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)למעלה ממצבם מצ"ע( . . נעשית 

ירידה לפי שעה )ע"ד מש"נ "ברגע קטן 
עזבתיך"( ובחיצוניות )רק למראית 
עינים(, בכדי להביא את העלי' שלא 
בערך . . כפי שיהי' בגאולה האמיתית 
והשלימה – שבאה ע"י הירידה הגדולה 

בגלות – גאולה נצחית שאין אחרי' 
גלות ואדרבה – מתוספות עוד עליות, 
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אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

ראשון  אדר  כ"ז  ליום  שנים  יובל  חצי  עם  ובקשר  ויקהל־פקודי,  ש"פ  לקראת 
ה'תשנ"ב - 

הננו להוציא לאור קובץ "העילוי דיום ז"ך", הכולל בתוכו:

מפורים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שיחת   - מלכות  בדבר  פותחין  א. 
ה'תשט"ו, בה מדבר אודות ההתקשרות לנשיא הדור.

ב. האמנתי כי אדבר - לקט מאמרי הגות אודות כ"ז אדר:

רצוננו לראות את מלכנו - נאומו של הרה"ח ר' בנימין קליין ע"ה, ממזכירי 
בסמיכות  שנערך  התעוררות  בכינוס  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 

לכ"ז אד"ר ה'תשנ"ב.

מה אמר הרבי לפני כ"ז אדר? - התוועדות נוקבת של הרה"ח ר' חיים לוי 
יצחק גינזבורג, משפיע בישיבת תות"ל בראשון לציון, על ההכרח בעשיית 

מה שנדרש מאיתנו - קבלת פני משיח צדקנו.

אין לנו אלא דברי בן עמרם - מכתב מרתק שכתב א' החסידים לחברו, 
העוסק בחיזוק האמונה בדבריו של מלכנו.

ג. כתב יד קודש - צילום ממענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעורכי המאמר 
ד"ה החודש הזה לכם וגו' ה'תשל"ז.

כ"ק  הוד  נזכה לראות בהתגלות  ומי"ד ממ"ש  תיכף  גמור אשר  ובביטחון  בציפי' 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביופיו" לעיני כל חי, ונזכה לשמוע תורה חדשה 
מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, ויכריזו כולם יחדיו בקול גדול ובהתבטלות 
מוחלטת את ההכרזה הנצחית המביאה לידי ביטוי את התמסרותנו והתקשרותנו אליו, 

ופועלת התגלותו המיידית בגאולה האמיתית והשלימה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימות המשיח,
יום ועש"ק פ' ויקהל־פקודי, ה'תשע"ז

קי"ד שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין נ.י.



תחת גפנו ותחת תאנתו
ישנם הטוענים, שלכאורה, אילו בנ"י היו יושבים איש "תחת גפנו ותחת תאנתו", 
כלומר, אילו הגשמיות הייתה מצוי' באופן ד"ביום ההוא יחי' איש עגלת בקר ושני 
צאן" - וכמבואר ברמב"ם, שכוונת הכתוב היא שיהי' לאיש כל הדרוש לו בגשמיות 
ובמילא, הגשמיות לא תבלבלהו מלפעול הענינים המוטלים עליו לפעול ברוחניות - 
וברוחניות תהי' לו הרחבה גדולה, ובמילא יהי' זה "תחת גפנו ותחת תאנתו" ברוחניות 

כפשוטו,

או-אז היו כולם נשכרים: הן היהודי, שהי' נשכר, כי אז הי' פועל יותר בהענינים 
שאפשר לעשות ולפעול בעולם הזה הגשמי, ואפילו בעוה"ז החומרי,

שמא  סימפסון(:  לרב  )כפה"נ  ואמר  הפסיק  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  ]כ"ק 
תואילו "להזיז עצמכם" ואז תוכלו לראות בשל מה המהומה... )הנ"ל החל לצעוק אל 
הנוכחים עד שנשתרר שקט(. שומעים עוד קצת את הרבי - כפה"נ מורה שיתיישבו. 

ואח"כ המשיך:[

במילא אז הי' יכול לפעול יותר בענינים דלימוד-התורה ובעניני קיום המצוות.

ובמילא, מה צורך יש בכל ההעלמות וההסתרים, שבגללם כל ענין בא מתוך קשיים, 

אזי אומרים לו... שכ"ק מו"ח אדמו"ר שלח אותך על־זה... ד"חתנו כבנו"; 
שלחך על-זה רבך, והרי "ושננתם לבניך אלו התלמידים"... ובפרט 
שמדובר על חסיד ורבי... שבזה ההתקשרות עמוקה שלא בערך 

ובהתאחדות יתירה... מאשר רב ותלמיד בנגלה דתורה

חלק משיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 • 

להתקשר עם
עצמות ומהות
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ולא רק בקשיים, אלא גם מתוך נסיונות?!

ואפילו אם מבטלים את הנסיון, ומתגברים על הקשיים, הרי אעפ"כ, חלק מן הכחות 
יוצאים על ביטול הנסיונות ועל בירור ההעלמות וההסתרים, ובמילא נותרים כחות 

מועטים יותר לפעול בהם הענינים שיהודי בכחו לפעול?

והתירוץ על־זה: "בהדי כבשי דרחמנא למה לך".

גלה עמהם
אלא שזהו מענה שעונים על "גזירה גזרתי חוקה חקקתי  - ואין לך רשות להרהר 

אחרי'"; אבל הרי אין זה מוסיף עריבות בהעבודה.

גלה עמהם",   - לבבל  כרבו": בשעה ש"גלו  להיות  לעבד  ועל-זה המענה, ש"דיו 
ובשעה שגלו לשאר גלויות, הקב"ה "גלה עמהם", עד שבשעה ש"גלו לאדום" - גם אז 
"גלה עמהם". ובמילא, הקב"ה במצב של "השוכן אתם בתוך" כל המקומות שנמצאים 

בנ"י - שם נמצא הקב"ה.

ואדרבה: )כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הפסיק כאן ואמר אודות מישהו: "הנח 
לו לנוח!". ואח"כ חזר לדיבורו: ואדרבה( בזמן הגלות הקב"ה נמצא דוקא שם, ע"ד 

מ"ש "נעוץ תחילתן בסופן" יותר מ"בראש המתפשט".

כלומר: אם אין רוצים להשיג הגילויים, ולא להשיג הענינים בעלי סיבה או שרש 
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אומר,  הי'  הזקן  שרבינו  כמו  כי-אם,  מקור,  או 
והי' מרגיש זה - וכפי שהורו לנו, אשר אפילו אם 
אין אנו מרגישים זה, עלינו להתייגע לידע שזהו 
תכלית המכוון - : "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי 
בארץ", היינו, שיהודי באשר הוא אין לו לחפוץ 
בגן-עדן  לא   – חפץ  אינו  אכן  נפשו  ובנקודת   -
התחתון, לא בג"ע העליון, לא בעולם האצילות, 
לא עולמות שלמעלה מאצילות, ולא כל הענינים 
שלמעלה מן הצמצום, ואפילו לא באור שלמעלה 
אד"ש  ]כ"ק  רוצה  הוא  ואין  לזולתו,  משייכות 

מה"מ אמר הבא להלן בבכי'[ אלא אותך לבד...

]גם הבא להלן בקול בוכים[ וזה נאמר ע"י יהודי 
שידע והי' - בעודו בחיים חייתו בעלמא דין - מהו 
ג"ע התחתון, וידע והי' בג"ע העליון, והי' בעולם 
גם  והי'   - משם  חדשה  נשמה  להיותו   - האצי' 
אמר  אעפ"כ  הדבר,  מהות  וביודעו  מזה,  למעלה 
בכל  חפץ  שאינו   - הפרטים  בכל  לזה  והתכוון   -

ענינים אלו, אלא אותו בעצמותו.

המטרה  שזוהי  שלו,  בהתורה  לנו,  מסר  והוא 
שאלי' עלינו לילך.

להתקשר עם הנפש הבהמית
]כאן נשתנה הקול והחל לדבר בקול נמוך[ ובכן, 
שמשחרב  לידע,  עלינו  שלדעת  אומרים,  על־זה 
גפנו  ד"תחת  הסדר  בטל  ובמילא  המקדש,  בית 

ותחת תאנתו" ברוחניות, ובמילא בטל הדבר גם בגשמיות -

הנה אזי עלינו לידע, שלא רק ש"בהדי כבשי דרחמנא . .", ובמילא אין לו עריבות 
בזה; כי-אם, נותנים לו עריבות, שכן בשעה ש"גלו לאדום" ]כל הבא להלן נאמר בקול 
נמוך ובקול בוכים[ צריך לידע, אשר... הן־אמת ש"לית אתר פנוי מיני'", אבל אעפ"כ, 

הדירה שבה נמצא - נמצא הוא דוקא באדום!

