממש"

 "ִּדיַדן נָצַח", הֲֵרי זֶה 
הַּנִּצָחֹון ִּדנְִׂשיא ּדֹוֵרנּו!

ל  "ּכָ י:  ָהַרּבִ ָאַמר  ה'תשמ"ז  ֵטֵבת  י"ב  יַחת  ׂשִ ּבְ
אי  ַוּדַ ּבְ ָנַצח",  יַדן  "ּדִ ה  ַעּתָ זֶה  ִהְכִריזּו  ׁשֶ ֵאּלּו 
מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִלְכבֹוד   – ִהיא  "ִדיַדן"  ּבְ ָנָתם  ּוָ ּכַ ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  ּוְבֵמיָלא,  ּדֹוֵרנוּ,  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ְוָחִמי 
ְך ְל"ִדיַדן ָנַצח", ֲהֵרי  ֶהְמׁשֵ א ּבַ ּבָ ּכָל ָמה ׁשֶ ָלַדַעת ׁשֶ

יא ּדֹוֵרנוּ! ְנׁשִ חֹון ּדִ ּצָ זֶה ַהּנִ
ה  ּמָ ּכַ ּדֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ָאַמר  ׁשֶ ם  ְתּגָ ַהּפִ ְוַכּיָדּוַע   .  .
ין  ַמְמּתִ ּוְבֵמיָלא, ֵאינֹו  ַח,  ּקֵ ּפִ ָעִמים: ָחִסיד הּוא  ּפְ
הֹוֵלְך  א,  ֶאּלָ ַאֵחר,  אֶֹפן  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ אּוַלי  ה  ּוְמַנּסֶ
יֵאינוּ, ּוְבדֹוֵרנּו  ל ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ ַדְרּכָם ׁשֶ ה ּבְ ִחּלָ ְלַכּתְ
יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ  – זֶה 

ּדֹוֵרנוּ.
ְדָרׁש,  ַהּמִ ְבֵרי  ִמּדִ ַההֹוָרָאה  ָאה  ּבָ ְך  ּכָ ְוַעל   .  .
ְיֵדי  ַעל   – ָהַרע  ָהרּוַח  ֶאת  ל  ּוְלַבּטֵ ַח  ְלַנּצֵ יַצד  ּכֵ
ַלֲעזֹר  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִפים  ְתַאּסְ ּמִ ׁשֶ זֶה 
דֹוׁש  ּיּוַע ֵמַהּקָ ַיַחד ִעם ָהֵעזֶר ְוַהּסִ ּוְלַסּיֵַע זֶה ָלזֶה, ּבְ
ו  ַיְחּדָ ם  ְוֻכּלָ ִמּקֶֹדׁש",  ֶעְזְרָך  ַלח  "ִיׁשְ הּוא,  רּוְך  ּבָ
ְוצֹוֲעִקים  יֵדיֶהם  ּבִ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ִעם  ים  ַמְרִעיׁשִ
ּיֵׁש  ׁשֶ ב  ַמּצָ ֶּהּו  ז ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָנַצח",  יַדן  ּדִ ָנַצח  יַדן  "ּדִ
ן,  ּכֵ יַדן ָנַצח", ׁשֶ יַדן ָנַצח ּדִ ַרַעׁש ּוְצָעָקה "ּדִ צֶֹרְך ּבְ
ַח ֶאת  ְלַנּצֵ ָהיּו ַמְצִליִחים  ׁשֶ ְוָקא  ּדַ לּוֵלי זֹאת ָלאו 
ְכִריִזים  ּמַ י ֵכן, ַעל ְיֵדי זֶה ׁשֶ ָהרּוַח ָהַרע, ְוַאף ַעל ּפִ
יא  ְנׂשִ ְרצֹון  ּכִ ְדָבֵעי,  ּכִ ָנַצח"  יַדן  ּדִ ָנַצח  יַדן  "ּדִ
ִלים  ּוְמַבּטְ ָהַרע  ָהרּוַח  ֶאת  ִחים  ְמַנּצְ ֲאַזי   – ּדֹוֵרנּו 

אֹותֹו ְלַגְמֵרי.."
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פנינים 
מחגיגת 
ה' טבת 
תשע"ח
. . מידי שנה  בשנה, 
"נזכרים" ועי"ז "נעשים". . 
להקבע ל"יום סגולה" ו"עת 
רצון" בכל הקשור לנצחונם 
של הספרים.

הרה"ח זלמן נוטיק
משפיע בישיבת ראשון לציון 

מהתוועדות א כאן  להתוועדות  מגיע  ני 
יהודים  עם  שם  ישבתי  בירושלים, 
חב"דניקים  ונפלאים,  טובים 
ניסיתי  הדברים,  מטבע  חב"דניקים.  ולא 
בהתוועדות את מה שכל אחד מנסה, לדבר על 
הנקודה של ה' טבת: זה שגוי שופט שפוסק לפי 
שחור ולבן, לפי הגדרות גשמיות בעוה"ז ולפי 
גוי יפסוק שרבי  שֹכל גשמי בעוה"ז - ששופט 
ושרבי-חסידים-וספרים  נצחית,  מציאות  זו 
התוועדות:  באותה  אמרתי  אחת.  מציאות  זה 
וזה  משוגע,  אני  כאילו  עלי  מסתכלים  אתם 

באמת דבר משוגע. 
שרבי-ספרים-וחסידים  חי,  שהרבי  הטענה 
שהספרים  רואה  אתה  אם  אחד,  דבר  הם 
והחסידים קיימים - הרבי קיים, אגודת חסידי 
כזה  ודבר  קיים!  הרבי  אז   - קיימת  חב"ד 
להסביר בבית משפט עד שהגוי יבין דבר כזה, 

שרבי זו מציאות נצחית.
בהתוועדות  מהנוכחים  אחד 

אני  בעדינות,  לי,  ואמר  נעמד 
לא מבין. אמרתי לו: יש משהו 
משהו  יש  מבין,  לא  שאתה 
שאני לא מבין. אם אתה מתרץ 
לי  יש  שלי,  השאלה  את  לי 

תירוץ לשאלה שלך.
ב'הן'.  לאתגר  נענה  אחד  אותו 

וכך אמרתי לו: תקשיב, תנסה להסביר 
ר' שלום מרדכי  48 שעות.  לפני  לי מה קרה 
הדורות  במשך  ב"ה  מהכלא,  יצא  רובאשקין 
היו הרבה יהודים בכלא שהסתבכו עם רשויות 

החוק עם רשויות המסים והשתחררו.
הזה  המוזר  הדבר  מגיע  מהיכן  לי  תסביר 
כל  ליטאיים  בחורים  רוקדים  שבלייקווד 
מגיעים  בטורונטו  ליטאית  בישיבה  הלילה, 
שמה,  ורוקדים  חב"ד  לישיבת  הבחורים  כל 

וב-770 רוקדים עד אור 
ראשונה  ופעם  הבוקר, 
שסוגרים רחובות בבורו 
מכל  ויהודים  פארק 
הסוגים רוקדים ברחוב!

מעט  לא  יש  הרי 
יהודים חרדים שיושבים 
ילך  שמספרם   - בכלא 
ויפחת בעז"ה - וביניהם 
מחוגים  יהודים  יש 
שונים ומגוונים, אין חוג 
שם.  נציגים  לו  שאין 

יוצא  אדם  שבן  כזה,  דבר  על  פעם  שמעתם 
מהכלא, ובבת אחת, בלי שום תיאום מוקדם, 
בכל הקהילות של יהודים חרדים, גם בארה"ב 
וגם מחוץ לארה"ב, בכל מיני מקומות בעולם 
אני   – לך  מבטיח  אני  ורוקדים.  קמים  אנשים 
אומר לו – רוב האנשים האלה לא שמעו את 

השם רובאשקין לפני-כן.
תסביר.  נו,  יהודי:  אותו  לי  עונה 
הרבי  תירוץ.  אותו  זה  לו:  אמרתי 
בזאת  ירקדו  שיהודים  רוצה 
סיום  זה  חנוכה,  זאת  חנוכה. 
של  הלב  התקף  פרשת  של 
"זאת  תשל"ח,  שמיני-עצרת 
טבת,  לה'  הכנה  זה  חנוכה" 
הרבי רוצה שהסיפור הזה ייצא 
ויתחיל  ליובאוויטש  משליטת 

להתפשט בעולם כולו.
הרבי מלביש את זה על סיפור כלשהו שלא 
לרקוד,  מתחילים  אנשים  לפתע  וכך  קשור 
הפארבריינגן  את  עשה  שהרבי  חנוכה  וזאת 
רואה  אתה  כסלו,  ר"ח  על  כהודאה  המיוחד 
פתאום אחרי שלושים שנה, שב-770 אי-אפשר 

להכניס סיכה ואנשים רוקדים כל הלילה!
שהם  יענו  הם  קרה?  מה  אותם  ישאלו  אם 
לא יודעים. אחד יאמר "אהבת ישראל", השני 

הטענה שהרבי חי, 
שרבי-ספרים-

וחסידים הם דבר 
אחד, אם אתה 

רואה שהספרים 
והחסידים קיימים 

- הרבי קיים, 
אגודת חסידי חב”ד 

קיימת - אז הרבי 
קיים!
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• י"ג כסלו ה'תשמ"ו בו נפסק כי הרבי שליט"א 
מלך המשיח אינו צריך להעיד בבית המשפט.

• ה' טבת ה'תשמ"ז "היום בו "דידן נצח" באופן 
הפדרלי(  המשפט  )בבית  העמים  כל  לעיני  גלוי 
נשיאנו שבספריית  רבותינו  וכתבי  לספרי  בנוגע 

ליובאוויטש".

• כ"ה מרחשון ה'תשמ"ח בו נדחה הערעור על 
הנצחון במשפט הספרים.

• כ"ז מרחשון ה'תשמ"ח בו נפסק כי הספרים 
צריכים לחזור למקומם הטבעי - 770.

חזרה  הספרים  הגיעו  בו  • ב' כסלו ה'תשמ"ח 
הכריז  ה'תשמ"ט  כסלו  ב'  )לציין שבליל  ל-770. 

הרבי לאחר מעריב "גוט יום טוב!"(.

• כ"ו תשרי ה'תש"נ  בו נפסק כי הרבי אינו צריך 
להעיד במשפט שהתקיים נגד הרבי עצמו )תוכן 
בקשר  הרבי  דברי  שכאילו  היתה  המלשינות 
'קיצונים'  אצל  לאלימות  גרמו  למשפט הספרים 

והביאו לתוצאות בלתי רצויות(.

נגד  המשפט  כל  נדחה  בו  ה'תש"נ  טבת  י"ט   •
הרבי מלך המשיח ודידן נצח!

• כ"ח אלול ה'תש"נ בו הוחזרו אחרוני הספרים 
)חברי אגו"ח סיפרו שכשהגיעו באותו  לספריה. 
הפרשה  הסתיימה  שב"ה  לרבי  להודיע  יום 
והוחזרו כל החפצים למקומם, הרבי יישר את גוו 
הק' ושאל: "דָאס איז דָאס?" )זהו זה?(, ולאחרי 
שהייתה לנו הזכות לענות שזהו סיום הענין, נעץ 
דומיה  דקת  ולאחרי  הק'  מבטו  את  אד"ש  כ"ק 
שדמת בעינינו לנצח אמר: "נו, יעצט קען מען 
דברי  לומר  נוכל  עכשיו  )נו,  תורה"  דברי  זָאגן 

תורה(.

ימי ה’דידן נצח’



זו  לי,  אבל תאמינו  יצא מהכלא".  "יהודי  יאמר 
תשובה יבשה ממש!

רבי  שיש  זה   - הכל  מאחורי  האמיתי  הסיפור 
נותן  והוא  וקיים  חי  הרבי  העסק,  את  שמנהל 
לרקוד  להתרומם  להתחיל  האפשרות  את  לנו 
מתלבש  שזה  רק  האמיתי,  הסיפור  זה  ולחיות. 

בסיפור כזה ובסיפור אחר. 
הסתיימה ההתוועדות ואני צועד הביתה. בדרך 
כבוד  לי  ואומר  פוילישער  אברך  אותי  מלווה 
הרב אני לא מקבל את ההסבר שלך, מכיון שיש 

לי הסבר הרבה יותר טוב.
אמרתי לו, אדרבה, אני רוצה לשמוע כל הסבר, 

כי אני באמת לא מבין.
להתחיל  צריכים  אברך:  אותו  אומר  וכך 
זה  את  לי  אומר  הוא  המשיח!  לימות  להתרגל 

וצמרמורת אוחזת את כולי.
ממשיך  ככה   – אמר  האמצעי  האדמו"ר 
ירקדו  יהודים  משיח  שכשיבוא   – אברך  אותו 
ברחובות. עד עכשיו רק בליובאוויטש ידעו שיש 
מושג לרקוד ברחובות, אף פעם לא ראינו חוגים 
אחרים שרוקדים ברחובות. גויים רוקדים שמה 
בברזיל, אבל יהודים אחרים שרוקדים ברחובות, 

אין דבר כזה.
מכל  יהודים  רואים  חנוכה  בזאת  פתאום 
מרגיל  הרבי  ברחובות.  לרקוד  יוצאים  החוגים 
את כל החוגים לרמת חיים חדשה, ולהתנהגות 

חדשה של ימות המשיח.
באותו רגע הבנתי שמה שהוא אמר - זה יהיה 
בכפר  כאן  טבת  ה'  של  בפארבריינגען  הנושא 

חב"ד.
הרבי רוצה שנתחיל להתרגל לנושא הזה של 
שלנו  החיים  שסדר  רוצה  הרבי  המשיח,  ימות 
כשאנחנו הולכים ברחוב, יהיה סדר של הליכה 

ברחוב בימות המשיח.
סדר  זה  המשפחה,  עם  בבית  הישיבה  סדר 
שיושבים בסעודת שבת או בארוחת ערב רגילה, 

וזו תהיה ארוחה של ימות המשיח.

פוגש  שכשאתה  רוצה  הרבי 
בביזנס,  זה  אם  ברחוב,  יהודי 
שלא  תחום  בכל  פגישה  כל  או 
אצלך,  ומונח  חדור  יהיה  יהיה, 
שהסיבה האמיתית שאתה פוגש 
אותו - זה בכדי לדבר אתו ענייני 

גאולה ומשיח.
זה מתלבש בעניין כזה או אחר, 

ימות  של  יהודים  לפגישת  הופכת  הפגישה  ואז 
המשיח, כי ככה צריך לחשוב בימות המשיח.

לחיים, לחיים!
את  שפוקח  שמי  יהודים,  לכמה  היום  אמרתי 
זה עם טראמפ,  העיניים, רואה את כל הסיפור 
את הבחירה שלו - שהיא לא נורמאלית, הסיפור 
נורמאלי,  לא  שהוא   - יומיים  לפני  שהיה  שלו 

התגובה של היהודים - תגובה לא נורמלית.
אמרתי ליהודי לא חב"דניק, שככל שאני רואה 
את זה יותר אני נהיה פחות שמח. מכיון שאתה 
רואה את הדברים האלה - אתה רואה שמשיח 

כבר כאן, כאן ממש - משיח כבר פה.
מחשבה  שלי,  הנפש  לבושי  על  מסתכל  ואני 
דיבור ומעשה, ואני רואה כמה אני רחוק מצורה 
יהודי  בה  מההנהגה  שבמינימלית  מינימלית 
צריך  הוא  איך  גאולה,  של  בזמן  להתנהג  צריך 
צריך  שלו  הבית  איך  גאולה,  של  בזמן  לחשוב 

להתנהג במצב של גאולה.
אני מרגיש כמו אדם עם בגדי חול פולש לאיזה 
סעודת שבת של איזה אדמו"ר. הכל כבר מסביב 
של  באופן  מתנהג  מסביב  כבר  הכל  שבת'דיק, 
ימות המשיח. אנחנו חסידי חב"ד, מסתובבים עם 

בגדי חול בתוך מציאות שהיא שבתית לגמרי!
אחד  שכל  בלבד,  אחד  דבר  זה  שנשאר  מה 
את  "הסירו  הנביא  דברי  את  יקיים  מאיתנו 
שבת  בגדי  נלביש  מעליכם",  הצואים  הבגדים 
ונתחיל  אמיתי,  באופן  ורוחניים  גשמיים 
ובטוב  בשמחה  לחיות  הנפש  ובכחות  בלבושים 

לבב.

