
אגרת תשנב

ב"ה.

ולא  השנה  ראש  שנקרא  הטעם  בדא"ח1(  בכ"מ  המבואר  ידוע 
תחלת השנה – כי יום זה לגבי שאר ימות השנה הוא כמו ראש לגבי 
גוף ואברים. כמו שהראש – חיות כל האברים כלול בו, וגם אח"כ, 
בגילוי, הרי מן הראש נמשך חיות לכל אבר בפרט2(, כך יום ראש 
ימי השנה, שכולם כלולים בו בהעלם,  השנה כולל בתוכו חיות כל 

ואח"כ מתחלק בגילוי לימים פרטיים.

ויש לומר שזהו אחד מטעמי האזהרה שהוזהרנו לייקר את הזמן 
כלליים  הללו  בימים  והרגעים  השעות  כי  ביותר,  השנה  ראש  בימי 
הם, ונעלים על שאר ימות השנה, ולא רק בכמות כי אם גם באיכות 

וכדוגמת חומר המוח שבראש – לגבי חומר שאר אברי הגוף.

 – בריא  האדם  יהי'  אימתי  הגוף,  ואברי  בראש  כמו  אשר  ומובן 
אבר  לכל  ממנו  יומשך  וגם  בשלימותו,  יהי'  שבראש  החיות  כאשר 

ואבר חיותו השייך אליו,

להיות  צריכים  אלו  ימים  אשר  השנה,  ראש  ימי  עבודת  הוא  כך 
מתאימים לענינם – ראש של כל השנה כולה. וגם שיהיו מקושרים עם 
שאר ימות השנה – להשפיע בהם חיות של קבלת עול מלכותו יתברך, 

לימוד התורה וקיום המצות.

• • •

ההתקשרות  ובעבודת  בכלל  בעבודה  המסייעים  מהענינים  והנה 
ראש השנה עם שאר ימות השנה בפרט היא ההתקשרות עם ראש 
אלפי ישראל שנשמתו3( היא בחי' ראש ומוחין לגבי שאר הנשמות 
שבדורו, ממנו הוא יניקתם וחיות שלהם ועל ידו קשורות הן ומיוחדות 

במהותן הראשון ושרשם.

דבר מלכות
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גליון מיוחד להעצמת וחיזוק ההתקשרות הנצחית לאבינו
הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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נערך ע"י: 
ועד חיילי בית דוד

בית משיח, בית חיינו
770 איסטערן ּפַארקווי, ברוקלין, נ.י.

להערות ותיקונים,
או להצטרפות לרשימת הדיוור בדוא"ל:

vaad770@gmail.com
מו"ל:  אש"ל - הכנסת אורחים
מחלקת הוצאה לאור

לחיים! לחיים ולברכה תמים יקר!

נשיא דורנו מינה כל אחד מאנשי הדור להיות שליח שלו להפצת 
התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה . . בדורנו קל יותר להסביר 
ליהודי שאינו יכול להסתפק בעבודתו עם עצמו, אלא יש לו אחריות 

על היהודים שסביבו )שיחת ש"פ חיי-שרה תשנ"ב(.

אחריות פירושה הבנה והפנמה שאם משהו לא בסדר עם היהודי 
שמי  פירושה  אחריות  אחריותי.  זוהי  שלי,  בעיה  זוהי  הרי  שלידי, 
שנטל אותה על עצמו, איננו יכול יותר לחיות חיים שאננים ושלווים 
תמידית  הקשבה  פירושה  אחריות  כי  הצלתי".  נפשי  את  "אני  של 
לקול פנימי שזועק שאין צדק בכך שהזולת יגווע ברעב רוחני, כאשר 
אני עסוק בצבירת אוצרות של דינרי זהב. קולו של שליחו של נשיא 

דורנו, שנמצא בתוך לבו של כל אחד מאתנו.

אנו  העולם.  בעניני  טעם  הטוב  את  מחסידיו  נטל  הזקן  אדמו"ר 
חסידי הדור השביעי, באותה צורה שאד"ש מה"מ החדיר בנו את רגש 
האחריות לסביבה, הנה באותה צורה הוא נטל מאתנו את הטוב טעם 

וההנאה מכל עונג אישי ופרטי, גם אם הוא רוחניות צרופה.

עליך הרי יעבור בעזרת ה' תשרי מלא חוויות רוחניות. אתה יודע 
את משמעותו של בית רבינו עבורך, אתה יודע את הקשר שיש לך עם 
רבינו, אתה תדע למצות כל רגע. אך איך נוכל ליהנות מכזה תשרי, 
כאשר אתה יודע שבחור אחר, שאף הוא תלמיד תות"ל כמוני וכמוך, 
וכל הענינים הנעלים שייכים אליו כמוני וכמוך, ומדוע הוא מסתובב 

אליבא ריקניא.

כי איך נעלה אל אבינו, והנער איננו אתנו. באיזה פנים נעמוד לפני 
הרבי, כאשר הנער שבאחריותנו אינו עומד יחד אתנו באותה שורה.