ואם רצוננו... "ליקח" אותו ולהתקשר עמו - הנה אמנם הסדר לזה צ"ל עבודת־
התפלה ועבודת־התורה, אבל אעפ"כ, במה לוקחים אותו ומתאחדים עמו, והרי ענין זה 
אינו יתכן אלא ע"י "שכר מצוה מצוה", ע"י קיום רצון העליון... - הנה לזה ישנה דרך 

וזה נאמר ע"י 
יהודי שידע והי' 
- בעודו בחיים 
חייתו בעלמא 
דין - מהו ג"ע 
התחתון, וידע 
והי' בג"ע העליון, 
והי' בעולם 
האצי' - להיותו 
נשמה חדשה 
משם - והי' גם 
למעלה מזה, 
וביודעו מהות 
הדבר, אעפ"כ 
אמר - והתכוון 
לזה בכל 
הפרטים - שאינו 
חפץ בכל ענינים 
אלו, אלא אותו 
בעצמותו.
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דקיום  הענין  בלבד:  אחת 
מצוה מעשית בפועל ממש, 
השגה,  ובלי  הבנה...  בלי 
של  ענין  בתור  לא  ואפילו 
עריבות  ומבלי  סגולה, 

ותענוג בזה...

ענין  שמקיימים  ובשעה 
כזה - אזי נעשים דבר אחד 
עם עצמות ומהות אין־סוף 

ברוך הוא.

שכיון  אומרים,  ...ולכן 
בן  פלוני  אשר  שרוצים 
עצמות  אל...  יגיע  פלוני 
משחרב   - המצוי  ומהות, 
באדום  דוקא   - ביהמ"ק 
אותו  מזכים  אזי  לכן   -
בעבודה כזו... אשר בהבנה 
דנפש-הבהמית  והשגה 

אינו רואה מעלתה;

והשגה  בהבנה...  ואפילו 
ג"כ   - נפש־האלקית  של 
לראות מעלתה;  יכול  אינו 

מה"מ  אד"ש  כ"ק  בכה  ]כאן  כיצד  בראותו  הדבר...  היפך  הוא  רואה   – מזה  ויתירה 
ומרחקתו  התורה...  מלימוד  ומרחקתו  התפלה,  מעבודת  מרחקתו  זו  עבודה  הרבה[ 

מקיום המצוות בהידור...

ואומרים לו ]מכאן ואילך שוב בכה הרבה[: אין זה לא "תחת גפנו"... ולא "תחת 
תאנתו"...

- - חושב הוא שכוונתי אליו... אך הרי "אדם קרוב לעצמו", כוונתי איפוא לעצמי... 
]כאן נשמע מישהו בוכה ואומר משהו[ - - 

אומרים לו שאין הוא מרגיש בזה עריבות... ויתירה מזה, עבודה זו מרחקתו מכל 
ענינים אלו... -

אזי אומרים לו... שכ"ק מו"ח אדמו"ר שלח אותך על־זה... ד"חתנו כבנו"; שלחך 

העילוי דיום ז"ך
"ויה"ר שקבלת החלטות טובות בכהנ"ל תביא 
האמיתית  גאולה   – האמיתי  השכר  את  תיכף 

והשלימה, ביום הש"ק זה, כ"ז 110 אדר ה'תש"נ".

110( להעיר מהעילוי דיום כ"ז – אותיות "זך", 
כולל גם זיכוך ובירור וצירוף, כמ"ש בנוגע לזמן 
)דניאל  ויצרפו רבים"  ויתלבנו  הגאולה "יתבררו 
הוא  והצירוף  הזיכוך  שלימות  אשר,  יו"ד(,  יב, 
דשם  וההעלם  הצמצום  כוונת  שמגלים  עי"ז   –

אלקים גופא.

יום  לאחרי  בא  )זך(  כ"ז  שיום   – יותר  ויומתק 
הוא  העבודה  שסדר  היינו,  הוי',  בגמטריא  כ"ו, 
בשביל  )צמצום  הוי'  שם  גילוי  נעשה  שתחילה 
וההעלם  הצמצום  כוונת  מגלים  ולאח"ז  הגילוי(, 

דשם אלקים.

)משיחת כ"ז אדר ה'תש"נ - מוגה(
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על-זה רבך, והרי "ושננתם לבניך אלו התלמידים"... ובפרט שמדובר על חסיד ורבי... 
שבזה ההתקשרות עמוקה שלא בערך ובהתאחדות יתירה... מאשר רב ותלמיד בנגלה 

דתורה,

התורה,  פנימיות  בלימוד  )בענינים(  התאחדות  שזוהי  המעלה  לבד  בנדו"ד,  שכן 
הרי"ז גם התאחדות בענינים של קיום בפועל,

והרי זהו תכלית "כל האדם", "את האלקים ירא", דהיינו קבלת-עול מלכות שמים 
זה  וענין  והסתר,  בהעלם  נמצאת  אלקות  שבו  "הטבע",  שבגימטריא  אלהי"ם  דשם 
מתגלה והבחינה לזה היא – "ואת מצוותיו שמור": קיום המצוות מצד הנפש שבנפש 
בקיום  ומתגלה  שנמשך  וכפי  הבהמית,  שבנפש  בנפש  שמתלבשת  כפי  האלקית, 

המצוות ד"עשה טוב" ו"סור מרע" –

אשר דוקא עי"ז אפשר להתקשר עם עצמות ומהות אין-סוף ברוך הוא.

)משיחת פורים ה'תשט"ו(
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כפליים לתושיה
לאמיתו של דבר אין מה להוסיף על דברי חבריי, אבל שמענו פעמים רבות מהרבי 
שליט"א את המעלה שב"כפליים לתושיה". למרות שהדברים כבר נאמרו, הרי כיון 

שסוף סוף גם אני בתוך הדברים, כדאי שאבוא ואאשר את דברי חברי.

ראשית הנני מבקש לאשר שאכן ת"ל יש שיפור ניכר במצבו של הרבי שליט"א ועוד 
יותר ממה שחבריי אמרו. הוא  הדין ביחס לטיפול. כל הרופאים שבקרו כאן התבטאו 
שהטיפיל שהרבי שליט"א מקבל הוא טיפול מלכותי. וראוי שכולנו נכיר טובה לצוות 
הרפואי ולאברכים המסייעים המסורים בכל לבם וכל דבר שרק עולה בדיבור, מתבצע 

מייד על הצד הטוב ביותר.

אינני מאשים את הציבור שרוצה לדעת יותר ותובע לעשות יותר וכו', מובן שכולם 
מתכוונים לטובה ורוצים את הטובה ביותר, אבל זו האמת שהכל הוא ברמה הטובה 

ביותר, וזה לא רק לפי השערתנו אלא זוהי דעת כל המומחים.

רצוננו לראות מלכנו
ובהמשך לדברי הדובר הקודם על מה שהיה בתשל"ח באתי להדגיש:

הרבי שליט"א אמר פעם שכאשר דבר נוגע באמת צריך להתעלף! 
ולאו דוקא שהכונה ליפול בעלפון, אבל כל עוד זה המצב, הדברים 
צריכים לגעת ללב עד כדי התעלפות! הרי אנשים כבר לא ראו את 

הרבי חודש! יהודים באים ל"770" וחוזרים כלעומת שבאו בלי אפשרות 
לראות את הרבי...!

נאומו של הרה"ח ר' בנימי  קליי  ע"ה בכינוס התעוררות שנערך בבית 
משיח 770 לאחר כ"ז אד"ר ה'תשנ"ב

 •  

רצוננו לראות
את מלכנו!
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בדיוק כמו שבתשל"ח הרבי שליט"א 
ראוי   – יעשו  ואיך  מה  קבע  בעצמו 
לא  עתה.  כן  שכאז,  יידע  שהציבור 
של  בידיעתו  שלא  דבר  שום  עושים 
שעושים  לחשוב  וח"ו  שליט"א  הרבי 
משהו שנעלם מהרבי או ח"ו נגד רצונו 

הק'.

אלא שלמרות כל זה - רצוננו לראות 
את מלכנו!!!

כל זמן שאין אנו רואים בעינינו את 
עבודת  שאר  ואת  בשבת  ההתוועדוית 

הק' הרי זה לא טוב!!

פעם  אמר  שליט"א  שהרבי  וכפי 
צריך  באמת  נוגע  דבר  שכאשר 
ליפול  שהכוונה  דוקא  ולאו  להתעלף! 
בעלפון, אבל כל עוד זה המצב, הדברים 

צריכים לגעת ללב עד כדי התעלפות! הרי אנשים כבר לא ראו את הרבי חודש! יהודים 
באים ל"770" וחוזרים כלעומת שבאו בלי אפשרות לראות את הרבי...!

