


הגיון ליבי / הרצון של בעל הרצון !
ב”ה, חודש הגאולה ה’תש”פ, ימות המשיח

לכבוד תלמידי הישיבה תומכי תמימים ראשל”צ

תלמידיי היקרים

שלום וברכה!

תמימים יקרים!

בשורות הכתובות לקמן אין משום הצדקה כלשהי למצבנו 
הכללי כעת, ואדרבה אנו זועקים בכל לבנו לקב”ה מעצם 
דווקא  תבוא  שהגאולה  ודורשים  מתי’,  ‘עד   - הנשמה 
לפני  שעוד  מצרים  ביציאת  שהיה  וכפי  וברחמים  בחסד 
וברוחניות  בגשמיות  טוב  היהודים  לכל  היה  הגאולה 
בדברים  יש  אך  במושבותם”.  אור  היה  ישראל  בני  “לכל 
הכתובים לקמן את חיפוש הטוב הנסתר בתוך האירועים, 
שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  של  הקדוש  וכלשונו 
שחיפוש ומציאת הטוב שבכל אירוע )וקל וחומר את הפן 

הגאולתי שבו( דבר זה גופא מבטל את ההסתרה 
הגאולתי  הטוב  להתגלות  וגורם  החיצונית 

אין  דידן  ובנידון  בתוכו.  והנעלם  הגנוז 
הגאולה  עניני  כי  הרבה  לחפש  צורך 
המסתתרים במציאות המתרחשת מול 
עינינו הרי הם גלויים לעין כל רק יש 

לשים לב אליהם.

הוא  שקורה  מה  שכל  ספק  לנו  אין 
המתרחש  מדהים  גאולה  תהליך 

שאריות  בעולם,  המתחים  כל  לעינינו. 
קטנות מהתקופה שלפני תש”נ שיצרו פה 

ושם מלחמות, פילוגים וסכסוכים )הכורדים 
נגד האיראנים, שיעים נגד סונים וכך בכל העולם 

כולו( יריבויות שבאו מתוך לאומנויות של כל מיני פלגים 
ושבטים נעלמו בחודש האחרון, וכנראה שנעלמו לנצח כי 
אנחנו לא רק בפתח ימות המשיח, אלא כל מה שקורה הוא 

חלק מתהליכי ימות המשיח גופא.

פתאום עוטפת אותנו אוירה שבתית במשך כל השבוע, כי 
לחיי  ומנוחה  היום שכולו שבת   - כנראה האלף השביעי 
העולמים - הקפיץ והקדים את בואו ויצר מעין יום שכולו 

שבת כבר כעת.

להיות  חזרו  והאנשים  נסגרו  הבילוי  ואתרי  המסעדות 
לברוח לאשתו בתואנה שהוא  משפחתיים, הבעל הפסיק 
אוסף כסף בכל העולם כסיפור כיסוי על אי היכולת שלו 
עם  בשלום  לחיות  חזרו  תמימים  משפחתו,  עם  להסתדר 
ופתאום  התמים,  של  עולמו  את  מבינים  שאינם  הורים 
כולם מסתדרים עם כולם. המשפחתיות שנעלמה בקידמה 
המודרנית חוזרת ומופיעה בכל תוקפה, כששלימותה היא 
הדעת  עץ  חטא  לפני  וחוה  אדם  של  המשפחתיות  כמו 

“כשמחך יצירך בגן עדן מקדם”.

רסיס  כשכל  קטנים  לרסיסים  קצר  לזמן  נופצו  ישיבות 
‘תומכי תמימים’ בתוך משפחתו  הפך להיות מגדלור של 
ומתמלא רצונו של הרבי שליט”א שכל בית יהפוך להיות 
עם  חסידות  שיעור  מתקיים  בוקר  בכל  תמימים’.  ‘תומכי 
בשלישיה,  שחרית  תפילת  מכן  ולאחר  המשפחה  בני  כל 
שמואל  ר’  השד”ר  הרה”ח  של  לאביו  נ”ע  הרבי  כהוראת 
דוד ע”ה רייטשיק שבמקום שלא מתאפשר תפילה במנין 
המשפיע  של  מצולם  וידאו  )מתוך  בשלושה  להתפלל  יש 
ר’ מענדל ע”ה פוטרפס( ובמשך היום מתקיימים  הרה”ח 

שיעורים בנגלה הן בגמרא והן בהלכות פסח.

שינתה  ותועבה,  לפריצות  כמקור  ששימשה  הטכנולוגיה 
את פניה וגילתה את מהותה האמיתית כמקור לתקשורת 
וכלשון  וחברותות  תורה  שיעורי  לשמיעת  תמימים  בין 
הידוע השגור בפי קדשו “כל מה שברא הקב”ה לא בראו 
אלא לכבודו” ופתאום יש זמן לשמוע בניחותא את קולו 
הבית  של  בחללו  מנסר  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  של 
ניסן  י”א  פארברענגען  גרמא  שהזמן  ענין  )כגון 
לדרגת  מתרומם  הבית  וכל  ועוד(  תשמ”ב 
קודש הקדשים, חדר היחידות שבו מתחבר 
היחידה של כל אחד עם היחידה הכללית 
– הלא הוא הזאל הגדול שבו מתקיימים 
של  המפורסם  )וכמענה  התפילות 
הרבי מלך המשיח שליט”א שהיחידות 
הכללית אינה נופלת במאומה מהיחידות 

הפרטית ואף נעלית יותר(.

באין  התחזק  התמימים  שבין  הקשר  אף 
ערוך וקיבל גוון עצמי )לומדי המשך תער”ב 
יעמדו על הסתירה בין המושג ‘גוון’ למושג ‘עצמי’ 
כי הצבע הלבן איננו גוון, אלא האור הפשוט שכולל בתוכו 
את כל הגוונים( וזאת על פי דברי הרבי מלך המשיח שליט”א 
בכמה וכמה הזדמנויות ביחידות לאורחים שחוזרים לביתם 
בין  והניתוק  שההיפרדות  בתשרי,  ממושכת  שהות  לאחר 
חסידים ל-770 ובינם לבין זולתם, על אף שזה קשה מאוד 
הרי  דבר  של  לאמיתו  אך  פרידתכם’,  עלי  ‘קשה  בבחינת 
משום  יותר,  גדולה  אחדות  מביא  הזה  הפירוד  דווקא 
שכאשר כל אחד ממלא את שליחותו במקומו הפרטי )וכל 
מקום פרטי כולל בהעלם את כל העולם כולו( נעשה חיבור 
אמיתי ועצמי בין כולם לאין ערוך יותר גבוה מאשר יושבים 
את  אחד  ורואים  אחד  במקום  חסידית,  בהתוועדות  יחד 
השני, כיון ששם מתגלה דווקא הקשר העצמי שיותר גבוה 
והישיבה  הלחיים  ואמירת  הפארבייסן  של  הגילויים  מכל 

בצוותא.

תמימים יקרים!

מתוך כל האמור לעיל ברצוני להוציא לפועל ממש נקודה 
התקופה  והוא:  זה  מכתבי  מטרת  עיקר  שהיא  עיקרית 



הנוכחית מביאה עמה אתגר עצום בעבודת השם החסידית 
של כל אחד ואחד מכם, אתגר של הקרבה אמיתית למען 

אהבת ישראל מתוך ויתור עצום עבור הזולת.

את דברי דלקמן אפתח בפן אישי: גדלתי בבית של הורים 
בעלי מסירות נפש שבמשך עשרות בשנים נרדפו על ידי 
המשטרה החשאית ברוסיה הסובייטית עקב הפצת יהדות 

תורה ומצוותיה.

הישיבה החב”דית היחידה בסמרקנד שכנה בחצר ביתנו, 
והורי היקרים שימשו לבחורי הישיבה אבא ואמא גשמיים 

ורוחניים כאחד.

אבי ז”ל גם שבר את הקרח לעיתים קרובות כהכנה לתפילה. 
כל זאת ראו במו עיניהם אחיי הגדולים הזוכרים זאת היטב 
היטב, וכך גם אמי מורתי ז”ל סיכנה את חייה ואת שלום 

אנשי ביתה בהחזקת הישיבה בביתנו, והדברים ידועים.

אין לי כל ספק, שבמצב הנוכחי אבי היה צועק ברחובות 
בכל כוחו: אל תלכו למקוה! אל תתפללו בציבור! מהסיבה 
הפשוטה כי הרבי מלך המשיח שליט”א חינך אותנו לוותר 
על כל תועלת גשמית ורוחנית כאחד למען טובת הזולת 
בליקוטי  מקומות  ובריבוי  יחד.  גם  והרוחנית  הגשמית 
שיש  הרבי  כותב  מוגהות  הבלתי  בשיחות  וכן  שיחות 
יוכל לקיים מצוות,  לוותר על הידורי מצווה כדי שהשני 
דהיינו לעזור לשני ברוחניות ובוודאי שדברי הרבי בתוקף 
יותר גדול כשמדובר על עזרה ליהודים אחרים בגשמיות 
יהודים אחרים  כפשוטה, דהיינו לא לסכן את חייהם של 
בגשמיות. וכדברי הרבי ביחידות האחרונה עם הרב מרדכי 
אליהו ששיטת חסידות חב”ד היא שהעזרה ליהודים אחרים 
בגשמיות קודמת הן בזמן והן במעלה יותר מאשר העזרה 
ברוחניות, וממשיך הרבי שגופו של יהודי אף קדוש יותר 
נגזר  ומזה  נשמתו  מאשר  יותר  גבוה  במקום  ומושרש 

ההתמסרות לעשיית טובה לזולת.

הצטרפו למסירות נפש עצמית של שלוחים בכל קצוי תבל 
שבמשך שנים )!( לא היה להם מקוה בגלל שהיו עסוקים 
כדי  נדחים  במקומות  וחיים  לאחרים  בעזרה  לראש  לכל 
להיטיב ליהודים אחרים, כמו שלוחים רבים בעולם שאין 
להם מנין כלל לתפילה! )רק דוגמא אחת: השליח רמ”מ שי’ 
זלמנוב בקאזחסטאן נמצא שלוש שנים במקום ללא מנין 

בימות החול, בשבתות וחגים ואף לא בימים הנוראים!(

תמימים יקרים!

למנהגי  התקשרות  מתוך  הנובע  רצונכם  את  חש  אני 
שאלה  אשריכם  נפש,  ובמסירות  בהידור  ולקיימם  חב”ד 
לקיום  נפש  מסירות  זוהי  דנן  במקרה  אבל  רגשותיכם! 
אותנו  מחנך  שליט”א  שהרבי  החינוך  היפך  שהם  דברים 
והוא  מכך,  ההפוך  את  בדיוק  רוצה  הרבי  השנים!!!  כל 
יהודים  של  שלומם  למען  שלך  ההידורים  את  לצמצם   -

אחרים. 

ממחלת  בקלות  מבריאים  שהצעירים  לדעת  עלינו  זאת 
)כפי  ומעלה  חמישים  בני  המבוגרים  אבל  ה’קורונה’, 
שרואים כעת ביממות האחרונות את גילאי הנדבקים בניו 

יורק( עלולים לחלות ואף ח”ו למות מכך.

משטח  על  לשהות  יכול  ה’קורונה’  שוירוס  לדעת  עלינו 
כמו ספסל ברחוב או בבית כנסת או במקוה אפילו למעלה 
מעשרים וארבע שעות ולהדביק את התמים היושב עליו, 
התמים אמנם יבריא בעז”ה או אפילו לא ירגיש את הימצאות 
הוירוס בגופו, אבל בשובו אל ביתו ידביק אנשים אחרים. 
משיטת  ההיפך  את  להביא  יכולה  חלילה  התוצאה  והרי 
חב”ד - שההידור שלך יהרוג יהודים סביבך, רח”ל! דבר 

זה הוא היפך ההלכה והיפך החסידות לגמרי.

התבוננו באותו ‘היום יום’ מפורסם שהיצר הרע יכול לבוא 
אדמו”ר  כ”ק  וכדברי  חסיד.  של  ובאיצטלא  בלבוש  גם 
מוהריי”צ שעשיו הרשע היה לבוש גארטעל וסירטוק של 
משי. כלומר לפעמים ההרגש החסידי הוא בעצם תחפושת 
נגד עצם המהות של שיטת  של הנפש הבהמית הלוחמת 
ולמנהגי  לרבי  התקשרות  נרגשת  בהרגשה  כאשר  חב”ד 

חב”ד. 

מהות  את  לראות  היא  לנו  הביאה  הזו  הנסיון שהתקופה 
נפשם  למסור  המוכנים  אחראים  כתמימים  שלנו  החינוך 

עבור יהודי אחר!

ולולא דמסתפינא הייתי מוסיף ואומר כך: מכיוון שהקב”ה 
שברגעים  הוכחה  גופא  זה  הרי  כזה,  למצב  אותנו  הביא 
שלא  דבר  כל  וממילא  למקוה  זקוקים  לא  אלו  מועטים 
השם!  לעבודת  סתירה  הוא  השם  בעבודת  לו  זקוקים 
ואצטט את המקור לכך בדברי כ”ק אדמו”ר מלך המשיח 
טבת  )טו  מסאדיגורא  האדמו”ר  של  ביחידות  שליט”א 
הרי  הדורות,  שנחלשו  “מכיוון  הקדוש  ובלשונו  תשד”מ( 
זה גופא הוכחה שרצונו של הקב”ה שעכשיו תהיה עבודת 
סיגופים  של  באופן  שלא  קודמים(  מדורות  )בשונה  השם 
ותעניות, אלא מתוך שמחת הגוף דווקא ולכן סידר הקב”ה 
שיקבע  כדי  הדורות  חלישות  באופן שתהיה  הדברים  את 
וסיגופים  בתעניות  לעסוק  שאסור  שו”ע  ע”פ  דין  פסק 
דווקא”.  הגוף  שמחת  מתוך  העבודה  שתהיה  בהכרח  ואז 
מופלאה  יחידות  שבאותה  ביותר  נפלא  דבר  על  ולהעיר 
)סעיף טו( מספר האדמו”ר מסדיגורא לכ”ק אדמו”ר מלך 
אפשרות  בידו  היה  לא  הבעש”ט  שפעם  שליט”א  המשיח 
לטבול במקוה עקב עוביו של הקרח, ויצא הבעש”ט בריקוד 
והסביר שמכיון שכל מי שחושב לעשות מצוה ואינו יכול 
לעשותה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, א”כ אין שלימות 
יותר גבוהה מכך כי זוהי שלימות אלוקית ולא שלימות של 

מעשה הנברא כי הרי ‘מעלה עליו הכתוב’. עיי”ש.

תמימים!

הרב זלמן ניסן פנחס נוטיק - משפיע הישיבה



שלא  תמים  לכל  רבות  סיבות  ישנם  אלו  בימים  תמימים! 
להיות בקו השמחה. הסיבה העיקרית היא כמובן - בית חיינו 

ננעל על מנעול ובריח! העיניים דומעות!

מקווה? על כל טבילה קיימת שקו"ט רבה.

התוועדויות? רק ב'שידור חי ב'קו הישיבה' של 'ימות המשיח 
מביא  הקוים  על  העומס  אך  לנצ'נר,  הרב  של  פתרונות' 

קטיעות רבות וירידות מהקו.

מצות  לחלק  מנת  על  חפוזים  בית  ביקורי  כמה  מבצעים? 
ולהביא את בשורת הגאולה )כמובן לא לשכוח לחטא ידיים 

בכניסה ביציאה וכו'(.

יפוצו? רק בשיחות טלפון \ אפליקציית זום, ולצומת?.... אין 
תחליף!

את  לנו  אין  כי  לדעת  מאיתנו  אחד  כל  על  תמימים!  אולם 
הלוקסוס ואת הזמן להתבכיין ו'לנייעס'. ימים אלו מקבילים 
לימי מלחמת המפרץ. בדיוק כמו שאז לכל תמים ואברך היה 
ברור כי תפקידו חובתו וזכותו שכל יהודי ברחבי העולם ידע 
אותו  מלך המשיח שליט"א,  הרבי  שזה  בישראל  נביא  שיש 
נביא השומר על כל אחד מאיתנו ומבטיח שארץ ישראל היא 

המקום הבטוח ביותר בעולם.

כך גם היום, כאשר התפקיד הזה יהיה ברור לנו, נראה כיצד 
מתבטלים במהירות כל העיכובים וקטרוגים על סגירת בית 
חיינו. לפתע נראה כי ההתוועדויות הרבה יותר עוצמתיות, 
המבצעים יהיו לאין ערוך מפעם. כאשר התפקיד שלנו יהיה 

ברור ונבצע אותו, נראה ממילא עולם חדש.

חיינו  בבית  זו לא חכמה לבכות על המצב ההזוי  תמימים! 
שלא היה כמותו מאז ומעולם, ועל הדרך שהתמימים בקבוצה 
צריכים לפעול, עלינו להתגייס להסביר בעולם את הנבואות 

של הרבי מלך המשיח שליט"א!!!

בהוראות  בלדייק  עסוקים  אנו  קורה.  לא  זה  מה  משום  אך 
משרד הבריאות )לא שמותר לזלזל בהם רח"ל, אך הפטפטת 

לצטט  יפה  יודעים  אנו  וזהו(,  לבצע  צריך  מיותרת.  סביבם 
במלחמת  מישהו  האם  המפרץ,  במלחמת  היה  מה  ולספר 
או  הבטיחות?  בהוראות  ועיין  עצמו  בתוך  הסתגר  המפרץ 
של  ונבואותיו  הגאולה  בשורת  את  והפיצו  הפיצו  שכולם 
נעלמה  איפה  נשתנה?  אז מה  הרבי מלך המשיח שליט"א? 

הראשלציות שלנו?

כ'מבצע  הפצה  של  אחרות  לדרכים  רגילים  אנו  מה?!  אלא 
אנו  גם  עכשיו  אז  וכו',  'יפוצו'  'הדבקות',  ברחוב,  תפילין' 
משנים מטבע רגילותינו עסוקים בהפצה, פשוט רק בסגנון 
פחות  אחרות  בדרכים  להשקיע  הזדמנות  זה  עכשיו  אחר. 
מוכרות לנו. עכשיו הדרכים קצת שונות ממלחמת המפרץ כי 
נאסר עלינו לצאת מהבית, אז נעשה זאת דרך הטלפון, ושאר 
חובה  בפועל  פוגשים  שאנו  יהודי  וכל  התקשורת.  אמצעי 
תהיה  שלא  לפחד.  מה  שאין  אותם  לשכנע  להסביר,  עלינו 
בארץ  איזור  שכל  בה!  שיפחדו  ראשל"צי  בה  שגר  שכונה 

שהתמימים שם ידעו שיש רבי והבטחותיו ברורות!

הוראות משרד הבריאות אינם תירוץ לא לפרסם, עלינו רק 
למצוא דרכים מותרות לעשות זאת. )אגב: ההנחיות השומרות 
אז  'הדבקות'!...(.  לעשות  מונעות  לא  הידבקות,  ומונעות 

קדימה, להסתער!!!

שיעור  בין  שנותר  בזמן  גדולה:  אך  קטנה,  נקודה  ועוד 
להתוועדות, בין שיחת פלאפון לשיחת וידאו קצת להשקיע 
ה'דבר  את  למדתי  אחרונה  פעם  מתי  ובמשפחה,  בעצמנו 
מלכות' כמו שצריך – מוגה, בלתי מוגה, פיענוחים וסיכום? 
המשיח  מלך  הרבי  של  שיחה  למדתי  אחרונה  פעם  מתי 
שליט"א עם אחד מבני המשפחה? מתי היתה הפעם האחרונה 
תנש"א  בשופטים  שליט"א  הרבי  מ077?  יומנים  שקראתי 

מדבר על להסביר לבני ביתו! 

אז קדימה חבר'ה להסתער!!!

בהצלחה. יש לנו את הכוחות מהמשיח.

