
זיך האלטען בא דער

ב"ה

גליון מיוחד להעצמת וחיזוק ההתקשרות הנצחית לאבינו
הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

גליון ג )מז( | צום גדליה תשע"ז
"ז

ע
ש

ת
רי 

ש
ת

. . בהמשך להאמור לעיל אודות עניני בני׳, יש להעיר אודות ענין 
הדורש תיקון בבנין התפילה, אשר למרבית הפלא לא שמו לב על זה 

עד עתה:

בסידורי התפילה )נוסח תהלת ה׳ ותורה אור(, מובא שלאחר שהש״ץ 
אלקינו  ה׳  רוממו  גו׳  הגדולה  ה׳  ״לך  הקהל:  אומרים  הס״ת,  לוקח 
והשתחוו להר קדשו כי קדוש ה׳ אלקינו״. ולפני ה״רוממו גו'״ נשמט 
ה׳  ״רוממו   — הא׳  ד״רוממו״  הפסוק  הזעצער״(  ״הבחור  ע״י  )בטעות 
אלקינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא״, כפי שנדפס בכו״כ סידורים.

ולפלא שדוקא בסידורים שהיתה בהם הגהה חזקה. ובצירוף הגהות 
באורייתא״,  ״אסתכל  שצ״ל  מכיון  ולכאורה  טעות.  מצינו  וסימנים, 
היו צריכים ללמוד מההנהגה בס״ת, דכשם שס״ת מגיהים אותו מזמן 
לזמן. אע״פ שקודם היתה הגהה מושלמת, ועד שקראו בס״ת ובברכה 

לפני׳ ולאחרי׳, כך צריכים להגיה את הסידור מזמן לזמן.

ומצוה לפרסם זאת. ובוודאי ידפיסו זאת בליקוטים הנדפסים מידי 
שבוע, בעתונים וכיו״ב.

בתוככם״  ל״והתהלכתי  ״רוממו״.  פעמים  דשני  מהקשר  ולהעיר 
שני הילוכים, ול״ואולך אתכם קוממיות״ שתי קומות, וזה קשור עם 

הפסוק ״האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו׳׳ כמשנת׳׳ל.

ויה״ר שבקרוב ממש יקויים ״האלף לך שלמה״, דקאי על לעתיד 
לבוא, דאלף קאי על לעו״ז, והיינו שלע״ל לא רק שתתבטל מציאות 
הלעו״ז, אלא יתירה מזו הם יתהפכו ויוחזרו לך שלמה המלך, מלך 
שהשלום שלו. ולמספר אלף שהוא כולל את כל המספרים, כמדובר 
שמתחילים  וַאלף,  אלף,  מספר   — פירושים  ב׳  יש  שבאלף  כמ״פ 

במספר מחדש מכיון שמגיעים לדרגא נעלית יותר.

כוננו  אדנ־י  ״מקדש  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  שיהי׳  ויה״ר 
ידיך״, ויתגלה ״עשר אעשרנו לך״ פעמיים עשר — עשרים, דקאי על 
ספירת הכתר. וזה קשור עם מה שאומרים בתפילת כתר ״הן גאלתי 

אתכם אחרית כבראשית״.

דבר מלכות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

תשמ"א:

יום א', ד' תשרי, צום גדלי' )נדחה(

כשכיסו את הס"ת לאחר קריאת התורה במנחה )שבה עלה הרבי 
לשלישי( נישק את הס"ת ורמז שיוליכוה חזרה לארון. זה שהחזיק את 
הס"ת אמר לרבי שצריכים לומר הפטרה. הרבי חייך ואמר: "יהללו". 
חזרה  הרבי  פנה  בחיוך  ההפטרה.  את  לומר  שצריך  ענה  הלה  אך 
לשולחן הקריאה ואמר את ההפטרה... לאחר התפילה רמז שברצונו 
דקות   40 בת  היתה  השיחה  המיקרופון:  לפניו  והובא  שיחה  לומר 
יהודי  על  אשר  לצום-גדלי',  ר"ה  שבין  מהקשר  ההוראה  ותוכנה, 
לדעת שע"י עבודת התשובה ביכולתו לתקן גם דבר כזהץ כן דיבר 
בדבר ההוראה מיום ראשון בשבוע, שהשיר של יום הוא "לה' הארץ 

ומלואה".