להתחזק  עלינו  חובה  כזו  בשעה   - לעצמי  לראש  לכל  אלא  לאיש  מתכוין  אינני 
ולפעול. לכל לראש, באהבת ישראל כפי שהרבי עורר כל כך לאחרונה, בהתחזקות 
בלימוד התורה וכו'. ושונ - על תל' התמימים למלא את החובה שלהם לשמור את 
מה  כל  וכו'.  וחדשות  מידע  אחרי  בחיפוש  להתהלך  צורך  שום  )ואין  הישיבה  סדרי 
שנחוץ לדעת ידוע( וכל אחד לפי ענינו ובהתאם לתפקידו צריך לשאול את עצמו - מה 

הייתי עושה אילו אבי היה נמצא במצב כזה...

ידוע הפתגם החסידי שבכוחה של התוועדות חסידית לפעול יותר מאשר יכול לפעול 
מלאך מיכאל ויותר ממלאך רפאל. מדוע לא ישבו להתוועדות חסידית פנימית באמת 
ולא לנוח ולא לזוז עד שההתוועדות תפעול את פעולתה! וכידוע - כאשר משהו נוגע 
באמת מצליחים לפעול זאת. הרי כאשר למישהו היה דבר שלדעתו היה מוכרח לגשת 
אל הרבי היה מחפש עצות ואמתלאות שונות )ליד המכונית, ליד הבית או ליד המקוה 
וכד'( וגם עתה – אנחנו צריכים לפעול את הרפואה וחובה עלינו לפעול בכל הדרכים. 

וכשירצו באמת בודאי יצליחו.

יש להוסיף ולהתחזק בקיום ההוראות של הרבי שליט"א ולהעביר לרבי בשורות 

10 • ש"פ ויקהל־פקודי ה'תשע"ז

  • האמנתי כי אדבר  



הבשורות  את  לרבי  מוסרים  עתה  גם  כי  טובות 
ומה  רוח,  קורת-  של  לתגובות  וזוכים  הטובות 
יכולה להיות בשורה טובה יותר מאשר ידיעה של 

תוספת בלימוד התורה, בתפילה ובצדקה?!

אהבת ישראל ולימוד התורה
ואחזור למה שפתחתי – אני מאשר דברי חביריי 
כיון  אבל  ליום  מיום  והתקדמות  שיפור  שיש 
ש"רצוננו לראות את מלכנו" אנו צריכים לעשות 

את התלוי בנו ובודאי נצליח.

לראש  לכל  להיות  צריכה  ההתחזקות  כאמור, 
עם  תמיד  חיו  שחסידים  וכידוע  ישראל,  באהבת 
הזמן, עם ההוראה האחרונה של הרבי שליט"א, 
ממש  בקרוב  שנזכה  עד   – שליט"א  הרבי  של  האחרונה  בהתוועדות  שמתבונן  ומי 
נפלא עד כמה הרבי שליט"א מדגיש שם  הכי  רואה באופן   – נוספות  להתוועדויות 

ביותר ובצורה הכי חזקה את העניין של אהבת-ישראל.

ויורשה לי להוסיף עוד דבר. למרות שאינני משפיע בישיבה ואין זה מתפקידי, אני 
מבקש לפנות אל תלמידי התמימים: 

פעמים רבות שמענו מהרבי שליט"א עד כמה יקרים בעיניו התמימים, נרות להאיר. 
תמיד ידענו שהתמימים הם כבנים ממש אצל הרבי שליט"א, וכאשר מחפשים עצות 
חיזוק  על  הייתי מציע   - מה  עד  יודע  ואין אתנו  ולתקן את המצב  רוח  נחת  לגרום 
ביתר שאת בתפקידים של תלמידי הישיבה ובכך יהיה גם "מבצע בשורות טובות" וגם  

מבצע לימוד התורה כפשוטו.

ותפלתנו להשי"ת אשר כשם שהרבי שליט"א מברך תמיד שהישועה תבוא מיד, 
עוד לפני סיום הדיבור ולפני שיוצאים מביהכנ"ס, הרי כיוון שבנידון זה הרפואה תלוי' 
בידי הקב"ה בעצמו, נזכה שהרפואה תהיה תיכף ומיד ממש ואנו מאמינים ובטוחים 

בדבר.

לפני הסיום אני מבקש להדגיש שדבריי ודברי חבריי הם בשם כל חברי המזכירות, 
גם אלו שמסיבות שונות אינם נוכחים כאן כעת והעיקר הוא שהשי"ת יעזור שנראה 

תוצאות ממשיות.

ותפלתנו 
להשי"ת אשר 
כשם שהרבי 
שליט"א מברך 
תמיד שהישועה 
תבוא מיד, 
עוד לפני סיום 
הדיבור ולפני 
שיוצאים 
מביהכנ"ס
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חלפה כבר "שנה תמימה" – להביא חודש העיבור – מאותו מאורע. 
לא חלמנו שזה יוכל להמשך כל-כך הרבה זמן; ובכל רגע אנו מקווים 

שהמצב הזה, של "לרגע קטן עזבתיך", ייגמר כבר סופית, ויתגלה 
שכל כולו לא היה אלא אך ורק בשביל ההתגלות המלאה בגאולה 
האמיתית והשלמה, כך שנוכל לאמר באמת "אודך ה' כי אנפת בי".
מאמר מרתק של הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שהתפרסם בעיתו  כפר 

חב"ד כשנה לאחר כ"ז אד"ר ה'תשנ"ב

 • 

מה אמר הרבי
לפני כ"ז אד"ר?

לשים לב ולראות
חלפה כבר "שנה תמימה" – להביא חודש העיבור – מאותו מאורע. לא חלמנו שזה 
יוכל להמשך כל-כך הרבה זמן; ובכל רגע אנו מקווים שהמצב הזה, של "לרגע קטן 
עזבתיך", ייגמר כבר סופית, ויתגלה שכל כולו לא היה אלא אך ורק בשביל ההתגלות 

המלאה בגאולה האמיתית והשלמה, כך שנוכל לאמר באמת "אודך ה' כי אנפת בי".

אבל בינתיים, באותם רגעים ספורים בהם אנו נמצאים )ויהי רצון שעד הדפסתם 
כבר לא יהיה צורך בהם( מוטל עלינו לשים לב ולחפש מה רוצים מאתנו לעת כזאת. 
ולשם כך הדבר הפשוט ביותר הוא לנסות ולהתבונן קצת בדברים האחרונים שמסר 

לנו כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני שקרה מה שקרה בכ"ז אדר ראשון ה'תשנ"ב.

ננסה לשים לב ולראות מה נאמר לנו במאמר האחרון )קונטרס פורים קטן תשנ"ב. 
נדפס כ"דבר מלכות" לפרשת תשא( בשיחה המוגהת שלפני האחרונה )ש"פ תצוה 
תשנ"ב - דבר מלכות לפרשת תשא(, בשיחה המוגהת האחרונה )פרשת כי-תשא. "דבר 
מלכות" פרשת ויקהל(, בשיחה המוגהת שנתפרסמה האחרונה )אף כי היא משיחות 
)"דבר  האחרונים  ה"ליקוטי-שיחות"  בשני  פקודי(,  פרשת  מלכות"  "דבר  קודמות. 
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האחרונה  ובהתוועדות  ופקודי(,  ויקהל  מלכות" 
)הבלתי-מוגהת( - פרשת ויקהל.

ויסלחו לי הקוראים אם יאורכו קצת הדברים, גם 
אם נתמצת בקיצור דקיצור. ודאי היה ראוי לכל אחד 
מיוחד  עניין  יש  אבל  נפרד,  מאמר  להקדיש  מהם 
לראות כיצד משתלבים כל ההוראות יחד בצורה הכי 
נפלאה )וכן בוודאי גם בשאר כל השיחות והמאמרים 
מכל החורף של תשנ"ב, אלא שגם בלאו הכי יארכו 

הדברים(.

מזועזעים מהגלות
שלושה  באריכות  מוסבר  הנ"ל  האחרון  במאמר 
אופני פעולה של רועה ישראל, רעיא מהימנא, רועה 
האמונה בעמו בני ישראל, כיצד הוא מחדיר בעם את 

האמונה שמצד עצם הנשמה.

הראשון, משה רבנו, מחדיר את האמונה בפנימיות 
ע"י שמחדיר את האמונה בדעת, שיידעו, גם בתוך 
שכלם הם, את ה' )ולכאורה י"ל שהמקביל לזה עתה 
הוא רבנו הזקן, שהחדיר את האמונה בחכמה בינה 

ודעת ע"י ייסוד חסידות חב"ד(;

השני הוא מרדכי היהודי, שגילה את כוח המסירות-נפש בזמן של גזירות ושמדות, 
ופעל שגם אז יעמדו במסירות-נפש. והמקביל לזה )כך מפורש במאמר שהרבי הריי"צ 
נ"ע "פסק" על עצמו( הוא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שפעל גם בזמן הגזירות ברוסיה 

שיהודים ישמרו על הגחלת במסירות-נפש וכו'.