אל לנו להקשיב לדברי היצר הרע הבא לגרום לנו עצבות 
בלב על כך שאין מנין ואין מקוה כי לא בכך חפץ הוי’, 
אלא דווקא המציאות הנוכחית שלשם גלגל הקב”ה אותנו 
בהשגחה פרטית זהו חפצו ורצונו האמיתי! וכהסיפור עם 
ר’ זושא ור’ אלימלך בבית סוהר שאם במציאות הנוכחית 
אסור לומר דברי תורה הרי זה גופא רצון ה’ ונקיים את 
והשמחה  והריקוד  בריקוד…  ויצאו  בשמחה  הזו  המצוה 
עצמם גרמו לשינוי המציאות שיהיה אפשרות כן ללמוד 
“כי בשמחה  הפסוק  על  הרד”ק  וכדברי  ולהתפלל  תורה 
תצאון” - “מן הגלות”, הגלות הפרטית והכללית שנגאל 

ממנה תיכף ומיד ממש.

תמימים יקרים!

הבה נתפלל כולנו שנזכה לכוון לרצונו האמיתי של כבוד 
רוח  נחת  לעשות  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  קדושת 
אמיתית בתקופה מיוחדת זו וניפגש כולנו פנים אל פנים 
כבר עכשיו והפארברענגען של השבת הקרובה ובהמשך 
פארברענגען של י”א ניסן, י”ג ניסן, י”ד ניסן – יום הולדת 
של  הולדתו  ביום  להתוועד  הרבי  )כהוראת  הרמב”ם 
הרמב”ם( תתקיים ב-770 המחובר לבית המקדש השלישי 
בגשמיות ובראיית עיני בשר תיכף ומיד ממש. יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

אוהבכם ומוקירכם ומתגעגע אליכם

זלמן נוטיק

הת' פאלע שי' נוטיק – ש"אאמרה נפשי / קדימה להסתער



"'ורבנן אמרי חיורא דבי רבי שמו...' עוד כולל המשיח מעלה 
השכלית, ולפיכך רבנן, בעלי השכל, קראו לו חיורא דבי רבי. 
ודבר זה ענין עמוק, כי הצרעת הוא דבר שנבדל מן העולם 
וזה מורה מה שהמצורע הוא נדחה מן מחנה ישראל,  הזה, 
ומפני  ישב".  "בדד  כתיב  ולכך  העולם,  אל  שייכות  לו  ואין 
כי המשיח גם כן הוא נבדל מן עולם הזה לגמרי, לכך קודם 
שיבוא המשיח הוא דומה כמו מצורע, שאין לו שתוף וחבור 
שהמשיח  מה  כי  ומפני  הימנו.  מחולק  הוא  רק  העולם,  אל 
הוא מחולק מן העולם בשביל כי המשיח יהיה שכלי לגמרי, 
ואילו העולם הזה הוא גשמי, ולכך יש לו המשפט המצורע. 
לכך נקרא שמו חיורא דבי רבי, כי בבית רבי היו מנוגעים, 
מפני כי בבית רבי היו נבדלים מן עולם הזה, והיו נמשכים 
עליהם  בא  לכך  הזה,  מעולם  נבדל  הוא  אחר השכלי, אשר 

הצרעת, שהוא נבדל גם כן מן הבריות. ולכך אמר 
הוא  לגמרי,  שכלי  הוא  אשר  המשיח,  כי 

נבדל לגמרי מן העולם הזה, ולכך חיורא 
דבי רבי שמו. והוא עצמו מה שאמרו 
זה  והבן  חלאים',  סובלי  בין  'דיתיב 

מאוד"

)מהר"ל - נצח ישראל פרק מא(

ליל  תשל"ח,  עצרת  שמיני 
דא  בין  )"איך  תשמ"ח  הסדר 

תשנ"ב  אד"ר  כ"ז  שווער"!(,  מיט'ן 
"רעבעעע"...  "רעבעעע"...  )"רעבעעע"... 

(, ג' תמוז תשנ"ד, ועד לתאריך   - - -
האחרון: ב"ך אדר ה'תש"פ – נעילת 'מקום 

המקדש גופיה דלעתיד' שבדורנו - - -

ישב' אצל הוד  ימי ה'בדד  אלו הם תאריכים בדברי 
'חיורא דבי רבי'  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
שבדורנו המתורגמים באופן מיידי אצל 'אנשי משה', 
בדד'  ישבה  'איכה  למוגה'דיקע  התמימים,  הם  הלא 
באב  בתשעה  בשנה  שנה  מידי  הנלמד  ח"א(  )מלוקט 
המלמד כי ה'ישבה בדד' מתדמה ממש ממש ל'בדד 
עד  עתיק,  מהשתלשלות,  שלמעלה  בדד  יעקב',  עין 
בדבר  פיענוחיה  על   55 להערה  ועד  ממש.  עצמות 

מלכות ה'בדד' – תזו"מ תנש"א.

אכן, ההתבוננות-הרגשית-הראשונית הנובעת היישר 
שחזר  התורה   - תש"ח  תמוז  י"ב  שיחת  )ראה  מה'יחידה' 
'יחידה'  כ"ק אדמו"ר הזקן בבואו לראשונה ממעזריטש - כי 
'נרגשת' ב'הרגש-געפיל'( זועקת ומצמררת גם את ליבות 
האבן )יב תמוז תשד"מ( לפיה המצב ה'עצמי' הזה חייב 

מיד ממש-ממש להיפסק. נאו!

ישב'  ה'בדד  חסידותי:  ב'שפראך'  יותר  ובמדוייק 

לכוחות  לחדור   - ממש  מיד   – מוכרח  הזה  העצמי 
ימי  באותם  דווקא  היה  שאכן  כמו  בדיוק  הגלויים, 

'בדד ישב' שנמנו לעיל.

רחבי  לכל  החדר  מתוך  שידורים  תשל"ח:  באירועי 
במוצאי שמחת  מיד  הק'  )כלשונו  כמימרא  ברגע  העולם 
גיבן  וואס  דרכים  אזוינע  אויך  נוצן  מען  "קען  ההוא  תורה 

איבער דאס וואס מ'רעדט אויך למקומות רחוקים..."(;

היומיות  שיחות  ה'רייכע'  אוצר  תשמ"ח:  בשנת 
)כולל ליל  שנאמרו מידי ערב בזאל הגדול והקדוש 

הסדר הא' והב'!( בחג הפסח;

נוראי-ההוד  ה'יחי'  עידודי  בתשנ"ב-תשנ"ד: 
וגילויי  'על המרפסת'  כל תפילה  לאחר 
על-שכליים-על-רגשיים  אמונה 
שירדו לליבות בני אדם באותו רגע 
של 'וידום אהרן' בג' תמוז תשנ"ד 
עד לרגע זה ממש כאשר חיילי 
ימושו  לא  שבדורנו  דוד  בית 
האמת  מאמונת  אחד  לרגע 
בנצחיות  שבדורנו  היחידה 
משיחנו שליט"א – לעולם ועד!

נא  ב'שאל  לרגע  נתבונן  ואם 
הראשון  בדור  הראשונים'  לימים 
הרי  'מיד'  של  התיבות  ראשי  של 
כ"ק  הוד  של  ישב'  ה'בדד  ימי  גם 
מליובאוויטש  ביוצאו  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר 
לגלות  תרע"ו  מרחשון  בחודש  שבליובאוויטש 
הראשונה אשר גלתה ליובאוויטש )והעיד על עצמו 
'ואני בגולה על נהר דאן ואין לי ספרים'! - אג"ק שלו 
ח"ב ע' תתכא(, יום שבו נפסקו אמירת מאמרי המשך 
הדור  נשיא  שבו  יום  תער"ב,  שבנפלאות  הנפלאות 
שבליובאוויטש  שבליובאוויטש  מהמקוה  התנתק 
ידי הוד כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק  ותוקן על  שנבנה 
לרנר'  ל'תשורה  במבוא  הנסמן  )ראה  מוהרש"ב  ואדמו"ר 
תשע"ה(, הרי דווקא שם ב'בדד ישב' ברוסטוב נכתב 
ה'חלק שלא נאמר' בהמשך תער"ב חלק ג' שדווקא 
בו נתגלה )ראה מבוא ל'מסתר צפונותיך' – הוצאת 'ממש'(, 
הגילוי האלוקי )"איש שברור כשמש שהי' איש אלקי – פי' 
שהי' לו שכל אלקי" – אג"ק ח"ה ע' רמה על המקוה ויוצרו( 
של תיקון מי העיר השאובים על ידי חיבור עצמי על 
ניתן  כיצד  נתגלה  דווקא  דווקא  אז  או  האוצר,  גבי 
לחבר עליונים )מים שאינם בידי אדם( לתחתונים )מי 

העיר(!

 הרב שמעון ויצהנדלר - רה”י"בדד עין יעקב"



ולמעלה בקודש - לראשית השתלשלות ה'בדד' של 
הנשמה  עליית  אגרת  כל  הנשיא הראשון הבעש"ט: 
להיכל משיח נבעה מ'גזירה' וקטרוגים שראה ובגינם 
'נאלץ' לעזוב את חסידיו בעיצומה של תפילת מוסף 
וכך  עלייה  אחר  עלייה  'בדד'  ולעלות  תק"ז  בר"ה 
הגיע להיכל משיח ממנו שמע כי 'ענינה של הפצת 
החסידות היא משיח' )קונטרס 'ענינה'( וממילא נשיאי 
החסידות הם המשיח שבדור )קונטרס 'בית רבינו' סעיף 

ו(!

ועד ל'בדידות' העצמית של משה רבינו בחזקה של 
למצב  שהביאה  בדידות  סיני!  בהר  ימים  ארבעים 
חדש לגמרי - תכלית הבריאה )דבר מלכות כי תשא נ"ב(.

ב'בדד  הנהגותיהם  בעצם  הנשיאים   – מעתה  אמרו 
עצמו  ה'בדידות'  וחסרון  קושי  כיצד  לנו  גילו  ישב' 
חדשה'  'תקופה  של  נעלית  מציאות  יוצר  הוא-הוא 

)קונטרס 'בך יברך ישראל' תשנ"ב(. אין בדיעבד, 
יש רק לכתחילה שבלכתחילה. 

תמימים!

והסברים  ביאורים  כל  אולם 
שווה  'איננו  אלו  חבדיי"ם 
בימים  דווקא  אשר  עת'  בכל 
 - אלו  פלאיים-מבודדים 
חיילי-האמת,  שלכם  פניכם 
אנשי משה, בניו אהוביו, אינם 

כתמול שלשום. כל תו בקלסתר 
תשמ"ז  תמוז  י"ב  )ראה  זועק  פניכם 

 – פנים"(  קלסתר  זיין  אף  שטייט  'אזוי 
"אין אנו מניחים אותו" להיות בבדידות! 

)לקו"ש חי"ט האזינו, ש"פ האזינו תשמ"ו(. עיניכם 
)דבר מלכות בא תשנ"ב סי"ד( הרוחניות הטהורות מכל 
בבת- את  במוחש  רואות  בעלבטישקייט  של  סיג 
עינו הקדושה שליט"א ה"מצפה בקוצר רוח ובכליון 
עינים" )דבר מלכות תזו"מ תנש"א ס"ח( להיפגש עמכם-
עמנו בגילוי ממש-ממש ולומר לכם-לנו, בתוך כלל 
'עליכם  לצדקה  הדולרים  חלוקת  במעמד  ישראל, 
השלום'! )סיום וחותם דבר מלכות במדבר תנש"א(. אתם 
התמימים 'עם קרובו' שקלסתר פניו האלוקיות "עומד 
כנגדכם" )ש"פ ראה תשמ"ו( בתמידיות, חדורים הינכם 
באותן שיחות-קודש המבטלות לגמרי את כל המושג 
של 'ירידה' ו'השתלשלות', אתם הרי מתוך כל אנשי 
הדור חשים-לומדים-מתמסרים ל'עצם עצמו' שאינו 
תשמ"ח  נדחה  ת"ב  חזון  שבת  שיחת  )ראו  העלם!  סובל 

ובארוכה, שיחת שבת חזון תש"נ ובארוכה(.

תמימים!

צאו  קדשו:  מילות  תיטוף  ומכיריו,  יודעיו  אליכם 
ולמדו - וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם שליט"א?! 
הרי זוכים הנכם בימים קריטיים אלו לחוות במוחש 

לימדנו  הוא  חינכנו,  הוא  שאודותה  תקופה  ממש 
והתוועד עמנו כל השנים כולם. הנשיא היחיד מאז 
נביאי ישראל שלא פסק לדבר עמכם מאות שיחות 
עצות,  בידינו  נותן  הוא  כאשר  העולם'  'מצב  על 
מבצעים, מחשבות וכוחות לא רק 'להתמודד', אלא 
בו  ולראות  כולו  העולם  את  ולעלות  לרומם  כיצד 
"איך הוא קרוב באמת"  לגאולה האמיתית והשלימה. 
שיחות אלו הן-הן כוחנו-וחיותנו,  הן הם - ה'תורה 
שבכתב' של כללות סדר ההשתלשלות בהן הוא עונה 
"כל התשובות על כל השאלות" אשר כל אנשי הדור 
שחשף  )כפי  תמיד"  "שואלים  השתלשלות  סדר  וכל 

באגב בחותם וסיום דבר מלכות תשו"מ תנש"א(.

בעת  הנבואית  ההקלטה  את  שנית  ושמעו  הסכיתו 
בזקיפות  עמד  כאשר  תשכ"ז  בעומר  ל"ג  פאראד 
הקומה וזעק-צעק בקול גדול ולא יסף מסוף העולם 
ועד סופו על 'די אידען אין ארץ הקודש' שנמצאים 
במעמד ומצב שהקב"ה שומר ומגין עליהם! 
בחוץ   - זעקה  ה'בדידות'  כאשר  וזאת 
וכל  אימה  ובחדרים  חרב  שיכלה 
לתרחישי  נערכו  ההצלה  ארגוני 

יום הדין רח"ל!... 

פנימית  בראיה  התבוננו  אנא 
בכל קלטות הוידאו כיצד הוא 
גבי  על  שעות  עומד  שליט"א 
שעות במעמד חלוקת הדולרים 
כאשר  הנצחיים  לצדקה 
עוברים לפניו אלפים המבקשים, 
ממצבים  וחרדים  בוכים  מתחננים, 
כאשר  רפואיים-כלכליים-חינוכיים, 
מנהיגים כמהים לעידודו ועצתו והוא ברגע 
בביטחון,  אחד  כל  של  נפשו  משיב  מנחם  כמימרא 
על  אורה  טללי  השופכת  עצמית  באמת  מורא,  בלי 
כל אחד. ובנידון דידן ראו גם ראו את תקופת אלול 
תנש"א בעת הפרעות בקראון-הייטס כאשר מנהיגי-
לפניו  עברו  בארה"ב  האורתודוקסיה  עסקני-רבני 
המלך,  בשכונת  מהמהומות  ומתבהלין  מתרעשין 
וכל  והוא בשקט פנימי עמד בדד מולם ושלל מכל 
תחילת  על  לדבר  שלא  בהלה,  שתבטא  הנהגה  כל 
כאשר  המפרץ'  'מלחמת  בעת  הגאולה  בשורת  ימי 
בכל עת רצון התחנן, הודיע, ניבא וציווה - 'בני אל 
תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם 
. . מפני מה אתם מתייראים' )ומי שלב-מבין יש לו יעיין 
ב'בין השורות' המבהילות-מפליאות של היומן מליל ג' שבט 
תנש"א בשעות נחיתת הטילים בארץ הקודש - 'דברי משיח' 

תנש"א ח"ב ע' 484(.

ומה'ימים ההם' ל'זמן הזה': אנא הסכיתו אנשי משה 
היקרים ל'קלא פנימאה דלא אשתמע' )"פנימיות הלב 
שאינו יכול להתלבש באותיות" - לקו"ת ויקרא כט, ד(, הטו 
דליבא'  ל'תוונא  חושיכם  ועצמיות  נשמתכם  הרגש 



)"תחושת-הרגש יכול 'לקחת' רק עצמי, הוא מאיר רק בתוונא 
דליבא" - ב' ניסן תש"ח. עיי"ש( אותם משמיע ללא הפסק 
כלל בהתוועדויות המבודדות בעזרת המקדש בשעה 
אחת וחצי החל מאותו שלב חדש בב"ך אדר תש"פ - 
"בניי! אל תתייראו! כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא 

בשבילכם".

אולם כבר ב"תורה שבכתב" של הנשיא הראשון ניבא 
קצרה  ש"דעתם  כאלו  יהיו  פעמים  כי  הזקן  רבינו 
שיחות  מאות  אותם  כל  למרות  עצה"  דבר  להבין 
נפלאות והנהגות נוראות-הוד שמעניק לנו בקביעות 
נצחית שבת אחר שבת, יום אחר יום זה שבעים שנה 

רצופות. 

עבור אלו מאיתנו שלמרות כל זאת 'זועקים באמת' 
כי  באמרם  במוחש,  לראות'  'רצוננו  תנש"א(  ניסן  )כח 
"המשיח הוא מחולק מן העולם... שכלי לגמרי ואילו 

המצוטטים  המהר"ל  )כדברי  גשמי"  הזה  העולם 
לעיל(, הרי לבודדים-מבדדים אלו, דווקא 

עבור תקופה זו חשף שנית קולמוסו 
בתקופת המאורעות באלול תנש"א 

)דבר מלכות כי תצא  והוסיף לנבא 
תנש"א הערה 95( את חלקו הנוקב 
יותר של אותו 'ילקוט שמעוני' 
חלק  מלציינם,  נמנע  אז  שעד 

המתאים ושייך לתש"פ!:

ראו  מאמינים  אתם  אין  "ואם 
מלך  עליכם...".  שזרח  באורי 

המקדש  בית  גג  על  עומד  המשיח 
און  מכולם  ה'מבודד'-מרומם-מובדל 

עתה  עד  שעשיתי  מה  כל  אם  שרייט, 
נבואות,  חלוקות,  יחידויות,  מאמרים,  בשיחות, 

מאמינים'  אתם  'אין  ועדיין  הועיל  לא  תפילות, 
ב'ילקוט שמעוני' )לשון שמיעה - ראו השיחה ב'פניני 
דברי משיח' בגליון זה( - הרי הבה נתחיל את עבודת 
הראייה הנעלית לאין ערוך! שהיא-היא עיקר העבודה 
של תורתו של משיח )מאמר 'ונחה עליו' תשכ"ה, מלוקט 
סוף  כל  סוף  שתביא  ראייה  של  התעצמות  וזו  ח"א( 
הקדוש:  ובלשונו  הפנימית!  ההכרה-התאחדות  את 
סגור  הנשיא,  של  בתמונה  הבט  בחדר,  עצמך  "סגור 
את הטלפון ולמד א חיי שרה-דיקער מאמר וכיוצא 

בזה"... )כ' מרחשון תשמ"א(.

למען  הוא  המצורע  של  ישב'  ה'בדד  שמטרת  כשם 
ב'(,  מצורע  חכ"ז  לקו"ש  )וראה  הרשעים'  מ'שיחת  ישוב 
התעצמות  היא  ענינה  כל  דהאידנא  הבדידות  כך 
והתאחדות בין הראש והלב לכל הגוף ובאופן דראיה.

באותיות פשוטות ו'ישיבתיות': ה'בין הזמנים' הארוך 
הכלל-עולמי הזה שיצר בדידות חיצונית בין המלך 
לעם קרובו יש בו בשורה עצומה ונתינת כוח להתאחד 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוד  חיותנו  מקור  עם  מחדש 

המשיח שליט"א, תורתו ועבודתו. עכשיו הוא ה'עת 
רצון' שנכפתה עלינו ל"אתם ראיתם", אתם רשאים 
ויכולים להשקיע את כל עצמותכם בראיית פני כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ובנוסח המאמר - כל 
שאין  הלזו  הירידה  יעקב'.  'עין  בשביל  הוא  ה'בדד' 
מייצרת   - ישירים  'שיעורים'  בלי  רגילים,  'סדרים' 
מצב נעלה שנשקיע עצמנו בדבר אחד ויחיד - ביטול 
הבדידות בין משיח השכלי והנבדל לעם היושב בדד. 
להתחבר ולחבר אליו אחרים על ידי ראיה, הסתכלות 
חלוקות,  התוועדויות,  של  בקלטות  והתבוננות 
ומחברת  המאמתת  הסתכלות  מאורעות.  תפילות, 
ומאחדת ומבטלת את ה'בדידות' כאשר נחוש נרגיש 
ונראה כי 'אין ירידות כלל' שהרי מאוחדים אנו עמו-

איתו!