שישירו  מסתכלים?  "מה  ואמר:  לפתע  חייך  מביהכנ"ס  בצאתו 
ניגון!" הקהל נבוך ולא ידע מה לעשות. התחיל הרבי לשיר את הניגון 
"ניעט ניעט ניעקאווא". בערב לימד הרב מענטליק את המכתב כללי 

מימי הסליחות והשתתף קהל רב.

תשל"ח:

יום ה' צום גדלי׳.

כ״ק אד״ש ירד לסליחות ולעמוד נגש הר׳ אברהם מייזליש, בתום 
הסליחות רמז לשיר "רחמנא דעני". קרה"ת קראו בס״ת של משיח 
ורצה  המגביה  קם  וגלילה  הגבהה  לאחר  מיד  לשלישי.  עלה  והרבי 
לרדת מהבמה בכדי ללכת לארון הקדש ולהכניס הס"ת, אך כשאמרו 
לו שיש מנין המתפלל ושיחכה עד שיגמרו קדיש שלאחר אשרי ובא 
לציון - חזר והתיישב. הרבי הביט במבט נוקב ומתמיה ולא הי׳ נתן 
לשמוע בדיוק מה אמר, אך משמועות ששמעתי זה שהרבי שאל א. 
אין כל חיוב לחכות עד תום הקדיש שלאחר אשרי ובא לציון וב. אין 
הכל  ככלות  אך  – המעתיק((,  המניין המתפלל  )כנראה   ?( מנין  זה 
נשאר המגביה לשבת עם הס״ת עד לאחר הקדיש הנ״ל. למנחה ירד 
בשעה 2:00 קבל עלי׳ וקרא מפטיר. בערב כשיצא אד״ש מחדרו פגש 
וענה הנ״ל שגם אד״ש לא  בל.י.פ. ושאלו מדוע איננו הולך לאכול 
וענה  לך  לא קשה  התענית  האם  ושאלו  אד"ש  והמשיך  עדיין  אכל 

הנ״ל שגם לאד״ש היא קשה.

תש"מ:

יום ב' ג' תשרי )צום גדלי'(

"אבינו  אמרו  לא  מדוע  אד"ש  כ"ק  שאל  הסליחות  אמירת  בעת 
מלכנו" וענו שיש חתן. בתפלת מנחה כשאמר הש"ץ את הקדיש אחר 
שמו"ע פנה כ"ק אד"ש והביט על החתן. היום הגיה כ"ק אד"ש את 

המאמר דראש השנה.

אחרי תפלת ערבית )בהלכו לביתו( שרו וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' 
להגביר השירה.

פנינים מבית חיינו | קטעי יומן
צוום גדליה

ציור פני הרב | קריאת הפטורה

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
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מר ב.: מתוך כבוד רב ברצוני להביע דעתי לפני כ"ק אד"ש בנוגע 
לנושא של חוק "מיהו יהודי׳׳, אשר בזמן האחרון יצריה סיבה לפירוד 

הלבבות בקרב עמנו בנ"י.

היא  כהלכה  לגייר  הדרישה  אשר  לכס,  ידוע  ודאי  אד״ש:  כ׳׳ק 
מיסודו של בן גוריון בעצמו, והטעם שעשה באופן כזה הוא משום 
וקיוה שכאשר מתחילים עידן ותקופה חדשה בארץ־ישראל.  שהבין 

לא צריך להיות שום פירוד בין אחב״י, וכל היהודים יהיו עם אחד.

ולכן הוא קבע דרך אחת בלבד של נישואין של גירושין ושל גיור.

במשך  כבר  קיימת  זו  הנהגה  שכן,  חדשים,  אינם  אלו  דברים 
בן־גורירן  ארבעים שנות קיומה של המדינה היהודית בארץ־ישראל 
שתהי'  )הראשית(  הרבנות  את  מינה  מכן  ולאחר־  אלו.  דברים  יסד 

האחראית והפוסקת האחרונה והבלעדית בכל עניני דת.

כח  בכל  תשתמשו  כי  היא.  תקוותי  כלשהו.  שינוי  להכניס  ח״ו 
השפעתכם בכדי למנוע הכנסת גורם מפלג לארץ ישראל,

יהודים —  ד׳ מליון  ג' או  גדול שהעם היהודי —  הקב״ה עשה נס 
אותו  את  על־עצמם  קיבלו  הם  אופן.  ובאותו  ארץ  באותו  ביחד  דר 
אופן של נישואין, אותו אופן של מילה, אותו אופן של גירושין ואותו 
דרך בכל דבר טוב. בנ״י הם עם אחד, עם תורה אחת וחוקים שווים 

ואחידים באורח חייהם היום־יומי.