עצם  חב"ד:  חסיד  שאינו  יהודי,  אותו  לי  ענה 
המילים שאתה אומר עכשיו - הם מילים גלותיות 
אדם  כמו  מדבר  שאתה  מכיון  ומדוע?  מאוד. 
לפני  שקרה  מה  בדיוק  זה  ממשיח.  שמפחד  חרדי 
יומיים, הקב"ה רוצה שהמשיח יהווה סיבה לרקוד 
אבל  הסלעים,  בנקיקי  להתחבאות  ולא  ברחובות, 
בדבריך אתה משדר עכשיו פחד של לברוח לנקיקי 

הסלעים.
זה שייך לתוכנית ישנה של ימות המשיח, התכנית 
המתחדשת של ימות המשיח, איך שהקב"ה שדרג 
את המציאות של משיח למציאות נעלית יותר, זה 
סיבה  זו  משיח  ברחובות,  לרקוד  סיבה  זו  שמשיח 
באמת לשנות את הלבושים, את כל לבושי הנפש, 
תחושת  מתוך  ולא  חרדה  תחושת  מתוך  לא  אבל 
מתח, אלא שינוי הלבושים מתוך שמחה וטוב לבב.

לחיים, לחיים!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרב זושא פוזנר,
יו"ר ועדת החינוך החב"די וחבר  הנהלת אגו"ח באה"ק

זה  נצחו. מה  – הספרים  נצח'  'דידן  ה' טבת?  זה  מה 
הספרים? מי זה הספרים? של מי הספרים? כשאומרים 
הרבי  אחד:  דבר  זה  הרבי,  על  מדברים  או  הספרים 
והספרים. ה' טבת, זה שהרבי והספרים הם דבר אחד 

ואנחנו שייכים לרבי – יש רבי בעולם!
למחרת ה' טבת תשמ"ז, הדפיסו ספר 'דרך האמונה', 
של ר' מאיר גבאי, שאלו אותו איזה שאלה, הוא היה 
צריך לענות, כמו שיהודים עונים.. הוא כתב את הספר 
'דרך האמונה'. נקודת הדברים היא: שצריך להאמין! זה 

דבר בעייתי, לא רוצים להאמין - כי להאמין זה קשה.

באותו רגע הבנתי 
שמה שהוא אמר 
- זה יהיה הנושא 

בפארבריינגען 
של ה’ טבת כאן 

בכפר חב”ד.
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הרב יוסף יצחק בקשי,
משפיע בישיבת תות"ל פתח תקוה

אנחנו  נמצאים בה' טבת תשע"ח! בתשע"ח 
כמו  ולא  בתשמ"ז  כמו  לדבר  אפשר  אי 
בתשמ"ח ולא כמו בתשע"ז.. בתשע"ח אנחנו 

רוצים 'דידן נצח' תשע"ח!
את  שנראה  מזה  בפחות  מסתפקים  ולא 

את  ונראה  בשלימות,  נצח'  ה'דידן 
ממש!  בפועל  מתגלה  הרבי 

כשהרבי  ותשמ"ח,  בתשמ"ז 
דיבר על זה שצריכים להראות 
אקטיב",  איז  ש"ליובאוויטש 
פעילה,  שליובאוויטש 
להוסיף  שצריך  דיבר  הרבי 

ב"הפצת  להוסיף  חב"ד,  בבתי 
לו  יהיה  ילד  שכל  המעיינות", 

חומש, חת"ת וקופת צדקה בחדר. אנחנו 
נוסף  האלו,  בהוראות  מסתפקים  לא  היום 
להוראות האלו, אנחנו צריכים היום להתחזק 
תבע  שהרבי  העניינים  את  ולהחיות  לחיות 
ענייני  לימוד  שזה  האחרונות  בשנים  מאיתנו 

גאולה ומשיח.
ובפרט לימוד ה'דבר מלכות' שכל מי שלומד 
להעיד  יכול  שבוע  מדי  מלכות'  ה'דבר  את 
על עצמו שזה מה שנותן לו את הכוח לעמוד 
מול  העולם,  מול  שלו  בניסיונות  עצמו  מול 
הכוח  זה  ברחוב,  הסובבים,  מול  המשפחה, 

צריכים  שאנחנו  התמצית'  'דם  זה  שלנו, 
לחיות ולהחיות.

ולהוסף חיות בענין של "יחי אדונינו מורינו 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!"

פירושו,  אדונינו'  'יחי  ומכריז  שעומד  חסיד 
עבד  יש  אז  אדונינו,  שהוא  אומר  אני  שאם 
בדייקנות  מתייחס  הזה  והעבד  הזה  לאדון 
ובצייתנות מתוך 'קבלת עול' כמו עבד 

אל אדונו.
ותלמיד,  רב  זה   - מורינו 
של  בשיחות  בקיאים  להיות 
תשנ"ב,  תנש"א,  של  הרבי 
רב  כמו  מלכות',  ה'דבר  שזה 

ותלמיד.
ורבינו – ביטול של חסיד אל 

הרבי.
מלך המשיח – אדם שחי משיח. 

שאנחנו מכריזים את ה"יחי אדונינו מורינו 
אנחנו  ועד!"  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו 
מאחורי  ולעמוד  ולהפנים  לחיות  צריכים 
המילים האלו, ובעז"ה שאנחנו נפעל שהרבי 

יראה שכדאי להתגלות אלינו.
ונשמחה  נגילה  ה'  עשה  היום  "זה  חסידים, 
בו", לחיים לחיים, יחי אדונינו מורינו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד!
שנזכה תיכף ומיד, לה' טבת האמיתי, לדידן 

נצח דהרבי!

הרב יצחק אייזיק לנדא,
מרבני ישיבת חח"ל צפת

כשכולם נמצאים באופן של אחדות וצועקים 
"דידן נצח", הקדושה מנצחת, אנחנו קדושה, 
אנחנו יהודים, ואנחנו מאוחדים. וכשקשורים 
זהו  שמנצח,  מה  זה   – הרבי  עם  ומאוחדים 

ה"דידן".
מהענין  כולנו  של  וההתעוררות  ההוראה  זו 
הזה של "דידן", שכל אחד אומר "דידן" - צריך 
חוזר  אני  "דידן",  אומר  ש"אני"  לא  זה  לזכור 
מה  "דידן".  להגיד  לנו  אמר  שהרבי  מה  על 

שהרבי עצמו אמר יחד "דידן נצח", זו 
בעצם נקודת מצב של התקשרות, 

עם הרבי, שאנחנו "דידן" אנחנו 
ואז   - כאחד  הרבי  עם  כולנו 

מגיע הנצחון.
עם  שמאוחדים  כחסידים 
ופועלים  לנצח  ורוצים  הרבי 

של  ועניינים  דרכים  מיני  בכל 
המעיינות,  הפצת  תורה,  תלמוד 

נפלאה  דרך  זו  בבית.  אצלו  אחד  כל 
זה   - ענין  לאותו  הבית  בני  כל  את  לרתום 
דידן. זה לא אני כראש הבית, זה לא הילדים 
- כולנו יחד, כל  זה דידן  כילדים בבית, אלא 

בני הבית יחד. 
את  ולהביא  הגלות  את  לנצח  צריכים 
כאשר  והדידן  והשלימה.  האמתית  הגאולה 
בני  יחד  שכולנו   - דידן  של  באופן  נעשה  זה 

הבית מתאחדים - זה דידן, שהרבי אומר דידן, 
שהרבי איתנו באותו דידן - אנחנו לא לבד.

"דידן",  שאומרת  קבוצה  באותה  אנחנו 
מוזר  נשמע  זה  מהקבוצה.  חלק  הוא  שהרבי 
חלק מהקבוצה, אבל הדידן מורכב גם כאשר 

הרבי בפנים. 
שהילדים  פשוט  לנצח.  כוח  לנו  יש  ואז 
יודעים שלפעמים הם צריכים לוותר כשאבא 
באותה  יחד  אנחנו  כי  תורה,  לשיעור  הולך 
מלחמה, אנחנו יחד באותו נצחון של הגלות. 
הולך  כשהאבא  לוותר  צריכה  כשהאמא  או 
בבית  לא  כשהילדים  או  למבצעים, 
מיני  בכל  או  למבצעים  והלכו 
חדור  הבית  דומות,  הזדמנויות 
כולנו,  של  הנצחון  שזה  בכך 
וענייננו  יחד  אנחנו  כאשר 
כל  חזק,  הכי  הכוח  זה  לנצח, 

ילד רוצה לנצח.
יש  משחקים?  זה  מה  כי 
תחרות שאחד רודף אחרי השני, 
הרצון  כדור  משחקי  או  מחבואים 
הנצח  את  שנלביש  בנפש,  מושרש  לנצח 
הזה בקדושה, בדידן שלנו עם הרבי, לנצח את 
אחד  כל  כולנו,  הגאולה  את  ולהביא  הגלות 
ואחד מבני הבית יירתם ובעז"ה בוודאי שהרבי 
ה"דידן  את  בפועל ממש  נפעל  יעזור שאנחנו 
נצח" של הגלות ונראה את הרבי בפועל ממש 

בגאולה האמיתית והשלימה. לחיים!
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הרב מאיר אשכנזי,
מרא דאתרא דכפר-חב"ד

שהרבי  להגיד  אפשר  'איך  זועק  כשהרבי 
הרבי  אמת',  לא  שהוא  דבר  אמר  ח"ו  הקודם 
שם התבטא שמי יכול לומר דבר כזה?! אחד 

שלו,  במשקפיים  הרבי  על  שמסתכל 
כמוהו,  מוגבל  שהרבי  חושב  הוא 

אז הוא מסתכל על הרבי בערך 
להגיד  שייך  הוא  אם  אליו, 
דבר שאינו אמת כדי להרוויח 
שגם  חושב  הוא  אז  משהו, 
כי  כך,  לא  זה  ולמה  כך.  הרבי 

כי  אליו,  ערוך  באין  הוא  הרבי 
חיי הצדיק הם חיים רוחניים, אז 

איך אפשר להגיד על אדם כזה שהוא 
אמר דבר שאינו אמת?!

ואומר שהחיים של הרבי  וכשהרבי ממשיך 
הקודם זה אמונה יראה ואהבה, שזה מתבטא 
כפי  ספר,  שלוקח  אדם  ובמילא  בספרים, 
"הוא חותך חתיכה מהחיים של  שהרבי אמר 
חיים  הם  הצדיק  חיי  כי  שווער",  דער  הרבי 
החיים  תורה,  זה  שלו  החיים  אז  רוחניים, 
שלו זה ספרים, זה לא גשמיות. זאת הנקודה 

י"ב  של  בהתוועדות  שם  שנמצאת  המרכזית 
תמוז תשמ"ה.

הזה  ביום  מתוועדים  אנחנו  כאשר  ובמילא 
ומחפשים את מה שנוגע אלינו,  ה' טבת,  של 
זה לא היה מאבק לפני 31 שנים מאז ה"דידן 
זה  נוגע להיום,  זה  נוגע אלינו,  זה  נצח", 

נוגע להתקשרות שלנו עם הרבי. 
היסודיות  מהנקודות  אחת 
מה  להבין  היא  לנו,  שנוגעות 
והעיקר  שניתן,  כמה  רבי,  זה 
צריכים  אנחנו  כמה  להבין 
עם  להתקשר  כדי  להתרומם 
 - רוחניות  זה  רבי  אם  הרבי. 
אז כדי להתקשר עם הרבי אתה 
ללמוד  ברוחניות,  להתחזק  צריך 
הרבי,  של  בענינים  יותר  לעסוק  יותר 

פחות בעניני הגוף ויותר בעניני הנשמה.
להיות  באמת  שנזכה  לחיים,  לחיים  אז 
כל  את  לשים  לרבי,  לרבי, להתמסר  קשורים 
הכל  לעשות  בצד,  שלנו  הגשמיים  הענינים 
בשביל לחזק את כבוד ליובאוויטש, ואם ירצה 
השם שנזכה בקרוב ממש להתגלות של הרבי 

למטה מעשרה טפחים.
לחיים לחיים.

 הגה"ח הרב יוסף 
יצחק ווילשאנסקי 

 שליח כ"ק אד"ש לאה"ק, 
ראש ישיבות חח"ל וחבר 

הנהלת אגו"ח

לזאת  בהמשך  טבת,  ה'  מגיע 
חנוכה, היו"ט של הרבי היו"ט של 
הדור שלנו, הי"ט כסלו של הדור 
מגדירים  שחסידים  כפי   – שלנו 
שהתבטל  לקטרוג  בהמשך  זאת, 
היה  עליו,  שהתגברו  כסלו  בי"ט 
שהתגברו  דחנוכה  ג'  בליל  קטרוג 
הרבי  אצל  קטרוגים  היו  עליו, 
הרבי  בא  הלאה,  וכך  האמצעי 
שלפני  בתקופה  בשיחה,  ושואל 
מה  על  טבת:  בה'  בפועל  הניצחון 

עוד קטרוג? הרי היה כבר הסנגוריא של רבינו הזקן 
שהוא הסביר את הענין שהיו צריכים לשחוק את 
המלך,  בן  את  להציל  כדי  המלך  שבכתר  היהלום 
וזה התקבל! אז על מה היה הקטרוג שהוסר בי"ט 
במטרה  חסידות  לגלות  התחיל  אדה"ז  כי  כסלו? 

להכין את העולם למשיח!
מלך  הרבי  של  לדור  מגיעים  לדור,  מדור  וכך 
המשיח, והנה הוא מביא את משיח בפועל!, וכאן  
התעורר שוב קטרוג, וכפי שזה נאמר לגבי אדה"ז 
המאסר  של  הענין  כל  את  לבטל  היה  יכול  שהוא 
האלה  הייסורים  כל  את  עצמו  על  לקח  הוא  אבל 
הרבי  הניצחון,  את  פעל  הוא  ועי"ז  נפש  במסירות 
בכדי  ויסורים,  צער  אותו  כל  את  עצמו  על  קיבל 
שנגיע לאותו דידן, דידן של הרבי, דידן של כולנו, 
כולנו,  של  דידן  זה  הרבי  של  שדידן  החסידים, 
וכשאנחנו אומרים דידן נצח אנחנו צריכים לזכור 
אנחנו  הענין:  נקודת  מונח  האלו  המילים  שבתוך 
חסידים של הרבי שמאוחדים עם הרבי, מקושרים 
והוראותיו,  הנחיותיו,  לפי  ופועלים  הרבי  אל 

 - לניצחון  להביא  שלו,  בשליחות 
ההתגלות המלאה של הרבי מלך 

המשיח, ותיכף ומיד ממש.
בה'  רקדו.  תשמ"ז  טבת  בה' 
אחרת  לשנה  תשמ"ח,  טבת 
שמחה  יום  נהיה  וזה  קבעום, 
לדורות, יום שמחה שמבטאת את 
החגיגה של דידן נצח, שבו הגוי פסק 
זה  והרבי  זה אחד,  וחסידים  שהרבי 
זה  הרבי  של  והספרים  נצחי,  דבר 
נצחי, זה החיים של הרבי. ומה אומר 
הספרים  את  לשאול   – הרבי  לנו 
הספרים  שיעשו!  רוצים  הם  מה 
מעורר  והרבי  בהם,  שילמדו  רוצים 
ובימים  התורה,  ללימוד  להתמסר 
עמדו  מכריז:  הרבי  הנצחון  שאחרי 
בזמן  נמצאים  אנחנו   - כולכם  הכן 
חדשה,  תקופה  מתחילה  מיוחד,  ומקום 
והרבי מתחיל להכניס אותנו לאווירה של 
ימות המשיח, לחיות משיח, ומה הוא אומר 
לנו, איך מגיעים לענין הזה – ללמוד עניני 
יום"  ב"היום  אומר  הרבי  ומשיח!  גאולה 
תורתו,  לימוד  ע"י  זה  לרבי  שההתקשרות 
גאולה  עניני  לימוד  על  מדבר  וכשהרבי 
ומשיח – מאמרים ולקוטי שיחות של נשיא 
עוברת  שהיא  אחת  נקודה  רואים  דורנו, 
שיוכלו  הספרים,  את  לקנות  השני,  כחוט 
ללמוד בהם, ולימוד תורתו של הרבי, ענינו 

הכח,  את  לנו  נותן  וזה  ההתקשרות.  זוהי  ומהותו 
לקלוט שהתורה שולטת על העולם, שאנחנו נוכל 
את  לפעול  ושנוכל  הרבי,  של  כשלוחים  לפעול 
הענין הזה שהרבי שולט בעולם. מה שכולם רואים 
ופועלים ומרגישים בכל פעולה שעושים, שאין דבר 
שיכול למנוע אותנו מלקיים את רצונו של הרבי, 
מה  לשמוע  מחכים  מחכה,  העולם  מוכן,  העולם 
הרבי רוצה ומחכים לקיים את מה שהרבי מבקש, 

צריכים להתגייס להצלחת הפעולה  כולנו  ואנחנו 
הזו, וזאת ע"י לימוד התורה!