המשך-חיתום-וסיכום  ממש  במוחש  יקויים  אז  או 
"באותו   - תנש"א  בניסן  ה'ילקוט שמעוני' שהתחיל 
שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח 
כולם לאורו של  והולכים  ישראל  ושל 
מלך המשיח", אותה ה'שעה' שיצרה 
יפה  ד"ה  מאמר  )ראה  בנפש  'פניה' 
פניה'(  מלשון  'שעה  אחת  שעה 
ההרגלים,  כל  את  ששינתה 
כל  את  ה'מלומדה',  כל  את 
)ראה  ופירודים  ההבדלים 
'פניה'  שם(,  תשל"א  ישבה'  'איכה 
אריכתא'  ה'שעה  את  שתסיים 
מניסן  כבר  הנמשכת  כפשוטה 
שורש  את  המגלה  'פניה'  תנש"א, 
'נגע' ה'אורות דתוהו' של ה'חיוורא' 
היו  'ברבים  מאחד,  ל'ענג'  המבודד, 
ברגע  כאשר   - דתיקון  כלים  של  עמדי' 
כמימרא ממש הוא שליט"א יופיע ב'בדד עין יעקב' 
איכה  ד"ה   - יעקב"  עין  בדד  בטח  בחינת  השלישי,  )"בית 
ישבה תשל"א(, עיניו הקדושות מבהיקות )כל' הילקוט 
שמעוני( ופניו מאירות באורו של משיח, כשהוא תר 
במבטו על כל אחד ואחד מאותם יקרים שביקרים… 
בידו  רבינו'  ה'בית  עם  אור'  ה'תורה  סידור  כאשר 
המשך-חותם-וסיום  מתממשים  ומתקיימים,  הק', 
י"א ניסן זה  )בילקוט שמעוני הידוע( על  דברי המדרש 
העוסק לא רק בכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
אלא בעיקר עליכם התמימים ""אורו של משיח ושל 

ישראל!"( שלא משים לרגע אחד ממנו שליט"א:

משיח  לו...  ואומרים  בניסן  לעמוד  העולם  אבות  "עתידין 
צדקנו, אע"פ שאנו אבותיך אתה טוב ממנו... שסבלת... ועברו 
עליך מדות קשות ורעות, מה שלא עברו על הראשונים ועל 
האחרונים… וישבת בחשך… אומר להם: אבות העולם, כל מה 
שיהנו  בניכם,  ובשביל  בשבילכם  אלא  עשיתי  לא  שעשיתי 
מגביה  שעה  באותה  לישראל…  הקב"ה  שהשפיע  זו  מטובה 
כבודו…"  מזיו  עליו  ופורש  עד שמי השמים  למשיח  הקב"ה 

- - -



חלק ב'

מוגש בזאת החלק השני של לקט ענינים מעשיים 
ע"ה  יצחק  לוי  חיים  ר'  הרה"ת  הרה"ח  ממשפיענו 

גינזבורג.

באופן  הלב  על  חרות  זכרון  לוח  יהיו  הדברים 
למעשה  ללמוד  כולנו  של  המעשה  על  שישפיעו 

בפועל מהנהגות של חסיד חי וחייל אמת. 

נרשם ונלקט מאת תלמידי הישיבה ובוגריה.

קביעות בנפש וניצול זמן

< המושג 'קביעות' היה לשם דבר אצל הרב גינזבורג. 
שיעורים וזמנים היו חוק ולא יעבור בתוך לוח הזמנים 
האישי. כמה פעמים תיאר את המושג 'קביעות בנפש' 
מעורר,  שעון  מכין  לא  בכוונה  אישית  שהוא  באומרו 
אך  הקבועה,  בשעה  לקום  מחליט  הוא  לילה  ובכל 
פעם אחת כאשר החליט לקום חמש דקות לפני, היינו 
דקות אחרי…   5 אז התעורר  דווקא  לשנות הקביעות, 
]הערת מערכת החייל: סיפור זה מראה דוגמא לחסיד 
באופן  נכון  באופן  לעשות  גופו  את  שהרגיל  פנימי 
טבעי. ואילו לאדם מצוי נדרשת עבודה רבה של שינוי 

הרגילות כדי להיות שייך לדבר כזה[.

< מיומני הת' דובער שי גנדל: בשיעור חסידות בוקר 
יר"ש  לו  שיש  "מי  חשון תשע"ט:  י"ב  ראשון  יום  של 
אפילו  הקב"ה  רצון  על  פעם  אף  יעבור  לא  אמיתית 
אף  נכנסים  ולא  מאש  שנזהרים  כמו  בדיוק  ב'שוגג', 

פעם לאש ב'שוגג'...".

< בשיחות אישיות עם בחורים בישיבה היה פותח לכל 
הוא  והאם  במקוה  טובל  הבחור  האם  בשאלה  לראש 
ורמב"ם  חת"ת  שעל  אמר  ורמב"ם.  חת"ת  על  מקפיד 
זו  נעצמות…  כשהעיניים  גם  הנפש  את  למסור  צריך 

המשמעות 'קביעות'.

בחובבי  למדתי  חתונתי  "לאחר  מאנ"ש:  א'  סיפר   >
תורה עם התמימים מקבוצה, וזכיתי ללמוד בחברותא 
עם הרב גינזבורג שהיה אז מתלמידי הקבוצה. כשהגיע 
זמן ההפסקה או הסעודה, תלמידים רבים היו קופצים 
מהכיסאות, אבל הוא היה נשאר לשבת וממשיך ללמוד 

עוד".

סוף  לקראת  בבחרותו,  השואבה,  בית  בשמחת  גם   >
הלילה כאשר רק מספר קטן של בחורים עוד נשארו 

לרקוד, הוא היה אחד מהם.

< הרה"ת יעקב יצחק שי' בלום בוגר הישיבה: מישהו 
מאיתנו ראה פעם את הרב גינזבורג 'מפטפט' ]'מנייעס' 
ראיתי  לא  בעצם  כי  תפסתי  לאחרונה  רק  בשפתנו[? 
מנוצל  הזמן  היה  תמיד  זמן.  מבזבז  פעם  אף  אותו 
לגמרי. על דבר אחד כן נהג קצת 'לנייעס' עם התמימים 
לשאול על שפיצקייט'ן חדשים במשיח וכד' ]'הקצנות' 

בלשוננו...[.

< הת' יהודה לייב שי' ישראלי: דוגמא אישית מיוחדת 
זמן ללימוד הנגלה. כל מקום  היתה ממנו גם בניצול 
התעכב  כלשהי  ומסיבה  שיעור,  למסור  מגיע  שהיה 
מעט התחלת השיעור או כאשר הוא הקדים לשיעור, 
הפסקה.  ללא  ולומד  גמרא  עם  מתיישב  מיד  היה 
בישיבה אם היה מגיע והמגיד שיעור לפניו היה עדיין 
בכל  ומשתתף  מתיישב  היה  מיד  השיעור,  באמצע 
הרצינות בשיעור, תוך כדי שמקשה ומשתתף במהלך 
מן  בכינוסי תורה לא רק שהיה שומע  כנ"ל  השיעור. 
ניכר  היה  וההתערבות  השאלות  מתוך  ולחוץ.  השפה 

גודל ידיעותיו בכל נושא שדובר!

< הת' השליח מולע שי' מזרחי: מידי יום שלישי הרב 
גינזבורג הזדרז מאד אחרי שחרית כדי למסור שיעורים 
בכמה מקומות, ולאחר כמה שעות היה כבר שוב חוזר 
לישיבה לשיעור הקבוע ב'דבר מלכות' וחסידות ערב'. 
זכורני יום אחד שהיה גשום בצורה בלתי רגילה שככל 
חזרה  נכנס  גינזבורג  הרב  התבטל,  השיעור  הנראה 



לישיבה כשכולו רטוב )כנראה עמד זמן ממושך לעצור 
גינזבורג  עיונא. הרב  זה בתחילת סדר  היה  טרמפים(, 
אחת  אצבע  בגמרא,  אחת  אצבע  במקומו,  גמרא  פתח 
ברש"י וכך ישב ברציפות כל סדר עיונא ולא קם אפילו 
פעם אחת! בהפסקת צהריים המשיך לשבת שם, שטפו 
ממקומו.  קם  לא  גינזבורג  והרב  בהפסקה  הזאל  את 
לקראת  צהריים  הפסקת  של  מהמבצעים  כשחזרתי 
'סדר הלכה וגירסא' אני רואה את הרב גינזבורג באותה 
לשיעור  המיועד  הזמן  לפני  שעה  חצי  ממש!  תנוחה 
שלו בישיבה, הוא יצא לרגע לשתות תה וכד'. ישבתי 
ביחד עם החברותא שלי בגירסא הת' מענדי שי' לוגוב 
הוא  מיד  הלימוד.  בהבנת  לנו  שיסייע  ממנו  וביקשנו 
ואף  איתנו  ולמד  דקות  עשרים  במשך  עמנו  התיישב 

העלה שתי רעיונות ל'הערות' על החומר הנלמד!

קשר עם תלמידים

< יומני הת' דובער שי' גנדל: שיעור חסידות בוקר תחילת 
החורף תשע"ט: פעם המשפיע ר' ניסן 

מלך  הרבי  את  שאל  נעמנוב 
המשיח שליט"א באיזה ענין 

בקריאת-שמע  להתבונן 
ונענה:  המיטה.  שעל 
"לחשוב על התלמידים".

< הרה"ת מיכאל שי' הלל 
"הרב  הישיבה:  מבוגרי 

את  פותח  היה  גינזבורג 
סדר חסידות בוקר עם 'מסדר 

בקביעות  ניגש  היומי'...  הנשיקות 
מהתלמידים  ואחד  אחד  לכל  כמעט 
מהתלמידים  ולחלק  מצחו,  על  נשקו 
היה גם אומר את שמו הפרטי בצירוף 

שם חיבה )מענדלה, חיימקה וכו'(. גם למי שלא הכיר 
כשליח  כאבא,  כיום  וכו'.  ומנשקו  אליו  ניגש  היה 
וכמחנך אני מבין כי היו ימים ושבועות שהנשיקה הזו 
של הרב גינזבורג בבוקר הייתה מחזיקה אותי ברוחניות 

כל היום!".

היה  גינזבורג  "הרב  מזרחי:  שי'  מולע  השליח  הת'   >
מקפיד ביותר על 'דמי חנוכה' ו'דמי פורים' לחלק לכל 
שההנהלה  חנוכה'  ל'דמי  כמובן  בנוסף  וזאת  תלמיד 
מחלקת. כמו כן כל יום חמישי לפני שבת חופשה נהג 
לתת לי סכום כסף בכדי לחלקו לכל אחד מהתמימים, 

זאת לאור הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א.

< הנ"ל: אחד התמימים בישיבתנו לאחר תקופה בישיבה 
החליט לצאת מחוץ לד' אמות של תומכי תמימים. לאחר 
בישיבה.  פורים  להתוועדות  לפתע  הגיע  הוא  תקופה, 
התלבשתי עליו וביקשתי ממנו לקבל על עצמו החלטה 

טובה. הוא סירב לכל סוגי ההחלטות טובות מתוך פחד 
שזה 'ישנה אותו לגמרי'... ואז הוא אמר מיוזמתו: אני 
שאני  לטלפון  שישי  יום  מידי  לענות  עצמי  על  מקבל 
שהרב  מכך  נדהמתי  גינזבורג…  מהרב  קבוע  מקבל 
יצא  שכבר  לבחור  מתקשר  קבוע  באופן  גינזבורג 
מהישיבה במשך תקופה ארוכה… וראיתי את ההשפעה 

של אותה קביעות להתקשר כל שבוע.

< הנ"ל: היה בחור בישיבה שהיה מאוד קשה לו לקום 
על  הרבה  איתו  שוחח  גינזבורג  הרב  בוקר,  לחסידות 
בבוקר  יבוא  הרב  אם  אמר:  כ'תירוץ'  הבחור  ואז  כך 
של  הזהירות  את  ידע  הבחור  יקום.  אני  אותי  להעיר 
גינזבורג שלא לעלות לפנימיה. הוא היה מקפיד  הרב 
מענדל  ר'  שלו  לו המשפיע  הורה  כך  כי  מאד  כך  על 
למחרת  אך  יקרה,  לא  שזה  ידע  ולכן  פוטרפס  ע"ה 
גינזבורג בחדרו  נדהם לראות את הרב  בבוקר הבחור 
וכך המשיך הדבר  לפני חסידות בוקר כשהוא מעירו! 
במשך תקופה. מענין לענין: א' התמימים שהיה לו קשה 
בישיבה, אך דבר אחד היה חביב עליו לנקות ולסדר 
ולאבזר את חדרו בפנימיה והיה משקיע 
בנה  הבחור  מכישוריו.  הרבה  שם 
וניגש  בחדרו  ספריה  אחד  יום 
ממנו  וביקש  גינזבורג  לרב 
לראות  כדי  לחדרו  לבוא 
סירב,  הוא  בהתחלה  אותו. 
הרב  לפתע  יום  כעבור  אך 
גינזבורג דפק בחדר התיישב 
והחמיא לבחור על החדר היפה 
וכל מה שהוא עושה בו. לאושרו 

של התמים לא היה גבול.

מבוגרי  חורי  שי'  מענדל  מנחם  הרה"ת   >
של  סיפורים  על  גדלים  "כולנו  הישיבה: 
אבל   - וקשר  אהבה  לזולת,  התמסרות  בעלי  חסידים 
אהבה וחום כמו שהרב גינזבורג העניק לכל אחד ממש 
נדמה לי שלא היה כדבר הזה. המילים שלו על 'יקרים 
שביקרים' שקצת מחליקים החוצה ובהגיעם לבית חיינו 
מקבלים אור - היו נאמרים כמעט בבכי מתוך אכפתיות 
אמיתית ואהבה אין סופית לאותם תמימים. שוב ושוב 
חוזר  שהיה  הלב  זעקת  עם  השולחן  על  הדפיקות  עם 
הקירוב  ראשל"צית,  תשרי  התוועדות  בכל  ושוב  שוב 
באמצע  ניגש  כשהיה  ממנו  שופע  שהיה  החם  הלבבי 
עם  שהסתבך  בחור  יד  על  לשבת  סוערת  התוועדות 
המשגיח על "אלו מציאות שלו...", מבט מעודד, אכפתי, 

קשוב, רגיש ואוהב שאין בנמצא.

את  לבקר  הנסיעות  היו  עצמה  בפני  שלמה  פרשה   >
התלמידים בבתיהם בבין הזמנים של חודש ניסן וזאת 
כפי רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענין זה. 
בשעתו אפילו לא קלטנו שיש כאן חידוש, כיום כאברך 
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בכל  מיטלטל  מבוגר  יהודי  כיצד  לחשוב  מנסה  אני 
ועוד(  ניצן  עציון,  גוש  צפת,  )עד עפולה,  רחבי הארץ 
עם טרמפים, אוטובוסים בכדי לשבת בבית של בחור 
ולעודד את הוריו ולשוחח עמו בבין הזמנים רק בגלל – 

'כי זה הוראה של הרבי מלך המשיח שליט"א'"!

< הרב שמעון ויצהנדלר: "כפי שהבנתי ממנו, התמימים 
אולי לא תמיד היו מודעים לכל המהלך שהיה מאחורי 
עבודה  סדר  אצלו  היו  הנסיעות  הללו.  הביקורים 
שלם, וכפי שהיה נראה, זה בעצם היה עיקר העבודה 
ומתכנן  יושב  היה  הוא  כולו.  ניסן  בחודש  שהשקיע 
זמני  לפי  הנסיעות  את  לסדר  איך  ימים  כמה  במשך 
הנוכחות של האנשים בבית, לפי המקומות. חלק היה 
היו  המועד.  חול  לאחר  נוסף  וחלק  המועד  חול  בתוך 
פעמים שהמשפחה לא היתה בבית כל חודש ניסן, ור' 

שני  בפסח  במיוחד  לבקר  נסע  יצחק  לוי 
כדי להשלים ולקיים את הוראת הרבי 

מלך המשיח שליט"א!".

< בכל בית היה נמצא זמן ממושך, 
מתעניין מה עושה התמים בבין 
האחים  עם  גם  יושב  הזמנים, 
שלהם,  הלימודים  על  ושואל 
כמו  לכולם.  יחס  נתן  ובכלל 
כן היה מחזק בבית את הוראות 

הרבי מלך המשיח שליט"א לימים 
היה  הביקור  גולת  וכמובן  אלו, 

לשוחח עם ההורים על בנם.

הגיע  גינזבורג  "הרב  א.ב:  התמים   >
אלינו פעם באחד מימי חול המועד אחר 

הצהרים. דבר ראשון שאל אותי אם למדתי כבר חת"ת 
גינזבורג  הרב  לא...  שעוד  ועניתי  התביישתי  ורמב"ם. 
בלי להתמהמה קם והוציא מארון הספרים חומש, תניא 
כל  איתי את  ולמד  ישב  יותר  ולא  ולא פחות  ורמב"ם 
מסכת  כבר  התחלתי  אם  שאל  כך  אחר  השיעורים! 
סוטה... כשנענה בשלילה. לקח מסכת סוטה ולמד איתי 
את הדף היומי ואמר לי להשלים את הדפים של הימים 

הקודמים! זה לקח לפחות שעה!"...

< בביקור בבתים היה מעורר על לימוד מסכת סוטה. 
צריכים פשוט   - מבינים  לא  מדגיש שגם כאשר  והיה 
ההבנה  השנים  שעם  והוסיף,  הכתוב.  את  לקרוא 
ולא  קריאה  בצורת  זאת  עושים  כאשר  )גם  מתחדדת 

לימוד(. 

< משיחות עם בוגרי הישיבה מתברר כי הרב גינזבורג 
שי'  מענדל  מנחם  ר'  הרה"ת  בית!  בכל  לאכול  נהג 
בבית  אצלנו  אכל  שהוא  מוזר  נראה  היה  "לי  אמיתי: 
נימוס,  אותו לשם  שי' שאל  אבי  אוכל מבושל בפסח. 
אך הוא השיב בחיוב". הרב אביחי שי' רוטשילד ר"מ 

ומשגיח בישיבה: "הרב גינזבורג אמר לי שהיות והרבי 
מלך המשיח שליט"א אומר שיש לבקר בבית התלמיד, 
הרי ביקור הוא כולל גם אכילה, לכן אני נוהג לאכול גם 
בפסח בבתי התלמידים, למרות שמקובל שאין אוכלים 

בפסח בבתים של אחרים"!

< התמים אליה שי' בן עזרא מתאר את ביקורו בביתם 
בחג הפסח תשע"ט: אמי היתה בטוחה לגמרי ש'לרב יש 
נהג מיוחד'. אחרת כיצד שלש שנים הוא מגיע בקביעות 
של  בעיצומו  גילה  בשכונת  שלנו  לבית  חב"ד  מכפר 
מכפר  באוטובוסים  נוסע  שהרב  לאמי  הסברתי  פסח? 
חב"ד! משום מה דווקא בשנה האחרונה קראתי לאחיי 
שיחיו ואמרתי להם כי כדאי להם לבקש ברכה מהרב… 
שהיה  כך  על  לי  תודו  עוד  'אתם  כזה  משהו  לי  נזרק 
לכם קשר עם כזה יהודי'. לדאבוני עכשיו הם כנראה 
ברכה,  ניגשו לבקש  כך. כשהם  על  לי  מודים 
לא  אחיי  בקול…  וצחק  חייך  כך  כל  הוא 
הזה.  הדבר  אצלו  מופרך  כמה  הבינו 
עמד  כי  הבינו  הם  לצערי  כיום  רק 
בפניהם אדם מרומם מסור ואכפתי 
שבד בבד היה עניו ושפל בפני כל 

אדם.