אם רק תקרא לו ותסביר לו פנים, אם רק תקדיש לו כמה דקות 
של שיחת רעים, אם רק תשבו יחד ללמוד שיחה, מכתב או מאמר 
חסידות על מהות היום, מהות המקום, ומהות ה'איש' אליו נסענו - 

ואף אחד מאתנו לא יכול לשער את התוצאות.

להביע  יורשה  ואם  בעצמנו,  מונחים  להיות  מעט  נחדל  רק  אם 
משאלה פנימית יותר - אם רק נחדל לפחד מהצל של עצמנו, ונהי' 

בטוחים בכוחות שניתנו לנו.

אפשר הרי לטעון, יש לי חשבון כה מסובך מכל השנה, אינני יודע 
רצון  ימי  ארבעים  לי  נתנו  וכעת  הרע,  מהיצר  ומה  טוב  מהיצר  מה 
שאוכל לחשב בהם משהו, כיצד אתן כזה זמן לאחרים - אומרים לו . . 

על ידי שהוא ילך לעורר אחרים - יתווסף אצלו )לקו"ש ח"ב, פ' נצבים(.

ובסגנון הידוע, נאמר גם אנחנו:

יתברך  והי  לרבי,  יהודי  תביא  אותך.  יקרב  יתברך  והי  יהודי,  קרב 
יביא גם אותך אל הרבי.

ציור פני הרב | ערב ראש השנה קבלת פני"םא חסידישע דערהער
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ליל א' דראש השנה

שבט(,  י'  )מאז  האבילות  שנת  בכל  שהיה  כפי  נערכו,  התפילות 
בהיכל קדשו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל 
תפילת מנחה דערב ר"ה בבכיות נוראות. אחרי תפלת מנחה התחיל 
לומר תהלים )בס' תהלים עם פי' המצודות( בדביקות עצומה, במשך 
שעה ומחצה. אנ"ש והתמימים שי' נדחפו מאוד על-ידו וניסו לשמוע 
בלחש,  מאוד  אמר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אך  התהלים,  אמירת  את 
תהלים  לומר  כשסיים  הק'.  פניו  על  נסוכה  היתה  איומה  ורצינות 

התחילו להתפלל תפלת ערבית, הש"ץ הי' הרב שמואל זלמנוב.

אחרי התפילה עברו כל הקהל לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א שאיחל 
לכאו"א: "לשנה טובה תכתב ותחתם".

שלישי, א' דראש-השנה

בבוקר ביקש כ"ק אדמו"ר שליט"א את השיחה דערב ר"ה תש"ה 
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הנהגות  הובאו  שבה   )3 ע'  תש"ה  )סה"ש 
את  להביא  הלך  התמימים  אחד  תש"ב.  בשנת  שופר  תקיעת  בעת 
 9:00 בשעה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  שחרית  לתפילת  השיחה. 
התפלל  בשחרית  וויילער.  שמואל  פנחס  הרב  היה  לפסוד"ז  הש"ץ 
לפני התיבה הרב מענדל קונין. בתחילת התפילה עיין כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בקונטרס ר"ה שיצא לאור השנה, וכשהש"ץ אחז בפסוד"ז 
כמה  אירע  להתפלל. במשך התפילה  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  התחיל 
רגעים  לאיזה  הק'  עיניו  את  סגר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  פעמים 

ובאותם רגעים השתנו פניו הק' מאוד והיו איומות.

כ"ק  הלך  קריה"ת  אחרי  גורדון.  יוחנן  הרב  הי'  הבעל-קורא 
אדמו"ר שליט"א ממקומו לומר את החצי קדיש, ונשאר לעמוד עד 
לאחרי התקיעות לימין כסא קדשו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. לפני 
לבעל-תוקע,  אדומה  מטפחת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נתן  התקיעות 
הרב משה דובער ריבקין, על-מנת שיעטוף בה את השופר. מספרים 
בעת  מהוריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  של  בדמעותיו  ספוגה  זו  שמטפחת 
אמירת "למנצח" לפני התקיעות כיסה כ"ק אדמו"ר שליט"א את פניו 
הק' בטלית. הדחיפות בעת התקיעות היו איומו כי כולם רצו לראות 
את כ"ק אדמו"ר שליט"א. את ה"למנצח" והפסוקים אמר הרב שמואל 
הרב  היה  והתוקע  זלמנוב  שמואל  הרב  הי'  למוסף  הש"ץ  לוויטין. 

מענדל טענענבוים.

במשך כל התפילות דר"ה ובעת התקיעות וכו' אחז כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בידיו, חבילה סגורה, ולא הניח אותה לרגע, ואפילו בתפילת 
שמו"א הי' מניח את הסידור על החבילה. משערים שזו חבילת פני"ם.

