
א. לימוד מתורת אד"ש

מאמר  או  מ(שיחה  )קטע  יחדיו   לימדו 
כהכנה לראש השנה להתקשרות.

ב. שיעורי תורה

תורה  בשיעור  השבוע  במהלך  השתתף 
כהכנה ל"ומלאה הארץ דעה את ה'".

ג. ניגוני כ"ק אד"ש
נגנו יחדיו )אפשרי בזמן סעודת שבת( ניגון 
חסידי מבין הניגונים שלימד כ"ק אד"ש את 
החסידים, כהכנה לראש השנה להתקשרות.

ד. מבצעי קודש של אד"ש

של  הקודש  מבצעי  מעשרת  אחד   בחרו 
יחדיו  תבצעו  אותו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
במהלך שבוע זה, על פי הוראותיו הקדושות, 

כהכנה לראש השנה להתקשרות.

ה. הוספה בתפילה

דקות  כמה  ידי  על  לתפילה  בהכנה  הוסיפו 
הוסיפו  או  התבוננות.  או  חסידות  לימוד  של 

בנתינת צדקה ופירוש המילות.

ו. סיפורים חסידיים

מיוחד  סיפור  יחדיו  קראו  או  בבית  ספרו 
שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  התקשרות  בנושא 

כהכנה לראש השנה להתקשרות.

ז. התוועדויות משפחתיות

כהכנה  בבית,  משפחתית  התוועדות  ערכו 
ליום קבלת הנשיאות יום הבהיר י'-י"א שבט 
בהשתתפות 2 מבני המשפחה לפחות )עדיף 

בזמן שכל בני המשפחה יחדיו(.

"השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי"
 מובא בזה מספר הצעות שבועיות לשבוע פרשת שמות

 לפעולות נגישות מדרכי ההתקשרות

ב"ה

שבוע
ב

 * מי שיבשר לפחות על ביצוע 5 פעולות המוצעות למוקד המבצע 
עד יום שלישי בערב בשבוע הבא יכנס להגרלה כמפורט בתקנון



   לימוד מתורת אד"ש   
ועד  המאור  עם  אחד  ונעשים  אליהם,  מתקשרים  נשיאנו  רבותינו  של  תורתם  לימוד  "ע"י 

שמתקשרים גם עם העצם" )ש"פ קדשים תשי"ד(

אפילו אמירה בלבד מספיקה

במקרה שהבעל חייב לגרש את אשתו )מסיבות הלכתיות( ואינו רוצה לגרשה, פוסק הרמב"ם שכופין 
את הבעל עד שיאמר "רוצה אני )לגרש(". למרות שהאמירה היא לכאורה רק מ'שפה ולחוץ' בלבד, 
הרי זה גט כשר מכיון שרצונו הפנימי של היהודי הוא לקיים את רצון ה' תמיד רק שהיצר הרע התגבר 

עליו ומונע לגרש את אשתו. 

על בסיס זה, מבאר הרבי שגם אמירה בלבד מספיקה כדי לבטא את ההתמסרות לנשיא הדור מכיון 

שבפנימיותו וודאי מסור הוא לנשיא הדור.

)"זיינען איבערגעגעבען"( אל הרבי, וגם אלה  – בודאי מסורים הם  . כל אלה הנמצאים כאן   ."
שחסר אצלם בהתמסרות, הרי כיון שמצד הפנימיות שלהם ה"ה מסורים אל הרבי, אז מספיקה 

עכ"פ האמירה בדיבור שמתמסרים אל הרבי.

- ע"ד מ"ש הרמב"ם בביאור התועלת ד"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", כיון שהאמירה "רוצה 
אני" הוא בהתאם לרצונו האמיתי "להיות מישראל . . לעשות את כל המצות כו'"

)ש"פ חוה"מ סוכות השי"ת(

ובאותו סגנון ממשיך הרבי לאחר כמה שנים לבאר שבהכתרה עיקר ההמלכה היא בדיבור דוקא

"מלכויות הוא ענין הדיבור, כיון שבנוגע לההכתרה לא נוגע הרי המחשבה, אלא העיקר הוא ענין 
הביטול, שזה מתבטא בענין הדיבור דווקא שאומרים יחי המלך וכיוצ"ב"

)משיחת יום ב' דר"ה תשל"ז(

   מבצעי קודש של אד"ש      
 "בבקשה נפשית להגביר חיל ולהוסיף בכל המבצעים . . גם בשבת מפקחין על עסקי רבים" 

)לקו"ש חי"ג עמ' 210(

תפילין - צא למבצע תפילין יחד עם א' הילדים במשך השבוע )אפי' לזמן קצר(.