< התמים השליח מולע שי' מזרחי: 
היה  הוא  לביתנו  גם  לכולם  כמו 
גרים  שאנו  בגלל  כנראה  אבל  מגיע, 
ממש בסמיכות אליו בכפר חב"ד הביקור 
הוא  חג'...  'אסרו  אחרי  יום  רק  התקיים 
נכנס לביתנו ואחי יענקי שי' היה באותו 
מפקחים  עבור  שיחה  להכין  צריך  יום 
מ'משרד החינוך' שיגיעו למחרת לתלמוד 
תורה בכדי לבדוק את הרמה הלימודית. אחי היה מתוח 
וניסה שוב לחזור על איזה שיחה ולסכמה. הרב  מאד 
גינזבורג חש בזה, הביט בשיחה ואמר: "אני ילמד איתך 
שיחה שתוכל לחזור וגם יהיה בה את המסר של בשורת 
הגאולה"... הוא לקח את השיחה על 'חמושים יצאו בני 
אחי  עם  וישב  עליו  חביבה  שהיתה  ממצרים'  ישראל 
ושינן איתו לפחות ארבע פעמים את השיחה כדי שהכל 
יהיה לו ברור. לפני שיצא מהבית הוא אמר לאחי: מחר 
היה  היה. אחי  איך  אחרי שתחזור תתקשר אלי לספר 
ילד פשוט שהרב גינזבורג שם לב למתח שלו וסביבו 

התנהל עיקר הביקור!.

יהודי של שלחן ערוך

< אצל הרב גינזבורג ראינו שתי נקודות שהלכו ביחד. 
לכל לראש הוא היה 'יהודי של שולחן ערוך' בכל רמ"ח 
ושס"ה ובד בבד היה 'הולך ישר דרכו' ולא נכנע ל'מה 
כולם עושים'. לכן הרבה עניני הלכה שלו היו מובלטים 
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לפי  והתנהג  בעקביו',  דש  ש'ההמון  בעניינים  דווקא 
דוגמא  ב'זרם'.  גם כשזה לא היה  כל ההקפדה בשו"ע 
בשעות  שנה  מידי  היתה  לכולנו  הזכורה  בולטת  הכי 
מוצאי  התוועדות  של  בעיצומה  הלילה  של  הקטנות 
פורים. גם ברגעים הכי סוערים בהתוועדות היה מזרז 
את הנוכחים 'להתפלל מעריב במנין' ופעמים היה עוצר 
המשתתפים,  כל  של  רוחם  למורת  ההתוועדות  את 
את  שאת  וביתר  הלאה  וממשיך  למעריב  מנין  מארגן 
ההתוועדות. הת' מנחם מענדל שי' הרצל: כולנו תמיד 
בהתוועדות  גינזבורג  הרב  של  ה'מעריב'  את  נזכור 
והראה  זה את עצמו  על  הוא מסר  כי  ומדוע?  פורים, 
שרצה  ההתוועדות  של  הכללי  הזרם  נגד  חיה  דוגמא 

להמשיך ולהמשיך בלי כל גבול".

תמוז  ז'  רביעי  ביום  גנדל:  שי'  דובער  הת'  יומני   >
לרב  התקשרו  בוקר  חסידות  סדר  באמצע  תשע"ח 

גינזבורג להודיע לו על פטירתה של אמו. וזאת 
השאלה הראשונה ששאל: "אז מותר לי 

עכשיו על פי הלכה למסור שיעור 
לתמימים?!...".

שי'  יצחק  יוסף  התמים   >
צינאמון: "את הרב גינזבורג 
בשיעורים,  בעיקר  ראינו 
ובהתוועדויות,  בתפילות, 
ממנו  למדנו  בעיקר  אך 
בחדר  חסידיות  הנהגות 
ראו  הישיבה.  של  האוכל 

עליו את הפתגם מ'היום יום' 
חסיד'...  הולך  חסיד,  'אוכל   -

כולם  בין  שווה  יושב  היה  הוא 
'אכל עם כולם', אך  ולכאורה פשוט 

החבריה שהיה להם קצת חוש היו לפעמים 
לומדים ממנו דברים.

< היה נוגע לו בנפש ההקפדה על עניני שולחן ערוך. 
)"אני דתי" כלשונו(. זה התחיל בחיפוש הקבוע ל'מלח', 
בזהירות מ'בל תשחית' בצורה קיצונית ואפילו לפעמים 
מעוררת פליאה. ועוד ועיקר בדבר שנגע לו בנפש והוא 
לא  שתמימים  הייתכן  בכאב  מלדבר  פסק  לא  'זימון'. 
מקפידים לזמן לפני שיוצאים מחדר האוכל. "אני יודע 
את כל ההיתרים, אבל אין כזה דבר אצל תמימים לברך 
הברכון  מתוך  נאמרת  היתה  המזון  ברכת  זימון".  בלי 
באיטיות ואפילו באיזה ניגון חרישי של דביקות. ממש 

"ברכת המזון ב'עבודה'".

< כתב א' הבוגרים: "הרב ויצהנדלר בהתוועדויות היה 
יוצא מראשון לציון ללא שני  אומר: לא שייך שתמים 
לומדים  "איך  גינזבורג:  מהרב  שקיבל  לפחות  דברים 
'דבר מלכות' ואיך לברך ברכת המזון באדיקות  וחיים 

ובמתינות".

היה משנן  < בתשרי אצל הרבי שליט"א מלך המשיח 
לשתות  החיוב  אודות  ב-770  לתמימים  המועד  בחול 
רביעית יין בכל יום מימות החג וחול המועד )"אנשים 
לא מבינים שזה דאורייתא, חלק ממצוות החג"(. בשנה 
השניה של הישיבה הגיע תמים חדש לישיבה )הרה"ת 
ר' מוישה שי' קולקר( שדבק מאוד בתמימות בכל מה 
שאמרו בישיבה ובאותה שנה נסע ל-770 ומכר רביעית 
יין בסוכת אש"ל. לא היה מאושר יותר מהרב גינזבורג 

באותו חול המועד.

שבת

בחורים  כשראה  בישיבה,  בשבת  בהתוועדויות   >
שמחזיקים סתם כפית או מזלג בלי לאכול בהם, היה 
שמלאכתו  כלי  שגם  כותב  אדה"ז  כי  להוריד,  מסמן 
)והיה  שימוש  בו  עושים  לא  אם  מוקצה  הוא  להיתר 
הזקן1,  אדמו"ר  דעת  שזהו  מוסיף  תמיד 
והמשנה ברורה לא פוסק כך, ולכן צריך 

להקפיד ביתר שאת...(.

שי'  יצחק  יוסף  התמים  מספר   >
לב  שמתי  שבת  "מידי  צינמון: 
כי הוא מוודא שיש דג לסעודה 
לאכול לאחר מנחה של שבת! 
העדיף  דג  קצת  רק  היה  אם 
לטעימה  מנחה  לאחרי  לשמור 
בתור סעודה שלישית. כמו כל 
בהחבא  הדברים  את  עשה  ענין 
ראיתי  זמן  לאחר  'בליטות'.  בלי 
במפורש  זאת  כותב  הזקן  שאדמו"ר 
ב'סידור'. מוסיף הרה"ת לוי יוסף יצחק 
שי' קראוס מבוגרי הישיבה: "לאידך, כשהיו 
פעמים שמסיבה כלשהי לא הביאו דג בסעודת 
היום, היה מציין בהדגשה כי 'בהלכות ומנהגים 
הקשורים למאכלים, רק מתנגדים מקפידים... בנו של 
אדמו"ר הזקן אמר שבחב"ד לא מקפידים על מאכלים"2.

הזדעזע  מענדל  ר'  שהמשפיע  לשונו  על  שגור  היה   >
א  מיט  נאך  "און  שבת  בצהרי  ישנים  שבחורים  מכך 
את  מסיים  בשבת?...  עושה  חסיד  מה  פיגזאמע"... 
ה'חסידישע פרשה' ובזמן שנותר הולך ל'מסיבות שבת'.

< הרה"ת מנחם מענדל שי' אמיתי: לפעמים משפיעים 
היו רואים שבעיצומה של התוועדות השבת הזאל היה 
מתרוקן מתמימים שהיו יוצאים ל'מסיבות שבת' והיתה 
אך  לבד,  שנותר  המשפיע  אצל  'החמצה'  איזה  ניכרת 
הרב גינזבורג תמיד נהרו פניו כשהתוועדות יום השבת 

היתה מתרוקנת בכדי לצאת ל'מסיבות שבת'.

< בכלל היה אצלו קאך וחיות במצוות מעשיות שהרי 
"כל ענין דירה בתחתונים זה המצוות מעשיות".

חיים טויטו, חב"ד אינפו



לשון נקיה

יושבי לשון הרע, אך  נזהר מאד לא לשבת עם  היה   >
תמיד עשה זאת בלי ששמו לב. לפעמים כשהיו מדברים 
ומפעם  הזמן,  כל  ומחייך  תהלים  אומר  היה  בסביבתו 
לפעם היה מחקה ניב ליטווישע ואומר 'לשון הרע קשה 

מכולם'...

< הרה"ת מנחם מענדל שי' חורי מבוגרי הישיבה: בהרבה 
התוועדויות משפיעים נוהגים מפעם לפעם 'לזרוק' איזו 
ההתוועדות,  לטמפרטורת  שמתאימה  עסיסית  מילה 
ש"מקובלים  משפטים  זורקים  החבר'ה  בין  סתם  או 
בחברה". אחד היה הרב גינזבורג אשר לא זו בלבד שלא 
ודומה לדומה אליהם, אלא  שמענו ממנו מילים כאלו 
היה מעורר ומדגיש ש'זה לא הלשון של הרעבע... זה 
לא דור השביעי, זה לא משיח' אם נרד למעשה, נגלה 

עדינות ואצילות מיוחדים של 'ודאי בינוני'...".

'גסה'  הכי  "המילה  מזרחי:  שי'  מולע  השליח  הת'   >
"תעופו  היתה:  בהתוועדות  גינזבורג  מהרב  ששמענו 

לכל הרוחות ימה וקדמה צפונה ונגבה"...

< אחד התמימים: "בכלל כל הקו שלו היה של ביטול 
ובלי בליטות וממילא לא לדבר נגד וכדומה. רק מלראות 
את הרב גינזבורג בתשרי, בתור לטיסה, בתור למונית, 
כמו  עומד  ב770  בתפילות  אש"ל,  של  אוכל  בחלוקת 
אחרון התמימים, וגם כשמישהו צועק 'הרב פה תנו לו 
לעבור' או 'תנו לו קודם', זה היה ממש מכווץ אותו והוא 

פחות אהב את זה. ראה וחיפש באחרים את הטוב".

< אולם מפעם לפעם היה יכול לנהוג בתקיפות ואפילו 
)ראש  שבתשמ"א  פעם  סיפר  גינזבורג  הרב  חריפה: 
השנה( בעת ההתועדות של הרבי מלך המשיח שליט"א 
במרכז  הדחיפות  של  האיזור  מתוך  במיוחד  יצא  הוא 
שם  החי(,  פינת  )באיזור  הזאל  לקצה  עד  ההתוועדות 
לא  הוא  ודיברו,  ישבו  בושה  ובלי  חבר'ה  כמה  ישבו 
הצליח להתאפק ונתן להם סטירה ואחר כך הם החזירו 
וכו'. 'איך אפשר לדבר כשהרבי מלך המשיח שליט"א 

צועק את המאמר?!'".

בשורת הגאולה

< בכל מקום ומקום ולכל אדם ואדם היה מפרסם את 
שנדפסה  שלו  הכתבה  לכולם  זכור  הגאולה.  בשורת 
שוב לאחרונה בספר 'משיח עכשיו' )הוצאת 'ממש'( על 
'משיח גם בתור במכולת'. כל בחור שהיה מצטרף אליו 
'ההקלטה'  את  שומע  היה  מונית  נהג  עם  או  לטרמפ 
פותח  היה  ולטרמפים.  מוניות  לנהגי  שלו  הקבועה 
בסיפור של גזירות מצרים ובשורת משה 'פקד פקדתי' 
ואחר כך 'רק נהיה הרבה יותר קשה' ובכל זאת נבואת 
הרבי  על  שמעת  בדורנו...  גם  וכך  המשיכה  הגאולה 
מליובאוויטש?... יש לו את הסימנים של מלך המשיח... 

הוא חי וקיים"...

סדר  בסוף  דקות   15 במשך  שמסר  תניא  בשיעור   >
מקשר  היה  פעם  שבכל  מפליא  היה  ערב,  חסידות 
להתגלות השלימה את הנלמד בסיום, ניתן גם לשמוע 
את זה בהקלטות שהוציא לאור עבור 'נחייג ונשמע' על 

כל ספר התניא מחולק לשיעור היומי.

< היה שגור על לשונו שמאחר ו"נשמעת הטענה בעולם" 
מוכרחים  'הרבי'  כותבים  או  שאומרים  מקום  כל  לכן 

להוסיף 'מלך המשיח שליט"א'.

< בחתונה של בתו שתחי', התמימים הגיעו קצת מאוחר 
)זה היה בבין הזמנים(, הרב גינזבורג שאל כמה פעמים, 
יגידו  בסוף  עוד  הדגלים,  איפה  משיח,  דגלי  "שיביאו 

שאנחנו נגד דגלי משיח...".

הרב  של  הכרזותיו  מזרחי:  שי'  מולע  השליח  הת'   >
גינזבורג 'יחי אדוננו' בכל מקום ומקום לא יצרו מעולם 
אברך שבלשון  חב"ד מתגורר  בכפר  או קטטה.  שנאה 
פטירת  לאחר  כ'משיחיסט'.  מזוהה  בדיוק  לא  המעטה 
הפעם  ואמר:  אליי  ניגש  אברך  אותו  גינזבורג,  הרב 
למדתי  בפטירתו.  היה  'יתום'  שהרגשתי  בחיי  היחידה 
אליי  שהתייחס  היחיד  והאיש  בכפר  תמימים  בתומכי 

אישית והשקיע בי היה הרב גינזבורג.

ישראל היא המקום הבטוח ביותר" ושהקב"ה שומר על 
־כל יהודי "לא ינום ולא יישן שומר ישראל", הינן כפ

שוטו ממש.

והמוכר  ים,  בת  הגאולה  בעיר  לחנות  השבוע  נכנסתי 
מספר לי, שנכנסו אליו השבוע שני יהודים )לא מאנ"ש( 
שיהיו אצלם  וחגיגיים  מיוחדים  בגדים  לקנות  וביקשו 
בעת ההתגלות של מלך המשיח, הם מבינים ש"כל מה 
שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם" ובמילא "הגיע זמן 
גאולתכם", ואין מתאים יותר מהרגעים האלו בהם אנו 

נמצאים כדי להבין שהנה זה בא.

את  לגלות  כעת,  דווקא  מאיתנו  שנדרשת  זו  תקיפות 
האיתן שבנשמה, להקרין סביבנו את הביטחון והאמונה 
הנ"ל, היא זו שבוודאי תפעל ותביא בפועל ממש, את 

התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, נאו ממש.

לחיים, לחיים ולברכה.

אני שולח לכל אחד מכם חיבוק ונשיקה חסידית, של 
נתראה בקרוב ממש בקירוב  וחמה.  התוועדות פעילה 
"ונאכל שם מן הזבחים  מקום, בבית המקדש השלישי 

ומן הפסחים"!

<<< המשך מעמוד הבא



מביאה  כדוגמתה,  מכירים  שאיננו  העכשוית  המציאות 
בש לסייע  שנועדו  ההוראות  היסטוריות.  ציון  ־נקודות 

)ולכלל  לתמימים  מביאות  הציבור,  בריאות  על  מירה 
אליהם,  שנגיע  חשבנו  שלא  הלכתיות  שאלות  הציבור( 
במיוחד לא בדורנו. ב-770, נערכות התפילות עם הרבי 
שליט"א מלך המשיח בחצר בית המלך, לעיני כל העמים, 
באופן שלא היה כדוגמתו. במקביל, בכל אתר ואתר כלל 
החסידים נמצאים בבתיהם, באופן שכמעט לא מאפשר 
לצאת, דווקא אנחנו אלו שאמונים על "ופרצת" ו"יפוצו 

־חוצה" מרגישים ביתר שאת את הבידוד והריחוק שמק
שים עלינו להמשיך לפעול כרגיל.

נכון, ב"ה ישנם תמימים זריזים שהתעוררו לפעול בעניני 
־הפצת בשורת הגאולה, באמצעות הטלפון וכו', כיאה וכ

־מתאים לתקופה מוזרה זו, אך בכל זאת עלינו לה
־בין וללמוד מכל הקורה כעת בנוגע לעבו

דתנו, ובמיוחד כאשר אנו נמצאים בימי 
י"א ניסן  השיא של ההכנות לקראת 

תש"פ  זו  ונפלאה  מיוחדת  ובשנה 
שנה  שבעים   – וכו'(  פלא  )שנת 

לנשיאות!

־ארשה לעצמי לצטט מתוך דב
־ריו הנפלאים של משפיע ישיב

תנו הרב חלוי"צ גינזבורג, שחזר 
גם  )נדפס  פעמים  ריבוי  עליהם 

בספר אוצר פניני החסידות(:

לעת-עתה,  האחרונה,  "בשיחה 
אדמו"ר  כ"ק  ע"י  בשלימותה  שהוגהה 

מלך המשיח שליט"א, ביחד עם כל הכאב 
וההדגשה שאין לכך שום הסבר, מדגיש  והזעקה 

הרבי כי עניינו של משה, נשיא הדור, הוא לגלות אלקות 
דווקא בתוך העולם.

חודש  השבוע האחרון של  הגיע  כאשר  כי  הרבי  ומסביר 
אחרי  אדר"(  חודש  של  לסיומו  עד  באדר  )"מכ"ג  אדר 
שעשו את כל ההכנות, וכבר ראו את משה רבינו מקים 
את המשכן בפועל. ולפתע, משה רבינו עצמו מפרק את 
המשכן – היו ישראל יראים. "שלח להם הקב"ה ע"י משה 

־– מה אתם יראים, כבר באתי לגני אחותי כלה… לגני, לג
נוני, למקום שהוא עיקרי מתחילה, וכי עיקר שכינה אינה 
וכל  השביעי,  )שהוא  משה   … )בתמי'(  היתה  בתחתונים 
)עמד  לתחתונים  השביעין חביבין( הורידה מן העליונים 

משה והורידה לארץ(".

ר'  על-ידי  במדרש  נאמרו  אלה  שדברים  הרבי  ומוסיף 
הענין  שלימות  על  שרומז  לומר  דיש   .  ." חתני':  מנחם 
גואל(  הוא  )ראשון  "גואל  ע"י  למטה  בהשראת השכינה 

אחרון ש"מנחם שמו"."

־רמז כל כך עבה וכל כך ברור על מה שקרה בשבוע האח
רון של חודש אדר )כ"ז אדר(, כאשר נדמה למישהו כאילו 
ש"מנחם  המשיח  מלך  ובא  מתפרק.  ה"משכן"  כל  ח"ו 

־שמו" ומזכיר לנו שאין מה להתיירא, שהרי הובטחנו מת
חילה "באתי לגני אחותי כלה", שבדורנו זה "מורידים את 

השכינה למטה בארץ"!" )ע"כ(.

־אם בתחילה דיברנו על "המלך בשדה", הרי שכעת הדב
רים יכולים להיות מעט יותר מובנים בשכל "משל למלך 
שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין 
פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו 

־והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שו
חקות לכולם. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו...".

־תמימים, מה יש לפחד ולירא? מה יש לה
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  תפעל? 
קטנה ממצב  בטעימה  אותנו  מזכה 
של 'מסירות נפש', לא כזו שהיתה 
לא  כבר  זו  כי  בעבר,  נדרשת 

המ בימות  כעת  אלינו  ־שייכת 
בפשטות,  חיים  אנו  בהם  שיח 
אחר  מסוג  נפש  מסירות  אלא 

ונעלה לגמרי.