בקבוצות  הקודש,  לארץ  בשליחות  כשנסענו 
כשעמדו  תשל"ח,  תשל"ז,  בתשל"ו,  שלח  שהרבי 
"צאתכם  אלינו,  יצא  והרבי  הרבי,  של  חדרו  ליד 
לשלום" כאשר עמדו לנסוע לכיוון שדה התעופה, 
הרבי נתן  שטרות לשליח מצווה לצדקה ונתן לכל 
הקבוצה  שיחות.  לקוטי  ספר  מאיתנו  ואחד  אחד 
שנסעה בל"ו קיבלו את חלק י"א, הקבוצה שנסעה 

שנסעה  והקבוצה  י"ב,  חלק  את  קיבלה  בל"ז 
בזה  ראיתי  אני  י"ג,  חלק  את  קיבלה  בתשל"ח 
ששליח של הרבי יוצא עם השיחות של הרבי, עם 
התורה של הרבי, ועם הכח הזה אנחנו מביאים את 
שהרבי  כפי  והעיקר,  כשהמטרה  שלנו,  השליחות 
כולנו  שנוכל  שנותרה,  היחידה  שהעבודה  אומר, 
ממש  ממש  ומיד  תיכף  פניו  את  לקבל  ללכת  יחד 

ממש.
דידן נצח!

אני ראיתי בזה 
ששליח של הרבי 
יוצא עם השיחות 

של הרבי, עם 
התורה של הרבי, 

ועם הכח הזה 
אנחנו מביאים את 

השליחות שלנו
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הרב עופר מיודובניק
משפיע בישיבת חח"ל צפת

הוא  "שהרבי  משל  ממישהו  שמעתי  פעם 
כמו אוטובוס או קטר, כל אחד עולה בתחנה 
שהוא רוצה ויכול לרדת בתחנה שהוא רוצה, 
לבטא  בא  זה  ליעד"..  מתקדם  הרבי  אבל 
כשהרבי  השנים,  שלאורך  הזה,  המצב  את 
מחדש דברים ויש כאלה שלא ניחא להם, אז 
בתנש"א-תשנ"ב  דיבר  כשהרבי  שירדו..  היו 
של  טוב  כי  האור  את  קלטו  כאלה שלא  היו 
החידושים שהרבי מגלה לנו ומצביע עליהם 

שהנה הגאולה כבר כאן...
עולם  לשנות  קידומת.  לשנות  קשה  מאד 
שבאה  בחסידישקייט  להשאר  מושגים. 
לפתור תסביכים, שאלות עמוקות "האם אני 
אפילו  זה  "חסידי",  מאד  זה  וכו'  אמיתי?" 
להפסיק  זה!  את  לעזוב  צריך  אבל  "כיף", 
להתחפר בתסביכים! זה לא מתאים ולא נכון 
שהרבי  החדשה  התקופה  של  עכשיו  לזמן 

אומר לנו שאנחנו בתוכה.
עלינו להתיישב ולהתוועד ולחשוב מחדש 
איך  גאולה.  של  למצב  נכנסים  אנחנו  איך 
הנכון.  למקום  להתקדם  מתחילים  אנחנו 
לשנות את הראש שלנו לחשיבה של גאולה, 

לראות את הדברים באור של הגאולה!
מרע  סור  על  ולהתוועד  להתמקד  אפשר 
עבודה  על  מדבר  הרבי  אבל  טוב..  ועשה 
חדשה! להיות כבר במצב של גאולה מהגלות 
פנימי בעבודת ה'! לראות חיובי, לראות את 
הדברים בעיניים של הרבי, לראות עולם טוב.
העולם!  בתוך  חדרה  אידשקייט  טבת  בה' 

כסלו  בי"ט  התחיל  כך  מבין.  הגוי  אפילו 
והגדיל  הפליא  כ?י   " כתב  הזקן  שאדמו"ר 
שמו  והגדיל  והפליא  בארץ  לעשות  ה' 
ונתקדש ברבים  נתגדל  והקדוש אשר  הגדול 
אשר  העמים  וכל  השרים  כל  בעיני  ובפרט 
יפלא  בעיניהם  גם  אשר  המלך  מדינות  בכל 
הפלא ופלא וענו ואמרו על זאת כי אם מאת 
ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו", שהפלא 
ועכשיו  העולם.  גדרי  בתוך  חודר  האלוקי 
הנקודה שהעולם מבין ואפילו שופט גוי קולט 
שהרבי נצחי, ושחסידים והרבי זה דבר אחד, 

מציאות אח.
בדבר מלכות מש"פ נח תשנ"ב הרבי מדבר 
על חשבון נפש מתוך שמחה, כי עכשיו אנחנו 

קרובים לגאולה.
אור  אור!  להיות  להחליט  צריכים  אנחנו 
הוא  חסיד  שלנו,  הסביבה  לכל  ליהודים, 
צריך  חסיד  כל  אור!   מפיץ  חסיד  פנסאי, 

ליצור סביבה!
אור  להקרין  מתחילים  אנחנו  איך  לחשוב 

של גאולה. צריכים להאיר.
"ענינו  בספר  שיעורים  ליצור  מציע  אני 
העיקר  שמתאים,  אחר  ספר  או  משיח",  של 
ולהתחיל  הראש,  את  לשנות  שנצליח   -
שהרבי  באור  אחרת  הדברים  על  להסתכל 
עדיין  שאנחנו  יתכן  לא  עליהם,  מאיר 
ה',  בעבודת  הפנימית  מהגלות  יצאנו  לא 

מהעיסוק בתסביכים של גלות.
מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי  לחיים! 

המשיח לעולם ועד!

הרב שמעון 
יהודה פיזם

מנהל "התאחדות החסידים”

מה  את  מבקשים  רצון  בעת  רצון.  עת  זהו  טבת  ה' 
הרבי  של  ההתגלות  את  לנו  חסר  שחסר.  שמרגישים 
ואנו  כאן  אתנו  נמצא  שהרבי  בוודאי  ממש,  בפועל 
מבקשים "רבי הגלה נא"! לחיים לחיים ולברכה!  יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
הרבי מסביר שבי"ט כסלו התחיל הגילוי של תורתו 
של משיח. אחרי ה' טבת תשמ"ז הרבי אמר "עמדו הכן 
תשמ"ז  בפורים  השלישי"  המקדש  בית  לבנין  כולכם 
הרבי אמר שהאחריות להבאת הגאולה עבר מ"הנשיא 
"אל "הכל", לכל אחד ואחד: בה' טבת התחיל הגילוי 

של מלך המשיח עצמו!
ונדע  שהרבי מצפה מאתנו שנקח אחריות  והנקודה 
הוא חלק מהרבי,  כל אחד מאתנו  שבנו הדבר תלוי, 
הרגליים של נשיא הדור, ויש לנו את הכוחות והיכולות 
ולפעמים היצר הרע מסית ומחליש ואומר לנו "מי אתה 
שתוכל לעשות את השליחות?".. זה היפך הכוונה של 
ְלגֹוי  ִעיר  ְוַהָצּ ָלֶאֶלף  ִיְהיֶה  טֹן  "ַהָקּ אומר  הנביא  הרבי! 

ָנּה"! ּה ֲאִחיֶשׁ ִעָתּ ָעצוּם ֲאִני ה' ְבּ
את  אדירות,  עוצמות  יש  מאתנו  אחד  לכל  הרי 
את  לנו  יש  בעצמו!  המשיח  מלך  הרבי  של  הכוחות 
של  ובאופן  זה!  את  נעשה  ואנחנו  יכולים  ואנחנו  זה, 

"מלכתחילה אריבער".
ברצוני  החסידים",  "התאחדות  ארגון  הנהלת  בשם 
תודה  שלנו:  והשותפים  מהתומכים  אחד  לכל  לומר 
רבה! כל מה שאנחנו רואים כאן בחגיגות של ה' טבת 
הפעולה  זו  השנה,  כל  לאורך  שלנו  הפעולות  ובכל 
שעל  הזו  האדירה  המהפכה  את  עושים  אתם  שלכם, 
יותר בפועל לכל  ידה הרבי מלך המשיח נהיה קרוב 

חסיד ועי"ז לכל אחד מעם ישראל!
מלך  הרבי  את  לראות  מיד  שנזכה  ולברכה!  לחיים 

המשיח בגילוי ונתוועד כבר בבית המקדש השלישי.
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ב"ה

יום רביעי אור לה' טבת  בית רבקה כפר חב"ד ב'

16:00 < פתיחת היריד
19:30 < פתיחת האולם
20:00 < פארבריינגען

סעודת חג
קיטרינג ריבקין

חיות ושמחה
ברוח של 770

מראות קודש
לראות את מלכנו

לב כל 
קהל 

ישראל

התוועדויות אל תוך הלילה עם משפיעי אנ''ש

הרב יוסף 
יצחק קסלמן
משפיע בישיבת "תומכי 
תמימים" ביוהנסבורג 
שבדרום אפריקה

המתוועד
המרכזי



ּכָל הַּסְפָרִים,
ּכֹולֵל סִפְרֵי הַּקֹומִיקְס 
הַחֲדָׁשִים ׁשֶל חַּבַ"ד, 

ִּמְחִיר ָאחִיד - 
יום הבהיר ה' טבת

ּכָל סִפְרֵי חַּבַ"ד
ּתַחַת קֹורַת ּגַג ַאחַת.

מִגְוָן עָצּום ֶׁשל סִפְרֵי 
קֹומִיְקס, סִפְרֵי מֶתַח, 
סִּפּורֵי צַּדִיקִים וְסִפְרֵי 
ּפָעֹוטֹות.

 יום רביעי מהשעה 4 אחה"צ ואילך
יום חמישי מהשעה 10 בבוקר ואילך

באולם הספורט בכפר חב"ד ב'

יום חמישי 
בשעה 5 בערב

באולם בית זלטה. 

לרוכשים ביריד

הכניסה למופע
חינם!  לכבוד דידן נצח

"..פרשת היום.. המאורע שאירע ביום זה, ה' טבת.. 
שבו היה "דידן נצח", הנצחון של הספרים. ו"הימים 

האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור גו'", כלומר, 
בבוא יום זה בשנה.. מידי שנה בשנה, "נזכרים" ועי"ז 

"נעשים".. להקבע ל"יום סגולה" ו"עת רצון" בכל 
הקשור לנצחונם של הספרים" 

)שיחת שבת פרשת ויגש, ה' טבת ה'תשמ"ח(

יום רביעי 
בשעה 16:00 
יום חמישי 
בין 12:00-22:00

אולם
רחב 

ידיים 
עגלות
קניה

במקום
מבחר 
ספרים

כפול
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



גאולה ומשיח
אגרות קודש גאו"מ

אורות אור החיים

בשורת הגאולה

גאולת המדע

הגאולה בפשטות

הגאולה כבר פה

התקופה והגאולה

זוהר הגאולה

יום יום משיח וגאולה

לכל אדם מגיעה תשובה

ענינו של משיח

שיחות קודש בעניני גאולה ומשיח

תורתו של משיח

הגות חסידית
14 כוסות תה

אסדר לסעודתא - 3 חלקים

ארץ ושמים

בין אור לחושך

המתנה - שניאור כהן

הנפש כמשל

הנשמה האלוקית

הפרשה והחיים

הראש - מהותו של רבי

והם יבוננוהו

חסידות בגובה העיניים

יום הולדת

כשיתבונן האדם

לפתוח את היום בתודה

מבוא לחסידות ולדרכה של חב"ד

מבט מיוחד; ליפש

מודעות יהודית

פרשה באהבה - )סט 2 כרכים(

שולחן השבת עם הרבי מלובביץ

תניא טרדות הפרנסה

תניא יום הולדת

תפילה לאני

לך לך

הלכה ומנהג
אישים ושיטות

אמירה לנוכרי

ברית נתן

דיני איטר

הלכה למעשה - פסח

הלכה למעשה - שבועות

הלכה למעשה - תשרי

המועדים בהלכה ב"כ

וביום שמחתכם

ילקוט גוראריה

כי הם חיינו - מושגים ביהדות

כתב חב"ד

סיפורי הגמרא

ציונים והערות בשו"ע

קיצור שו"ע בינוני מנוקד

רזא דשבת

רק בשמחות

שולחן הזהב - פרידלנד

תניא להכיר את הבורא

חינוך והבית היהודי
אומנות ההגבהה - הררי

אל אשר תלכי

בדרכה שלה

בתבונה בונה ביתה - 2 חלקים

בתבונה בונה ביתה - במעגל השנה )2(

הבית החסידי - 3 חלקים

הבית היהודי

הילדים של היום

הכוח הנשי - א' וב'

טיפת חינוך יומית

לדבר או לשתוק

מעמד האשה

רעים אהובים

שליחות או עבודה

תניא על זוגיות והתאמה

איש האמונה

חסידות
אמונה ומדע

דבר מלך

דבר מלכות - 2 חלקים

דבר מלכות כיס - 5 חלקים

דיבור המתחיל

דרכי החסידות - פרשיות א' וב'

הלקח והליבוב - ביאור התניא - א-ב

המלך במסיבו - ב"כ

העתיד כאן

ללמוד וללמד

נזר המגיד

ספר הזכרונות - 2 כרכים

פרופ' גרין, שלום וברכה

רגעים

שיחות הרבי לעם - במדבר, דברים

שיחות הרבי לעם - מועדים

שערי לימוד חסידות

תורת החסידות

סיפורי חסידים
770 יומנים

אוצרות החסידים ב"כ

אסתלק יקרא

בדרך אל החירות האמיתית

דרכי החסידים

האח שלי

הספסל מספר

הקטר של חב"ד

הקצרים הרבניות

הרב אשכנזי

הרבי - סדרת הנשיאים

הרבניות - 5 חלקים

חנה

יהלומים מספרים א' וד'

יום יום עם הרבי - חשוון, סיוון

ימי 770 תשרי-טבת

כוחה של סניגוריה; פישל שניאורסון

לתורה ולמועדים - זווין

סודם של חסידים

סט הרבניות - 3 חלקים

סיפורו של חג - חנוכה, י"ב תמוז, שבועות

סיפורי חסידים הר' זוין מנוקד - 3 כרכים

סיפורים מבית חב"ד )2 כרכים(

פנינים

פעילות חוצה גבולות )ב"כ(

צדיקים וידידים

קפה שובר חומות

רבות מופתי

ש"ץ ללא מניין

שבעת הרועים

תולדות הנשיאים - אדמו"ר הזקן

תולדות שמואל מונקס

ילדים - חדש
הגאולה - צבאות השם חדש

העיירה

טיסה מבצעית

ליובא - אהבת ישראל במשנת החסידות - צ"ה

מז'יבוז - קומיקס הבעל שם טוב

מעשה גדול - אגדות חז"ל

קומיקס - נקודה מצויירת - במדבר/מועדים

ילדים
הקצרים הרבי

הקצרים חסידים

הקצרים רביים

נשיאינו צבעוני - 3 כרכים

12 הפסוקים

אבא, למה? - 5 חלקים

אורי מגלה מיהו המשיח

איור למשל

בדרך תמים - צבאות השם

במסתרי ים המלח

בנצי מחכה למשיח

גאולה - י. לזרוביץ

גאולה יומית

דרכו של חסיד - צבאות השם

הבעל שם טוב הקדוש

היורשים העקשנים

המאסר והגאולה

הסבא משפולי

הסיפור החסידי - )סט 2(

הרבי שלי , גב' בקרמן

הרגשונים - אושר, אהבה, כעס, עלבון

התגלות הבעש"ט

התוועדות לילדים א' וב'

חיים גאולה במעגל השנה - צ"ה

חיים וחנה במעגל השנה, בפלסטלינה

טיסה גורלית

ילדים בשליחות - )סט 10(

לה' הארץ ומלואה - צבאות השם

משלים בחסידות - 4 חלקים

מתנה למלך המשיח

מתקשרים - צ"ה

נשיאינו בילדותם

צבאות השם

כל הספרים נמכרים במחיר אחיד של 3 ב-100 ש"ח | מוגש כשירות לציבור לתכנון הקניה
קטלוג יריד הספרים

שם הספרשם הספר

שם הספר

שם הספר

שם הספר

ספרי ילדים
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צמח של אמונה ותקווה