צדקה  וקופת  סידור  להם  וקנה  חב"ד  לבית  הילדים  חדר  את  הפוך   - ספרים  מלא   בית 
או למדו יחד עם המשפחה מתוך א' הספרים שקניתם בקשר ה' טבת. 

מבצע משיח - החתם יהודים על טופס קבלת המלכות או הסבר ליהודי על בשורת הגאולה.



   ניגוני כ"ק אד"ש   
שמו"  על  שיקרא  רצה  זה  אשר  עד  מחבב  היה  אשר  ניגון  או  שלו  הניגון  שזה   "מכיון 

)יום ב' דר"ה תשל"ט(

והיא שעמדה

ודור  דור  שבכל  אלא  לכלותנו,  עלינו  עמד  בלבד  אחד  שלא  ולנו,  לאבותינו  שעמדה  "והיא 
עומדים עלינו לכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם"  )נוסח הגדה של פסח(

כ"ק אד"ש לימד ניגון זה בליל ב' דחג הפסח ה'תשט"ו

מספר ר' משה טלישסבסקי שאחר ה"סדר" ירד כ"ק אד"ש כבכל שנה לזאל להתוועדות, 
ובאמצע ההתוועדות שאל: מי מכיר את הניגון "והיא שעמדה", ושרו את הניגון והיא שעמדה 

כפי שהעולם'שע שרים. 

אבל לא לניגון זה התכוון כ"ק אד"ש, לאחרי ששרו כל הניגון, ניגן הרבי ניגון אחר על "והיא 
שעמדה", אבל הקהל לא קלטו את הניגון היטב.

וענה שלא )הקהל לא תפסו כ"כ את  יודע הניגון  אח"כ שאל לר' מרדכי טלישבסקי אם 
הניגון( אמר כ"ק אד"ש "זה ניגון יפה" וכ"ק אד"ש שר הניגון עוד ג'-ד' פעמים כדי שילמדוהו.

)ניגוני הרבי - ו' מרחשון תשע"ד(

במהלך התוועדות פורים תשט"ז, ניגנו את הניגון "קול ביער", והרבי ניגן עם הקהל. אחר 
ניגן הרבי בעצמו את הניגון "והיא שעמדה". לאחר שניגן הרבי את הניגון בעצמו כמה  כך 
פעמים, והקהל לא הצטרף, הפסיק הרבי ואמר בבת שחוק האם אתם רוצים לשמוע חזנות? 

לכו לטלישבסקי! ומיד המשיכו כל הקהל את הניגון.

)שיחות קודש תשט"ז(

   הוספה בתפילה   
"ברור הדבר שעליו להתייגע בעבודת התפלה, וכדרישת רבותינו נשיאינו - תפלה באריכות וכו'" 

)משיחת אחש"פ תשל"ו(

פרק תניא קודם התפילה - ". . מנהג טוב של חסידים )בדורות שלפנ"ז, וגם בדורנו( - ללמוד 
מקיימים  שבקיומו,   - זה  מנהג  ולחזק  לפרסם  וכדאי  הבוקר(.  תפלת  )קודם  יום  בכל  תניא  פרק 
מצוות עשה מה"ת, לימוד תושבע"פ, ולפלא שמנהג זה אינו מפורסם, אף שגם בדורנו היו חסידים 

שנהגו כן, כפי שראיתי בעצמי אצל חסידים בדורנו". )משיחת ש"פ אחרי תשמ"ט(



   סיפורים חסידים   
וכאשר שמענו מהרבי סיפור - היה זה אצלנו כמו תורה שבכתב! 

 )אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ד עמ' סה(

"יד החסידים על העליונה"

מספר הרב עקיבא שמרלינג, שליח בשוויץ: ״בא' היחידויות אמר לי הרבי לגשת לרב חדקוב ולבקש 
את הגליון ״מארינבאד״. ניגשתי לרב חדקוב לקחת את הגיליון. בעודו מכין את הגיליון החל לשאול 
האם אני מכיר רב מסויים משוויץ המתגורר בציריך. השבתי שאני מכיר אותו, אך אין לנו קשר אישי.

זמן קיבלתי הזמנה לאסיפת רבנים שאורגנה ע"י אגודת  וכעבור  "לאחר היחידות חזרתי לשוויץ, 
ישראל. כשהגעתי לאסיפה ראיתי ראשי אגודת ישראל ובתוכם גם הרב שהרב חדקוב התעניין לגביו.