ח״ו לנסות להרוס הישג זה ולהביא לא״י את הפילוג הקיים בארצות 
אחדות כמו ארה׳׳ב ואנגלי׳.

יהדות,  של  שונות  תנועות  לשם  להכניס  ירצו  זמן,  כעבור 
׳׳ריקונסטרוקשיוניסטים״, ״רפורמים׳׳, ׳׳קונסרבטיבים״. ׳׳אורתודוקסי׳ 

מודרנית״. ואפילו אורתודוקסי' עצמה.

אחד  כזו שתובעת שכל  תנועה חדשה,  גם  להכניס  יאלצו  ואז   —
בתור  יתקבל  הוא,  ומה  הוא  מי  הבט  מבלי  יהודי,  שהוא  המצהיר 
כך  ובעקבות  כיהודי,  אותו  לרשום  תחייב  המציאות  וכורח  שכזה. 
יקבל אוטומטית את כל הזכויות שמגיע לעולה )חדש( יהודי — לא רק 

בתור אזרח של ארץ ישראל, אלא בתור יהודי!

פירושו של דבר — שלא יהי׳ ביניהם שום הבדל כלל וכלל.

כאשר תתעניין אצל תנועה מסויימת על תנועה מקבילה, כגון, תברר 
לדעת אצל ה״רפורמים״ אודות ה״ריקמסטרושיוניסטים״ — יאמרו לך 
שאינם מוכנים לאשר את תקפו של ה׳גיור׳ ה״ריקונסטרוקשיוניסט״. 
דבר זה נכון גם לגבי תנועת ה״קונסרביטיבים״, הם לא מקבלים את 

הגיורים שנעשו בידי ה״רפורמים״.

ואין לדבר סוף!

וכאמור לעיל, בדרך זו יפלגו את ארץ־ישראל )לא לשלוש תנועות, 
אלא( לאורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים, ריקונסטרושיוניסטים, 

וכל אלו המצהירים, היום או מחר, שהם יהודים!

וברוחם  טובה  ברוח  זה,  בענין  שלוחי  שתהי׳  תקותי  אד״ש:  כ״ק 

של ימי החנוכה . . פרשני המקרא מבארים ששבעת הנרות של בית וילחום מלחמת ה' | מיהו יהודי
וזה מלמד,  ישראל,  כל הסוגים השונים שבעם  על  רומזים  המקדש 
שכולם חייבים להיות כמו המנורה עצמה שהיא — עשוי׳ ״זהב טהור״. 
והרי מנורה זו הודלקה ע״י משה ואחיו אהרן, שהם מקובלים על כל 

העם היהודי במשך כל הדורות — כולל אותך, ובודאי גם את זוגתך.

 בהמשך לכך הננו מביאים התבטאות נדירה
של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנושא:

 .770 בל"ג בעומר תש"ל השתתף הרבי ב'פאראד' שנערך בחצר 
בשיחה שאמר הרבי באותו המעמד הוא התייחס למלחמת ההתשה 
ואמר שמותם של החיילים במלחמה היא תוצאה מרישום גויים שעלו 
בארץ  גדולה  ציבורית  לסערה  גרמו  אלו  דברים  כיהודים.  מרוסיה 
ועשתה  מאיר,  גולדה  דאז  הממשלה  ראש  לעשות  הגדילה  ישראל. 
מחאה פומבית במהלך ישיבה בכנסת. העיתונים בישראל תקפו את 
הרבי בכך שמשתמש בחייהם של החיילים ככלי להצלחה במלחמה 

הפוליטית )כביכול( של תיקון חוק 'מיהו יהודי'.

הרבי התייחס להתקפות אלו במהלך התוועדות שהתקיימה בשבת 
פרשת בהעלותך ואמר )תוכן(: כשם שברור לי שעכשיו אנו נמצאים 
בשבת פרשת בהעלותך בשעה שלוש וחצי, רעווא דרעווין, כך ברור 
גויים  שרושמים  לכך  ישירה  תוצאה  הוא  החיילים  של  שמותם  לי 
האם  רואה'  הוא  וכך  לעשות  ש'מה  ואמר  המשיך  הרבי  כיהודים. 