והשלישי, שהוא תכלית הכל, הוא זה שפועל שגם בשעה שאין גזירות, )כפי שהיה 
"אינגאנצן  לגמרי,  מזועזעים  יהודים  יהיו  המן(  גזירת  אחרי  היהודי  מרדכי  אצל 
כוחותיהם  וגם  והשלמה.  האמיתית  הגאולה  באה  לא  שעוד  מכך  צוטרייסלט", 
הפנימיים, השכל והרגש )"כפי שהם במקומם"( יהיו חדורים ברגש זה, עד שזה ממלא 

את כל הווייתם וכו'.

בכוח עצמם – ובאמת זהו כוחו של משה
וזהו שאחרי ה"ואתה תצווה" - הציווי של משה רבנו, בא ההמשך "ויקחו אליך" - 
שבני-ישראל יעבדו בכוח עצמם דווקא, בלי ציווי של משה רבנו. ואדרבה הם כביכול 

מוטל עלינו 
לשים לב ולחפש 

מה רוצים 
מאתנו לעת 

כזאת. ולשם כך 
הדבר הפשוט 

ביותר הוא 
לנסות ולהתבונן 

קצת בדברים 
האחרונים שמסר 
לנו כ"ק אדמו"ר 

שליט"א לפני 
שקרה מה שקרה 
בכ"ז אדר ראשון 

ה'תשנ"ב
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מחדשים ופועלים במשה רבנו.

שכן התכלית של המשכת עצם הנפש )"כפי שהיא מושרשת בעצמות"(, שע"י משה 
רבנו, היא דווקא בכוחות הפנימיים כפי שהם כאילו בפני עצמם ובכוח עצמם בלי 
ציווי. ודווקא עי"ז פועלים כביכול גם במשה רבנו. אלא שצריך לזכור שזה גופא הוא 

אך ורק בכוחו של משה רבנו.

את  בזה  רואה  שלא  )ומי  במאמר  המפורשים  מהדברים  דקיצור  קיצור  כאן  עד 
וההוראה למה שצריך להיות עכשיו, אפשר רק להמליץ עליו את הכתוב  השייכות 

"עיניים להם ולא יראו"...(.

העבודה עכשיו בגלוי - "קטורת"
בשיחה המוגהת שלפני האחרונה )ש"פ תצוה תשנ"ב - דבר מלכות לפרשת תשא(

מבאר הרבי את הטעם שפרשת הקטורת נאמרה לבסוף, אחרי כל הפרטים של בגדי 
כהונה ועבודת ימי המילואים, ולא נאמרה בפרשת תרומה, יחד עם כל כלי המשכן.

- בכך מרמזת התורה כי התכלית והמטרה הסופית של כל המשכן וכל עבודותיו 
היא: עבודת ה"קטורת" - העבודה של תכלית ההתקשרות והדביקות, "בחד קטירא 

אתקטרנא".

'כלים'  להיות  אותם  והפכו  גשמיים  דברים  לקחו  בהם  הקודמות,  העבודות  כל 
זה הי' "עבודת הבירורים". אבל תכלית הכל להגיע למצב בו תיגמר  לאלקות, כל 
עבודת  באלוקות,  הכל  את  ולאחד  לקשר   - העבודה  תהי'  ואז  הבירורים",  "עבודת 

הקטורת.

יתר על כן: בסיום פרשת תצוה מודגש לא רק עצם עבודת הקטורת, אלא בעיקר 
שהקטרת הקטורת היא בשעת הטבת נרות המנורה: "נרות" עניינם להאיר ולגלות. 
היינו שתכלית כל העבודה היא שעבודת הקטורת תהי' בגילוי, שהעבודה בגילוי תהי' 

- לקשר ולאחד את הכל באלוקות.

אמנם בזמן הגלות אי אפשר שתהי' עבודה זו בגילוי, משום שהעולם אינו מוכן לזה 
ואינו "כלי" לזה.

וזו הסיבה שבזמן הזה, כשנמצאים בגלות, הסדר של הקטורת שאנו אומרים בתפילה 
יתום", מצב של  ירוחם  - "אשר בך  ואליבא דאבא שאול": "אביי"  הוא של "אביי 
כאילו  והוא  בגלוי,  מאיר  אינו  שבשמים  כשאבינו   - שאול"  ו"אבא  וגלות,  יתמות 

"שאול", שצריך "להשאיל" אותו כביכול ממקום אחר.

אז, בזמן הגלות, הטבת כל הנרות קודמת לקטורת - "עבודת הקטורת" הנ"ל אינה 
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יכולה להיות ביחד עם הנרות, היינו שאין היא יכולה להיות בגילוי, שכן העולם אינו 
"כלי" לזה עדין.

אבל בבית המקדש, ובפרט בבית המקדש השלישי, תהי' הלכה כחכמים, שהקטורת 
היא באמצע הטבת הנרות )בין "הטבת חמש נרות" ל"הטבת שתי נרות"(, משום שאז 
עבודת הקטורת, עבודת ההתקשורת, היא בגילוי. אז העולם הינו כבר "כלי" לעבודה 

זו, ולכן זוהי עיקר העבודה.

ומסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א שעתה, כשקוריס פרשת תצוה, אשר בסיומה מודגש 
שהקטורת היא יחד עם הנרות, היינו שהעבודה בגילוי צריכה להיות עבודת הקטורת, 
ובי"א אדר, המורה על בחינת ה"יחידה" שחודרת גם את עשר הכוחות הפנימיים - 

עתה יש כבר את התחלת עבודת הקטורת, עבודת ההתקשרות - בגילוי!

ועבודה זו צריכה לחדור בכל אחד בענייני העבודה שלו בכל השנה כולה.

ועוד ועיקר שזהו במיוחד ע"' שישפיע בזה על הזולת, ומה טוב - על עשרה מישראל, 
עדה קדושה, הכוללת את השלימות של כל בני ישראל.

ועיקר כל העיקרים - שמזה נבוא לעבודת הקטורת בבית המקדש השלישי תיכף 
ומיד ממש.

לכאורה - בלי משה רבנו
]ומעניין לציין שבלקוטי שיחות )ח"ו עמוד 233 ואילך. שיחה א' לפרשת פקודי( 
מבואר בארוכה שבעבודת הקטורת לא נמצא משה רבנו בגלוי כל כך. שכן עניינו של 
משה רבנו הוא "ביטול במציאות" לגמרי, ואילו עבודת הקטורת עניינה לפעול ביטול 
הקליפות  "שלוש  את  אפילו  לקדושה  הופכת  היא  שלכן  עצמה.  ה"מציאות"  בתוך 

הטמאות לגמרי". משא"כ קרבן תמיד, שכולו כליל לה' מלכתחילה.

שלכאורה זה סותר למבואר בשיחה זו )וכן בלקו"ש ח"ו עמוד 186 ואילך ובהרבה 
מקומות( שעבודת הקטורת היא למעלה מעניין הבירורים, ועניינה תכלית ההתקשרות 

והדביקות )משא"כ קרבנות(.

ולכן  ההתקשרות,  תכלית  אינה  הקרבנות  עבודת  הנותנת:  דהיא  הביאור,  וי"ל 
אפשר 'להעלות' בה רק את הדברים שיש בהם קצת ביטול מלכתחילה. ודוקא עבודת 
הקטורת, שהיא תכלית ההתקשרות, ותכלית הגילוי של אין עוד מלבדו" בעצם - דוקא 

מצד עבודה זו, גם ה"מציאות" היא בביטול.

ומסיבה זו עצמה לא נמצא משה רבנו בגילוי בעבודה זו - כי כל עניינה של עבודה זו 
הוא לגלות שגם במקום של התחתון מצד עצמו לגמרי, במקום שמשה רבנו לא נמצא 

בגלוי, גם שם הכל הוא אלקות.
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ואדרבה, זה עיקר עניינו של משה רבנו שיפעלו, לכאורה, "בלעדיו", וגם שם הוא 
נמצא ופועל, ואדרבה הכל בכוחו!

בגלוי  בה  השתתף  ולא  המשכן  הקמת  על  נצטווה  לא  רבנו  שמשה  מה  ובדוגמת 
)וכפירוש רש"י שהציווי על המשכן הי' "לי - )רק( לאמר לכם" )ולא שהוא עצמו גם 
חייב בזה( - ראה לקו"ש ח"ו עמוד 233( - אף שהקמת המשכן זהו עיקר עניינו של 

משה רבנו![.

הכל בשביל המלוכה "בלי מסווה"
בשיחה המוגהת האחרונה הנ"ל )פרשת כי-תשא וכו'( מבואר באריכות נפלאה איך 
גם המצב הכי תחתון, שאין תחתון למטה הימנו, חטא העגל )ולמרות שהוא נגרם ע"י 
חטא של בני-ישראל בבחירתם וכו' וד"ל, אך גם זה מסובב סוף סוף מלמעלה, "נורא 
עלילה על בני אדם"( - גם הוא חלק ו"עניין אחד ממש" עם "כי תשא את ראש בני-

ישראל" )ומוסיף שם בהערה 93 שהלשון "כי תשא" הוא בוודאות!(.