רגע של תודה

ריקוד הגאולה של דוד המלך

שמוליק והחברים פוגשים בעבדים

שני מלכים - 2 חלקים

תעלומת הבית הנטוש

ספרי בוגרים
אותיות פורחות

בעל שם טוב - צבעוני

גלגל השנה

דמויות תנ"כיות

דרכים נסתרות - סט 2 כר'

הלוחם - סיפורים לילדים

המשפיע-ר' מענדל לילדים

הצלה מהתופת - הרבי הריי"צ

השליחות האחרונה

חגים וזמנים - אלול תשרי

חגים וזמנים - טבת-שבט-אדר

חסידים אנשי מעשה

יוני וקובי בתעלומת המכתבים האבודים

כשהיינו ילדים - רודרמן

ללא מורא - ב"כ

מה ידוע לך על חב"ד

מה שסיפר לי הרבי - סט 5 כרכים

מול כוחות הרשע

מילתא דבדיחותא

מקורדובה לטבריה

משפחת מעשיהו

מתחילים תניא

נשמתא דאורייתא - ב"כ

סט שיחות הרבי לילדים - ב"כ

סידור המפורש השלם

סידור מנויילן

סיירת במרדף - עוזי קפלון

סיפורי החסידי 268 סיפורים

סיפורים חסידיים - סט )2(

ספר הזכרונות לילדים - 3 חלקים

ספר המצוות היומי שלי - א' וב'

פרקי אבות בציורים

צדיקים למופת א' וב'

רגע חסידי

שיחות הרבי לילדים - שלושת השבועות

שיחות הרבי לילדים מועדים

תעלומה בעין כרם

תפילה חמה בקור

תשובה בחג הגאולה

פעוטות
האופשערניש החסידי

האמן הנסתר

הרימון שלי אדום - החי

לגעת לדעת - בעלי חיים טהורים

מה לוקחים לירח

מחכים לך שבת

מרגישים חנוכה

מרגישים שבת

מרגישים שמחה

מרגישים שנה חדשה

סט סדרת קטנטנים- 4 כרכים

סידורי היקר - עם ציורי פלסטלינה

קומיקס
בעקבות המקדש הנודד

האש שאכלה אש - קומיקס

הבריחה מהמוסד - קומיקס

היינו כחולמים - קומיקס

הפסוקים שלי - קומיקס

הקומיקס החסידי - א, ב, ג, ז

הרבנית חיה מושקא - קומיקס

חכמעס- לדורות

כפר המידות - )סט 2( - קומיקס

לוי ולאה 4 - קומיקס

מבררים את אלג'יריה - קומיקס

משפחת מצחיקומיקס - נחומי ולויק

קומיקס - אגרות

קומיקס - הנער שלא נכנע

קומיקס - הרבי מספר

קומיקס - נצחונות קטנים – אהבת ישראל

קומיקס - סוד האגדות

קומיקס הבריחה מאירופה

קומיקס המופתים - א'

קומיקס המופתים - ב'

קומיקס המופתים - ג'

קומיקס הרכבת האחרונה

קומיקס התולדות - אדמוה"ז

קומיקס טיסה גורלית

קומיקס כך נראה חסיד - 1

קומיקס מלחמת המפרץ

קומיקס מלחמת ששת הימים

קומיקס עלילת הרופאים

קומיקס שיחה - 2 חלקים

ר' מענדל - קומיקס

ר' שמואל שטן - מתוך שיחות לנוער

₪ 770אגרות קודש )22 כרכים(

₪ 200בית חיינו - סט 5 כרכים

₪ 167דבר מלכות לילדים - 5 כרכים

₪ 167דבר מלכות לנוער - 5 כרכים

₪ 80דבר מלכות מנוקד )2 כרכים(

₪ 75הדרנים על הש"ס )ב"כ(

₪ 54חת"ת )צבאות ה'( מחיר מיוחד

₪ 300ילדים בשליחות - )סט 10(

₪ 90לקו"ש כיס - 4 כרכים

₪ 400לקו"ש לה"ק 15 כרכים )י-יד,ל-לט(

₪ 800לקו"ש מתורגם 24 כרכים )א-ט, טו-כט(

₪ 360לקו"ש פרשיות - מהדורת כיס

₪ 100לקוטי דיבורים - 3 כרכים

₪ 770לקוטי שיחות רגיל ט"ל כרכים

₪ 190מעיין חי )5 חלקים( +סט לקו"ש כיס מתנה

₪ 134סודות היהדות - מארז 4 כרכים

₪ 334סט השמירות - גדסי - 10 כרכים

₪ 134סט סדרת קטנטנים- 4 כרכים

₪ 100סיפורי חסידים הר' זוין מנוקד - 3 כרכים

₪ 200ספר המאמרים מלוקט )6 כרכים(

₪ 990ספר המאמרים פרשיות )ירוקים(

₪ 350ספר השיחות 12 כרכים

₪ 100ספר השיחות הריי"צ - 3 כרכים

₪ 65ספר השיחות כיס - 5 כרכים

₪ 1,080ספרי מחניים - למינציה

₪ 434פניני התניא - סט 13 כר'

₪ 100רמב"ם כריכה רכה - 4 חלקים

₪ 334שיעורים בהמשך תער"ב - 10 כרכים

₪ 420תולדות אדמו"רי חב"ד - 14 כרכים

₪ 134שמן ששון מחבריך - 4 כרכים

מחירים מיוחדים לסטיםהסטים שלנו

ת 
קי

חל
ה 

ימ
ש

ר שם הספרשם הספר שם הספר

מחירשם הסטמחירשם הסט

מחלקה מיוחדת 

ספרי עור 
עם אפשרות
הטבעה במקום

הרוכשים
סט
מעיין חי 

מקבלים
מתנה

סט לקוטי 
שיחות
מתורגם כיס 
4 כרכים

הסדרה המבוקשת

"הלכה 
למעשה"
בלעדי ביריד

מיוחד!
אלבומים 
במחירי היריד
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ַמתְחִילִים ִמּבְֵראִׁשית 
ְניוּ-יֹוְרק  ַאְדַמת  ֶאת  ָמה  ְוִחּמְ ֵהִאיָרה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
יוּ-יֹוְרִקי,  ִיץ ַהּנְ ְך הוּא ַהּקַ קַֹע, ּכָ וְּכִאּלוּ ֵסְרָבה ִלׁשְ
ָמה,  ׁשָ ְמַעט ַעד ֵצאת ַהּנְ ֶמת ּכִ ה וְּמַחּמֶ ֶמׁש ַמּכָ ֶ ַהּשׁ

ֶעֶרב. מֹוֶנה ּבָ ָעה ׁשְ ָ ְוִהיא ׁשֹוַקַעת ַאַחר ַהּשׁ
ּבֹוְרִחים  לוּ  ַהּלָ יִלים  ְהּבִ ְוַהּמַ ים  ַהַחּמִ ּיִָמים  ּבַ
ַהּלֹוֲהִטים  טֹון  ְוַהּבֶ ֵמָהַאְסַפְלט  ִבים  ַהּתֹוׁשָ רֹב 
ַרְך ַהּגָדֹול ֶאל ִמחוּץ ָלִעיר, ְלִדירֹות ַקִיץ  ל ַהּכְ ׁשֶ
ִרי,  ַהּפְ ַוֲעֵצי  ָחִלים  ַלּנְ וֵּבינֹות  בֹוִהים  ַהּגְ ָהִרים  ּבֶ

ָרטוָּרה ְנִעיָמה ְונֹוָחה. ְמּפֶ ם ַהּטֶ ׁשָ
ַנת תשמ"ה, ָזִכיִתי  ּה, ׁשְ ָאנוּ עֹוְסִקים ּבָ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
 .770 - ּבִ נוּ  ָקְדׁשֵ ַחְצרֹות  ּבְ "ְקבוָּצה"  ּבִ ִלְהיֹות 
"חֹוְבֵבי  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָלְמדוּ  בוָּצה  ַהּקְ ְלִמיֵדי  ּתַ
ְרְקֵווי ֶמְרַחק  ֵדַרת ִאיְסֶטְרן ּפַ ֹוֵכן ַעל ׂשְ ּתֹוָרה" ַהּשׁ
ְוֵהם  נוּ",  ַרּבֵ ית  ִמ"ּבֵ ּקֹות  ּדַ ָחֵמׁש  ּכְ ל  ׁשֶ ֲהִליָכה 
י,  ֲחַצר ָהַרּבִ ָנה ּבַ ָ ל ַהּשׁ ּמוָּבן ַמְתִמיִדים ְוׁשֹוִהים ּכָ ּכַ
ִמיִמים  ּבוּר ַאנַ"ׁש ְוַהּתְ ֵחֶלק ּגָדֹול ִמּצִ יִָמים ׁשֶ ם ּבְ ּגַ

ָהִרים. נֹוְסִעים ִלְנּפֹׁש ּבֶ
ִסּפוֵּרנוּ,  ַמְתִחיל  ּבֹו  ׁשֶ ָארֹךְ,  ֵקיִצי  יֹום  אֹותֹו  ּבְ
ׁשֹוְטָטה  לֹא  ַחּיָה  ֶנֶפׁש  ְמאֹוד,  יל  וַּמְהּבִ ַחם  ָהיָה 
ִרְכֵביֶהם  יֶהם אֹו ּבְ ָבּתֵ ם ָהיוּ ְספוִּנים ּבְ ּלָ ְרחֹוב, ּכֻ ּבָ
ּמוּז",  קוַּפת ּתַ ל "ּתְ ִעּצוָּמּה ׁשֶ ֲהָלָכה, ּבְ ִָּגים ּכַ ֻמז ַהּמְ

ֳהַרִים  ַאַחר-ַהּצָ עֹות  ׁשְ ּבִ חֶֹדׁש,  רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ
ְמעוּ  ִנׁשְ ָוֵחִצי  ׁש  ׁשֵ ָעה  ָ ַלּשׁ ָסמוְּך  ֻאָחרֹות,  ַהּמְ
ל  ׁשֶ ּמוִּדים  ַהּלִ אוַּלם  "ַזאל",  ּבַ ֵקִטים  ׁשְ ים  ְרָחׁשִ
ָמה  יְָדעוּ  ים  ְמַעּטִ ּתֹוָרה",  "חֹוְבֵבי  ּבְ ׁשֶ יָבה  ׁשִ ַהּיְ
ְמִהירוּת  ּבִ הוְּפָצה  ִהיא  ַאְך  מוָּעה  ְ ַהּשׁ ְמקֹור 
ָחִריג ְויֹוֵצא ּדֶֹפן עֹוֵמד  הוּ  ֶ ְכָנּה: ַמּשׁ ָזק, ְוֶזה ּתָ ַהּבָ
ְלֵהיַכל  ִל"יִחידוּת"  ִנְקְראוּ  ַהּיֹום  ְלִהְתַרֵחׁש. 
"ד  ת ֲחִסיֵדי ַחּבַ ל ֲחֵבִרי "ֲאֻגּדַ י, ּכָ ל ָהַרּבִ ָקְדׁשֹו ׁשֶ

ְקנֵי ְוַעְסָקנֵי ַאנַ"ׁש. ִּ ֶבת ִמז ְרּכֶ ָהעֹוָלִמית", ַהּמֻ
יַע  ַמְפּתִ ְמאָֹרע  ִהיא  זֹו  ּכָ ִחידוּת  ּיְ ׁשֶ ַרק  ְולֹא 
ְלַבֲעֵלי  זֹאת,  עֹוד  א  ֶאּלָ ה,  ַרּבָ ַסְקָרנוּת  וְּמעֹוֵרר 
הוּ  ֶ ַמּשׁ זֹו  יִחידוּת  ּבִ ּיֵׁש  ׁשֶ יָדוַּע  ָהיָה  מוָּעה  ְ ַהּשׁ
יֹוֵתר.  ר ַרב ַעל ַהּגָלוּי, ִעְניָן ָחׁשוּב ְוסֹוִדי ּבְ ְסּתָ ַהּנִ ׁשֶ
ָקׁשוּר  ָהִעְניָן  ׁשֶ ָרְמזוּ  ָבר  ּדָ ְויֹוְדֵעי  ִביִנים"  ַה"ּמְ
ָבר  ְלׁשֹון ַהְמָעָטה. ּדָ ַח, ּבִ ּמֵ ִלְמאָֹרע ְמאֹוד לֹא ְמׂשַ

ְבָעַתִים.  ְקָרנוּת ׁשִ ִהְפִחיד ְוֵגָרה ֶאת יֵֶצר ַהּסַ ׁשֶ
ִמיִמים,  ַהּתְ ְלִמיֵדי  ּתַ ְדָרׁש,  ַהּמִ ית  ּבֵ ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכָ
ִאיׁש  ִנֲהלוּ  ַהִחּנוִּכי,  ֶות  ְוַהּצֶ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ָהַרִמי"ם 
ָמרֹות  ְוַהּגְ ִעְניָן,  ּבָ ית  ֲחִריׁשִ יָחה  ׂשִ ְמקֹומֹו  ּבִ ִאיׁש 
ַעל  ה  ּכָ ַה"ּמַ ִעם  וִּמּיָד  ֵמֲאֵליֶהן.  רוּ  ִנְסּגְ ִאּלוּ  ּכְ
ָהְלכוּ  לֹא  ּמוּד,  ַהּלִ ְזַמן  סֹוף  ַעל  ְלאֹות  ְלָחן"  ֻ ַהּשׁ
ִמְנָהָגם  ֲארוַּחת ָהֶעֶרב ּכְ ם ּבַ ִמיִמים ִלְסעֹד ִלּבָ ַהּתְ
ת  ּסַ ם ָאצוּ ִל- 770 ְלַנּסֹות ִלְדלֹות ּפִ ּלָ י ֶעֶרב, ּכֻ ִמּדֵ

ַאר  ִנׁשְ ָבר  ַהּדָ זֹאת,  ָכל  ּבְ ֲאָבל  נֹוֶסֶפת,  ֵמיָדע 
ָסתוּם ְוסֹוִדי ְולֹא יָדוַּע.

"ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ ַחְבֵרי  ל  ׁשֶ ִחידוּת'  ַה'ּיְ
מוִּכים  ַהּסְ וַּבּיִָמים  ּמוּז,  ּתַ חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ ָמה  ִהְתַקּיְ
אֹותֹו  ּבְ י  ָהַרּבִ ְבֵרי  ּדִ נֹוְדעוּ  ְולֹא  ְרְסמוּ  ּפֻ לֹא  ָלּה 
מוּס  ּכָ סֹוד  ּבְ ְמרוּ  ִנׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ָקדֹוׁש,  ַמֲעָמד 
ִביֵבי  וּׁשְ ְספוִּרים  יִָמים  ָחְלפוּ  לֹא  ַאְך  ר,  ְוִנְסּתָ

ְלפוּ ַהחוָּצה.  ֵמיָדע ּדָ
בוַּע  ׁשָ ָבִרים ַאַחר ּכְ ית נֹוְדעוּ ִמְקַצת ַהּדְ ִלי ִאיׁשִ
ַכֵהן  ַהּמְ ָקִמיֶנְצִקי,  מוֵּאל  ׁשְ ָהַרב  ְנעוַּרי  ִדיד  ִמּיְ
ְטרֹוְבְסק,  רֹוּפֶ ְניֶּפְ ּדְ ֶלְך  ַהּמֶ ִעיר  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ּכְ ּיֹום  ּכַ
ְדִחיפוּת  ּבִ י ִצוָּה ְלָהִקים  ָהַרּבִ ָאְזַני ׁשֶ ּבְ הוּא ָלַחׁש 
ֶאֶרץ  ּבְ "ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ִסְפִרּיָה 
ר  ְיַדּבֵ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ִאית  ֲחׁשָ ה  ִסּבָ ָבר  ַלּדָ ְויֵׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ּמוּז  ּתַ י"ב  ִהְתַוֲעדוּת  ּבְ ֵלי  ּגְ ֵריׁש  ּבְ אֹודֹוֶתיָה 

א. בוַּע ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ
מֹו  ּכְ ה  ַרּבָ ְמִהירוּת  ּבִ ְרְסָמה  ִהְתּפַ מוָּעה  ְ ַהּשׁ
ֲאפוָּפה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ה  ִהּלָ קֹוִצים,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֶלָהָבה 
ל  נוּ. ְוָקָהל ָעצוּם ׁשֶ ּלָ ְרָתה ַעל ּכֻ מֹוָרא ָוַפַחד ׁשָ ּבְ
ֵבל ָנֲהרוּ ִל- 770,  ל ַרֲחֵבי ּתֵ ִמיִמים ִמּכָ ַאנַ"ׁש ְוַהּתְ