כדי שנהיה מאלו  נפש  מסירות 
־הזוכים ללכת אחריו בלכתו העי
האחרו ברגעים  כעת,  דווקא  ־רה. 
־נים קודם הגאולה האמיתית והשלי

מה, כשאנו מגיעים לרגעי השיא העולמי, 
־דווקא כעת אנו נדרשים לעבודה אישית, עבו

הנעלים  אמות  ד'  מתוך  לצאת  פנימה.  הבית  בתוך  דה 
־והקדושים של "אין עולם" בתוככי תומכי תמימים ולה

ביא את עצמנו ה"חוצה", לקיים הוראותיו הק' "להשפיע 
על עצמו ועל בני ביתו" )וכך נשפיע גם הלאה בחוצה(.

התוועדויות )ובמיוחד אלו השייכות לב' ניסן 100 שנה( 
־- יוצאות מתוך הישיבות לתוך הבית שלכם, שיעורי הח

סידות והנגלה מאירים משפחות שעד עתה לא נטלו חלק 
בפועל בחיי הישיבה. אנחנו כעת כובשים את העולם, לא 
כל  המקום,  כבעלי  אלא  פעם,  מידי  המגיעים  כאורחים 
העולם כולו שייך לו ית' ואנחנו מגלים זאת כעת כשאנו 

יוצרים סביבה מקודשת של גאולה בפועל ממש.

־אין ולא שייך שום נסיגה או ירידה ח"ו, בוודאי לא בע
ימות המשיח,  הגאולה,  בזמן  נמצאים  אכן  זה שאנו  נין 
מקבלים פני משיח, יושבים לאכול סעודה דלעתיד וכו' 
עומד כעת  – הכל  כל העת  לומדים  כל מה שאנו  וכו', 
ש"ארץ  שלנו  והבטחון  האמונה  עוז.  וביתר  ביתר שאת 

הרב בנציון פרישמן - משפיע ש"בהמלך בשדה, אנחנו בבית - ומה עכשיו?

<<< המשך בעמוד הקודם



'התוועדות חסידותית' קפץ אל מול עיניי שם הספר מבין 
ערימת הספרים הפזורים על השולחן.

ידי בצלחת והחילותי קורא את הפרק הקשור  לא טמנתי 
לאמונת החסידים אחרי גימ"ל בתמוז.

הסיפור שהובא שם נכתב בשם ר' מענדל וחסיד נוסף. הרב 
גינזבורג מצטט את ר' מענדל בכותבו ששמע את הסיפור 

מר' מענדל. כמובן.

סיפור זה מדבר על אותם ימים מעבר למסך הברזל. זמנים 
בהם הספק החליף את מקומו של הוודאי דרך קבע. היתה 
זו התקופה שבה חסידים לא יכלו להפגש עם הרבי ריי"צ, 
הם היו סגורים מאחורי מסך הברזל והרבי היה מעבר לים, 
כאשר כטוב לבם במשקה סדרו את הכסאות כאווירון ולא 
'אנו טסים לרבי' - קראו  שעו למבטי חבריהם 'השפויים' 

בבטחון מלא.

לצאת  זכו   - שהאמינו  אותם  ידוע,  הסוף 
בדרך  שלא  ניסית  בדרך  לרבי  ולהגיע 

הטבע כלל.

-הרהרתי  גינזבורג  הרב  כך  כל  זה 
שמאפיינים  סיפורים  יש  אם  לעצמי- 
מתפשרת,  הבלתי  אמונתו  ואת  אותו 

הרי שזהו ללא ספק אחד מהם.

בבתי  שוכנים  גינזבורג  הרב  ספריו של 
כולנו. מונחים בפינה כזו או אחרת ופעם 

להכין  כבוד.  בהדרת  משם  נשלפים  בפעם 
שיעור, לַלבן נושא חסידי, להתכונן לחג, או פשוט 

־להתוועד. ליהודי האחד הם ספרים של 'הרב משי
עורי התניא' מקורב אחר יאמר כי בביתו 'יש ספרים 

החסיד  ועבור  משיח'  על  תמיד  שמדבר  חב"דניק  רב  של 
חלוי"צ.   - יצחק  לוי  חיים  הרב  של  ספרים  אלו  הממוצע 
גינזבורג.  הרב  של  ספריו  אלו  מאתנו,  כרבים  עבורי,  אך 
הסיפורים שעליהם גדלנו בישיבה, החמימות אותה קיבלנו 
איתם, הזיק בעיניים שהיה על פניו שעה שהיה מספר כל 

אחד מהם.

ובעודי מהרהר במוחי אודות הדברים האמורים, החלו לרוץ 
כמו  הרב  של  המתוק  קולו  רגעים.  שברירי  אלפי  בראשי 

קרא אליי

'יהודה. יו-דא! י-ּו-ד-ֶלה' שקעתי בשרעפים, מצאתי עצמי 
צולל בנבכי העבר.

נזכרתי בתווי פניו של הרב - אלו המאירים באופן תמידי 
ומשדרים רוגע ושלווה אמיתיים שזורים בחיוך נצחי בלתי 
נלאה. הסיפורים הקבועים שהיה מספר. מספר? אולי נכון 
יותר היה 'חי' אותם. מתוועד עליהם כל פעם מחדש באותה 

חיות ראשונית. 

־סיפורי השליחות המרתקים ממגדל העמק, היחידות הרא
שונה לה זכה, 

ספו מלכות  הדבר  שיעורי  אח!  מלכות.  הדבר  ־ושיעורי 
שנה  מדי  במילה  מילה  נאמרים  כי  שנדמה  הלחלוחית  גי 

באותה התרגשות ועם אותם 'הרגשים'.

כמה פעמים ששמענו את הסיפור שכה אהבנו על היהודי 
שמבחינתו הידע על משה ומוחמד )להבדיל אלפי הבדלות( 
היה שווה, אך מוכן היה לאבד את חייו ולא לכפור בה' אחד 

ח"ו. למה? 'לא-אֹוֵדַע'.

עשרות הפעמים ששבנו על הפתגם בינינו לבין עצמנו, לא 
השתוו לפעם אחת אמיתית של הרב 'לא אודע!'

קודש,  אמרות  אותן  על  באוזנינו  שחזר  הפעמים  עשרות 
על סיפורי חסידות וחיי החסידים, והחדיר בנו את אותה 

שלהבת-אש-י-ה

־'החידוש היום הוא שכל יהודי יכול להיות צדיק כפ
שוטו'. כך מחדש הרבי שליט"א מלך המשיח. 

־לא אשכח את הביטוי הבלתי שגרתי בע
ליל עליו חזר הרב כשרצה להדגיש את 
חשיבות אמירת תהלים בשבת מברכים 

הק ובביקור  דווקא.  התפילה  ־קודם 
בוע בחג הפסח איך שעורר על לימוד 
כהוראת  הספירה  בימי  סוטה  מסכת 
כ"ק אד"ש ועל שתיית רביעית יין בכל 

־יום מימי החג. 'זה דאורייתא!' היה מז
דעק.

־הקפדה על קוצו של יו"ד מחד, ואהבת יש
ראל בלתי מתפשרת מאידך.

המשפיע,  הוא  עבורם  גינזבורג  שהרב  כאלה  ישנם 
הרב, מוסר שיעורי תניא, דבר מלכות, מחזיק לפיד 

־האמונה, אך עבורי יותר מכל הרב גינזבורג הוא החיוך הנ
צחי, ההתעניינות הכנה, הנשיקה החמה, וכן, גם אותו הרב 
גינזבורג שמחזיק רצועה קשורה לכלב בכדי שבעליו יוכל 
להניח תפילין בדוכן של הרב גינזבורג בלב פתח תקווה. 

הרי יהודי רוצה להניח תפילין, מה זאת אומרת?

לנוח  כעת.  נח  גינזבורג  הרב  כי  שיגיד  האדם  הוא  פתי 
בקבר? לא עבורו. בוודאי רץ בחן האופייני לו ומפרסם את 
בשורת הגאולה לנשמות שאיכשהו פספסו את המסר. יהודי 
עקשן שכזה בוודאי לא ראו שם זה זמן רב. עקשנות שעוד 

רגע קט נזכה לראות את פירותיה הטובים.

המהלך בו נפלו מטובי לוחמי המערכה להתגלות המשיח 
־שליט"א לא תרפה את ידינו. נמשיך להתעקש, לפרסם, לה

כריז ולהזיז עד הסיום המתוק. 

הרב גינזבורג, מתגעגעים!

רעבע התגלה!

העולם כבר מכריז:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יהודה בן מלמדבמבט ]של[ בוגר / י-ּו-ַד-ֶל-ה! / לא אֹוֵדַע!

חב"ד אפ אם



הפצת המעיינות, אמונה ובטחון וקבלת עול גם ובעיקר בשעת מלחמה 

)מענה לתמימים ח.ר. נ.נ.(

להחדיר יהדות אמיתית, תורתנו ומצותי' באור וחום חסידותי, ותמורת זה מתעסקים בכל הענינים 
האפשרים )וחוששני לכל לראש - בפחדי שוא מה יולד יום מחר, ומה יהי' בעוד שעה ושעתים, 

שאין מזה כל נפק"מ בהנוגע לפועל שעליו לעשות בהווה, והפחד מורה על החסרון בבטחון 
ושהאמונה היא בדרך מקיף(, ואין איש שם על לב למלא התפקיד הנפשי והפנימי דהפצת 

המעיינות, שהוא דרישת השעה ביחוד, כיון שנתעורר לב ישראל ונזדעזע ביותר, וכמה חרכים 
נעשו בהמחיצה המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

פשוט שח"ו ללמד היפך זכות על מי שהוא, רק שמנסה הנני עוד הפעם ועוד הפעם, אולי בכל זה 
יתחילו להכיר באמיתית המצב, ומה השעה דורשת מאת כל אחד ואחת ואל ישעו בדברי הבל...

)אגרות קודש חלק יד עמוד רכט(

מכתבו... נתקבל ומוסג"פ מאמר שלמדו כאן ברבים בשבת מברכים חודש כסלו, היינו התחלת 
המאורעות של השבועות האחרונים, אשר בו ימצא מענה וגם השקפתי על כמה מהנקודות שנגע 

בהן במכתבו.

ורצוני להוסיף, אשר הגישה שבזמן מאורעות מיוחדים אין השעה מתאימה להשתדלות באותם 
הענינים אשר אודותם דובר במכתבינו הקודמים, מכתביו אלי והמענה שלי, מובן שאין היא נכונה 

לדעתי, ואדרבה, כי אם בימים כסדרם כשהעולם כמנהגו נוהג, ענין התורה והמצוה חיוני הוא 
להפרט וכן להכלל דעמנו בני ישראל, על אחת כמה וכמה בשעת הפרעות בסדר החיים ופשיטא 

כשההפרעות הן עקריות ומשפיעות על עצם בעית הקיום.

ואופייניות הן הוראות תורתנו*, אשר בצבא בעת מלחמה: א( אין על אנשי הצבא להתענות אפילו 
לא בתור תפלה לנצחון המלחמה - כיון שזהו מחליש כח הגוף שעל ידו מתנהלת המלחמה, )אבל 
במקום זה: בעת מלחמה מקבלים ע"ע תענית להתענות לאחרי הנצחון והשלום(. ב( צריך להוסיף 

קדושה במחנה הצבא, וגם שלא בעת מלחמה, נוסף על הנוהג בחיים הרגילים במלים אחרות, אשר 
מצב של חירו]ם[ דורש הוספה וזהירות יתרה בשמירת תורת חיים, שניתנה לנו על ידי ה' איש 

מלחמה ה' שמו, ובזה תלוי הנצחון של המלחמה אפילו במלחמה כזו אשר גם ע"פ תורה נזקקים 
לחיל ולכח ולרכב.

פשיטא אשר צדק בכתבו שבימים כאלו אין משמיעים הזכרת עוונות, ח"ו, אבל אין כאן הענין 
בהנוגע למה שכותב אודות תוכחת מוסר, שאדרבה בעת מלחמה ובמחנה צבא בכלל - ההכרח 

בזה גדול יותר.

והחילוק פשוט: הזכרת עוונות - ה"ז ענין שבעבר, תוכחת מוסר והוראת דרך חיים - ענינה ההוה 
והעתיד.

ובנוגע לצבא - הרי הנקודה היסודית של הנהגת מלחמה והנהגת צבא בכלל, היא נקודת 
הקבלת עול ומשמעת מוחלטת של הקטן כלפי הגדול ושל הנמצא למטה לגבי הנמצא 

למעלה ממנו, משמעת שאינה נובעת מדיון קודם עד שמבין הפקודה והענין בשכלו הוא, 
אלא דוקא משמעת שיסודה הקדמה נעשה לנשמע. ובודאי לדכוותי' אין צורך בביאור נוסף 

ע"ד הנמשל.

)אגרות קודש חלק יד ע' רל - נכתב בעת מלחמת סיני כמצויין בשולי הגליון שם(

מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנושא: 

 הפצה, אמונה, בטחון, קבלת עול
* לקט מענות קודש שזכו לקבל כמה מהתמימים דישיבתנו אודות המצב הנוכחי 



יושבים  עבות,  יער  בפאתי  היטב  מוסווה  צבאי  באוהל 
ממתינים  חיילים  של  מובחרת  יחידה  ודרוכים  צפופים 
משימת  את  בפניהם  שיפרוס  הראשי  הגנרל  של  לבואו 

העל שעומדת על הפרק.

סיסמא נשמעת בלחישה, יריעות האוהל מוסטות ובתנועה 
מפקדים  שלושה  בליווי  הנערץ  הגנרל  נכנס  מהירה 
חמושים. 'אין זמן לגינוני כבוד' אומר בנימת ביטול ומסמן 
בהתווית  נתחיל  'בטרם  לשבת.  דום,  שנעמדו  לחיילים 
המשימה, ברצוני לסבר את אוזניכם שיוזם המשימה הינו 
לא אחר מאשר מלכנו הדגול והאהוב אשר כידוע לכם 
חגג לא מזמן את שנת השבעים לנשיאות מלכותו לאורך 
וקשורה  שייכת  זו  משימה  ואשר  טובות,  ושנים  ימים 
ישירות להוד מלכותו! נבחרתם מבין מאות אלפי חיילי 
ומלכנו  זו  למשימה  הממלכה  רחבי  בכל  מלכותו  הוד 

בעצמו הוא זה שבחר בכם'.

את  כיסתה  קרה  וזיעה  בחיילים  עבר  רצוני  בלתי  רעד 
גופם, מילים אלו החדירו בהם את גודל חשיבות ואחריות 
המשימה והורגש היטב שבלב כל החיילים עברה אותה 
תחושה - לא חשוב מהי המשימה, איך יבצעו אותה וכמה 

מסוכנת ומאתגרת היא תהיה, היא תתבצע בשלמות.

'עליכם לדעת שהיעד הנוכחי אותו נבחרתם לכבוש הינו 
היה  בו  ביותר  החביב  המקום  שהיה  יפהפה  חמד  אזור 
את  משם  לסלק  שהוצרך  לפני  בקביעות  מלכנו  מבקר 
ממלכתו אחרי שבעה קרבות, ביצוע המשימה אינו קשה 
יותר משאר המשימות שהוטלו עליכם, אך הדבר החשוב 
ביותר למלכנו במשימה זו היא שתדעו, תכירו ותרגישו 
הצבא  אתם  אותו,  מייצגים  שאתם  הדרך  כל  לאורך 
ופעולה שתעשו, תנחה אתכם הרגשת  רגע  שלו, שבכל 

הרוממות מצד היותכם חיילי המלך!'

'בנוסף, בכדי לצלוח את המטרה נתן לי המלך קוד סודי 
המרומזים  אתכם,  שילוו  יסוד  כללי  שלושה  המבטא 

בראשי התיבות צב"א. צביון, ביטול, איבוד זמן.

שלמרות  לזכור  עליכם   - צביון  הוא  הראשון  הכלל 
היותכם צבא אחד, לכל אחד יש את המיוחדות שלו ואת 
הכישורים שלו והשילוב של הכישורים והיחודיות של כל 

אחד מכם תיצור את היופי של הניצחון.

הכלל השני הוא ביטול - למרות הכלל הראשון עליכם 
מלמעלה  ההוראות  את  ובהתמסרות  בשלימות  לקבל 

ולבצעם בלי הרהור.

הכלל השלישי הוא איבוד זמן - עליכם לצאת ולסיים את 
או  להיפרד מהמשפחה  זמן  לכם  אין  בזריזות,  המשימה 

מהחברים, אתם יוצאים לדרך עכשיו'.

'בנוסף עליכם לדעת שני דברים נוספים ועיקריים,

יוצאים לבד, אני או כל מפקד  א. למשימה הזאת אתם 
אחר לא יהיה בשטח בעת ביצוע המשימה, וגם במקום 
עצמו תצטרכו להתחלק ולפעול ביחידות ולא בקבוצות, 
אבל תמיד תשאו עליכם את האות המשייך אתכם לצבא 
של המלך וזה מה שיאחד אתכם גם בהיותכם רחוקים זה 

מזה ומה שיביא אתכם אל הניצחון.

מגיפה חמורה  הולכים משתוללת  אליו אתם  ב. במקום 
בזהירות  ולפעול  מגן  בציוד  להצטייד  עליכם  ומסוכנת, 
גדולה מתוך הבנה שזה נוגע לחייכם. אך עליכם לדעת 
שהוירוס הקטלני הזה הוא פעולה של מלכנו ואף שאיננו 
לסמוך  עליכם  זה  בצעד  מלכנו  של  המניע  מה  מבינים 
עליו ולבטוח בו שאם הוא שולח אתכם הוא בודאי יודע 
הסכנה,  במקום  גם  עליכם  ישמור  והוא  עושה  הוא  מה 
הכללים  פי  על  תפעלו  ובמעשיו,  בו  בביטחון  תתמלאו 

ויחד נגיע ליעד!'.

- לצאת  הגנרל  דברי  קיבלו בהלם את  החיילים, אמנם 
למשימה כה מורכבת בלי מנהיג שידריך בשטח, לעבוד 
באופן יחידני כשמעל ראשם מרחפת סכנה מוחשית, אך 
היו נחושים והחלטיים להצליח לכבוש את המקום שהיה 
יקר כל כך למלך על אף כל הסכנות והקשיים המרובים, 
לדרכם,  ויצאו  המסוק  על  עלו  בזריזות,  התארגנו  חיש 

חדורי אמונה ובטוחים בכוחו של משלחם.

המשימה היתה קשה, אך ברגע של קושי ומשבר בהימצאם 
רחוקים אחד מהשני לבד במקום סכנה הוציאו הם את 
האות בה חקוקה דמותו של מלכם האהוב, הפנים שניבטו 
שיש  מוחלט  וביטחון  חדשים  כוחות  בהם  נסכו  אליהם 
עליהם  וחושב  מרגיש  שאוהב,  עליהם,  שמשגיח  מישהו 

גם ובעיקר כעת!

בחזרתם לבסיס לאחר ביצוע המשימה קיבל אותם המלך 
בכבודו ובעצמו, במאור פנים ובחיוך אוהב חיבק כל אחד 
הוא  המשימה  זמן  כל  שבמשך  להם  וסיפר  מהם  ואחד 
נעדר מהארמון, התחפש לאדם פשוט ויצא בעצמו למקום 

בו הם היו כדי להשגיח עליהם ולהיות עמם בצרה!

חסידים, בעוד ימים ספורים נחגוג את יום הולדתו ה118 
של מלך המשיח, ואך לפני חודשיים חגגנו את היכנסנו 
המרכזיות  בהתוועדויות  מי  לנשיאותו  השבעים  לשנת 
המלך  במחיצת  לשהות  וזכה  שנבחר  ומי  הארץ  ברחבי 
איזה  שיערו  ולא  חשבו  לא  ואלו  אלו  זה,  נעלה  ביום 
י-י"א שבט לבין  פער עצום יהיה בין ההתוועדויות של 

הרה"ת מנחם מענדל שי' חוריאין אלו ימים קשים, היתכן?! ???