ועד שאין זו ירידה צורך עליה, אלא מציאות אחת ויחידה שכל כולה נשיאת ראש 
דבני-ישראל, "הירידה עצמה לאמיתתה היא אינה ירידה, אלא הדרך לעליה נעלית 

יותר שלא בערך".

ותכלית הכל הוא להגיע לסוף הפרשה - "קרן עור פני משה", קרני ההוד של משה 
וכתר  מלך  נעשה  דאז  מלוכה,  "גדר  הרוגטשובי(  הגאון  )כלשון  הוא  שעניינו  רבנו. 
)פקכ"ב( ש"הוד  לזה את המבואר כהמשך תער"ב  י"ל שיש לקשר  )ואולי  מלכות" 
מלכות" הוא גדר של "מלך בעצם" דמלך המשיח, בניגוד ל"הדר מלכות" שנעשה רק 

ע"י העם(.

בעולם  אבל  לבני-ישראל,  רק  מסווה"  "בלי  ההוד  דקרני  הגילוי  היה  אז  ואמנם 
לא היה הדבר אז יכול להתקבל )"אופן המתקבל"..,(. אבל התכלית הוא כפי שיהיה 
לעתיד לבוא, שהגילוי "בלי מסווה" יהא גם בעולם, "ולא יכנף עוד מוריך" - שלא 

יתכסה ממך ככנף ולבוש, אלא יתגלה כפי שהוא בכל תקפו.

והכנה לזה היא גם עכשיו, עוד בזמן עומק הגלות, כאשר מתחיל ע"י "כ"ק מו"ח 
אדמו"ר" העניין של "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" )ומציין לשיחת 
ה"שופט"  ושהוא  דורנו,  דנשיא  הנבואה  אודות  המפורסמת,  תנש"א  שופטים  ש"פ 

וה"יועץ" והנביא של כל הדור וצריך לפרסם זה לכולם(,

'מלכות  מחזיר  והוא  משיחו',  קרן  'וירם  המשיח,  מלך  "ובראשם   : הרבי  ומסיים 
בית דוד ליושנה ולממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל 

המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קרבנות וכו'".
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פורים(  )ושמחת  השמחה  שע"י  שם   160 ובהערה 
המן" )העניינים הבלתי  מגלים את הפנימיות ד"ארור 
עם  ממש  חד  שהיא  נעלית,  הכי  המעלה   - רצויים( 

מרדכי" ואדרבה נעלית עוד יותר. "ברוך 

התחיל להקים המשכ  - כבר "באתי 
לגני.."

)משיחות  שנתפרסמה  האחרונה  המוגהת  בשיחה 
ראשון  אדר  וי"א  יו"ד  ז'  תצוה,  פ'  וש"ק  ועש"ק  ג', 
מה  מבואר  פקודי(  פרשת  מלכות"  "דבר  ה'תשנ"ב. 
שלא נזכר שמו של משה רבנו בפרשת תצוה. שלכאורה 
 - זו, אבל האמת היא  אין משה רבנו בגילוי בפרשה 

אדרבה, דווקא שם נמצא משה רבנו בכל עצמותו ממש.

וכן בנוגע לחודש אדר, ש"אדר אין לו זכות ומזלו אין לו זכות", אבל האמת היא 
על  המורה  "אדיר",  מלשון  אדר  אדרבה,  נוסף.  ובזכות  במזל  צורך  אין  בו  שדווקא 
תוקף וגבורה מיוחדת, "בריא ותקיף מזלי'". כי מצד "לידתו של משה" גובר מזלם 
של ישראל, ובאופן שמבטל כל העניינים הבלתי רצויים - ביטול בשישים יום דחדשי 

אדר ראשון ושני.

ר"ח  ש"כשהגיע  המשכן,  בהקמת  משה  של  ופעולתו  עבודתו  ע"י  ביותר  ומודגש 
ניסן שלח להם משה מה אתם יראים, כבר באתי לגני אחותי כלה.. לגן אין כתיב כאן 
אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה.. משה )שהוא השביעי, וכל השביעין 

חביבין( הורידה מן העליונים לתחתונים".

ובהערה 81 שם מציין שאמר זאת "ר' מנחם חתני'... די"ל שרומז על שלמות העניין 
דהשראת השכינה למטה ע"י "גואל )ראשון הוא גואל( אחרון" ש"מנחם שמו".

וממשיך ומוסיף שהתחלת הקמת המשכן )בשבעת ימי המילואים, שהיה משה מקים 
היה  שאז  אלא  אדר.  דחודש  האחרונים  הימים  בשבעת  היתה  ומפרקו(  המשכן  את 
העניין עדיין "למעלה", "אדיר כמרום ה'", כי למטה בעולם היה נראה אז שמשה גם 
"מפרק את המשכן". ועיקר ההמשכה וההתגלות בעולם בקביעות היתה בראש-חודש 
ניסן. וע"י קרבנות הנשיאים נמשך עוד יותר בשלימות, ובמיוחד בי"ב ניסן, בו נגמרו 
קרבנות הנשיאים, ובפרט אחרי י"א בניסן, שבו )הערה 92( "הדרגא הכי נעלית דאחד-

עשר בניסן נמשכת ומתגלה בגדרי העולם". עיי"ש בכל זה באריכות גדולה.

מי שלא רואה 
בזה את השייכות 

וההוראה למה 
שצריך להיות 
עכשיו, אפשר 

רק להמליץ 
עליו את הכתוב 

"עיניים להם ולא 
יראו"...
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המשיחה של רב"י למלך המשיח
ובסיום השיחה מילים הכי מזעזעות בקשר למאורע של קידוש השם, ש"אין מאתנו 
יודע עד מה - אף אחד מאתנו אינו מבין )ואינו יכול להבין( כלל וכלל פשר הדברים, 

למה עשה ה' ככה?!...

ועוד  זה,  שבמאורע  ברבים  השם  דקידוש  העניין  גודל  את  להדגיש  יש  ואעפ"כ 
ועיקר לזעוק להקב"ה על אריכות הגלות, "עד מתי"... ולבקש ולדרוש ולעשות כל מה 

שאפשר שתיכף ומיד תבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו...

הגלות היא היפך קידוש השם, כמפורש בקרא "שמי הגדול המחולל בגויים, ומהו 
החילול - באמור אויביהם עליהם עם ה' אלה ומארצו יצאו ולא היה יכולת בידו להציל 

את עמו ואת ארצו", וקידוש שמו ית' נעשה ע"י הגאולה" וכו'.

וההוראה: "העבודה דחודש אדר ש"בריא ותקיף מזלי'" היא להביא בפועל ובגילוי 
את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שנקרא "אדיר" וכו'".

"ויהי רצון שלא יצטרכו להמתין עד לחודש ניסן, אלא תהיה תיכף ומיד הגאולה 
האמיתית והשלימה.

צדי"ק  מזמור  עם  הצדי"ק הקשורה  ניסן מסתיימת שנת  זו שבי"א  בשנה  ובפרט 
)שבא לאחרי מזמור פ"ט, שבו נאמר "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו"(...

ויוליכנו  ויגאלנו  שיבוא  המשיח,  למלך  ישראל"  בני  "ראש  של  המשיחה  ע"י 
קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש".

גם מה ש"מעצמם" הוא מהקב"ה ואדרבה
ב"ליקוט" שלפני האחרון - פרשת תשא )"דבר מלכות" פרשת ויקהל( מדובר אודות 
"האומר דבר בשם אומרו", שמצינו פעמים רבות בתנאים ואמוראים שלא אמרו את 

הדבר בשם אומרו.

ומבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א שזהו לפי שהדבר כל-כך התעצם עמהם עד שנהיה 
תורה שלהם, ואין ציווי לאומרו בשם אומרו.

ואעפ"כ יש בזה את העניין של "מביא גאולה לעולם", כי עי"ז שאומר בשם אומרו, 
למשה  ניתן  והעובדה שהכל  והקבלה שבתורה,  ה"מסורה"  עניין  את  מדגיש  הריהו 
מסיני. שעי"ז הוא "גואל" את הדבר תורה מ"גלותו", שנדמה שהוא נאמר עתה ע"י 

פלוני כו'.

ומוסיף שביחד עם זה יש בתודה עניין של "חידוש", שצריך לפעול עניין חדש ע"י 
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"תלמיד ותיק", דברים כאלו שעליהם כאילו לא היה ציווי וקבלה ומסורה.

"כמו  מודגש  כלום",  מגרמה  לה  דלית  המלכות,  "ספירת  יוסי,  ר'  מצד  ואעפ"כ, 
שהוא מצד העצמות", שגם ה"חידושים" הבאים מצד ישראל עצמם – הם מהקב"ה, 

ואדרבה, מדרגא נעלית יותר, מצר זה שישראל וקודשא בריך הוא כולא חד".