ֶרת. ֻדּבֶ ִלְקַראת ַהִהְתַוֲעדוּת ַהּמְ

הַּזַעֲזּועַ 
ֶעֶרב  ּבָ ָוֵחִצי  ע  ׁשַ ּתֵ ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ֵהֵחּלָ ַהִהְתַוֲעדוּת 
לֹוׁש  ׁשָ ְלַאַחר  ַדְרּכֹו  ּכְ ּיֵם  ִהְסּתַ ְויִָני  ַהּלַ ּדוּר  ִ ְוַהּשׁ
ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ֵרה ָוֵחִצי, אֹו ָאז ּכְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָעה ׁשְ ׁשָ עֹות, ּבְ ׁשָ
ַאנַ"ׁש  ל  ׁשֶ ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ְסּגֶֶרת  ּמִ ּבַ ֲארוּ  ִנׁשְ י  ָהַרּבִ
מוּס,  ִעְנַין ַהּסֹוד ַהּכָ ְדָבִרים ּבְ י ּבִ ַתח ָהַרּבִ ְלַבד, ּפָ ּבִ
ְקָדה  ּפָ ׁשֶ ה  ָהֲאיֻּמָ ְוַהּסוָּפה  ַהּנֹוָרִאית  ָרֶגְדיָה  ַהּטְ

י: ְבֵרי ָהַרּבִ ְמִצית ּדִ אִוויְטׁש – ְוֵאּלוּ ּתַ ֶאת ְליוּּבַ
ָלאֹוָצרֹות  אי  ֲחׁשַ ּבַ ְרצוּ  ּפָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ת   ֲאֻגּדַ ִסְפִרּיַת   – "ד  ַחּבַ ַמְלכוּת  ל  ׁשֶ ָקִרים  ַהּיְ
הוִּדי",  ֶעֶצם "אֹוַצר ָהָעם ַהּיְ ִהיא ּבְ "ד, ׁשֶ ֲחִסיֵדי ַחּבַ
ם  ָ ִמּשׁ ְוָגְנבוּ  י,  ָהַרּבִ  – ַהּדֹור  יא  וְּנׂשִ ַמְנִהיגֹו  ל  ׁשֶ
י  רוּׁשֵ ּדְ ְנִדיִרים,  ְוִכְתֵבי-יָד  יִקים  ַעּתִ ְסָפִרים 
ְויָם  ָפז, ְוׁשָ א ּבְ ם לֹא ְיֻסּלָ ֶעְרּכָ ָלה ַוֲחִסידוּת, ׁשֶ ַקּבָ

ִמי ְורוָּחִני. ׁשְ הֹון-ָעֵתק ּגַ ֶנֱאָמד ּבְ
ְוַעְרמוִּמי:  ם  ְמֻתְחּכָ ְמאֹוד  ָהיָה  ּנִָבים  ַהּגַ ַאַחד 

ְפִרּיָה,  ל ַהּסִ חֹות ׁשֶ יָדֹו ַמְפּתְ ָהיָה ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ְקרֹוב ִמׁשְ
וָּמַכר  ָפִרים  ַהּסְ ַדד ֶאת  ׁשָ ִאּיוּת,  ֲחׁשָ ּבַ ֵאֶליָה  ָחַדר 
ַעד  יקֹות.  ַעּתִ ְלסֹוֲחֵרי  ָעֵתק  הֹון  מוַּרת  ּתְ אֹוָתם 
קֹום  ַהּמָ ְוָהַרע,  ְמָאה  ַהּטֻ יא  ׂשִ ית",  ְחּתִ ּתַ אֹול  "ִלׁשְ
ָהעֹוָלִמי,  ַהּנְַצרוּת  ז  ֶמְרּכַ  – עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ּבְ ֵמא  ַהּטָ
ַקח  ּלָ ׁשֶ ַהּיָד  ְוִכְתֵבי  ָפִרים  ַהּסְ יעוּ  ִהּגִ  – ַה"וִָּתיָקן" 

ּנָב. אֹותֹו ּגַ
יָעה  ִהּגִ ֵהיָכן  ַעד  ְראוּ   – ים  ּפִ ַהּסִ ַאּמֹות  ָרֲעדוּ 
ֶסף  ֲאַות ּכֶ ַצע ּתַ ם ּבֶ ּנָב, ְוַהּכֹל ְלׁשֵ ל ַהּגַ ְפלוּתֹו ׁשֶ ׁשִ
קֹום  ֵמַהּמָ "ָנְפלוּ"  ָפִרים  ַהּסְ ְלמֹוִנים.  ׁשַ וְּרִדיַפת 
קֹום  י, ַלּמָ ל ָהַרּבִ יֹוֵתר – ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
יר  וַּמְחּפִ ְמַזְעֵזַע  ְנָבָלה  ה  ַמֲעׂשֵ יֹוֵתר!  ּבְ ץ  ּקָ ׁשֻ ַהּמְ

מֹותֹו! ֵאין ּכְ ׁשֶ
יַחת  ׂשִ ָכה  ִנְמׁשְ ּקֹות  ּדַ ְוָחֵמׁש  ִעים  ֵמַאְרּבָ חֹות  ּפָ

מְגִּלַת ה' טֵבֵת
ְקִריַאת ַהְּמגִּלָה נֲַעֵׂשית לְזֵכֶר ַהּנֵס, ּכָךְ ּבְפּוִרים וְכָךְ ּבְִמגִּלַת י"ט ּכְִסלֵו • 

ָהַרב יֹוֵסף ָקָרִסיק ֶׁשָּׁשָהה ּבְַחצְרֹות ָקְדֵׁשנּו 770, נִזְּכָר ּבְִמאְֹרעֹות ַהּיִָמים 
ָהֵהם, ּבְֶחְרָדָתם ּובְִׂשְמָחָתם, וְהּוא ְמָתֵאר ּבְִמְקצָת ֶאת ֵסֶדר ֵארּוֵעי ַהּיִָמים 

ָהֵהם • ְמגִּלַת ה' ּבְֵטבֵת – "ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִּלָה לְַמְפֵרַע – לֹא יָצָא".
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ה  ַרּבָ ׁשוּת  ִהְתַרּגְ ּבְ ּנֶֶאְמָרה  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש 
י  ָהַרּבִ ַהִהְתַוֲעדוּת,  ָמה  ּתָ וִּמּיָד  ַרב,  וְּבַצַער 
 770 ְוֵהיַכל  ְלֵביתוֹ,  ְוָנַסע  דֹוׁש  ַהּקָ ְלַחְדרֹו  יָָצא 
ַאר  ִנׁשְ ֶהָעצוּם  ּבוּר  ַהּצִ ל  ׁשֶ ֻרּבֹו  רֹב  ֶמְרָקָחה,  ּכְ
ְכֵאב  י ָמצוּי ּבִ ָנטוַּע ַעל ָעְמּדֹו ָהלוּם וְּמֻזְעָזע: ָהַרּבִ
ּבוּר ֵאין ְלֵאל-יָדֹו  ל ַהּצִ ְוַצַער נֹוָרא, וְּלרֹב ֻרּבֹו ׁשֶ
ַמהוּת  ֵהיֵטב  ָלֶהם  ְנִהיָרה  לֹא  ְוַאף  ַלֲעׂשֹות  ָמה 

ָהֵארוַּע ְוָעְצַמת ֻחְמָרתוֹ.
ָפִרים  י ִמְתַיֵחס ִלְגֵנַבת ַהּסְ ָהַרּבִ רוּר ַלּכֹל ׁשֶ ָהיָה ּבָ
ִהיא  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ִסְפִרּיַת   – ַמְחִריָדה  צוָּרה  ּבְ
ְמָלָכה",  ַהּמַ ל  ׁשֶ נוִּזים  ַהּגְ ְמֻסּיָם "אֹוָצרֹות  מוָּבן  ּבְ
ִעְרעוּר  מֹוָה ּכְ ְפִרּיָה ּכָ ּסִ ֶלְך", וְּפִגיָעה ּבַ ְו"ֶכֶתר ַהּמֶ
וְּבקֶֹדׁש  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ֲחִסיֵדי  ְכַלל  ּבִ וְּפִגיָעה 
ְך  ּכָ ׁשֶ ְלָאְזַנִים  אֹוי  י!  ַרּבִ ּבָ  – ַעְצמֹו  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ

ׁשֹוְמעֹות.

חֵָמׁש הִתְוַעֲדּויֹות
וַּבּיֹום   770 - ּבִ ַסֲעַרת-רוּחֹות  ל  ׁשֶ יֹוַמִים  ָחְלפוּ 
ַח ַעל אֶֹהל ַאְדמֹו"ר  ּטֵ ּתַ י ְלִהׁשְ י ָנַסע ָהַרּבִ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ב  ׁשָ הוּא  ּנוּ  ִמּמֶ ָהַרּיַי"צ, 
ְכֵאב ֵלב ַעל  ר ּבִ ּבֵ ִפּלֹות ִהְתַוֵעד ְוׁשוּב ּדִ ְוַאַחר ַהּתְ
ֵנָבה  ַהּגְ ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ יׁש  ִהְדּגִ י  ָהַרּבִ ַהּנֹוָרא.  ב  ּצָ ַהּמַ
ַוֲעִריַכת  יֵאינוּ,  ְנׂשִ ַרּבֹוֵתינוּ  ּבְ יָרה  ְיׁשִ ִגיָעה  ּפְ ִהּנֹו 
יר ֶאת  י ִהְזּכִ ְלָויָה נֹוֶסֶפת ְלַאְדמֹו"ר ָהַרּיַי"צ! ָהַרּבִ
ָפִרים  ַהּסְ ַבת  ַלֲהׁשָ ְתִחּנָה  ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָרִטי  ַהּפְ מֹו  ׁשְ

ִלְמקֹוָמם.
 )1 ָבִרים:  ּדְ נֵי  ׁשְ י  ָהַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ָאר  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ
ת  ֲאֻגּדַ ית  "ּבֵ ִל- 770  ִניָסה  ַהּכְ ַער  ׁשַ ַעל  בוּ  ְכּתְ ּיִ ׁשֶ
אִוויְטׁש".  ְליוּּבַ ִיְצָחק  יֹוֵסף  אֶֹהל  "ד,  ַחּבַ ֲחִסיֵדי 
"ד  ת ֲחִסיֵדי ַחּבַ ית ֲאֻגּדַ ּבֵ ִיְבנוּ  "ד  ְכַפר ַחּבַ ּבִ ׁשֶ  )2
ְהיֶה  ּתִ ִנּיָה  ַהּבְ ת  וְּתִחּלַ ִסְפִרּיָה,  ּכֹן  ׁשְ ּתִ וְּבתֹוכֹו 
ת  לֹוׁשֶ "ׁשְ ת  ִחּלַ ּתְ יֹום  ַתּמוּז,  ּבְ י"ז  ִלְפנֵי  עֹוד 
ִנּיָה,  ל ֲעלוּיֹות ַהּבְ ן ֶאת ּכָ י ְיַמּמֵ בוּעֹות", ְוָהַרּבִ ָ ַהּשׁ
ת  לֹוׁשֶ ְנק עֹוד ִלְפנֵי ׁשְ ֳעַבר ַלּבַ לוּם ּתָ ׁשְ ת ַהּתַ וְּתִחּלַ

בוּעֹות. ָ ַהּשׁ
וְּלָמֳחָרת  עֹות,  ׁשָ ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ָחְלפוּ  לֹא 

יׁש  י ִהְקּדִ ָמה ִהְתַוֲעדוּת נֹוֶסֶפת, ְוׁשוּב ָהַרּבִ ִהְתַקּיְ
ה.  ֲחִריפוּת ַרּבָ ָבָריו ֶנֶאְמרוּ ּבַ ּדְ ׁשֶ א ּכְ ְזַמן ַרב ַלּנֹוׂשֵ
ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ִהְתַוֲעדוּת  ּבְ ְך  יֹוַמִים ַאַחר-ּכָ
ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֻחְמַרת  ַעל  ַלַהט  ּבְ ר  ְוִדּבֵ י  ָהַרּבִ הֹוִסיף 
ִמי  ל  "ּכָ ְמאֹוד:  ים  ָקׁשִ ּטוִּיים  ּבִ א  ּטֵ ִהְתּבַ י  ָהַרּבִ
ּנָב  ַהּגַ ין  ּבֵ זוֹ,  ה  ְקדֹוׁשָ ְפִרּיָה  ִמּסִ ָפִרים  ַהּסְ יָדֹו  ּבְ ׁשֶ
יֹוְדִעין  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ אֹו  יֹוְדִעין  ּבְ ּנוּ  ִמּמֶ ָנה  ּקָ ׁשֶ ִמי  וֵּבין 
ְויֵׁש  ָעִלים,  ַהּבְ ִלְרׁשוּת  ִמּיִָדית  יָבם  ַלֲהׁשִ ַחּיָב   –
ֵביתֹו  ּבְ ֵאּלוּ  נוִּבים  ּגְ ְסָפִרים  ָהאֹוֵחז  ׁשֶ ָלַדַעת 
יֹוֵתר",  ּבְ ֶנת  ְמֻסּכֶ ֶקת  ְמַתְקּתֶ ָצָצה  "ּפְ אֹוֵחז  ּכְ הוּא 
ְוִלְבנֵי  נֹוָרִאי לֹו  ֶנֶזק  ְוִלְגרֹם  ְלִהְתּפֹוֵצץ  ָהֲעלוָּלה 

יתֹו!". ּבֵ
ּה ּגֹוֶרֶמת לֹו  ּלָ ה ּכֻ ָרׁשָ ַהּפָ י ׁשֶ ר ָהַרּבִ ְך ִסּפֵ ֶהְמׁשֵ ּבַ
ָמָרא,  ב ִלְלמֹד ּגְ ה. "ֲאִני יֹוׁשֵ ַצַער ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש ַרּבָ
ֵאב  ל ּכְ ׁשֶ ה ִלי, ּבְ ָבר ָקׁשֶ ֶזה ְוַהּדָ "ם ְוַכּיֹוֵצא-ּבָ ַרְמּבַ

ב ַהּנֹוָרא"! ּצָ ב ֵמַהּמַ ָהרֹאׁש וְּכֵאב ַהּלֵ
ׁשוּב  י  ָהַרּבִ יׁש  ִהְדּגִ ַהִהְתַוֲעדוּת  ִסּיוּם  ִלְקַראת 
"ד  ְכַפר ַחּבַ ּבִ ְפִרּיָה  ִנּיַת ַהּסִ ּבְ ת  ִחּלַ ּתְ ֶאת ְנִחיצוּת 
בוּעֹות, ְוהוּא ָאַמר:  ָ ת ַהּשׁ לֹוׁשֶ ִניַסת ׁשְ עֹוד ִלְפנֵי ּכְ
ת  לֹוׁשֶ ׁשְ ּבִ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ּיְַתִחילוּ  ׁשֶ ׁש  חֹוׁשֵ "ֲאִני 
יִָמים  ּבְ ַעְצמֹו עֹוֵבד  ֶמְך-ֵמם'  ַה'ּסָ ן  ּכֵ ׁשֶ בוּעֹות,  ָ ַהּשׁ