כך  ותוך כדי  "במהלך האסיפה הועלתה הטענה מדוע אין אגודת ישראל פותחת סניף באירופה. 
התגלגלו הדברים על כך שחב״ד לקחה את התפקיד שאגודת ישראל היתה צריכה לעשות. הנוכחים אמרו 

שהגיע הזמן לגבש תוכנית לפעולה עצמית כדי לקחת בחזרה את התפקיד מחב״ד.

"לשמע דברים אלו לא יכולתי לשתוק, והתפרצתי בקול רם על כך שחב״ד לא לקחה עבודה זו מאף 
אחד. בכעסי עזבתי את האסיפה בעיצומה. הבחנתי על פניהם של הרבנים תדהמה לנוכח התפרצות זו.

"בדרכי הביתה הרהרתי אודות האסיפה ונזכרתי שנכח בה גם הרב שאודותיו התעניין הרב חדקוב. 
ניסיתי לחשוב ביני לבין עצמי אם יש קשר בין הדברים.

על  סיפרתי  הרבי,  אל  ליחידות  וכשנכנסתי  לארה״ב,  שוב  הגעתי  מכן  לאחר  קצרה  ״תקופה 
אותי לאסיפה  יזמינו  בעוד שבועיים  כי  ולאחר מכן אמר  לרגע  השתלשלות האירועים. הרבי הרהר 

נוספת, ובמהלך האסיפה אציג בפני כל אחד מהרבנים את הדפים של ״מארינבאד״.

״בדיוק כפי שאמר הרבי - כך היה. לאחר שבועיים קיבלתי הזמנה לאסיפה, שבמהלכה החליטו על 
פתיחת סניף אירופאי שמקומו יהיה בציריך. למנהל הסניף מינו את הרב שאת שמו הזכיר הרב חדקוב.

״לאחר שהתקבלה ההחלטה, הוצאתי כמצוות הרבי את הדפים בהם דווח שבאסיפה אחרת שהיתה 
במארינבאד )עיר נופש( החליטו ראשי אגודת ישראל שעיקר העבודה הציבורית צריכה להיות מופנית 
כלפי המשכילים בגרמניה. ושאלתי בקול רם: "נו, מה תגידו עכשיו?! אם כן פיתחו סניף בגרמניה״. ״מענה 

לא היה בפיהם, אבל הם עמדו בדעתם לפתוח את הסניף דווקא בציריך.

"בסיום האסיפה ניגשתי אל הרב שמונה למנהל הסניף, ואמרתי לו במילים אלו: 'דע לך, כי כל עניינו 
על עצמך  לקבל  לא  לך  אני מציע  מכיוון שכך  הרבי מליובאוויטש,  פעולותיו של  נגד  הוא  זה  של משרד 
תפקיד זה, היות שאני בטוח שהסניף לא יחזיק מעמד זמן רב ולבסוף תשאר ללא פרנסה', אותו רב הנהן 

בראשו בנימוס, אך סירב לשמוע לעצתי. ״לא חלפו חודשים ארוכים, והסניף נסגר כפי שצפיתי. 

״במשך תקופה ארוכה לאחר מכן חיפש מקום עבודה שפרנסה מכובדת בצידה. בשלב מסוים ניגש 
אלי ובהתרגשות גדולה ביקש שאמסור לרבי בשמו סליחה בתוספת בקשת ברכה שישיג פרנסה.

״הבנתי שהוא חושב שדברי אליו בסיום האסיפה היו דברי הרבי, והבהרתי לו שכל הדברים נאמרו 
על דעת עצמי בתור 'הרגש' של חסיד הבטוח שאם הרבי אינו מרוצה מדבר מסוים, דבר זה לא יקרה.

״התיישבנו יחדיו וכתבנו לרבי את בקשת המחילה. בסיום המכתב הוספתי אף אני התנצלות על כך 
שמדברים שאמרתי על דעת עצמי היה נראה שאלו הם דברי הרבי, ואלו כביכול גרמו לדבר בלתי רצוי.

על מכתב זה ענה לי הרבי תשובה נבואית, כי בעוד זמן קצר תהיה לרב הנ״ל עבודה על ידי ובסיום 

המכתב הוסיף הרבי - ״והאם הינך חושב כי העניין כולו קרה שלא על דעתי ובידיעתי?!"...

)בית משיח גל' 261(