ה"הבערה" רק בשביל "דירה בתחתונים"
אודות  מדובר  פקודי(  לפרשת  מלכות"  )"דבר  ויקהל  פרשת   - האחרון  ב"ליקוט" 

מלאכת "מבעיר" בשבת.

אש  )שבוערת  "מבעיר"  של  דפנימי  העניין  את  מבאר  בנגלה,  הביאור  אחרי 
ותתלהט  שתתלהב  שבנשמה  י-ה"  "שלהבת  את  להבעיר   - פייער!"(  א  -ס'ברענט 

לידבק בה' לגמרי ועד כלות הנפש.

"צריך  כשהוא  דווקא   - ה"הבערה"  דכל  והאמת  התכלית  זה  עם  וביחד  ואעפ"כ 
לאפר", ההמשכה למטה, נשמה כגוף, דירה בתחתונים, כי רק בכך ממלאים את כוונת 

העצמות, ורק אז ה"הבערה" היא מלאכה ועבודה בשלימות.

נקהלים לאה"ק
בהתוועדות האחרונה )ש"פ ויקהל, שיחות-קודש תשנ"ב בלתי מוגה ע' 790 ואילך( 
שהעניין  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הדגיש   )784 ע'  )שם  שלפניה  ועש"ק  יום  ובשיחת 
ד"ויקהל", שהוא הקהלת כל בני ישראל לארץ-ישראל בגאולה האמיתית והשלמה 

ע"י משיח צדקנו, התחיל כבר בדורנו.

וכפי שרואים בפרט לאחרונה שיהודים מכל קצווי תבל מתקבצים בפועל ובפשטות 
לארצנו הקדושה, ובחסד וברחמים.

- חוץ ממדינה אחת או שתים, ובוודאי גם שם יתבטל הדבר במהרה )ולהעיר, כפי 
שפורסם גם ב"כפר חב"ד" בזמנו, שהיתה זו נבואה ממש אודות יציאת יהודי סוריה!(.

וזה מודגש במיוחד שהרי רבותינו נשיאינו לא היו בארץ הקדושה, ועיקר עבודתם 
היתה לעשות בחו"ל "ארץ-ישראל". ואפילו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע היה באה"ק 
רק כ"השתטחות" על קברי האבות, ולא שמקומו היה ארץ-ישראל. ואילו עתה נקהלים 

בני-ישראל לארץ-ישראל בפשטות ולעיני בשר!

וזוהי ההדגשה ב"ויקהל", שעוד לפני "פקודי": "פקודי" הוא המניין הפרטי והסימת 
לב לכל עניין פרטי שבעולם. ועוד לפני זה נעשה ה"ויקהל" – הקהלת כל העולם כולו 
לתכליתו ומטרתו, הגאולה האמיתית והשלמה. כי אין זמן לחכות לעניין הפרטי של 

כל אחד )ה"פקודי"(.
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ואחדות  אהבת-ישראל  לחברו,  אדם  שבין  ה"ויקהל"  ע"י  במיוחד  זאת  ועושים 
מלים   – ווערטער"  "ווארעמע  הרבה  שם  )היו  וחיות  חמימות  של  ובאופן  ישראל, 
"חמות" על גודל ועוצם העניין דאהבת ואחדות ישראל, וההתאחדות ממש איש עם 

רעהו וכו' וכו'(.

ומתחיל מעצמו, שפשוט אצלו המציאות האמיתית ש"מלא כל הארץ כבודו", ואין 
זה חידוש כלל. אלא שעושה הכל להחדיר זאת ככל פרטי ענייניו, שבכולם יתקבל 

זאת בתכלית, ושזו תהיה הנקודה של כל מציאותו )ה"ויקהל" עוד לפני ה"פקודי"(.

ועוד והוא העיקר שהמדובר עתה הוא "להתעורר מהשינה" )"איצטער רעדט מען 
אז מיכאפט זיך אויף פון שלאף"( ולומר "מודה אני לפניך", ואז נעשה כל היום שלו 

"יום בריא" )"א גיזונטער טאג"(.

ועי"ז נעשה גם וכשלימות דשקל הקודש, "עשרים גרה השקל", "עשרים" בגימטריא 
"כתר", כתר המלך, שישנו גם בהקב"ה ובמלך המשיח וכו', ושכל אחד יאמר "בשבילי 

נברא העולם", שדבר זה מוטל דווקא עליו.

עד כאן תוכן בקיצור דקיצור מ"דברי הרב" לפני כ"ז אדר ראשון.

ומה  לעשות,  ואיך  מה  לנו  אמרו  שלא  שאומר  מישהו  עדיין  ישנו  זה,  כל  ואחרי 
התכלית והמטרה של כל זה?!

"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!"
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בא היצה״ר והתלבש ב״זיידענע זופעצע״ וטוען שישנם כמה סברות 
וחשבונות )שלפי דברי היצה״ר הם סברות וחשבונות דקדושה( שאין 
צריך לציית לדברי משה. וכשאומרים לו, הרי כן הוא מפורש בכו״כ 
שיחות, הוא עונה ״ס׳איז ניט אזוי פשוט״, ״מ׳דארף פארשטיין דעם 

פשט״
מכתב מיוחד שכתב א' החסידים לחברו בקשר עם כ"ז אדר

 • 

אי  לנו אלא
דברי ב  עמרם

ב״ה. י׳׳ג ניסן ה׳תשנ״ב.

לכבוד ידידי מוהר״ר......... שי׳

אחדשה״ט, לא אאריך בהקדמות ואתחיל מיד בהענין דלקמן.

ובהקדמה:

״אשר  קליפת עמלק  – שהיא  הקרירות  עניו  לבטל  בכמה שיחות, שבכדי  מבואר 
– אי אפשר ע״פ חשבונות של שכל, גם לא ע״פ שכל דקדושה, כי לפעמים  קרך״ 
מתלבש היצה״ר ב״זיידענע זופעצע״ וטוען שזה קדושה. ולכן, העצה היחידה לבטל 
ולמחות את קליפת עמלק זו הקרירות, היא זיך צוהערן זיך לדברי משה ואתפשטותא 
בעמלק״  הלחם  וצא  אנשים  לנו  ״בחר  בס״פ בשלח  וזהו שנאמר  דור.  דילי׳ שבכל 
ואיתא בחסידות שפירוש ״ויאמר משה גו׳ בחר לנו אנשים״ הוא אנשי משה, דענין 
אנשי משה הוא אנשים שאין להם חשבונות וסברות שלהם )אייגענע חשבונות און 
משה  לדברי  שנשמעים  היינו,  משה.  לדברי  נשמעים  שהם  אלא  סברות(,  אייגענע 
ב״זיידענע  כיון שהיצה״ר מתלבש  ]כי  בדברי משה  פירושים  לומדים  לא  כפשוטם. 
זופעצע״, הרי הוא מפרש את דברי משה כפי שהוא )היצה״ר( רוצה[ אלא נשמעים 

גליון יד • 21

  העילוי דיום ז"ך • 



לדברי משה כפשוטם.

ובנוגע לענינינו:

ידועים דברי משה שבדורנו בזמן האחרון, אשר כל הענינים דגאולה ומשיח )ואפילו 
סעודת לויתן ושור הבר( נמשכו כבר למטה בעוה״ז הגשמי. הדבר היחידי שחסר הוא 
– ״לפתוח את העינים״. ואמר בפירוש בכו״כ שיחות, שצריך לפרסם את זה ולהכריז 
בכל העולם אשר ״אט אט קומט משיח״ וצריך להתכונן לקבל אותו. גם אמר, שענין זה 
הוא הנקודה המרכזית והעיקרית של השליחות )של כל יהודי ומכש״כ של השלוחים(. 

כל זה הוא מפורש בכו״כ שיחות שהוגהו ע״י כ״ק אדמו״ר שליט״א.

סברות  כמה  שישנם  וטוען  זופעצע״  ב״זיידענע  והתלבש  היצה״ר  שבא  אלא 
וחשבונות )שלפי דברי היצה״ר הם סברות וחשבונות דקדושה( שאין צריך לציית לדברי 
משה. וכשאומרים לו, הרי כן הוא מפורש בכו״כ שיחות, הוא עונה ״ס׳איז ניט אזוי 
פשוט״, ״מ׳דארף פארשטיין דעם פשט״, וכו'. ]תשאל אצל כל אלה שרוצים להעמיס 
באו אליהם ה״פשעטלאך״: אם  ״פשעטלאך״ בהשיחות, שיאמרו את האמת, מאין 
מפרשים כן מפני שכן הוא משמעות הלשון דהשיחות, או מפני שהם סוברים כן מצד 

הדעות שלהם ולכן הם רוצים איינלערנען פשעטלאך בהשיחות[.