ֵאּלוּ".
ָהֲאמוּרֹות  ַהִהְתַוֲעדוּיֹות  ע  ַאְרּבַ ּבְ י  ָהַרּבִ ְבֵרי  ּדִ
ּנֶֶאְמרוּ  ׁשֶ ַהֲחמוִּרים  ּטוִּיים  ַלּבִ ָמה  ַהְקּדָ ּכְ ָהיוּ 
ָהַאֲחרֹוָנה  יָחה  )ַהּשִׂ יְנָחס  ּפִ ת  ָרׁשַ ּפָ ִהְתַוֲעדוּת  ּבְ
ָעה  ׁשָ ּבְ ָרִגיל  ּכָ ה  ֵהֵחּלָ ׁשֶ ַהִהְתַוֲעדוּת  ִעְניָן(,  ּבָ
ַעד  עֹות  ׁשָ ַבע  ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ָכה  ִנְמׁשְ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ  1:30
יָחה ָהַאֲחרֹוָנה  ֶעֶרב, וַּבּשִׂ מֹוֶנה ּבָ ָעה ׁשְ ָ ָסמוְּך ַלּשׁ
י אֹודֹות  ר ָהַרּבִ ּבֵ ִמימֹות, ּדִ ָעַתִים ּתְ ׁשְ ָכה ּכִ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֲחִריפוּת ְמיֶֻחֶדת. ֵנָבה ּבַ ַהּגְ
י  ָהַרּבִ יַבת  ְיׁשִ ל  ׁשֶ ִמית  ׁשְ ַהּגַ ַהּצוָּרה  ֲאִפּלוּ 
עֹוד  ּבְ ֵמָהָרִגיל;  ׁשֹוָנה  ָהְיָתה  יָחה  ׂשִ אֹוָתּה  ּבְ
ְלֵעֶבר  ָהיוּ  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָניו  ּפָ ִמיד  ּתָ ׁשֶ
ָניו  ּפָ ֶאת  ִהְפָנה  זֹו  יָחה  ׂשִ ּבְ ֲהֵרי   ,770 ז  ֶמְרּכַ
ה  ַרּבָ ֲאִריכוּת  ּבַ ר  ּבֵ ּדִ ְוהוּא  מֹאלוֹ,  ִלׂשְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ
מַֹע.  ַרק ְמֵתי ְמַעט יְָכלוּ ִלׁשְ וְּבקֹול ָנמוְּך ְמאֹוד ׁשֶ
ִנים  ִנּתָ י  וִּבְלּתִ ְסתוִּמים  ָהיוּ  ֵלִמים  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ
י  ַלּפֵ יָחה ְמֻכוֶֶּנת ּכְ אוַּלי ַהּשִׂ ֲענוּ ׁשֶ ּטָ ַלֲהָבָנה. ָהיוּ ׁשֶ

ל ֶאת  ַבּטֵ ּיְ ל ַמְעָלה ׁשֶ ין ׁשֶ ית-ּדִ ּבֵ
ה. ׁשָ ֵזָרה ַהּקָ ַהּגְ

 ּגְזֵָרה ּבְבֵית 
ִּדין ֶׁשל ַמעְלָה

ֵנָבה  ַלּגְ ִהְתַיֵחס  י  ָהַרּבִ ְכָלל,  ּבִ
אִוויְטׁש,  ְליוּּבַ ַלל  ּכְ ַעל  ֵמיִמית  ׁשְ וְּגֵזָרה  ִעְרעוּר  ּכְ

י: ְוכֹה ָאַמר ָהַרּבִ
ֶנֶגד ֲחִסיֵדי  עֹוְרִרין  ל ַמְעָלה ָקמוּ  ין ׁשֶ ּדִ ֵבית  "ּבְ
ֵבל  ּתֵ ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ וְּפִעילוָּתם  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ
ל ַמְעָלה" ּגַָרר  "ַמְלכוּת ׁשֶ וְּכתֹוָצָאה ֵמָהִעְרעוּר ּבְ
ּנָב  לוּחֹו – ַהּגַ ְכבֹודֹו וְּבַעְצמֹו ֶאת ׁשְ ֶמְך-ֵמם' ּבִ ַה'ּסָ

אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת  ּנוּ  ִמּמֶ ְוָנַטל  ֶלְך  ַהּמֶ ְלֵהיַכל  ֵפל  ָ ַהּשׁ
ל  ׁשֶ ְמֻסּיֶֶמת  ה  ִמּדָ ֶהם  ּבָ ּיֵׁש  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ נוִּזים  ַהּגְ
ִלְפּגַֹע  ָהֲעלוָּלה  ִדי"ת  ַהַחּבַ לוָּכה  ַהּמְ ִעְרעוּר 
מֹר  ִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ  – ָרֵאל  ִיׂשְ וִּבְכַלל  "ד  ַחּבַ ְכָללוּת  ּבִ

יל!". ְוַיּצִ
ַהּנֶֶפׁש  ָעְגַמת  ת  ִמּדַ ֶאת  ים  ִמּלִ ּבְ ְלָתֵאר  ה  ָקׁשֶ

עֹות ְוַהּיִָמים.  ָ אֹוָתן ַהּשׁ י ּבְ נֵי ָהַרּבִ ְרָתה ַעל ּפְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ִהְתַוֲעדוּיֹות  ָחֵמׁש  ּבְ יחֹות  ׂשִ ָחֵמׁש  ַסְך-ַהּכֹל  ּבְ
זֹו  ְזַמן  ת  ֻקּדַ וִּמּנְ ֶזה,  ִעְניָן  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ י  ָהַרּבִ ְסמוּכֹות 
ר  ּבֵ ּדִ לֹא  י  ָהַרּבִ ים  ֲאֻרּכִ ים  ֳחָדׁשִ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָוֵאיָלךְ, 
הוַּקם  ׁשֶ נֹוַדע  ַאְך  ָהִעְניָן,  אֹודֹות  ִצּבוּר  ּבְ עֹוד 
ר ֶאת  ָכל ָהֶאְפׁשָ ּכְ ר  ָרתֹו ְלַאּתֵ ּטְ ּמַ ׁשֶ ה"  ֻעּלָ ּפְ "ַוַעד 
י.  ָהֲאִמּתִ ִלְמקֹוָמם  יָבם  ְוַלֲהׁשִ נוִּבים  ַהּגְ ָפִרים  ַהּסְ
ֵמֵעינֵי  ֶרת  ְוִנְסּתֶ ִאית  ֲחׁשָ ָהְיָתה  ַעד  ַהוַּ ִעילוּת  ּפְ
י  י ַהּכֹל יְָדעוּ ּכִ ִמיִמים, ַאף ּכִ רֹב ִצּבוּר ַאנַ"ׁש ְוַהּתְ

ַטח. ֶ ַחת ִלְפנֵי ַהּשׁ ִעילוּת ּתַ ת ּפְ ִמְתַרֶחׁשֶ
ָהִעְניִָנים,  ַמֲהַלְך  ָכל  ּבְ ְמעָֹרב  ָהיָה  ַעְצמֹו  י  ָהַרּבִ

ה. ְכָתב וְּבַעל-ּפֶ ְתׁשוּבֹות וְּבהֹוָראֹות ּבִ ּבִ
רֹות  ַעׂשְ ה  ּמָ ּכַ ְסָפִרים,  ַלל  ׁשְ וְּביָדֹו  ס  ִנְתּפַ ּנָב  ַהּגַ
ֲעַדִין  ִזים וְּבתֹוָכם ְמאֹות ְסָפִרים ְוִכְתֵבי-יָד, ׁשֶ ַאְרּגָ
ֶפת  ַכּסֶ ּבְ ית  ְזַמּנִ ֻהְפְקדוּ  ְוֵהם  ִלְמּכֹר  יק  ִהְסּפִ לֹא 
ט  ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ּיוּן ּבְ יִנים ַלּדִ ית, ְוַהּכֹל ַמְמּתִ ַטְרּתִ ִמׁשְ
רֹאׁש  יֹום  ּבְ ָרִטית,  ּפְ ּגָָחה  ַהׁשְ ּבְ ע  ִנְקּבַ ְך  ּכָ ּיֵָחל,  ׁשֶ

ְסֵלו. ָנה ַלֲחִסידוּת – י"ט ּכִ ָ ַהּשׁ
ֶאת  ִלְקלֹט  ַמְתִחיִלים  ִמיִמים  ְוַהּתְ ַאנַ"ׁש  ִצּבוּר 

ִעְניָן: ּבָ ֲעזוַּע ׁשֶ ַּ ָעְצַמת ַהז
"ֶצֱאָצא"  הוּא  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ין  ִמּבֵ ִרי  ָהִעּקָ ּנָב  ַהּגַ
ר  ֲאׁשֶ אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ְלֵבית  ָחה  ּפָ ִמׁשְ וְּקרֹוב 
ָפִרים  ַהּסְ ִמְקַצת  לֹו  יַע  ַמּגִ ָהֱאִויִלית  ְלַטֲעָנתֹו 
ׁשוּט  ַהּפָ ַלִהּגָיֹון  ִנּגוּד  ּבְ זֹאת  "יֹוֵרׁש",  ין  ִמּדִ
ְואֹוָצר  ְרכוּׁש  ִהּנָּה  ְפִרּיָה  ַהּסִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  וְּלַדַעת 
אֹוָצר  ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ וְּכַלל  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ
ַאְדמֹוֵר"י  ֵאין  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  נֹוָסף  ]זֹאת  י  ְוִאיׁשִ ָרִטי  ּפְ
ֵהם  ָרִטּיֹות,  ּפְ ּיֹות  ִאיׁשִ מוּיֹות  ּדְ אִוויְטׁש  ְליוּּבַ

ְך[. ֶהְמׁשֵ ר ּבַ ּיְֻזּכַ ִפי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ּיִָכים ִלְכַלל ִיׂשְ ׁשַ
ים ְטָעִמים",  ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ֶרץ ּבְ ֶ יִרים ֶאת ַהּשׁ "ַמּתִ
הוּ  ַמֲעׂשֵ ֶאת  וְּלַטֵהר  יק  ְלַהְצּדִ ה  ִנּסָ ּנָב  ַהּגַ ְוַאף 
א  ֶאּלָ ִהְמִעיטוּ  ּלֹא  ׁשֶ ְטָענֹות,  ַלל  ׁשְ ּבִ ַהּנֹוָרא 

הַָרּבִי נָסַע לָאֹהֶל 
ִמֵּדי יֹום ּבְיֹומֹו וְיֵׁש 
אֹוְמִרים ֶׁשהּוא צָם 
ּבְאֹותָם הַּיִָמים, 
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ַער  ְוַהּצַ ַהּנֶֶפׁש  ָעְגַמת  ֶאת  ירוּ  ִהְגּבִ
י: ל ָהַרּבִ ׁשֶ

ֲאַות  ם ּתַ ֵנָבה ָהְיָתה ְלׁשֵ ַאף ִאם ַהּגְ
וּם ִסיָמן ְואֹות לֹא  ּה ִמּשׁ ָממֹון ָהיָה ּבָ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ַמִים; ַעל ַאַחת ּכַ ָ ִחּיוִּבי ִמּשׁ
ם  ּגַ ְביָכֹול  ּכִ הוּא  ָבר  ַלּדָ ִניַע  ַהּמֵ ׁשֶ
ֲהֵרי  ְוכוּ',  ה  ָ ְיֻרּשׁ ַטֲעַנת  ִאיֵדאֹולֹוִגי, 
ה  ְלַמֲעׂשֵ ִפים  ּתָ ׁשֻ ְויָדֹו  יסֹו  ּכִ ַרק  לֹא 
ע  ׁשַ ף ַלּפֶ ּתָ א ּגַם רֹאׁשֹו ׁשֻ ֵנָבה ֶאּלָ ַהּגְ
לֹא  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ְואֹות  ִסיָמן  ְוֶזה   –

ַמִים. ָ ִחּיוִּבי ִמּשׁ
"ְתׁשוַּבת  י, ּכִ ְך אֹוֵמר ָהַרּבִ וּם ּכָ ִמּשׁ
ַלל  ַמִים ַעל ּכְ ָ ּשׁ ָקל" ָלִעְרעוּר ּבַ ׁשְ ַהּמִ

נוָּעה  ַהּתְ ֶאת  ֵּק  וְּלַחז יר  ְלַהְגּבִ יֵׁש  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ
ֵזָרה  ַהּגְ ל  ּטֵ ְתּבַ ּתִ ְוָכְך  עֹז  וְּביֶֶתר  ֵאת  ׂשְ יֶֶתר  ּבְ

בוּ ְסָפִרים ִלְגבוָּלם". ה, "ְוׁשָ ְלַמְעָלה וְּלַמּטָ

הֶַּמלֶךְ ֵאינֹו ֵמעִיד
ים,  ִמּיִ ִדּיוִּנים ִמְקּדָ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ִתיַחת ַהּמִ ֶטֶרם ּפְ עֹוד ּבְ
ַהּדֹור  יא  ְנׂשִ ּבִ ִלְפּגַֹע  ּנָב  ַהּגַ ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ עֹוְרֵכי  ִנּסוּ 
ט,  ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ִריָרתֹו ְלָהִעיד וְּלֵהָחֵקר ּבְ ַעל-ְיֵדי ּגְ
אוָּלם,  ּמוָּבן.  ּכַ ְלכוּת  ַהּמַ בֹוד  ִמּכְ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ
הוּא  ר ׁשֶ ּבֵ ֹוֵפט ַהּנְָכִרי, ִאיׁש ַקר ֶמֶזג, ַאְך ִמְסּתַ ַהּשׁ
יָקוּם  ִנְמָרצֹות: "לֹא  ַסק  ּפָ ֱאֶמת,  ּבֶ יל  ּכִ וַּמׂשְ ָנבֹון 
ַיְטִריַח  לֹא  אִוויְטׁש  יוּּבַ ִמּלְ י  ָהַרּבִ ִיְהיֶה",  ְולֹא 
זֹאת  ּכָ ם  ַמְעּתֶ ַהׁשְ ין...  ַהּדִ ְלֵבית  ָלבֹוא  ַעְצמֹו 
ֶאת  ֵמִבין  ִרית  ן-ּבְ ּבֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלוּ  ֵמיֶכם,  ִמּיְ

י. ל ָהַרּבִ בֹוד ַמְלכוּתֹו ׁשֶ ּכְ
"ַעל  ָהיָה  קֹום  ַהּמָ  ,770 - ּבִ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ַדע  ִהוָּ ִעם 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלךְ,  ַהּמֶ ֲחַצר  ּבַ ְוָצֳהָלה  ְמָחה  ׂשִ ים",  ּלִ ְלּגַ ּגַ
"ִאם  ה  ִגּלָ ַהּמְ ַמֲאַמר  ֶאת  ְלַעְצָמם  ִנים  ּנְ ְמׁשַ ַהּכֹל 
ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַכי,  ָמְרּדֳ הוִּדים  ַהּיְ ֶַּרע  ִמז
ְקָוה  ל ּתִ ָטן ְמַסּמֵ חֹון ַהּקָ ּצָ ּפֹול", ַהּנִ ְלָפָניו – ָנפֹול ּתִ
ם.  ֵ י ַהּשׁ ַחְסּדֵ חֹון ּגָדֹול ֶהָעִתיד ָלבֹוא ּבְ ִאית ְלִנּצָ ַוּדָ

ֻאָחר: ים ֶאת ַהּמְ ל ַנְקּדִ ַאְך ּבַ
ָפִרים  ַהּסְ ט  ּפַ ִמׁשְ ְך  ִנְמׁשַ יִָמים  ְלחֶֹדׁש  ָקרֹוב 
יִָמים  ֵאּלוּ  ָהיוּ  ְברוְּקִלין,  ּבִ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ּסוּ  ּכֻ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֲאִפּלוּ  ְמאֹוד,  ַוֲאֵפִלים  קֹוְדִרים 

ֲחרוּת  ׁשַ ַהּיִָמים,  אֹוָתם  ל  ּכָ ֵבִדים  ּכְ ֲעָנִנים  ּבַ
ָכל ְניוּ-יֹוְרק. ְרָתה ּבְ ְוַקְדרוּת ׁשָ

יֹומֹו ְויֵׁש אֹוְמִרים  י יֹום ּבְ י ָנַסע ָלאֶֹהל ִמּדֵ ָהַרּבִ
ִמיִמים  ְוַהּתְ ְוַאנַ"ׁש  ַהּיִָמים,  אֹוָתם  ּבְ ָצם  הוּא  ׁשֶ
ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  יֹום  י  ִמּדֵ ָאְמרוּ  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ
ה ְלַהְצָלַחת  ִחּנָה וְּתִפּלָ ְצָדָקה, ּתְ ּבִ ים ִהְרּבוּ  ִהּלִ ּתְ
ְלכוּת,  ַהּמַ ְוֶכֶתר  ָפִרים  ַהּסְ ַבת  ְוַלֲהׁשָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
י  ְוָראׁשֵ ְוִזְקנֵי  ֶלְך  ַהּמֶ ֲחַצר  ּבַ ׁשֶ ִמיִמים  ַהּתְ ְוִאּלוּ 
ט ִלְהיֹות  ּפָ ׁשְ י יֹום ְלאוַּלם ַהּמִ ַהֲחִסיִדים ָנְסעוּ ִמּדֵ
ף  ּכַ ַעל  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ֻמּנַַחת  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ נֹוְכִחים 

ַהּמֹאְזַנִים. 