מצפים ממנו שלא יאמר את הדברים אפילו שהוא רואה?!.

הייטס  קראון  לשכונת  הגיע  השנים  באחת 
בחור יהודי ‘שנפל’ ונהיה מאמין ואוהד של “אותו 

לרבי  וכתב  בשכונה  הסתובב  הוא  רח”ל.  האיש” 
בין  אמונתו  את  להפיץ  ניסה  זמנית  בו  אך  מכתבים, 

הסובבים אותו ומובן שכולם לעגו לו או ריחמו עליו.

אותו בחור הכניס לרבי פתק, דרך המזכירות, ובו כתב   
שהוא יעזוב את קראון הייטס בגלל שהקהילה )החב”דית 

כמובן( מתייחסת ביחס שלילי ל”אותו האיש”.

להלן בתרגום חופשי מאנגלית מכתבו של אותו יהודי לרבי:

“הרבי מליובאוויטש, תודה על אהבתך ודאגתך שהראית 
לי באופן כל כך גלוי בזמן שהותי כאן עם מאיר אבוחצירה. 
תודה על כל כך הרבה דברים אותם למדתי מהחיים שלך. 
נכתב  )במקור  האיש  לאותו  היחס  אבל  יותר,  נשאר  הייתי 
שמו( פוגע בי. בעזרת הא–ל, אני מתכננן לעזוב מחר. מטרתי 
היחידה, אני מקווה, היא למצוא את הרצון השלם של הא–ל”.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א השיב לאותו יהודי:

וישאר  ה’.  רצון  זה  אין  אשר  ובודאי  וכלל  כלל  נכון  אינו 
כאן על כל פנים עד לאחר תשרי הבעל”ט באופן שנוכל לחוג 
ביחד כל ג’ הרגלים )וכן יום הולדתי( — וכן שמח”ת — וינצל 
הזמן ללימוד התורה ועיון בה בחיות ועד שיוכל להחיות גם 

אחרים וה’ יצליחו כי זהו רצון ה’.

אזכיר על הציון.

איום על הרבי?
מאחורי  לי  מסרו  לאחרונה  בהתוועדות:  הרבי  מספר 
הפרגוד דמכיוון שאני תובע כל הזמן בנוגע לתיקון החוק 
בפירוש  וחוזק  בלהט  עוסק  ומאחר שאני   - יהודי׳  ד'מיהו 
ווי איך קאך זיך שטארק בפירוש רש״י״(  רש״י )״און אזוי 
והעניין נוגע לי ביותר, ויש כאלה האומרים ששיטת הלימוד 
פרט  בכל  לדייק  אויפטו״(,  נייער  )״א  מחודשת  היא  שלי 
ברש״י ולבארו בדרך הפשט - שאם לא אפסיק לדבר בנוגע 
שיטת  את  לפרוך  קונטרסים  כמה  יוציאו  הנ״ל,  לגזירה 

לימודי וכן את חידושי בפירוש רש״י...

עד היכן הדברים מגיעים, שבגלל ״מיהו יהודי׳ הוא מוכן 
מבוססים  אינם  ברש״י  שחידושי  נניח  רש״י!  עם  להילחם 
)״זיינען ניט אויסגעהאלטן"( - אך להזיק לרש״י בוודאי שאינם 

מזיקים )״אבער שאטן רש״י״ן - שאט דאס א ודאי ניט״( ?

והרבי הוסיף:

אם בשביל לסתור דבריי ייאלץ להסתכל ברש״י - יהיה 
זה ״רווח" גדול, כי ייתכן מאוד שכבר למעלה מ־50 שנה לא 
העיף מבט ברש״י, שכן זה לא מתאים לו ואינו לפי כבודו, 

מכיוון שהוא עסוק בהנהגת כלל ישראל!...
)שיחות קודש תשל״ב כרך ב עס׳ 358, 589(

 כתב יד קודש

ועוד והוא העיקר — שזוכים לגאולה בפשטות תיכף ומיד, 
זו,  בשנה  להמשיך  טובות  החלטות  שעשו  לאחרי  ובפרט 
תיכף ומיד, בענינים של בני׳ ובעניני ִתשמח וְתשמח והקהל, 

והולך ומוסיף ואור.

אלוקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ל״ילכו  זוכים  ועי״ז 
בציון״, ״והוא יכוננה עליון״, תיכף ומיד ממש.

)משיחת צום גדליה תשמ"ט(

 גאולה ומשיח
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