והנה החשבונות של היצה״ר )שטוען שהם חשבונות דקדושה( שהיו עוד מקודם, 
ונתחזקו עוד יותר לאחרי מה שאירע בכ״ז אדר-ראשון – נחלקות בכלל לג׳ טענות:

טענה א:
פרסום דברים הנ״ל, ובפרט לאחרי מה שאירע, עלול לגרום ח״ו חילול שם שמים. 
)היינו אשר אט אט יתגלה בפועל  כי היאך אפשר להכריז אז אט אט קומט משיח 
ויוליכנו קוממיות לארצנו( במצב כזה שאינו בקו הבריאות – הרי כולם ילעגו מזה. ולכן 
טוען היצה״ר, בכדי שלא יהי׳ ח״ו חילול שם ליובאוויטש צריך לעת עתה להפסיק 
זה ולחכות עד שכ״ק אדמו״ר שליט׳׳א מלך המשיח יחזור לאיתנו. והיצה״ר מוסיף: 
באם אתה ״פאנאטיקער״ ורוצה להכריז את הנ״ל עכשיו – עכ״פ, תעשה את ההכרזה 

באופן שמשתמע לתרי אפי בכדי שהחילול השם לא יהי׳ עכ״פ גדול כ״כ.

מענה:
איזה  ישנו  דדקות  שבדקות  מזה  בא  ילעיגו,  שאחרים  שמים  שם  מחילול  החשש 
ספק )עמלק בגימטריא ספק( אצל אלו שצריכים להכריז. ובכדי לבטל הקליפת עמלק 
פשוטה  אמונה  ע״י  אלא  חשבונות,  ע״י  אפשר  אי  בקרבך,  אשר  ספק(  )בגימטריא 
בדברי משה כפשוטם. עלינו לחזק את האמונה, שכל מה שאמר משה – כן יהי׳ בפועל 
ממש )לא ברקיע השביעי אלא כאן למטה בארץ הגשמית(. וכאשר אנחנו נאמין באמת 
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שההכרזה  ספק  שום  אין  ומוחלטת,  גמורה  בודאות 
ובכדי  ישראל.  של  ככולם  רובם  אצל  תתקבל  שלנו 
לחזק אצלנו האמונה הוא )לא ע״י לערנען ״פירושים״ 
וכיו״ב, כי אם( ע״י אמונה פשוטה. ובפרט שגם השכל 

דנפש הבהמית מסכים לזה.

משה  ענינים שאמר  כו״כ  ראינו  הרי  עצמך:  והגע 
שבשעתם היו נראים כדברים מוזרים )בענין מלחמת 
מרוסי׳  היציאה  בנוגע  ועאכו״כ  ועוד,  ועוד  המפרץ, 
נתקיימו  דבריו  וכל  לזה שום מקום בשכל(  הי׳  שלא 
ספק  מטיל  שהיצה״ר  וזה   – ממש  דבריו  כל  בפועל, 
)אפילו ספק שבדקות דדקות( בענין הנ״ל אין לזה שום 
מקום בשכל )שהרי ראינו בפועל שכל דבריו נתקיימו( 

והוא רק חוצפא בעלמא, בלי טעם ודעת.

ובכן, עיקר ויסוד הכל הוא להאמין בדברי משה בלי 
אפשר  חשבונות  אייגענע  וכשעושים  חשבונות.  שום 
ח״ו להתדרדר עד קצה האחרון. ולהעיר ממ״ש בפרשת 
תשא )לב, א( ״וירא העם כי בשש משה״ ופירש רש״י 
שעשו חשבון שכבר עברו ארבעים יום, ומזה יצא חטא 
בהסיפור  ק״ו,  הדברים  והרי  ליצלן!  רחמנא  העגל 

דפרשת תשא הי׳ איזה ״יסוד״ לעשות חשבון. שהרי משה אמר שיבוא לסוף ארבעים 
עברו ארבעים.  כבר  לפי חשבונם  כי  זה שעשו,  על  יש התנצלות  הרי  ובמילא  יום. 
ואעפ״כ עשו בזה שגיאה עצומה כי לא הוצרכו לעשות שום חשבונות )והוצרכו לדעת 
וזה שעדיין לא בא הוא מפני שבודאי טעו בחשבונם  יתקיימו,  בודאי  שדברי משה 
ולא עברו עדיין ארבעים יום(. ועאכו״כ בנידון דידן, שכל היסוד של החשבונות הוא 

אייגענע סברות, הרי בודאי שאין להתחשב בזה כלל וכלל.

דבר ברור הוא )בלי שום ספק וספק ספיקא( שכ״ק אדמו״ר שליט״א ידע מקודם 
מה שיהי׳. ואעפ״כ אמר וציוה להכריז בכל העולם שכל הענינים דגאולה ומשיח כבר 
נמשכו בעוה״ז וצריך רק לפקוח את העינים – הרי עלינו להכריז זאת בודאות מוחלטת. 

וראינו במוחש, שאלה שהכריזו זאת בודאות מוחלטת – נתקבלה הכרזתם.

ובתור מאמר המוסגר )לפני שנבוא לטענה הב׳ והג׳ של היצה״ר(: כשמתפללים או 
מברכים שהשי״ת יתן לכ״ק אדמו״ר שליט״א אריכות ימים ושנים טובות – ליהודים 
אבל  ״משכילים״.  או  ״לומדים״  של  ההרגש  יודע  )אינני  זה  לשמוע  קשה  פשוטים 
זאת(: אף אחד לא  יכולים לסבול  יהודים פשוטים מאמינים באמונה פשוטה, אינם 

דבר ברור הוא 
)בלי שום ספק 
וספק ספיקא( 
שכ״ק אדמו״ר 

שליט״א ידע 
מקודם מה 

שיהי׳. ואעפ״כ 
אמר וציוה 

להכריז בכל 
העולם שכל 

הענינים דגאולה 
ומשיח כבר 

נמשכו בעוה״ז 
וצריך רק לפקוח 

את העינים
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יתן ברכה שהשמש יזרח מחר, כי זה דבר פשוט שאין שייך שיהי׳ באופן אחר. וענין 
הנ״ל, שהרבי שליט״א יוליכנו קוממיות לארצנו, הוא ודאי יותר מזה שהשמש יזרח 
מחר. ]כי הודאות דזריחת השמש למחר היא מצד חוקי הטבע, והודאות שכ״ק אדמו״ר 
שליט״א יוליכנו קוממיות לארצנו הוא מפני שכן הבטיח הקב״ה שברא את הטבע[. 
ומה שייך להתפלל על זה או לתת ברכה?! התפלה צריכה להיות רק שזה יהי׳ לא מחר 

אלא היום. ופשוט.

טענה ב:
טענה השני׳ של היצה״ר היא: אמת הדבר שאין לנו להתבייש ח״ו עם הכרזה הנ״ל, 
אבל, בעת כזאת, ווָאס ליגט דיר אין קָאּפ וועגן משיח'ן! בעת כזאת צריך לחשוב רק 
על דבר אחד – שהרבי שליט״א יחזור לאיתנו וואס שנעלער – בודאי ובודאי שזה ענין 

חשוב ביותר, אבל הוא כאין וכאפס לגבי הענין העיקרי שנוגע עכשיו.

מענה:
נשאל אצל היצה״ר שנתלבש באיצטלא הנ״ל: האם לדעתו צריך להתעסק במשך 
כל כ״ד שעות המעל״ע באמירת תהלים, או שצריך גם להתעסק )במקצת היום עכ״פ( 
במבצעים, וכיו״ב. בודאי שיענה שצריך גם להתעסק במבצעים. ולכאורה, הרי אותה 
הטענה: אמת הדבר שהנחת תפילין של יהודי אחד )וכיו״ב( הוא דבר חשוב ביותר, 
אבל הרי זה כאין וכאפס לגבי הענין העיקרי שנוגע עכשיו, והאיך אתה מבזבז זמן על 

קירוב יהודי ליהדות כאשר ברגעים אלו ביכלתך לומר תהלים!

אלא מאי, כי פשוט שבכדי למהר ולזרז הרפואה, צריך לא רק תפלה )תהלים וכיו״ב( 
אלא גם מילוי הוראותיו. ]ואדרבה, מקום לומר שמילוי ההוראות ממהר עוד יותר את 
הרפואה מאשר אמירת תהלים. ואכמ"ל בזה[, ולכן, ביחד עם אמירת תהלים, צריכה 
והתעסקות  התעסקות  אלא  וועגן  יוצא  אויף  )ולא  ההתעסקות  אחד  כל  אצל  להיות 

בשופי( במילוי השליחות.

אט  אשר  ההכרזה  היא  כעת  העיקרית  שהשליחות  שמכיון  וברור,  פשוט  ועפ״ז 
אט קומט משיח וצריך להתכונן לקבל פניו – וכמפורש בכו״כ שיחות וגם בהשיחה 
שנאמרה בכינוס השלוחים שענין זה הוא עכשיו השליחות העיקרית – אשר כל מה 

שיוסיפו יותר בענין זה ימהרו יותר הרפואה. וק"ל.