ּבְהֵיכַל ּבֵית הִַּמְׁשּפָט 
ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ּנוּ:  ׁשֻ יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ ּמוּד  ַהּלִ ִסְדֵרי 
ְלֵהיַכל  ָהֳעַבר  ּמוִּדים,  ַהּלִ אוַּלם  ַּאל",  ַה"ז
ים.  ִהּלִ ּמוּד ֻהְחְלפוּ ְלִסְפֵרי ּתְ ט, ְוִסְפֵרי ַהּלִ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ַהּגָאֹון  יָבה  ׁשִ ַהּיְ רֹאׁש  ב  יָׁשַ ְלִמיִדים  ַהּתַ רֹאׁש  ּבְ
ל ָהֵעת  ב ּכָ ר יָׁשַ ַכי ֶמְנְטִליק, ֲאׁשֶ י ָמְרּדְ ַהּגָדֹול ַרּבִ
ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ה  ַעּתָ ֻמּנָח  ּגֹוָרלֹו  ִאּלוּ  ּכְ ָוַפַחד  ֵאיָמה  ּבְ
ָחׁשוּ  ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ְלֶהֶפךְ,  אֹו  ים  ְלַחּיִ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ

ִמיִמים. ֲחׁשוֵּבי ַאנַ"ׁש ְוַהּתְ
י  ְלּתִ ּבִ ָהיָה  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֵמי  ּבִ ְוַהּדֶֹפק  ם  ַהּדָ ַלַחץ 
ָמִעי ְלָאן נֹוָטה רוַּח  רוּר ְוַחד ַמׁשְ ָסִדיר, לֹא ָהיָה ּבָ
ל  ׁשֶ ּטוִּיים  ּבִ ָהיוּ  ֹוֵפט.  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְוַדְעּתֹו  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ַאְך  ֶאֶבן,  ית  ּבֵ ָאְמָנם  הוּא   770" מֹו:  ּכְ ֹוֵפט,  ַהּשׁ

ֵמִאיר  קוּף  ׁשָ ְזכוִּכית  ִבְנַין  ּכְ הוּא 
אֹוד  ּמְ ָבִרים ׁשֶ וַּמְקִרין ַהחוָּצה" – ּדְ
ם  ּגַ ָהיוּ  ַאְך  נוּ.  ּלָ ּכֻ ֶאת  חוּ  ּמְ ׂשִ
ׁשֹות  ֲחׁשָ ֶהֱעלוּ  ׁשֶ ֲאֵחרֹות  גוּבֹות  ּתְ
מוּעֹות  ְ ַהּשׁ וִּבְכָלל,  וְּפָחִדים. 
ָלל  ֶדֶרְך ּכְ ֹוֵפט נֹוֶטה ּבְ ַהּשׁ ָאְמרוּ ׁשֶ
צוָּרה  א ִלְפסֹק ּבְ גֹון ּדָ ִטים ּכְ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ַחת ְלטֹוָבֵתנוּ. ּמַ לֹא ֲהִכי ְמׂשַ
ַגת  ט ָהְיָתה ַהּצָ ּפָ ׁשְ ּמִ ים ּבַ ׁשִ ַרּגְ יִאים ַהּמְ ַאַחד ַהּשִׂ
ְדָקִנית  ִנית ַהּצִ ל ָהַרּבָ ֶטת ִויֵדאֹו ִעם ֵעדוָּתּה ׁשֶ ַקּלֶ
ָעה  ּפָ ַהׁשְ ָהְיָתה  ֵעדוָּתּה  ּלְ ׁשֶ ָקא,  מוּׁשְ ַחּיָה  ָמַרת 
ין, וִּבְדָבֶריָה ָאְמָרה: "ָאִבי,  ַסק ַהּדִ ַמְכַרַעת ַעל ּפְ
ּיִָכים  ְפִרּיָה – ׁשַ ַאְדמֹו"ר ָהַרּיַי"צ, וְּרכוּׁשֹו ְוָכל ַהּסִ
ּיִָמים  יר ֶאת ֵעדוָּתּה ּבַ י ִהְזּכִ ְלָכל ַהֲחִסיִדים" ]ָהַרּבִ

חֶֹרף תשמ"ח[. קוָּתּה ּבְ ּלְ ַאַחר ִהְסּתַ ׁשֶ

חֲנֻּכָה וְזֹאת חֲנֻּכָה 
ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ל  ׁשֶ ָהאֹור  יֵמי  ּבִ ּיֵם  ִהְסּתַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ה  ְוִגּלָ י  ָהַרּבִ ב  ׁשָ ה  ֲחֻנּכָ סֹוף  ל  ׁשֶ וַּבִהְתַוֲעדוּיֹות 
אֹוָתם  ּנֱֶעַרְך ּבְ מוּי ִמן ָהַעִין ׁשֶ ּיוּן ַהּסָ ִביִבים ֵמַהּדִ ׁשְ
ַקְטֵרג  ַהּמְ ָטן  ַהּשָׂ ַמְעָלה:  ל  ׁשֶ ין  ֵבית-ּדִ ּבְ ַהּיִָמים 
ל  נוִּזים ׁשֶ "ד ָהאֹוָצרֹות ַהּגְ יַע ְלַחּבַ ּלֹא ַמּגִ טֹוֵען ׁשֶ
יק".  ִעיִלים ַמְסּפִ "ד ֵאיָנם ּפְ "ַחּבַ נֵי ׁשֶ ְפִרּיָה ִמּפְ ַהּסִ
ְלָחם  נוּ, ַהּנִ ּלָ י ָהָאהוּב ׁשֶ ַאְריֵה, ָהַרּבִ ב ּכְ וּמוּלֹו ִנּצָ
ֲהָפַצת אֹור  ֲחִסיִדים ְלַהְרּבֹות ּבַ ָכל עֹז וַּמְפִציר ּבַ ּבְ

ֵבל,  ָכל ַקְצֵוי ּתֵ ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר ּבְ ה ּבְ ל ֵנרֹות ֲחֻנּכָ ׁשֶ
ה. ׁשֶ ְטרוּג ַהּקָ ל ֶאת ַהּקִ ֵדי ְלַבּטֵ ּכְ

מֹות ַעל  יג הֹוָכחֹות ְמֻצּלָ ם ְלַהּצִ ּלָ ים ּכֻ ה ִנְדָרׁשִ ַעּתָ
ר ַעל  י, ַוֲאׁשֶ ְך אֹוֵמר ָהַרּבִ אִוויְטׁש, ּכָ ִעילוּת ְליוּּבַ ּפְ
"ד  "ַחּבַ ֶלט  ׁשֶ ִעם  ּיֹות  ַהֲחֻנּכִ ל  ּכָ ם ֶאת  ְלַצּלֵ יֵׁש  ן  ּכֵ
ַהּכֹל  יס  ְדּפִ ּתַ ְקָה"ת  ְוהֹוָצַאת  אִוויְטׁש",  ְליוּּבַ
ְיַהוֶּה  ְוהוּא  אֹור",  "ְיִהי  ֵרא  ּקָ ּיִ ׁשֶ ְמפָֹאר  ַאְלּבֹום  ּבְ

ר. י מוּל ַטֲענֹות ָהאֹויֵב ַהּמַ ַתב ֲהָגָנה" ֲאִמּתִ "ּכְ
ָחְלפוּ  ס,  ֻהְדּפַ ָהַאְלּבֹום  ְוָעַבר,  ָחַלף  ה  ֲחֻנּכָ
עֹוֶנה",  ְוֵאין  קֹול  ְו"ֵאין  ים  ֲאֻרּכִ ים  ָוֳחָדׁשִ יִָמים 
ָחְלָפה  ין.  ַהּדִ ִלְפַסק  ֲחָרָדה  ּבַ ין  ַמְמּתִ ּלֹו  ּכֻ ּבוּר  ַהּצִ
ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ ֶרת  ֻמְגּבֶ ִעילוּת  ּפְ ׁשוּב   – ִמיָמה  ּתְ ָנה  ׁשָ

יִנים. ַקד", ַוֲעַדִין ַמְמּתִ ּתָ ְדֶאׁשְ "ַמְפִטיִרין ּכִ
י  ִליׁשִ ה, יֹום ׁשְ ַאַחר ֲחֻנּכָ ּלְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיִהי ּבַ
ְלִמיֵדי  ּתַ ְוָאנוּ  ָקפוּא,  י  ָחְרּפִ יֹום  ֵטֵבת,  ּבְ ה' 
ַהֲחִסידוּת  עוּר  ְלׁשִ נוּ  ַדְרּכֵ ּכְ יִמים  ּכִ ַמׁשְ ִמיִמים  ַהּתְ
וַּפת  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ַהן,  ּכַ יֹוֵאל  ָהַרב  ל  ׁשֶ
ְנֶחְמיָה  ָהַרב  י  ּלִ ׁשֶ ְוַהַחְברוָּתא  ִהְנִני  ֲחִרית  ׁשַ ל  ׁשֶ
ְכַפר  י ּבִ ִליַח ָהַרּבִ ַרב וּׁשְ ּיֹום ּכְ ַכֵהן ּכַ ֶמְרִליְנג )ַהּמְ ׁשְ
יַמת  ּבִ ַעל  בוַּע  ַהּקָ ְמקֹוֵמנוּ  ּבִ ִבים  ְ ִמְתַיּשׁ יֹוָנה( 
ְגָמָרא,  ּבִ ַהּיֹוִמי  ּמוּד  ַהּלִ ת  ִלְתִחּלַ ַהִהְתַוֲעדוּת 
ית  ּבֵ ֵתי  ִמּיְַרּכְ ַמַעת  ִנׁשְ וְּזָעָקה   11:07 ָעה  ָ ַהּשׁ

ֵּק וַּמְכִריז:  ְדָרׁש, קֹול ּגָדֹול הֹוֵלְך וִּמְתַחז ַהּמִ

ִּד י ַד ן   נָ צַ ח ! ! !
ׂשֹוָרה וִּמּיָד  ל ֶאת ַהּבְ ִנּיֹות ְספוּרֹות ְלַעּכֵ לֹוֵקַח ׁשְ
ַאְצנוּ  ְחנוּ".  ִנּצַ "ֲאַנְחנוּ   – ְוצֹוֵעק  ְנֶחְמיָה  קֹוֵפץ 
ֵבץ  יקוּ ְלִהּקָ ם ִהְסּפִ ִית, ְלׁשָ ַרְצנוּ ִמּיִָדית ַלֲחַצר ַהּבַ
ְמָחה  ְוַהּשִׂ ׁשוּת  ְוַהִהְתַרּגְ ִמיִמים  ָבר ֲאָחִדים ֵמַהּתְ ּכְ

אֶֹפן ַחד וָּברוּר: ָמע ּבְ יָרה ְלִמׁשְ ַאּדִ
 – ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ יָׁשוּבוּ  ָפִרים  ַהּסְ  – ָנַצח  יַדן  ּדִ

י!!! ָלַרּבִ
ְרָצה  ּפָ ְלֵתאוּר  ֶנת  ִנּתֶ י  ְלּתִ ּבִ ֲעצוָּמה  ְמָחה  ׂשִ
ּלוֹ.  עֹוָלם ּכֻ ל ׁשֹוֲחֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידוּת ּבָ ֶקֶרב ּכָ ּבְ
ָאצוּר  ָהיָה  ׁשֶ ַתח  ַהּמֶ ה,  ָהֲאיֻּמָ ְוַהֲחָרָדה  ַחץ  ַהּלַ

הְַּׁשמּועֹות ָאְמרּו 
ֶׁשהַּׁשֹופֵט נֹוֶטה ּבְֶדֶרךְ 
ּכְלָל ּבְִמְׁשּפִָטים ּכְגֹון 
ָּדא לִפְסֹק ּבְצּוָרה 
לֹא הֲכִי ְמַׂשַּמחַת 
לְטֹובָתֵנּו.
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ים  ֳחָדׁשִ ִרים  ְלֶעׂשְ ָקרֹוב  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ִלּבֹות  ּבְ
ַבת ַאַחת. ְחֵרר ּבְ ּתַ ִהׁשְ

ֵמַעְצָמּה  ּפֹוֶרֶצת  ׁשוּת  ִהְתַרּגְ ֵמרֹב  רֹוֲעִדים 
יָרה  ׁשִ ָמה,  ׁשָ ְוַהּנְ ב  ַהּלֵ יַרת  ׁשִ ְמָחה,  ַהּשִׂ ַלֶהֶבת 
ְרצוִּפים,  יִָמים  ְבָעה  ׁשִ ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּנֶֶפׁש  ֵמעֶֹמק 
ף"(,  ַהֶהּקֵ )"ְיֵמי  ה"  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ְיֵמי  ְבַעת  "ׁשִ ְמלֹוא 
ּיֹום  ּבַ ָנה".  ׁשֵ ַטַעם  ָטַעְמנוּ  "לֹא  ַהְפָסָקה,  ְללֹא 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ל  ַהּלֵ ּבְ ְוָרְקדוּ  רוּ  ׁשָ ְיָלה  וַּבּלַ
ֶתר  ַבת ּכֶ ךְ, ַוֲהׁשָ ֵרךְ, ַעל ִנְצחֹון ָהאֹור ַעל ַהחֹׁשֶ ִיְתּבָ
ֶזֶרם ַמִים ֵאיְמָתִני ַהּפֹוֵרץ  ְלכוּת ְלִתְפַאְרּתוֹ.. ּכְ ַהּמַ
ק ִלְרִסיִסים ְוהוּא ׁשֹוֵצף  ִהְתַרּסֵ ַבת ַאַחת ֶסֶכר ׁשֶ ּבְ

ָבבֹות. ל ַהּלְ ְמָחה ֶאת ּכָ א ׂשִ ָעְצָמה וְּבעֹז וְּמַמּלֵ ּבְ
ֲחַצר  ָרף( ָזְרמוּ ּבַ ל וֹוְדָקה ְוַיי"ׁש )יֵין ׂשָ ְנָהרֹות ׁשֶ
יָכְלּתֹו  ּבִ ּלוֹ, ְוָכל ִמי ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ אִוויְטׁש ּבְ ְליוּּבַ
ֶאל  ְמֵהָרה  ּבִ יַע  ְלַהּגִ ִרית  ֶאְפׁשָ ֶרְך  ּדֶ ָכל  ּבְ ז  ֶנְחּפַ

נוּ. ית ַרּבֵ ּבֵ
ִנְכְנסוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ י  ַרּבִ ית  ּבֵ ְמקְֹרֵבי 
ב  י, הוּא יָׁשַ ׂשֹוָרה ָלַרּבִ ר ֶאת ַהּבְ יִרים ְלַסּפֵ ְזּכִ ַהּמַ

ְלמוּדוֹ. קֹד ַעל ּתַ יְך ִלׁשְ כֶֹבד רֹאׁש ְוִהְמׁשִ ּבְ
ִעיר  ָהיָה ּבָ י ְמאֹוד, ׁשֶ ַלְמרֹות ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהָחְרּפִ
ִאי  ַמֲעלֹות,  ִמינוּס 5  ַהּיִָמים –  אֹוָתם  ּבְ ְניוּ-יֹוְרק 
ל  ׁשֶ ֵאׁש  ְוִהְתַלֲהבוּת,  ַהחֹם  ֶאת  ְלָתֵאר  ר  ֶאְפׁשָ
ֵבית  אֹוָתם ַהּיִָמים ּבְ ְרָתה ּבְ ָ ּשׁ ל ִמְצָוה, ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ
ַמֲאַמר  ֶאת  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל  ִהְמִליצוּ  ׁשֶ ָהיוּ  נוּ.  ַרּבֵ
ְמָחה  זֹו לֹא ָרָאה ׂשִ ְמָחה ּכָ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ֲחַז"ל "ִמי ׁשֶ
ְפָסִלים  ְמַעט ַלֲחלוִּטין ֵמַהּסַ ן ּכִ ֵמעֹוָלם", 770 ֻרּקַ
ֲחִסיִדים  עֹות  ׁשָ רֹות  ֶעׂשְ ְך  וְּבֶמׁשֶ ְלָחנֹות  ֻ ְוַהּשׁ
ִהְתַלֲהבוּת  ּבְ רוּ  ְוׁשָ ָרְקדוּ  זוּ,  ְּ ז ּפִ ה  ַמֲעׂשֶ י  ְוַאְנׁשֵ

ֵאין ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנָה.  ֲחִסיִדית ׁשֶ

ִׂשיחַת הַָרּבִי
עֹות  ע ׁשָ י ה' ֵטֵבת – ָחְלפוּ ַאְרּבַ ִליׁשִ ַנְחזֹר ְליֹום ׁשְ
ׂשֹוָרה ְוִהּנֵה  ְרסוּם ַהּבְ ְמָחה ְלַאַחר ּפִ יָרה ְוׂשִ ל ׁשִ ׁשֶ
ל  ּלֵ י יַָרד ְלִהְתּפַ ְנָחה. ָהַרּבִ ת ַהּמִ ִפּלַ יָעה ֵעת ּתְ ִהּגִ
ִפּלֹות  ַהּתְ ָלל  ֶדֶרְך-ּכְ ּבְ ׁשֶ ּיִָמים  ]ּבַ ַהּגָדֹול"  ַּאל  "ז ּבַ
יָהה  ִהְגּבִ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ַמְעָלה[  ּלְ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ַּאל  ז ּבַ ָהיוּ 