התוועדויות י"א ניסן בתוכנית הגלותית הנוכחית.

מי חשב על מסיכות מחוץ לפורים? מי חשב על כפפות 
מחוץ לנקיונות לפסח עם אקונומיקה? מי חשב על בידוד 
לשבועיים לא רק לעברייני חוק? מי חשב שהמשקה יהפוך 
לנוזל חיטוי? מי חשב שכשיבחר הניגון של הרבי השנה 
כל אחד ירקוד בביתו במקום להימצא בריקודים הסוערים 
מי  היה  לא  אכן  האם  וחושב:  עובד  מוחי  חיינו?  בבית 
שחשב? הרי הרבי הנהיג אותנו שאין דבר אקראי בעולם, 
אצל יהודים בכלל ואצל נשיא הדור בפרט וכל מה שקורה 
תוהה  כן,  אם  ומסודרת,  מדוייקת  פרטית  בהשגחה  הוא 
)שבעים  בין כל המרכיבים  אני הקטן מה הקשר הרצוף 
שנה - שלימות הנשיאות, מאמרי באתי לגני השנה, חודש 
והכנה  מלחיץ  וירוס  בהסגר,  ניסן  תחילת  בבידוד,  אדר 
 - שרויים  אנו  בו  הנוכחי  המצב  את  היוצרים  לגאולה( 

ימות המשיח בפשטות כשבעולם כולו שוררת מהומה!

של  שמו  על  הסבר  לתת  הולך  לא  אני  אז 
כי כבר רבים  ומה הוא מסמל  הוירוס 

אני  לפני,  זאת  עשו  ממני  וטובים 
בא לתת מיקוד על כמה נקודות 

משיח  של  מתורתו  העולות 
לענ"ד.

לי  אמר  השבוע  מישהו 
הקב"ה  ב"ה  חזקה,  נקודה 
לקח את מושכות ההנהגה 
איש  לידיו..  העולם  של 
יכול  באמת  לא  בעולם 
להצביע ולהסביר את סיבת 

לעולם  הוירוס  של  הגעתו 
איך  שניכר  מודים  כולם  אבל 

בעולמו  שולט  העולם  שבורא 
כרצונו!

לפני  עד  "חיוניים"  הכי  שהיו  דברים 
חודשיים כבר מצויין כעפר )בעיקר בפירוש הפשוט 

של כעפר..(, עניינים שהיו בראש רשימת העדיפויות עברו 
נופצו  האחרון  הפרט  עד  שתוכננו  תכנונים  לתחתית, 
המנהיג  הוא  ורק  והוא  לבירה  בורא  יש  אך  רעם.  בקול 

את עולמו!

ואם נתבונן מעט נגלה שזה בדיוק התוכן הנכתב במאמרי 
באתי לגני של השנה בהם הרבי מאריך ומרחיב את מעלתו 
של  הגילוי  את  המבטא  'צבאות'  השם  של  וחשיבותו 
עצמותו ית' בתוך גדרי הנבראים ממש כהלשון המופיע 
בעולמות  שגם  דהיינו  שלו,  בצבא  הוא  אות   - במאמר 
בי"ע ובנבראים התחתונים יוכר ויורגש 'אות הוא' - עיקר 

דירתו בתחונים דוקא.

מלאים  שהיו  שבט-אדר-ניסן  חודשים  אחרות  במילים 
בחוויות מגוונות לכולנו הם בעצם התהליך של השלמת 

הדירה לו ית'.

חודש שבט - בשנה זו באה בגילוי שלימות בענין נשיאותו 
של מלך המשיח, שענין מלכות המלך המשיח היא היא 
התגלות מלכותו ית' בעולם הזה )כמובא בשיחת ערב ר"ה 
תשנ"ב( ונקודה זו צריכה להיות מופנמת בכל פרטי חיינו 
- צריך להיות ניכר בגלוי על כל ובכל מעשיו של יהודי 
)ע"ד שיחתו הידועה של הרבי לגבי 'א הקהל איד'( - 'א 
שבעים שנה דיקער איד' - הרי אני כבן שבעים שנה - אני 
יהודי של שנת השבעים! אני שייך לצבא של האות - הרבי 
מה"מ שליט"א שהוא וממילא אנחנו וכל העולם נמצאים 
בשלימות, וכשנשיאותו היא בשלמות הרי כאמור מלכותו 
מה"מ  הרבי  של  מלכותו  היא  שהיא  ומהות  עצמות  של 
נמצאת בגלוי בעולם - עיקר שכינה בתחתונים הווה ממש 

כעת, וממילא כל ההנהגה כעת היא אחרת לחלוטין!

חודש אדר - גם בחודש זה אנו מוצאים את הנקודה 
הזו, כפי שהרבי מביא בשיחת הדבר מלכות 
לפרשת תצווה ובלשונו הזהב: 'ומרומז 
א'   - אדר   – החודש  של  בשמו 
וגילוי  המשכת  על  שרומז  דר 
עולם(  של  )אלופו  האל"ף 
דירה  ית'  לו  להיות  בעולם 
שכל  דהיינו  בתחתונים'. 
אדר  חודש  של  מהותו 
הוא  כידוע(  בשמו  )שרמוז 
 - צבאות  של  תוכן  אותו 
פרט  בכל  ויוחדר  שיורגש 
מה"מ  הרבי   - הא'  בחיינו 

שליט"א!

נקודה  מסתעפת  זה  )מעניין 
השבעים  לשנת  בהקשר  נוספת 
ומעלתה המופיעה בראש ובראשונה 
בהקשר עם רבי אלעזר בן עזריה, ידוע 
עשירותו  אודות  מקומות  בכמה  ומפורסם 
המופלגה של ראב"ע עד כדי כך שבגמרא מופיע הביטוי: 
'הרואה את רבי אלעזר בן עזריה בחלומו יצפה לעשירות' 
והרי אצלו התגלה המעלה המיוחדת של שנת השבעים, 
שזה מתקשר באופן ישיר עם שיחת פרשת תרומה שכל 
היהדות  )נקודת  שמזלו  מכיון  בעצם  עשיר  הוא  יהודי 
המתגלה ע"י הנשיא שהוא הכל( בריא - זהב! והיות שהוא 
נשיא הרי הוא משפיע את עניין העשירות בכל ישראל וכך 
גם בכל נשיא דור ובפרט בדורנו הדור השביעי ש'הורידה 
למטה בארץ' ולאחר השלימות דשבעים שנה הרי ברור 
לאור  ובפרט  בחיינו,  ובגלוי  בפועל  זאת  לגלות  שבידנו 
המצב בו אדם שוהה בביתו ויש לו יותר זמן לחשוב על 
מנהל  הרבי  וכיצד  וגאולה  משיח  של  העיקרית  הנקודה 

את חייו.(

הרבי  שמביא  במאחז"ל  יותר  ומודגש  מתחבר  זה  כל 



בשיחות הנ"ל: 'הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר' 
ובמילים שלנו, הרוצה - חסיד בדורנו, 'א שבעים שנה 
דיקער איד' שהרצון האמיתי והפנימי שלו הוא רצונו של 
הרבי - עשה רצונו כרצונך; שיתקיימו - לא רק יצליחו 
או יבורכו אלא יהיה להם קיום אמיתי; נכסיו - לא רק 
ויגלה  יחדיר   - יטע בהם*  ממונו אלא כל פרט בחייו; 
אפילו בדברים הבהמיים שלו )* להעיר מ'ימי שנותינו 
בהם שבעים שנה'(; אדר - את ה'אות הוא', את המלך, 
את עצמות ומהות, את העיקר שכינה שבתחתונים היתה 
והווה גם כעת בלי שינוי! ובמילים פשוטות יותר, לתת 
לרבי להיכנס לכל חלקיק ושבב בחיינו ואזי זיכער זאך 
שיתקיימו באופן נצחי ומושלם היות שהרבי הוא בלתי 

מוגבל בשום הגבלה!

ומיד לאחר מכן מגיע חודש ניסן חודש הגאולה - בו נגלה 
ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  ממה"מ  עבר!(  )בלשון  עליהם 

וגאלם!

וע"ד חודש אדר שכל החודש הפך לששון ושמחה רק 

בגלל 'בריא מזליה' של הנשיא, כך, עאכו"כ בחודש ניסן 
בו נולן מושיען של ישראל ביום י"א הרומז על עצמותו 
ומהותו בכבודו ובעצמו, הרי שדבר ברור שיגלה אליו ה' 

ית' וישלחו לגאלנו בגאולת עולם!

חתני'  מנחם  ע"י  שהובטחנו  היות  חסידים,  תכל'ס 
)כהערת הרבי מה"מ בשיחה לפרשת תצוה( שכבר באתי 
שדבר  הרי  מתחילה,  עיקרי  שהוא  למקום  לגנוני  לגני 
ברור שכך הווה בפועל ובגלוי, ואם היות שהמצב 'נדמה 
אומר  מה"מ  שליט"א  שהרבי  הרי  קשים  כימים  להם' 
ונותן כח לנו כחסידים לומר שאין אלו ימים קשים, אלו 
נפלאות כפשוטו  ימי צאתך מארץ מצרים בהם אראנו 
ממש - התגלות מיידית ומושלמת של אבינו רוענו משיח 
ובעגלא דידן ממש מיסמך גאולה  ה' לעיני כל העמים 
נאו  והשלימה  האמיתית  לגאולה  יהודי  כל  של  פרטית 
ממש ונחוג כולנו את יום הולדתו של הנשיא שהוא הכל 

בבית המקדש השלישי ובפשטות מיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יחי המלך המשיח! ראשלצים יקרים ואהובים, בימים 
אלו שכל אחד ואחד נמצא בביתו הפרטי זהו בדיוק 
של  הולדתו  יום  ניסן  לי"א  להתכונן  המתאים  הזמן 
הרבי שליט"א מלך המשיח. אחד מהכנות הבולטות 
רוצה  אחד  שכל  הרבי,  של  לקאפיטל  הניגון  זה 
שהניגון שהולחן על ידו הוא זה אשר יעלה על שולחן 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוד  ע"י  ויבחר  המלכים, 
שליט"א. האמת שכל הענין הזה להלחין ניגון למלך 
המשיח ליום ההולדת, מזכיר לי משל יפה ששמעתי 

לא מזמן.

לפני שנים רבות חי לו מלך גדול שהיה חובבן גדול 
מלא  מיוחד  חדר  בארמונו  לו  היה  פרפרים,  של 
בפרפרים משלל צבעים, אבל מבין כולם בלט פרפר 
ושמר  ביופיו שאותו המלך הכי אהב  אחד המבהיק 
שלוחי  יצאו  אליו.  אהבתו  מרוב  משמר.  מכל  עליו 
הממלכה,  רחבי  בכל  בכרוז  בקשתו  פי  על  המלך 
שהצייר שיצליח לצייר את הפרפר המיוחד שהמלך 
לכרוז  אבל  אגדי  בסכום  כספי  בפרס  יזכה  אוהב, 
בעיני  חן  ימצא  לא  הציור  באם  אזהרה!!!  צורפה 
לא  אזהרה  כזו  אחר  הצייר!  של  דתו  אחת  המלך... 
נמצא בקלות צייר שיעשה את רצון המלך, אך בסופו 

עצמו  על  לקחת  צייר אחד שהסכים  הגיע  דבר  של 
את התפקיד, אבל הוסיף ואמר "זה יקח כשלש שנים 
תמימות" כשעברו שלש שנים, הגיע המלך ללשכתו 
בראות  אך  המוגמרת.  בעבודתו  לחזות  הצייר  של 
הצייר את המלך ביקש מאת המלך עוד שנה תמימה 
בכדי לסיים את עבודתו והמלך הסכים. כעבור שנה 
הגיע המלך אל הצייר, ואז בתוך דקות ספורות צייר 
לפרפר  לחלוטין  זהה  הפרפר  את  המלך  בנוכחות 
האמיתי. בשלב זה המלך לא התאפק, ושאל את הצייר 
יכולתך  את  לי  הוכחת  הרי  חביב  צייר  לי  נא  "הגד 
לצייר באופן נפלא בזמן קצר ביותר. מדוע א"כ דרשת 
ארבע שנים לצורך זה??? כתשובה הכניס הצייר את 
נגלו עשרות  המלך לחדרו הפנימי ומול עיני המלך 
דיוקנים של הפרפר המיוחד, ואז הוסיף הצייר ואמר 
זה שעכשיו יכלתי לצייר זאת בתוך דקות ספורות זה 

בזכות כל השנים שהתאמנתי על הציור.

חסידים יקרים כשמלחינים ניגון לכבוד יום הולדתו 
של מלך המשיח שליט"א צריך להשקיע בזה את כל 
כולך זה לא עוד איזה מתנת יום הולדת לידיד או אח 
אלא זה מתנה למלך... מלך המשיח. וזה תלוי בידים 

שלנו...

הת' מנחם מענדל שי' קיז'נר - ש"אהניגון של מלך המשיח



ובמיוחד  הוא,  תמיד  זמנו  לפניכם  שמוצג  המכתב 
בגליון הנקרא בשם 'החייל'.

האגרת נכתבה על ידי המשפיע הנודע הרה"ח הרה"ת 
הימים  משכבר  לידידו  נעמינוב  ע"ה  ניסן  ר' 

חיים  ר'  הרה"ת  הרה"ח  הנודע  המשפיע 
שאול ע"ה ברוק.

מאז  חסידים  של  זכרונותיהם  לפי 
של  סיפורו  הימים,  דברי  וכותבי 
שלח  רח"ש  המשפיע  הוא:  המכתב 
לבקש  ניסן  ר'  למשפיע  הצעה  מכתב 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק 

ולהתיישב  צרפת  את  לעזוב  לו  לאשר 
בישיבה  כמשפיע  ולכהן  הקודש  בארץ 

שהקים בראשון לציון! 

בהתקשרות  שלימה  תורה  היא  ניסן  ר'  של  תשובתו 
וביטול. המונח 'חייל' חוזר על עצמו שוב ושוב באומרו 
חיילים  של  כתפקידם  הוא  אנ"ש  של  התפקיד  כי 
הניצבים במלחמה ואין רשות לאיש לזוז ממקומו! הווי 
ושאלה למפקד  לבוא בהצעה, בבקשה  גם  אין  אומר: 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק   – המשלח  המלך 
בשאלות האם לשנות את התפקיד ואפילו את מיקום 

התפקיד!

כ"ק  חסידים, התבטא  ניסן, מספרים  ר'  על 
זיסער  א  איז  "ניסן  מוהריי"צ  אדמו"ר 

סאלדאט" ]ניסן הוא חייל מתוק[.

 

מהר"ש  דאדמו"ר  הילולא  תשרי,  י"ג  ב"ה 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ה'תשי"ג.

וו"ח אי"א  וכו' נכבד  כבוד ידידי עוז הנעלה 
ברוק  שאול  חיים  ר  מוהר"ר  והרה"ת  הרה"ח 

יחי' עם כל הנלוים אותו, כולם יעמדו על הברכה.

מכתב כ' ידידי בברכת כוח"ט קיבלתי ע"י ידידנו ר' 
לא  וממילא  הכיפורים,  יום  בערב  שי'  חאנין  חייקל 
לברך  הנני  וראשית  היום.  עד  לכתוב  בידי  עלתה 

לידידי וב"ב יחיו בגמר חתימה טובה בגשמיות ורוחניות בכל 

הפרטים, יעזרנו השי"ת ששנה זו יגאלנו בגאולה שלימה וכ"ק 
אדמו"ר שליט"א יוליכנו לקראת משיח צדקנו1.

לאחר  מכתב  איזה  לי  שכתב  ידידי  שמזכיר  זה  ובדבר 
נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  כ"ק  הוד  של  הסתלקותו 
זי"ע ולא קיבל מענה על המכתב. יאמין לי שאין 
זה ח"ו מצד התרחקותו גו"ג כי באמת אהבתנו, 
בגדר  עומדת  ואינה  היא  ממש  אחים  אהבת 
שינוי והפסקות, והזמן והמקום אינו מסתיר 
על זה, אך אי תשובתו אז, כי שבור הייתי 
לרסיסים ממש ולא היה ביכולתי לדבר אז 

אודות הענין שהזכיר במכתבו, וד"ל.

להתיישב  עבורי  הי'  שנכון  שמזכיר  ובדבר 
הדבר,  אצלי  מופרך  אין  באמת  הנה  בארה"ק, 
ובפרט ליסע להתראות על זמן מה. אך הלא אנשי 
חיל אנו מצבאות ה', ואיש חיל אין ביכולתו אפילו לזוז 
על רגע מהמקום שהעמידו אותו על משמרתו. לא מבעי שילך 
לו לעצמו, אלא אפילו אם ילך ממחנה בלי הוראת שר הצבא, 
נחשב כבורח, און א ערנסטער סאלדאט דארף גארניט האבין 
לו בכלל  לא צריך שיהיו  רציני  ]-וחייל  רצונות  אייגעגע  קיין 

רצונות משלו[.

ואם אפילו רחוק הנני ודאי ממדרגה כזו ומעבד כזה שאין לו 
שום רצונות אחרים זולת למלאות רצון אדון, אך הלא על כל 
פנים בפועל ממש ודאי ביכולת כל אחד ואחד מאיתנו 
לפעול על עצמו להתנהג לכל הפחות בלי לעשות 
אדמו"ר  כ"ק  הוראת  בלי  אפילו,  קל  דבר  שום 
שליט"א. וממילא בדבר ענין הנ"ל, מובן שאין 

זה תלוי בדעת עצמו כלל, וד"ל2.

שמע  בטח  בפה  הישיבה  למצב  בנוגע 
להוסיף.  מה  ואין  חאנין  חייקל  ר'  מידידנו 
ואחד  אחד  כל  שנשלים  ירחמנו  השי"ת 
מאיתנו הכוונה פנימית ונהי' כלים אמיתיים 

להאור כי טוב, אכי"ר.

הנלווים  כל  ושלום  שלומו  הדורש  הנאמן  ידידו 
איתו ומברכו עוד הפעם מקרב ולב עמוק בגמר חתימה 
טובה בגשמיות ורוחניות בכל הפרטים והשי"ת יעזור 

להתראות פנים אל פנים בשובע שמחות.

מפנקסו של משפיע /  "הלא אנשי חיל אנחנו"

]1[ בספר ביאורי התניא לרנ"נ מובא ביטוי מהתוועדות הרנ"נ ע"ה: 
הייתי מוציא  היה מותר להישבע,  אילו  "הרי אסור להישבע, אבל 
ספר תורה מהארון-הקודש ונשבע שהרבי שליט"א הוא המשיח" 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, אך  על  ]מן הנראה בספר שם הרי מדובר 
253( מפורש שקאי על הוד כ"ק אדמו"ר מלך  )ע'  ניסן'  'ר'  בספר 

המשיח שליט"א[.

'אותיות' ביטוליות מתוך התוועדות של  ]2[ מן הראוי לצטט כאן 

אנוכי'.  אברהם  "'עבד  עולמישער'ס:  ישיבות  תלמידי  עם  הרנ"נ 
ברוך השם יש לנו רבי ואנו עבדיו, וכל אחד עובד את חלק העבודה 
שלו. ברוך השם. הענין שלי הוא לחזור דברי תורה ששמענו מהרבי 
שליט"א ומהרביים הקודמים. בכלל אצל חסידים שיודעים מהו רבי 
– אין שום הבדל בין הרבי הנוכחי ובין הרביים הקודמים, כי הכל 
דבר אחד. הרבי הוא בחינת משה רבינו שבדור... בכל דור הענין של 

משה רבינו מתלבש בגוף אחר... זה הענין של הרבי שליט"א".

צייר: שלום בורקיס



 הנברא נמצא תמיד בתוך מקורו

לא  עדיין  ביאור.  דורש  עדיין  הדבר  שעדיין  רק 
מובן איך ייתכן שאנו רואים את הנברא כמציאות 
בשעה שהוא נמצא באמת כל הזמן בתוך מקורו.