טענה ג:
קרירות  לפעול  בכדי  מלכתחילה  )כנראה(  באה  היצה״ר  של  השלישית  הטענה 
ולאחרי  גדולה(,  באמונה  אד״ש  כ״ק  של  ההכרזה  אצלם  )שנתקבלה  פולין  בחסידי 
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שהיצה״ר ראה שהצליח קצת בזה, התחיל לטעון אותה הטענה גם בחסידי חב״ד.

אצל חסידי פולין מפורסם שהחוזה מלובלין זצ״ל עשה פעולות להביא את הגאולה, 
וזה גרם שנפל דרך חלון וכו'. ובא היצה״ר )שנתעטף ב״פולישע זופעצע״( ״והסביר״ 
להם, דזה שאירע בכ״ז אדר-ראשון אצל הרבי מליובאוויטש שליט״א הוא מפני שדחק 
להביא את הגאולה. וכיון שהם גוטע פריינד, לכן עליהם לדבר עם חסידי ליובאוויטש 
ולפעול עליהם שיפסיקו לעשות ענינים כאלה. ולדאבוננו, ישנם כמה מאנ״ש שיחיו 
זה  ע״י ששמעו  זו  טענה  נתקבלה  מאנ״ש  אחדים  ]אצל  זו  טענה  אצלם  שנתקבלה 

מחסידי פולין, ואחדים שמעו טענה זו מהיצה״ר בכבודו ובעצמו, בלי ממוצעים[.

מענה:
הסיפור דהחוזה מלובלין זצ״ל, וכן סיפורים מעוד גדולי ישראל עד״ז, אינם שייכים 
)ועד״ז בנוגע לשאר  וכלל. כי החוזה עשה פעולה להביא את הגאולה  לנדו״ד כלל 
הסיפורים(. ואילו ההכרזה של כ״ק אדמו״ר שליט״א היא הודעה ובשורה שכן היא 
המציאות. ההכרזה של כ״ק אדמו״ר שליט״א היא לא עשיית פעולה בכדי להביא את 
הגאולה, לא תפלה ולא ברכה, אלא הודעה ובשורה טובה. כ״ק אדמו״ר שליט״א יודע 
בבירור שכן היא המציאות, ומצא לנחוץ להודיע זה לכלל ישראל, מצד שני טעמים: 
)ב( בכדי שנתכונן  גודל אהבת ישראל שלו רצה לבשר לנו בשורה טובה.  )א( מצד 

לקבל את פני משיח צדקנו, שעי״ז נמהר את ביאתו עוד יותר.

והגע עצמך: באם ח"ו וח"ו לא תהי׳ כעת הגאולה – הרי הכרזה הנ״ל תרחק ח"ו 
הרבה יהודים מהאמונה ביהדות. וכיון שלכ״ק אד״ש נוגע כ״כ לקרב יהודים ליהדות, 
היאך עושה דבר כזה שיכול לרחק ח״ו?! והרי פשוט, שבאם הי׳ איזה ספק ספיקא 
שהגאולה יכולה להתעכב – היאך עושה דבר כזה שיכול לרחק ח״ו יהודי מיהדותו! 
ומזה הוכחה ברורה )באם צריך להוכחות( שאין זה בגדר עשיית פעולה להביא את 
הודעה  ברורה.  הודעה  אלא  לאו(  אם  תצליח  אם  ספק  פעולה  שכל  )מכיון  הגאולה 

ברורה של בשורה טובה. וע״ד הבשורה של אלי׳ הנביא מבשר הגאולה.

ובמילא, הטענה של היצה״ר שהוא ע״ד הסיפור דהחוזה – היא היפך השכל הפשוט. 
ואלה שמתעקשים בטענה הנ״ל – הרי כשבקרוב ממש יבוא אלי׳ הנביא ויבשר את 

הגאולה, יספרו גם אז הסיפור דהחוזה...

והנה כל הנ״ל הוא בנוגע לחסידי פולין. אבל בנוגע אלינו, חסידי חב״ד – הרי אין 
מקום מלכתחילה לטענה. נשיאי חב״ד שבכל הדורות, ובפרט נשיא דורנו, השריש בנו 
ענין האמונה פשוטה וקבלת עול שלמעלה מהשכל. וכמבואר בכמה שיחות, שהאמונה 
פשוטה שמתגלית ע״י חסידות חב״ד היא הרבה יותר מהאמונה פשוטה שבחסידות 
– שהאמונה שלמעלה  )חכמה בינה דעת( שבחסידות חב״ד הוא  וענין השכל  פולין. 
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מהשכל )ועוד יותר משבחסידות פולין( זאל זיך אפלייגן גם בשכל. אבל לא ח״ו וח"ו 
השכל עצמו. וכשהיצה״ר טוען, דמכיון שאתה חב״דניק, אתה צריך לחקור בעצמך 
ולהשען על בינתך )מבלי להסתכל במה שנאמר בהשיחות, או איינלערנען פשעטלאך 
בהשיחות בכדי שיתאימו להמסקנא של השכל שלך( – הרי זו כפירה גמורה רחמנא 

ליצלן.

ובכן, בנוגע ליהודים פשוטים – אין צריך בשום הסברים, שקיום הוראת כ״ק אד״ש 
)לפרסם ולהכריז בפומבי שכל הענינים דגאומ"ש ישנם כבר למטה וצריך רק לפקוח 

את העינים( לא תביא ח״ו לענין בלתי רצוי ואדרבה, זוהי הדרך לזרז את החלמתו.

אבל לאלה שמחזיקים את עצמם ל״פילוסופים גדולים״ ועד שיודעים מה נעשה 
בשמים, ועל יסוד ״ידיעתם הגדולה״ הם קובעים שזהו ע״ד הסיפור דהחוזה – כדאי 
הי׳  )שזה  חב״ד  חסידות  לגלות  התחיל  הזקן  כשאדמו״ר  סיפור:  עוד  להם  להזכיר 
הרבנית  דהסתלקות  הסיפור  וידוע  קטרוג.  נעשה  המשיח(,  דגילוי  הענין  התחלת 
המאסר  הי׳  לאח״ז  שנים  וכמה  תקנ"ב.  בשנת  הזקן  אדמו״ר  של  בתו  לאה  דבורה 
דפעטערבורג. ומובן בפשטות, שגדולי החסידים ידעו את סיבת המאסר, שהרי זה הי׳ 
כו״כ שנים לאחרי תקנ״ב. ואעפ"כ מסופר בלקו״ד, שבהאסיפות דהחסידים אז הוחלט 
)בין השאר( להתעסק בהפצת החסידות עוד ביתר שאת. ולכאורה, היאך עשו דבר כזה 
שיכול להגדיל ח״ו את הקטרוג? היתכן?! אלא שהי׳ פשוט אצלם, אשר פרסום והפצת 
תורת החסידות )גילוי המשיח כמו שהי׳ אז(, לא רק שלא יאריך ח״ו את המאסר, אלא 

אדרבה, זה יקרב ויזרז את השחרור. והנמשל מובן.

יהודים  עבור  אבל  מענטשן״.  ״גרויסע  עבור  הוא  זה  מסיפור  וכאמור, שההוכחה 
פשוטים, אין צריך להסברים וכו', כי אנו אין לנו אלא דברי בן עמרם...
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• הוספה •

בניס  מאיר שם הוי' דלעילא
צילום ממענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעורכי המאמר ד"ה החודש 

הזה לכם וגו' ה'תשל"ז )פענוח ההגהות מובאות בהדגשה(.

 • 

האם כוונה דכיון פשוט דשם הוי' נמשך בכל חודש שהרי ישנו צירוף הוי' השייך לכ"א, 
גם שם הוי' עצמו הוא ענין כל חודש, ולזה מתבאר דעילוי חודש ניסן הוא דאז מאיר הוי' 

דלעילא.

)וכן: אם לפי' הא' - וניסן כולל ג"כ גאולה העתידה, ואילו זכו - הייתה לאחרי אמירת 
פ' החודש - הוי' דלתתא הו"ע החדש הזה לכם ראש חדשים והוי' דלעילא הו"ע ראשון 

הוא לכם וגו'(.



העילוי דיום כ"ז – אותיות "זך", 
כולל גם זיכוך ובירור וצירוף, 

כמ"ש בנוגע לזמן הגאולה "יתבררו 
ויתלבנו ויצרפו רבים" )דניאל 
יב, יו"ד(, אשר, שלימות הזיכוך 

והצירוף הוא – עי"ז שמגלים כוונת 
הצמצום וההעלם דשם אלקים 

גופא

)משיחת כ"ז אדר ה'תש"נ(

"

לתרומות והקדשות
חו"ל - 781.277.7026 

 לזכות
 הוד כ"ק אדמו"ר

מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