ָחִקים. ְוִהְרִקיָעה ׁשְ
 – נֹוֶסֶפת  ֲעצוָּמה  ָעה  ַהְפּתָ ָנה,  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה 

ְלֶרֶגל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  קֶֹדׁש  יַחת  ׂשִ אֹוֵמר  י  ָהַרּבִ
דֹוׁש! ֲעָמד ַהּקָ ַהּמַ

ְמָחה.  ַהּשִׂ יָכה  ִהְמׁשִ ַהּקֶֹדׁש  יַחת  ׂשִ ַאַחר 
וָּמחֹול.  תֹף  ּבְ ַהְללוּהוּ  ְוִכּנֹור.  ֵנֶבל  ּבְ "ַהְללוּהוּ 
ים הוְּבאוּ  ַרּבִ ֶזֶמר  ֵלי  ּכְ  – ְוֻעּגָב"  ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללוּהוּ 

ְמָחה. ׂשִ הֹוִסיפוּ ּבְ ִל- 770 ׁשֶ
ָלאֶֹהל  י  ָהַרּבִ ָנַסע  ְרִביִעי,  יֹום  ּבְ ְלָמֳחָרת, 
ַּאל  ז ּבַ ִמְנָחה-ַמֲעִריב  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֵמָהאֶֹהל  וְּבׁשוּבֹו 
יַחת קֶֹדׁש,  ְך ָאַמר ׁשוּב ׂשִ ָטן ְלַמְעָלה ְוַאַחר ּכָ ַהּקָ
ִהיא  ְמיֶֻחֶדת  ָרצֹון  "ֵעת  ָאר:  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֶנֱאַמר,  וָּבּה 
ְדיֹון- ּפִ ִלְכּתֹב  ְיכֹוִלים  ְוַאַחת  ֶאָחד  ְוָכל  ו,  ַעְכׁשָ

ץ, ְוַהּכֹל יֵָעֶנה ִויֻקּיַם  ּיְֶחּפַ ָכל ׁשֶ ׁשֹות ּכְ ּקָ ֶנֶפׁש ִעם ּבַ
י  ָלַרּבִ ְלָהִביא  ר  ֶאְפׁשָ ְדיֹון  ַהּפִ ֶאת  ם.  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ִסיָעה  ֳהַרִים ִלְפנֵי ַהּנְ ּצָ ַעְצמֹו ִל- 770 ַעד ָמֳחָרת ּבַ
ַהּכֹל  יָון ׁשֶ יִקים, ּכֵ יַח ַעל ִקְבֵרי ַצּדִ ָלאֶֹהל, אֹו ְלַהּנִ

ַחּיֵי". ר ְלִאיָלָנא ּדְ ְמֻחּבָ
ים  ּקִ ׂשַ ָרה  ֲעׂשָ ּכַ ָנַסע ָלאֶֹהל ִעם  י  ָהַרּבִ ְלָמֳחָרת 
ָרֵאל  נֵי ִיׂשְ ל ֲאֵחינוּ ּבְ ׁשֹות ׁשֶ ְדיֹונֹות וַּבּקָ ל ּפִ )!( ׁשֶ
ֵבית  ּבְ ָמה  ִהְתַקּיְ וָּבֶעֶרב,  ֵבל.  ּתֵ ַקְצֵוי  ל  ִמּכָ
הֹוָדָאה"  וּ"ְסעוַּדת  ֲחִסיִדים  ִהְתַוֲעדוּת  ְדָרׁש  ַהּמִ
"ד, ְונֹוֲאֵמי  ת ֲחִסיֵדי ַחּבַ ל ַהְנָהַלת ֲאֻגּדַ ִמית ׁשֶ ִרׁשְ
חֹון –  ּצָ ַלּנִ הֹוִבילוּ  ין ׁשֶ נֵי עֹוְרֵכי ַהּדִ בֹוד ָהיוּ ׁשְ ַהּכָ
ֲהַלְך  ּמַ ַמר ָנָתן ְלִוין וַּמר ׁשוְּסַטק. יֵׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  יר  יָׁשִ ּדוּר  ׁשִ ּבְ ָהֳעַבר  ַהִהְתַוֲעדוּת 
ְדָקִנית  ַהּצִ ִנית  ְוָהַרּבָ ֶרִזיֶדְנט,  ּפְ ְרחֹוב  ּבִ ׁשֶ י  ָהַרּבִ

ָקא ֶהֱאִזיָנה ָלֶהם. ָמַרת ַחּיָה מוּׁשְ

ִמבְחָנִים לֲַאנִָׁשים, נִָׁשים וְַטף
ָהֵעת  יָעה  ְוִהּגִ ַהּיִָמים  ְבַעת  ׁשִ ָעְברוּ  ָחְלפוּ 
ר – ְלִלּמוּד ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך  ָעה ַלְחזֹר ֶאל ָהִעּקָ ָ ְוַהּשׁ
הוּא  י  ָהֲאִמּתִ חֹון  ּצָ ַהּנִ ׁשֶ יר  ִהְסּבִ י  ָהַרּבִ ָפִרים:  ַהּסְ
יר  ְלַהְגּבִ יֵׁש  ן  ּכֵ ְוַעל  ַעְצָמם,  ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי  ל  ׁשֶ
ַהְתָמָדה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְלִלּמוּד  ַחּיִָלים  וְּלהֹוִסיף 
ְמָחה  ַלּשִׂ ָהְיָתה  ׁשֶ מֹו  ּכְ וִּבְמִסירוּת  ִקיָדה  וּׁשְ

ְבַעת ַהּיִָמים. ׁשִ ּבְ
ָבט,  ׁשְ י'  ְליֹום  ֲהָכָנה  ִמְבַצע  ַעל  ִהְכִריז  י  ָהַרּבִ
ַהּגָדֹול  ַהּיֹום  ַעד  ׁשֶ ַהּיִָמים  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ְך  וְּבֶמׁשֶ
ִלּמוּד  ַעל  ִמְבָחִנים  יִָמים  ָרה  ֲעׂשָ ל  ּכָ יֵָעְרכוּ, 

ים ְוַטף,  ים ָנׁשִ ל ֶאָחד ְוַאַחת, ֲאָנׁשִ ל ּכָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ יֳָעַבר  ְבָחִנים  ַהּמִ ּתֹוְצאֹות  ַעל  ְוִדוּוַּח 

י. ָהַרּבִ
יְך  ַמְמׁשִ  770 ֵּק,  וִּמְתַחז הֹוֵלְך  ַהּתֹוָרה  קֹול 
א  ָמָמה, ֶאּלָ עֹות ַהּיְ ל ׁשְ ה ְלֶפה ּכָ ִלְהיֹות ָמֵלא ִמּפֶ
ָמרֹות,  ְמָחה ְוַהּיַי"ׁש ֶהְחִליפוּ ַהּגְ ֶאת ִרּקוֵּדי ַהּשִׂ ׁשֶ

ַאר ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש. ִסְפֵרי ַהֲחִסידוּת וּׁשְ
ַוֲאִמיַרת  ְמָחה  ַהּשִׂ ֵמִרּקוֵּדי  ַהַחד  ֲעָבר  ַהּמַ
ַעת,  ַהּדַ וּב  ְוִיּשׁ ַעְמקוּת  ּבְ ּתֹוָרה  ְלִלּמוּד  ים"  "ְלַחּיִ
רוּת ַהֲחִסיִדים  ְ ֵבקוּת ְוִהְתַקּשׁ מֹוִכיִחים ׁשוּב ֶאת ּדְ
ְלִמּלוּי  עוּר  ׁשִ ִלי  ּבְ ַעד  ְוַאֲהָבה  ְמִסירוּת  י,  ַרּבִ ּבָ

ֵלמוּת. הֹוָראֹוָתיו ְללֹא ִסיג וִּבׁשְ

"הַַּמעֲֶׂשה הּוא הָעִָּקר"
לֹוׁש  ׁשָ י  ָהַרּבִ ד  ִלּמֵ אֹות  ַהּבָ ִנים  ָ וַּבּשׁ ּיִָמים  ּבַ

ָפִרים: ת ַהּסְ ָרׁשַ ה ִמּפָ הֹוָראֹות ְלַמֲעׂשֶ
"ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ "ִסְפִרּיַת  ֶאת  ֵּק  ְלַחז  )1
יָדֹו  ּבְ ּיֵׁש  ׁשֶ וִּמי  ְסָפִרים  ר  ְמַחּבֵ ל  ּכָ ָהעֹוָלִמית", 
זוֹ.  ְלִסְפִרּיָה  ְלָחם  ְלׁשָ ׁש  ּקֵ ִמְתּבַ ְנִדיִרים  ְסָפִרים 
ִסְפֵרי  ִסְפִרּיַת  ֵביתֹו  ּבְ יִָקים  ְוַאַחת  ֶאָחד  ל  ּכָ  )2
ְוִכְתֵבי  ְסָפִרים  ּה  ּבָ וְּלַהְרּבֹות  וְּלהֹוִסיף  קֶֹדׁש, 
ִית  "ּבַ יתֹו  ּבֵ ְהיֶה  ּיִ ׁשֶ וַּבֲחִסידוּת,  ִנְגֶלה  ּבְ קֶֹדׁש 
ַהּתֹוָרה  ִלּמוּד  ּבְ ְלהֹוִסיף   )3 קֶֹדׁש".  ִסְפֵרי  ָמֵלא 

ַכּמוּת וְּבֵאיכוּת. ְוַהֲחִסידוּת ּבְ
ֶהֱעִסיָקה ֶאת  ה ׁשֶ ַלם ְמאָֹרע וָּפָרׁשָ ם ְולֹא ִנׁשְ ּתָ

יִָמים  ָנַתִים  ְ ִמּשׁ ְלַמְעָלה  אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ית  ּבֵ ל  ּכָ
ֵאּלוּ  ּכָ ֶהם  ּבָ ים,  ֲאֻרּכִ יִָמים  עֹוד  כוּ  ִנְמׁשְ וְּסִפיֶחיָה 

ֶּה. ּיְמוּ ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהז ּדֹוַמִני לֹא ִהְסּתַ ׁשֶ
ת  ֲאֻגּדַ ְלִסְפִרּיַת  בוּ  הוּׁשְ ָפִרים  ַהּסְ ה,  ְלַמֲעׂשֶ
ְלֵהי  ׁשִ ּבְ ָנה ְלַאַחר ה' ֵטֵבת,  ׁשָ ּכְ "ד ַרק  ֲחִסיֵדי ַחּבַ
ֵבית  ּבְ ָהִעְרעוּר  ּתֹם  ִעם  תשמ"ח,  ָון  ֶחׁשְ חֶֹדׁש 

ַמְנֶהְטן. ּבְ בֹוּהַ ׁשֶ ט ַהּגָ ּפָ ִמׁשְ
ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ חֹון  ּצָ ַהּנִ ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ׁשֶ קֶֹדם  ְרנוּ  ִהְזּכַ
יֹום  ם  ּגַ ַרב.  ִאּפוּק  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ִקּבֵ ֵטֵבת,  ה'  יֹום  ּבְ
- 770 ֻצּיַן ַעל- ְפִרּיָה ּבִ ָפִרים ַלּסִ ַבת ַהּסְ וְּמאַֹרע ֲהׁשָ

ּכֶֹבד  ָסֵפק  ּתוָּגה  ָסֵפק  ה,  ַרּבָ ְרִצינוּת  ּבִ י  ָהַרּבִ ְיֵדי 
ָהֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ְרָתה  ׁשָ בוָּרה  ְוַהּגְ ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ רֹאׁש, 

ְרָעָדה". ְבִחיַנת "ְוִגּלוּ ּבִ דֹוׁשֹות, ּבִ ָניו ַהּקְ ַעל ּפָ
ֲעגוָּמה  ה  ָרׁשָ ִמּפָ ָצִעים  ַהּפְ ִהְגִלידוּ  ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 
כ"ב  ְרִביִעי  יֹום  ֵליל  ּבְ יִָמים,  ִים  ָחְדׁשַ ֲחלֹף  ּבַ זוֹ, 
ָקה  ּלְ ִהְסּתַ ַלִיל  ַלֲחצֹות  ָסמוְּך  תשמ"ח,  ָבט  ׁשְ
ַחּיָה  ִנית  ָהַרּבָ ָמרֹום  ְלִגְנֵזי  ְוָעְלָתה  עֹוָלָמּה  ְלֵבית 
אִוויְטׁש,  ל ְליוּּבַ ִנית ׁשֶ לֹום, ָהַרּבָ ָ ָקא ָעֶליָה ַהּשׁ מוּׁשְ
אִוויְטׁש  ְליוּּבַ ֲחִסיֵדי  ִלְכַלל  ֵאֶבל  ַנת  ׁשְ זֹו  ָהְיָתה 

וּמֹוִקיֶריָה.
לוּ  ַהּלָ אָֹרעֹות  ַהּמְ ְיֵמי  ְבֵרי  ּדִ אוּר  ּתֵ אן  ּכָ ַעד 
ֵאי- ּבְ ָטִעיִתי  ְוִאם  ֵמָאז,  ִזְכרֹוִני  ּבְ ָהָרׁשוּם  ִפי  ּכְ

ִעם   – ִנים  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ּכְ ֲחלֹף  ֵמֲחַמת  ָרִטים  ּפְ ֵאּלוּ 
ֵאְרעוּ  ׁשֶ אָֹרעֹות  ַהּמְ יֶֶתר  ִליָחה.  ַהּסְ ַהּקֹוְרִאים 
ִדְבֵרי  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  יחֹות  ׂשִ ּבְ תוִּבים  ּכְ ֵהם  ֲהלֹוא  ָאז, 
ַהֲחִסיִדים  ִלּבֹות  לוַּח  ּבְ ֲחרוִּתים  ְוֵהם  "ד  ַחּבַ ְיֵמי 

ִמיִמים ָלַעד וְּלֶנַצח ְנָצִחים. ְוַהּתְ
ְמֵהָרה ְל"ִדיַדן  ה ּבִ ְזּכֶ ּנִ ה ׁשֶ ׁשָ ה וַּבּקָ ְתִפּלָ וְּנַסּיֵם ּבִ
וִּמּיָד  ֶכף  ּתֵ ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַהּגְ  – י  ָהֲאִמּתִ ָנַצח" 

ׁש. ַמּמָ

נְהָרֹות ֶׁשל וֹוְדָקה וְיַי”ׁש )יֵין ָׂשָרף( 
זְָרמּו ּבַחֲצַר לְיּוּבַאוִויְטׁש ּבְכָל 
הָעֹולָם ֻּכּלֹו, וְכָל ִמי ֶׁשּבִיכָלְּתֹו 

נֶחְּפַז ּבְכָל ֶּדֶרךְ ֶאפְָׁשִרית לְהַּגִיעַ 
ּבְִמהֵָרה ֶאל ּבֵית ַרּבֵנּו.

15



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

חיש הפצת המעיינות
www.chish.co.il

03-9600770

קראון הייטס בחנויות:  המפיץ, יודאייקה ומרכז סת"ם

חב"ד שופ
chabadshop.com

בחנויות המובחרות
בריכוזי אנ"ש בארה"ק

מוקד התאחדות החסידים
0584601770

הנחה מיוחדת למנויים

הרבי אומר לשלוחים: "להכין את עצמו ואת כל בני ישראל 
לקבל פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של 
משיח באופן המתקבל לכל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו". 

עכשיו זה בידיים שלך, יותר מאי פעם.
 מבנה מסודר של הסברת הסוגיות היסודיות בשליחות 
 דורנו קבלת פני משיח צדקנו. מקיף. יסודי. מעמיק. 

פותח את העיניים.
בעריכת הרב שלום דובער וולף

ד י מ ת מ ר  ת ו י  , ר י ב ס ה ל ן  מ ז ה ה  ז ו  י ש כ ע

הספר החדש שייתן לך כלים מעשיים
פשוט, לשנות כיוון ולהתחיל להכניס 

את הגאולה בפועל לחיי השגרה!

רק ביריד הספרים
הארצי לרגל ה' טבת

ימים רביעי חמישי ד' ה' טבת
בית רבקה כפר חב"ד ב'

מהדורה
חדשה
עם הוספות

ב"ה

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