כיוון שבזה, בפרט זה, שהנברא נראה לנו מציאות 
כיוון שאיננו רואים את מקורו, כמו שאור השמש 
את  רואים  אנו  אין  כאשר  מציאות  לנו  נראה 

השמש,

שנמצא  השמש  וזיו  מאור  המשל  אין  זה,  בפרט 
למציאות,  לנו  נראה  הוא  ולכן  למקורו,  מחוץ 
והנבראים  מהעולם  לנמשל,  דומה  זה  משל  אין 
האלוקי.  הכח  מקורם  בתוך  תמיד  שנמצאים 

הנמשל אינו דומה לגמרי, לכאורה, למשל.

וזיו  מאור  שבמשל  – משום  דומה  זה  אין  מדוע 
השמש שנמצא מחוץ למקורו, מובן כיצד האור 

נראה לנו למציאות.

שהרי במשל אור השמש, האמת היא שאין המקור, 
העולם  בחלל  כלל  במציאות  קיים  עצמה,  השמש 
ולכן  כאן.  נמצאת  לא  באמת  השמש  הארץ.  ועל 
כיוון  גמור.  ליש  אורו  שם  שנראה  זה  כיצד  מובן 
שהשמש עצמה אכן אינה נמצאת שם. ולכן מחוץ 
לשמש האור אכן נחשב למציאות )אף שהוא תלוי 
לגמרי בשמש, וזה כל מציאותו. ונמצא שמציאותו 
לא  הוא  מציאותו  כי  אמיתית,  לא  מציאות  היא 
מצד עצמו אלא רק בגלל השמש. אולם( מציאות 

שאינה אמיתית יש כאן, מחוץ לשמש.

מה שאין כן בנמשל, מהעולם והנבראים שאין אנו 
רואים בעינינו הגשמיות כיצד הם נמצאים תמיד 

בתוך מקורם הכח האלוקי.

הם  הברואים שבו,  וכל  הרי האמת היא שהעולם 
תמיד, תמיד הם נמצאים בתוך  נמצאים במקורם 
מקורם הכח האלוקי. ולא שייך כלל שהם ייצאו 

אין להם  כי חוץ ממנו  ממנו אפילו לרגע אחד. 
מציאות כלל, כמו לפני שנבראו ממש.

רק שבעינינו הגשמיות אין אנו רואים את המקור, 
בשר,  לעיני  נראה  המקור  שאין  האלוקי,  הכח  את 
תמיד  נמצאים  הם  כיצד  רואים  איננו  וממילא 

בתוך מקורם.

את  כלל  לא משנה  רואים  איננו  מה שאנו  אבל 
מקורם  בתוך  נמצאים  הברואים  שכל  העובדה 

תמיד.

- איך  כן חוזרת השאלה בכל ה"שטורעם"  ואם 
ייתכן שאנו רואים ומרגישים את הנבראים, את 
נמצאים  אנחנו,  שהם,  בשעה  כמציאות,  עצמנו, 

כל הזמן לגמרי בתוך המקור.

מה זה משנה שבעינינו הגשמיות אין אנו רואים 
את המקור, את הכח האלוקי. והרי באמת לאמיתה 
המקור נמצא כאן, והעולם נמצא כל הזמן בתוך 

מקורו ואין לו שום מציאות מחוץ למקורו.

הרי  המקור,  את  רואים  אנו  אין  אם  גם  כן,  אם 
הנבראים בטלים וכלולים ובלועים בתכלית בתוך 
ואין להם שום מציאות מחוץ למקורם.  מקורם, 
עצמם  את  מרגישים  שהם  ייתכן  איך  כן,  אם 

מציאות, ולמה אינן בטלים במציאות למקורם.

אין בכלל נברא שאינו כלול במקורו

במקורו  הכלול  דבר  של  הביטול  ביאור1,  ליתר 
היא לא רק בהרגשתו כלפי המקור )ואילו ביחס 
לא  מציאות.  כן  הוא  אחר,  לדבר  או  לעצמו, 
כל  זוהי  במקור  כלול  שהוא  העובדה  אלא  כן(. 
שהוא  דבר  אין  במקור  בפועל.  שלו  המציאות 
שם  שישנה  המציאות  כל  עצמו.  בפני  מציאות 
שאינו  ודבר  במקורו.  הכלול  דבר  של  רק  היא 

כלול במקורו אינו קיים שם כלל.

חיים תניא / המשפיע הרב חיים לוי יצחק ע"ה גינזבורג        שער היחוד והאמונה - פרק ג' 

]1[ רי"כ.
]2[ ראה לעיל ח"א פ"ג ובכ"מ.

]3[ שיחת ש"פ אחרי תשמ"ט ס"י )ובהשלמות(.
]4[ סה”ש תש”א ע’ 56.

חלק שמיני ואחרון



שהנבראים  היא  האמיתית  המציאות  כן,  אם 
קיימים בתוך מקורם באופן שכל מציאותם הוא 
המקור, ואין כאן שום דבר נוסף. מה יועיל אפוא 
זה שאינם רואים ומרגישים כלל את המקור, ולכן 
הם מרגישים את עצמם כמציאות נוספת – והרי 

מציאות נוספת לא קיימת בכלל!

איך אפשר  המקור,  את  רואים  לא  אם  ואדרבה, 
לראות את מה שכלול בו – אם אין מקור, אין מה 

שכלול בו.

זה  שאין  למרות  זאת,  להמחיש  דוגמא  וקצת 
מדויק, כדלקמן:

המידות )רגשות( שנולדו מן השכל2. שהאדם מבין 
את טוב הדבר ובגלל זה מתעורר לאהוב אותו. הרי 
מקור המידות הוא השכל, ולכן מציאות המידות 
שמציאות  כאמור,  השכל.  בתוך  כבר  התחילה 
שבאה ממקור מסוים, התחילה כבר בתוך המקור, 

כמו אור השמש, שהתחיל כבר בתוך השמש.

לא  הם  השכל  בתוך  הנמצאות  המידות  אולם 
מידות ממש, אלא רק מידות שכליות.

ההתרגשות  הוא  העיקר  שבלב,  במידות 
וההתפעלות )לא כמו השכל, שהוא בהתיישבות 
ואילו  לכך.  הסיבה  רק  הוא  והשכל  ובקרירות(, 
ורק  והתפעלות,  התרגשות  אין  במידות שבשכל 
שנעשה כאן קירוב לדבר, שהשכל מתקרב לדבר 

האהוב.

כי  השכל.  לגבי  חידוש  אמנם  כאן  יש  כלומר, 
השכל עצמו הוא בקרירות והתיישבות ולא שייך 
בו קירוב לדבר שנמצא בו. ואילו במידות שבשכל 
זה  חידוש  אולם  הדבר.  אל  קירוב  כבר  התחיל 
של  קירוב  כאן  אין  השכל.  על  נוסף  דבר  אינו 
קירוב  אלא  בלב,  כמו  והתפעלות  התרגשות 
לעיל  )וכמו  הדבר  אל  מתקרב  שהשכל  שכלי, 
במשל השמש, שהאור שבתוך השמש הוא אמנם 
חידוש לגבי השמש, אבל אין כאן שום דבר נוסף 

על השמש, כי כל מציאות האור היא השמש(.

מסוגל  שאינו  מישהו  שיהי'  יצויר  אילו  ולכן, 

יוכל  לא  הוא   – מידות  רק  אלא  שכל  להרגיש 
להרגיש גם את המידה השכלית, כי כל מציאות 
המידה השכלית היא שכל, ואין כאן בכלל מידה 

שהיא לא שכל.

וכן בענייננו, המציאות האמיתית היא שהנבראים 
קיימים בתוך מקורם באופן שכל מציאותם הוא 
המקור, ואין כאן שום דבר נוסף. אם כן, מה יועיל 
זה שאינם רואים ומרגישים כלל את המקור, ולכן 
הם מרגישים את עצמם כמציאות נוספת – והרי 

מציאות נוספת לא קיימת בכלל!

איך אפשר  המקור,  את  רואים  לא  אם  ואדרבה, 
לראות את מה שכלול בו – אם אין מקור, אין מה 

שכלול בו.

אינו  והמידות,  זה של השכל  אולם באמת משל 
מדויק.

שכן השכל והמידות יש איזה שהוא ערך ביניהם. 
השכל נותן מקום למידות, והמידות הן כלי לקבל 
את השכל. ולכן, כיוון שהשכל נותן איזה שהוא 
כלפי  המידות  של  הביטול  אין  למידות,  מקום 

השכל ביטול מוחלט.

ממה  לגמרי  ונשגב  שמובדל  כזה  במקור  אולם 
כלל  מקום  נותן  אינו  המקור  הרי  ממנו,  שנהי' 
הדבר  של  הביטול  וממילא  ממנו.  שנהי'  למה 

שנהי' לגבי המקור הוא מוחלט.

וככל שהמקור יהי' מרומם יותר, כך תגדל יותר 
העובדה שהדבר אינו תופס מקום אצלו, וממילא 

יגדל הביטול של הדבר אל מקורו.

במקורו  דבר  לביטול  ביותר  החזק  המשל  ולכן 
האור  אין  השמש  לגבי  כי  השמש.  מאור  הוא 
התפשטות  רק  הוא  שהאור  כיוון  מקום,  תופס 
ואילו השמש היא מציאות עצמית. ולכן הביטול 

של האור בתוך השמש הוא ביטול מוחלט.

הרי  למקורם,  הבטלים  הנבראים  ובנמשל, 
הנבראים אינם תופסים שום מקום לגבי מקורם, 
השמש.  לגבי  מהאור  ערוך  לאין  יותר  הרבה 

]5[ סה”ש תש”ה ע’ 16.
תו"ש  סה"ש  וראה  לחינוך-קטן.  פניני-התניא  בסוף  לעיל  ראה   ]6[

בתחילתו.
]7[ התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 686, ובכ"מ.



מקורם  בתוך  במציאות  שלהם  הביטול  גם  ולכן 
הוא מוחלט הרבה יותר לאין ערוך מהאור לגבי 

השמש.

איך  ה"שטורעם":  בכל  השאלה  נשאלת  כן  ואם 
ייתכן שהנבראים מרגישים את עצמם למציאות, 

ולמה אינם בטלים במציאות למקורם

להירדם עם השאלה: מדוע לא בטלים במציאות

רומז  ורק  הפרק,  את  רבינו  מסיים  זו  ובשאלה 
שהביאור בדבר יינתן בפרקים הבאים.

רואים  ייתכן שאנו  כיצד  זה,  להבין  אך  ובלשונו, 
ומרגישים את הנבראים למציאות בשעה שבאמת 
הם נמצאים לגמרי כל הזמן בתוך מקורם, צריך 

להקדים: את המבואר בפרק הבא.

ולכאורה, לא כך מסיימים פרק. סיום פרק הוא 
ללא  בשאלה  רבינו  מסיים  וכאן  ענין,  של  סיום 
התשובה  שלפני  הראשונות  המילים  עם  מענה, 
שורות  כמה  הפרק  את  לסיים  יכול  הי'  )והרי 
קודם, לפני המילים "רק שבזה אין המשל דומה 

לנמשל", ששם יש סיום ענין(.

פרק  ללמוד  הי'  חסידים  מנהג  חסידים:  ואמרו 
תניא לפני שהולכים לישון

- אמנם הרבי מלך המשיח שליט"א מעורר3 על 
המנהג ללמוד פרק תניא בבוקר לפני התפילה. 
יצטרכו  ולא  חב"ד  מנהג  שזהו  שיידעו  ואומר, 
מנהג  הי'  פעם  אולם  ושוב.  שוב  כך  על  לעורר 

ללמוד פרק תניא לפני שהולכים לישון.

אדמו"ר  כ"ק  שאומר  מה  עם  קשור  זה  ואולי 
מוהריי"צ4 ששינה יהודית היא כאשר לא נרדמים 
מתוך ברכת "המפיל". כן, ברכת "המפיל" צריך 
מתוך  צריכים  להירדם   – מכן  לאחר  אך  לומר, 
משנה  תניא,  פרק  מתוך  תורה,  של  מחשבה 

משניות, פסוק תהילים, או פסוק חומש.

אדמו"ר  כ"ק  שאביו,  מספר  אחר5  ובמקום 
לו להרהר בשיעור התניא  הורה  נ"ע,  מוהרש"ב 

השינה,  לפני  "המפיל"  ברכת  אמירת  אחרי 
ולהירדם מתוך זה.

ואומרים חסידים שרצה רבינו הזקן שחסיד ילך 
לישון ויירדם דווקא עם שאלה כזו, ודווקא ללא 
מענה – מדוע אכן אין אנו בטלים במציאות. איך 
ייתכן שאנו מרגישים את עצמנו מציאות, בשעה 
שבאמת היינו צריכים להתבטל לגמרי ולא להיות 

מציאות כלל וכלל.

ספרי  כשלומדים  לקרות  שעלול  ממה  להיפך 
ובלשון  ישראל,  גדולי  שחששו  וכפי  חקירה6. 
 - הקושיא"  עם  להירדם  ש"עלולים  הידוע7 
ענייני  על  שכליות  וקושיות  שאלות  כששואלים 
את  היטב  שיבין  להיות  עלול  הרי  האמונה, 
ואילו  היטב,  אצלו  מונחת  תהי'  והיא  הקושיא 
את התירוץ אולי לא יקלוט כל כך. ואז הרי הוא 
נשאר ח"ו עם הקושיא, עם ספיקות באמונה ח"ו.

כי הגישה הראשונית של ספרי החקירה היא, שהם 
באים להוכיח את אמיתותו ואחדותו של הקב"ה, 
את נצחיותה של התורה וכו'. ובכך כאילו נותנים 
על  לדיון  מקום  יש  כאילו  בנפש,  כלשהו  מקום 

נושאים אלו.

החקירה,  בספרי  גדולה  תועלת  שיש  ]כמובן 
ובוודאי בספריהם של גדולי ישראל האמיתיים: 
הן לאלו שיש להם ח"ו קושיות באמונה, שיקבלו 
שם את התירוצים האמיתיים - אם כי גם לאלו 
הקושיות  יסורו  ואז  חסידות,  ללמוד  ממליצים 

ממילא.

ועוד ועיקר, לאלו שכבר הגיעו למצב של אמונה 
מוחלטת שאינה מתפעלת מקושיות - יכולים הם 
החקירה  בספרי  מאד  עמוקים  ביאורים  למצוא 
של גדולי ישראל, שבוודאי גם הם חלק מהתורה.

החסידים,  גדולי  ואף  נשיאינו,  רבותינו  ואכן 
קבעו שיעורים ואמרו ביאורים בספרי החקירה, 

וגם ציטטו אותם הרבה בחסידות.

ומספרים על אחד מגדולי ישראל שהי' לומד ספרי 
התירוצים  את  קודם  הפוך,  בסדר  אבל  חקירה, 

]8[ המשך תער"ב ח"ב ס"ע תתקלד ואילך. סה"מ תש"ו ע' 30. ד"ה באתי 
לגני תשי"ב, ובכ"מ.

כ"ק  בביאור  לקמן  בארוכה  וראה  ועוד.  תרמ"ג  האומנם  ד"ה  ראה   ]9[
אד"ש מה"מ לספ"ד.



ורק לאחר מכן את הקושיות – כדי שלא יישאר 
התירוץ.  ללא  באמונה  שאלות  עם  לרגע  אף 
לפני  הקושיא,  עם  יירדם  שלא  האמור,  ובסגנון 

שיונח אצלם התירוץ, כנ"ל.

ח"ו  ועלול  מסוכן  הדבר  למתחילים  אופן,  ובכל 
להזיק, כנ"ל[.

לעומת זאת בחסידות הגישה היא הפוכה לגמרי: 
את  מחי'  והוא  אמת  שהקב"ה  פשוט  דבר  זהו 
העולמות  אין  מדוע  היא:  והשאלה  וכו'.  העולם 
אין  אלא  אינם  באמת  והרי  במציאות,  בטלים 
ואפס ממש לגמרי, כנ"ל. ועם קושיא כזו מותר 

ואף רצוי וכדאי להירדם.

אלקות בפשיטות – הרבי חי וקיים

נוהג לספר  המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן הי' 
על שני חסידים שהגיעו לשאול את הרבי מהר"ש 

כמעט אותה שאלה.

מבין.  אינני  רבי,  ושאל:  ליחידות  האחד  נכנס 
איך קובעת תורת החסידות שכל העולם הוא אין 
רואים  אנו  והרי  מלבדו.  עוד  אין  ובאמת  ואפס 
בעינינו מציאות כה חזקה וחשובה של עולם כל 
אין  שהכל  לומר  אפשר  איך  ומופלא.  גדול  כך 

ואפס?!

את  ולשמוע  בצד  לחכות  לו  ואמר  הרבי  חייך 
תשובה  גם  יהווה  וזה  אחר,  חסיד  של  שאלתו 

לשאלתו שלו.

אחריו נכנס חסיד אחר וגם לו מציקה כמעט אותה 
שאלה: רבי, אינני מבין. איך אנו רואים בעינינו 
מציאות כה חזקה וחשובה של עולם כל כך גדול 
ומופלא. והרי תורת החסידות קובעת שכל העולם 
הוא אין ואפס ובאמת אין עוד מלבדו. איך ייתכן 
הרבי  חייך  כמציאות?!  העולם  את  רואים  שאנו 
ואמר שאין הוא זקוק לתשובה על שאלתו וטוב 
אמר,  הקודם  ולחסיד  לו.  מציקה  הזו  שהשאלה 
שהשאלה כפי שנשאלה על ידי החסיד השני, היא 

התשובה לשאלתו הוא.

כלומר, זה בעצם מה שצריך להיות. שיהי' מונח 
ואילו  בפשיטות8,  היא  האלקות  כי  האדם  אצל 
בהתחדשות.  היא  בו  אשר  וכל  העולם  מציאות 
להתפלא  הזמן  כל  ימשיך  שהוא  וכדאי  וטוב 
ולתמוה על כך שהעולם מרגיש את עצמו מציאות, 

בשעה שאינו אלא אין ואפס.

ארוך  דיון  לדון  מקום  בהחלט  יש  בחסידות 
וקשה9, האם אכן העולם הוא מציאות אמיתית, 

ושמא אינו אלא אחיזת עיניים.

היא  שרק  מהתורה,  הוכחות   – היא  והמסקנה 
דבר אמיתי ומוחלט, שהעולם הוא אכן מציאות 

אמיתית ולא דמיון בעלמא.

ולכן כשהתורה אומרת משהו, ונדמה כאילו אין 
יהודי  יודע   – העולם  למציאות  מתאים  הדבר 
שמציאות העולם היא לא מציאות אמיתית מצד 
עצמה. רק התורה היא המציאות האמיתית, ורק 

היא הנותנת גם לעולם את מציאותו.

ולכן, אומר הרבי שליט"א10, כשטוענים ש"ספדו 
את  לומר  צריך   - חנטייא"  וחנטו  ספדייא 
המציאות האמיתית כפי שהיא על פי תורת אמת. 
ולא לחשוש שמא העולם לא יקבל זאת. כי, קודם 
כל צריך לומר את האמת, כפי שהיא על פי תורת 
ועוד,  זאת.  מקבל  הי'  לא  העולם  אם  גם  אמת, 
לומר  רק  צריך  זאת.  לקבל  מוכן  כבר  שהעולם 
זאת בתוקף המתאים, בדרכי נועם ובדרכי שלום. 

ואז יראו שגם העולם מקבל זאת -

"הוא  שליט"א  המשיח  מלך  שהרבי  היא  האמת 
חי  ישראל  מלך  "דוד  כי  כפשוטו ממש.  בחיים" 
להיגלות  עומד  הוא  ממש  ומיד  ותיכף  וקיים", 

לעיני כל ולהביא את הגאולה לעיני כל בשר.

בתוקף  כך  על  וההכרזה  בכך  האמונה  ועצם 
את  תביא  ובדרכי שלום,  נועם  בדרכי  המתאים, 
האמיתית  בגאולה  כל  לעיני  המלאה  ההתגלות 

והשלימה תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

]10[ שיחת ש"פ ויגש תשמ"ז בהוספות.