אחרי התפילה עברו כולם ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א אמר לכאו"א "גוט יום טוב". בשעה 4:30 נכנס כ"ק אדמו"ר 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הלך  מנחה  אחרי  מנחה.  לתפלת  שליט"א 
איסטערן  רחוב  שבקצה  הבוטני  בגן  אשר  הנהר  אל  ל"תשליך" 
פארקוויי, שם נוהגים לילך לתשליך מידי שנה. לימינו הלך הרה"ג 

הרה"ח ר' מאיר אשכנזי, ואחריו הלך כל הקהל בתהלוכה מסודרת. לעבן מיט דער צייט | מכתבים מבית חיינו
בעת ההליכה לתשליך ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א את הכלל ד"לא 
הטעמים  בארוכה  וביאר  חסידות,  וע"פ  נגלה  ע"פ  ראש"  אד"ו 
לתקיעת שפור שנאמרו ע"י הרס"ג והרמב"ם וכו'. גם סיפר שפעם 
בשמחה,  העבודה  להיות  צריכה  ר"ה  שבלילה  הזקן  אדמו"ר  אמר 
ושאלוהו,  האמצעי(  אדמו"ר  )בן  נחום  ור'  הצמח-צדק  אליו  ונכנסו 

א"כ מדוע הוא בוכה, וענה אדה"ז: אלו הם דמעות של שמחה.

תשליך  לומר  שיש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  לנהר  כשהגיעו 
במקום שיש בו דגים, וסיפר שפעם הלך האריז"ל עם תלמידו הרח"ו 
ושאר תלמידיו על יד הנהר ואמר תורה, ולפתע הוציאה צפרדע את 
ראשה מהמים. הרח"ו רצה לגרשה אך האריז"ל מנע אותו מלעשות 
זאת ואמר: "זי וויל הערן תורה". ליד הנהר התאסף קהל עצום שבאו 

לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת אמירת התשליך.

ליל ב' דראש השנה

הש"ץ לתפילת ערבית הי' הרב מענדל קונין. אחרי תפילת ערבית 
יום  "גוט  לכאו"א  שליט"א שאמר  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  הקהל  כל  עבר 

טוב".

יום רביעי, ב' דראש-השנה

צבי  הרב  התפלל  בשחרית  וויילער.  הרב  הי'  לפסוד"ז  הש"ץ 
קטלרסקי. במוסף הרב שמואל זלמנוב. סדר התקיעות הי' כמו ביום 

הראשון.

בשעה 4:30 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפלת מנחה. אחר תפילת 
לכבוד  לאור  שיצא  את המאמר  מענטליק  מרדכי  הרב  לימד  מנחה 

ר"ה.

מספרים בשם אמו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הרבנית חנה, שבר"ה 
לבש כ"ק אדמו"ר שליט"א כיפה וחגר אבנט של כ"ק אדמו"ר הצ"צ. 
יש אומרים שהכיפה היתה קצת קרועה. במשך כל הר"ה לא הוריד 

כ"ק אדמו"ר שליט"א את הטלית מראשו הק' אף לא לרגע אחד.

וכמו כן בכל אחד ואחת מאתנו ההתקשרות עם נשיא וראש דורנו, 
היא  ההתקשרות  אשר  ביאר  וכבר   – הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא 
ונלכה  מדרכיו  הורנו  אשר  ישרה  בדרך  והליכה  תורתו  לימוד  ע"י 
השנה4(  ראש  ימי  בעבודת  תסייע  אשר  היא  היא   – באורחותיו 

והתקשרותם עם שאר ימות השנה,

ותהי' הצנור דרך בו יומשכו הכתיבה וחתימה טובה, בטוב הנראה 
והנגלה, בגשמיות וברוחניות – בימי ראש השנה ואח"כ בכל השנה 

כולה.

 מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן
 יום ראשון דסליחות, השי"ת.
ברוקלין נ.י.

)אגרות קודש ח"ג, ע' תסח(

המשך מעמוד 1

 צילום ממכתב לקראת ראש השנה ה'תיש"א
 בכתב-יד-קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
)פיענוח הכתב יד נדפס לעיל במדור שיחות קודש(

 כתב יד קודש
יומן ראש השנה תשי"א

מארץ  צאתך  "כימי  היעוד  לקיום  זוכים  ומיד  ותכף   .  .
אראנו נפלאות" - בביאת משיח צדקינו, "מנחם שמו", כשמו 
של הצ"צ - יבוא וידאלינו ויוליכנו קוממיות לארצינו גמכיוו 
שיקויים היעוד ""והקיצו ורננו שוכני עפר" וה"צמח צדק" 
עמהם )ובפרט שמזלו גובר( - אזי נעשה העניין ד"מנחם" 

מלכא משיחא.

ובאופן דארו עם ענני שמיא באים לר"ה דשנת תשד"מ 
-    בסדר הזה דווקא.

ראשי תיבות תהא שנת דברי משיח - לימוד תורתו של משיח 
מפיו של משיח, במהרה בימינו ממש ובשמחה וטוב לבב.

)ליל ערב ר"ה תשד"מ - בלתי מוגה(

 גאולה ומשיח
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