של  הטלפון  בקו  אלו  בימים  שנמסר  שיעור  *מתוך 
הישיבה. נרשם ע"י התמים שמואל גרונם שי' גרינברג.

השיעור נועד להעשיר את ידיעות התמימים ביסודות 
יש  בפועל,  למעשה  הנוגע  ומצב  ענין  ובכל  ההלכה, 

להתייעץ עם אישיות הלכתית מוסמכת.

בקשר לכמה שאלות שנשאלו בנוגע לתפילה בציבור עם 
ההגבלות הזמניות עקב הוראות משרד הבריאות ]הערת 
והאפשרויות משתנות  מכיון שההוראות  החייל:  מערכת 
כל הזמן, לכן חלקם שייך לנקודות זמן שאינם מעשיות 

כעת[.

א[ מצד אחד יש את החשיבות של תפילה בציבור עם כל 
העניינים הנעלים הכרוכים בזה ועם כל הענינים הנשגבים 
ומצד  ובמפרשים[,  ה'  דף  בברכות  ]ראה  בכך  הקשורים 
שני צריך להימנע מלגרום לדברים שהם היפך השמירה 

על הבריאות הן שלא יוזק והן שלא יזיק את אחרים. 

ב[ וראוי לדעת בזמנים אלו מה שמבואר בחסידות ]ראה 
בנועם אלימלך סו"פ וירא ועוד ספרים[ על מאמר חז"ל 
]ברכות ו ע"א, שבת ס"ג ע"א, קידושין מ ע"א[ שאם אדם 
חשב לעשות מצוה ונמנע ממנו לעשות, מעלה עליו הכתוב 
כאילו עשה המצוה. והכוונה היא שלא רק שמקבל שכר 
על המחשבה הטובה אלא גם על המעשה כאילו שעשה 
לדקדק  ויש  מצוה.  אותה  את  עשה  כאילו  ונחשב  אותו, 
קיים  "כאילו"  רק  אמרו  ולא  וכו'  עליו  "מעלה"  בלשון 
ולא אמרו שהאונס נחשב "כמצוה עצמה", אלא הדגישו 
דבר נוסף ש"הכתוב מעלה" דהיינו שיש ענין נעלה בזה. 
מבואר כאן בלשון חז"ל שאדם שרצה לקיים מצוה ולא 
יכל לקיימה מחמת אונס או שמבחינה הלכתית הוא צריך 
להימנע משום ונשמרתם וכו', אזי לא רק שהוא לא מפסיד 
את המצוה אלא יותר מזה "מעלה עליו" הכתוב, התורה 
מעלה אותו למצב יותר נעלה מאשר אילו היה מקיים את 

המצוה עצמה בפועל.

ג[ והסיבה לכך היא, שכאשר אדם מקיים מצוה, לא תמיד 
הוא מקיים אותה עם כל ההתעוררות הראויה והכוונות 
אנשים  כמצות  נעשית  שהמצוה  ופעמים  הנדרשות 
מלומדה וכו', וכל זה רק במצב קיום המצוה בפועל ממש. 
אבל בשעה שיהודי רוצה ומתכונן ומשתוקק לקיים מצוה 
הוא בוודאי רוצה בנפשו האלוקית לקיים אותה בדרגה 
הגבוהה ביותר שקיימת בעולם, וכמו שיש האומרים לפני 
הכוונות  בכל  כיוונתי  כאילו  רצון  יהי  מסוימות  מצוות 
יהודי,  זה הרצון של  שכיוונו בהם אנשי כנסת הגדולה, 
אבל כאשר יהודי מקיים את המצוה בפועל לא תמיד הוא 
מצליח לעמוד בכל השאיפות שאליהם הוא שואף, ויש רק 

את מה שהוא קיים בפועל, ואז זה נמדד לפי מה שהוא 
את  לעשות  יכל  ולא  נאנס  אדם  אם  אבל  בפועל,  עשה 
כאילו עשאה,  עליו הכתוב  "מעלה"  אזי  בפועל,  המצוה 
לו  נותנת  הקדושה  התורה  דהיינו  שהכתוב  אומר  שזה 
שכר ומעלה יתירה, לפי רצונו ולפי מחשבתו הטובה עם 

כל הכוונות ועם כל הדרגות הרוחניות שרצה בהן.

ד[ בענין תפילה בציבור יש שני עניינים עיקריים:

ויש  עצמה,  בפני  מצוה  שהיא  התפילה  עצם  זה  האחד 
בה גם מעלה ותוספת כשהיא בציבור וכן יש בה מצוות 
מיוחדות שהינן רק בציבור כמו עניית אמן, חזרת הש"ץ, 

קדושה, קדיש, וברכו וכו'.

דבר נוסף שישנו רק בציבור הוא קריאת התורה, שקריאת 
התורה יש הבדל גדול בינה לבין סתם זכות של תפילה 
בציבור, כי עצם מצות התפילה יכולה להתקיים גם ביחיד, 

אבל קריאת התורה יכולה להתקיים רק בציבור.

ה[ ונעמוד כאן על ענין זה של "קריאת התורה": לכאורה 
יותר  התורה  בקריאת  "החמצה"  של  להרגשה  מקום  יש 
לא  אני  בסדר  להגיד:  יכול  אדם  בתפילה  כי  מתפילה. 
אתפלל בבית כנסת אזי אתפלל בבית, אבל קריאת התורה 
זה משהו שאי אפשר לעשות בבית, כל הענין הזה מתקיים 

רק בציבור וכאילו "הפסדתי" אותו.

גדולה  חקירה  יש  הזה  בעניין  כי  לדעת  וחשוב  ו[ 
מהראשונים והפוסקים לדורותיהם, האם קריאת התורה 
קריאת  לשמוע  חייב  אדם  שכל  דהיינו  יחיד  חובת  זה 
התורה כל שני חמישי ושבת וזו חובה שמוטלת "על כל 
אדם", אלא שנאמר כאן "תנאי" מסויים הקובע שיהיו איתו 
עוד תשעה אנשים ובלעדיהם לא יוכל יחיד זה לקיים את 
חובתו לשמוע קריאת התורה. או שמהות המצוה הזו היא 
מלכתחילה,  בלבד  "ציבור"  על  חיוב  שזה  דהיינו  שונה, 
ואין חיוב על כל יחיד ויחיד לקיים מצוה זו, והחיוב הוא 
שהתורה "תהיה נקראת" כאשר יש ציבור בבית הכנסת. 
ולאו דווקא שכל יחיד חייב להשתתף בזה, כי מספיק שזה 
נעשה בציבור כלשהוא, ולכן אם אדם נמצא במקום שיש 
בו בית כנסת כלשהו שקראו בו את קריאת התורה, בזאת 
יצאו כולם ידי המצוה, גם מי שנשאר בביתו. כי התקנה 
יותר  ואין  "נקראה"  אכן  והיא  "תיקרא"  שהתורה  היתה 
חובה על שאר בני העיר לחפש מנין כדי לקרוא בתורה 

פעם נוספת. כי התקנה כבר נעשתה.

ז[ לפי מה שנראה מלשון רובם של הפוסקים משמע שזה 
חובת ציבור, כמו הצד השני שביארנו, שברגע שהציבור 
יותר חובה על  אין  שמע קריאת התורה במקום מסויים 
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התורה  קריאת  תקנת  כי  התורה.  קריאת  לשמוע  היחיד 
כבר קויימה כהלכתה. )יש פוסקים אחרים שגם הולכים 
בדרך הזו אבל באופן קצת שונה, דהיינו שאינם סוברים 
שאם קראו בציבור כלשהו אז כולם יצאו ידי חובה אלא 
זו  לדעה  גם  אבל  בנפרד,  וציבור  ציבור  כל  על  התקנה 
מצב  על  אלא  בביתו,  שנמצא  אדם  על  חובה  חלה  לא 
תפילה,  לצורך  הכנסת  בבית  ציבור  כבר  התאסף  שבו 
לא  עוד  כל  לקרוא בתורה, אבל  על הציבור  חיוב  שחל 
כאשר  ולכן  כזה(.  מנין  "לייצר"  חיוב  אין  מנין  התאסף 
הרבה אנשים ספונים בביתם מסיבות שההלכה מחייבת, 
אזי במקרה כזה, או שאין כלל חיוב אישי לקריאת התורה, 
או כפי שהסברנו שהיות שיש ציבור במקום מסוים בעיר 
על  התקנה  חובת  ידי  יצאנו  אז  התורה,  קריאת  שקורא 
ידי אותו ציבור שקרא בתורה ]חשוב להדגיש כי בימים 
של  באופן  זו  מצוה  על  להקפיד  עלינו  חובה  כתיקונם 
הנמצא  במכתב  השקו"ט  לאחר  שמובן  וכפי  לכתחילה, 
באגרות קודש של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב חלק א' שכל 
הדחק  בשעת  אבל  התורה.  קריאת  לשמוע  צריך  אחד 
גדול זה שאינו תלוי בנו כלל, אנחנו צריכים להקפיד על 
עיקר ההלכה ולא להחמיר יותר מהצורך משום שמדובר 

ב'סכנתא' לאחרים[.

ח[ בקשר להלכות של קיום תפילה בציבור נזכיר מספר 
איש  עשר  חמשה  של  ציבור  לדוגמא,  מעשיים,  מקרים 
אחד  בחדר  להכנס  יכול  אינו  ההנחיות  בגלל  שעכשיו 
האנשים  את  יש  שבו  מקרה  או  מבחוץ,  עומדים  וחלק 
יכולים  ואינם  מהמרפסות  מתפללים  והם  שבבידוד 
להצטרף  יכולים  הם  אם  לדון  ויש  לביהכנ"ס.  להתקרב 
למנין כשכולם מסתכלים לכיוון אחד. לא נוכל להתייחס 
לכל הדוגמאות הקיימות אבל נשתדל לתת את הכללים 
היסודיים עם כמה דוגמאות ולפי זה כל אחד ואחד ידע 

במקרה שיבוא לפניו מה לעשות. 

ט[ קודם כל יש הלכה עקרונית ובסיסית שתפילה בציבור 
צריכה להיות כשמה ב"ציבור" שזה אומר ציבור שמורכב 
והם  אחד  במקום  )שצבורים(  שנמצאים  אנשים  מעשרה 
נמצא  הציבור  ושליח  במנין  ביחד  להתפלל  מעוניינים 
ערוך  בשולחן  ככתוב  ציבור  נקראים  והם  איתם  ביחד 

בסימן נ"ה.

יו"ד[ ההלכה הזאת שציבור שנמצא במקום אחד תפילתם 
היא "תפילה בציבור" אינה מחייבת שכל אחד מהמתפללים 
לגבי  בהמשך  שנזכיר  הלכה  )שזו  השני  את  אחד  יראה 

מקרים אחרים(.

ארונות  או  עמודים  בו  שיש  כנסת  בית  יש  אם  למשל, 
יוכל  לא  המתפללים  שאחד  מצב  להיווצר  יכול  ספרים 
לראות את חבריו וכן הציבור לא יוכל לראות אותו, וזה 
לא יוצר בעיה על התפילה בציבור, בגלל שהם נמצאים 
במקום אחד. זו ההלכה היסודית בתפילה בציבור. כלומר 
הגדר הוא אם המקום נקרא רשות אחת אז הם נחשבים 
ציבור אחד אפילו אם לא רואים אחד את השני. למשל 

בזאל שבישיבתנו אם אחד המתפללים עומד בין ארונות 
הספרים ואינו רואה את חבריו אין בכך כל בעיה. כי כל 

הזאל נחשב כרשות אחת המצרפת את כולם.

בו,  שמתפללים  לחדר  סמוך  אדם  עומד  אם  אולם,  יא[ 
לא בחוץ ולא בפנים אלא בפתח עצמו על המפתן, בזה 
יש חילוק בהלכה: שאם הפתח רחב ובאמצע יש דלת אז 
אם הוא עומד במקום שאם הדלת הייתה נסגרת הוא היה 
עומד  הוא  אם  אבל  מהמנין,  חלק  הוא  אז  בפנים  עומד 
במקום שאם הדלת הייתה סגורה הוא היה עומד בחוץ 
הוא לא יכול להצטרף. ולכן אם יש בפנים תשעה והוא 

העשירי אין זו תפילה בציבור.

יב[ הלכה נוספת היא אם פרוס וילון באמצע החדר. כאן 
או  לנוי  מיועד  הוא  אם  מיועד:  הוילון  למה  חילוק  יש 
כדי שהמתפללים לא יסתכלו החוצה בשעת התפילה או 
שאנשים מבחוץ לא יסתכלו בפנים, אין בעיה לצרף את 
האנשים שמשני צידי הוילון וזה נחשב אותו ציבור. אבל 
אם מטרת הוילון הוא כדי לעשות מחיצה ובפרט אם זה 
מחיצה הלכתית כגון שאי אפשר להתפלל ליד כל מיני 
הוילון  את  פרסו  ולכן  שם  שנמצאים  נקיים  לא  חפצים 
שהוילון  כזה  במקרה  אז  החדר.  כל  את  יאסור  לא  שזה 
לוילון  מי שמעבר  "מחלקת",  מחיצה  לעשות  כדי  נפרס 
לא יכול להצטרף לציבור. יכול להיות מקרה נוסף שפרסו 
את הוילון למטרה אחרת כגון אם עשו בבית פרטי מנין 
ויש שם ספר תורה ויש דברים שאסור לעשות בפני ספר 
תורה כמו ילדים עם טיטולים והטיטולים לא תמיד נקיים, 
שאז פורסים וילון כדי שיפריד בין מי שנמצא בחדר לבין 
הספר תורה ]או אפילו לבין ספרי קודש שנמצאים שם[ 
כדי שיהיה מותר לילדים להסתובב, גם וילון כזה נחשב 
לוילון  מעבר  שהוא  ומי  בציבור  תפילה  לעניין  מחיצה 
לא יכול להצטרף למנין כיון שהמקום הזה נחשב כשתי 

רשויות נפרדות. 

יג[ יש עוד הלכה של בימה גבוהה באמצע בית הכנסת 
שגבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבע אמות והחזן עומד 
נזכיר  זו. רק  עליה, אולם לא נאריך כעת בפרטי הלכה 
בקצרה שיש בזה מחלוקת הפוסקים אם מותר לצרף את 
מי שעומד על הבימה או לא. אבל בד"כ בבימות היום אין 

את הגובה הזה.

לצרף  שאין  שאמרנו  למה  הקשורה  נוספת  הלכה  יד[ 
אנשים שלא באותו חדר, וכגון שעומד על המפתן כנ"ל. 
כמה  ונביא  הדבר.  מותר  שבהם  מקרים  שיש  לדעת  יש 
דוגמאות, דוגמא אחת אם השליח ציבור עומד במפתן, אז 
הואיל והוא שליח הציבור הוא יכול הוא "לחבר" את שתי 
המפתן  צידי  שבשני  החדרים  בשני  העומדות  הקבוצות 

שהוא עומד עליו.

עשרת  את  לפזר  וצריך  צפופים  שעומדים  במצב  ולכן 
המתפללים בין שני חדרים כדי שיהיה את המרחק הנדרש 
בין איש לרעהו יש לעשות כנ"ל, שהשליח ציבור יעמוד 



בין החדרים וכולם יכולים להצטרף. וזה מועיל גם כאשר 
האנשים לא רואים אחד את השני. אבל כל זה רק כאשר 
"השליח ציבור" עומד בין החדרים ולא איש אחר מהמנין. 

טו[ כאשר יש אנשים בבית כנסת ויש אנשים שעומדים 
בחוץ או בעזרת נשים, ההלכה היא שאם יש חלון שבנוי 
בצורה כזו שאדם שמתפלל מראה את פניו כלפי האנשים 
שבתוך בית הכנסת, והאנשים בתוך הבית כנסת או אפילו 
חלקם רואים את האנשים שבחוץ או בעזרת נשים אז זה 
בסדר גם אם החלון הוא קטן וגם אם החלון הוא בגובה 
של כמה קומות כגון שנמצא בעזרת נשים שבקומה גבוהה 
יותר מהמפלס של בית הכנסת, אם רואים כנ"ל מצטרפים.

טז[ ומכאן אנחנו מגיעים לכל ההלכות של צירוף אנשים 
המתפללים באוהלים מאולתרים, וחלק מהאנשים בפנים 
וחלק בחוץ. במקרה כזה יש שני אופנים: אופן אחד, אם 
יש  אז  שמתפללים,  בפנים  אנשים  עשרה  של  מנין  יש 
אומרים שכל מי שעומד בחוץ ורואה את המתפללים ]ויש 
אומרים שאף אם הוא שומע אותם[ יכול להצטרף למנין 

בפנים ונקרא שהתפלל בציבור. 

חמשה  ובחוץ  אנשים  חמשה  יש  שבפנים  שני,  אופן 
פניהם"  "מראים  בחוץ  שהעומדים  כזה  במקרה  אנשים, 
לעומדים בפנים דהיינו שמקצתם רואים אחד את השני 
יכולים להצטרף חמשת העומדים בחוץ לחמשת העומדים 

בפנים וזה "תפילה בציבור". 

]ומכאן המקור למה שפסקו חלק מהרבנים היום שאנשים 
מנין מהמרפסות בצורה שעשרה אנשים  יכולים לעשות 
עומדים בכמה מרפסות שבצורה שרואים איש את רעהו 
יכולים לעשות מנין. אמנם יש בזה מחלוקת מסוימת ויש 
האומרים שלא מספיק שרואים את פניו אלא צריך שיכניס 
את ראשו לבית כנסת אבל אדמו"ר הזקן לא מביא דעה זו 

ולא פוסק כמותה ומסתפק בראיה בלבד[. 

יז[ מה הדין אם יש לנו בית כנסת או בזאל של הישיבה 
אחרת  כניסה  לו  שאין  ]אפילו  פנימי  חדר  יוצא  שממנו 
או  הכנסת  בית  מתוך  הכניסה  מאפשרות  חוץ  נפרדת 
הזאל[. במקרה שלא רואים אחד את השני כמו שאמרנו 
כדי  מכאן  וחמשה  מכאן  חמשה  להצטרף  יכולים  לא 
לעשות מנין, אבל אם מתפלל שם אחד יחיד כאשר בזאל 

כבר יש מנין, יחיד זה יצא ידי חובה של תפילה בציבור.

שלנו,  לנידון  מעשית  כ"כ  לא  שהיא  הלכה  עוד  יש  יח[ 
אבל כדי להשלים את ההלכות נזכיר אותה. אם יש שתי 
חצרות אחת קטנה ואחת גדולה, והן צמודות, דהיינו שיש 
ביניהן קיר משותף. למשל החצר הגדולה היא עשר על 
חמש  על  חמש  של  קטנה  חצר  לה  וצמודה  מטר  עשר 
מטר, ורוצים לצרף את האנשים שנמצאים בחצר הקטנה 
קירות  יש  שאם  היא  ההלכה  הגדולה.  שבחצר  לאנשים 
בין החצרות, אז בגלל שיש משהו שמפריד ביניהם והקיר 
הרי נעשה בשביל להפריד, אז הם לא יכולים להצטרף, 
חלונות  דרך  אלו,  את  אלו  רואים  כשלא  מדובר  ]כמובן 

נוצר  כל הקיר של החצר הקטנה  נפל  וכנ"ל[. אבל אם 
הצטרפה  מצידה  כאילו  הקטנה  החצר  מעניין:  מצב  פה 
כולה לחצר הגדולה כי מי שעומד בה לא רואה שום קיר 
כי עכשיו אין לה קיר בכלל, והיא צמודה לחצר הגדולה. 
אבל החצר הגדולה מי שעומד שם עדיין רואה שם קירות 
כי אמנם נפלו החמש מטר של החצר הקטנה אבל עדיין 
נשאר עוד שתיים וחצי מטר קיר מצד אחד ושתיים וחצי 
שהוא  רואה  הגדולה  בחצר  שעומד  ומי  שני,  מצד  מטר 
עומד בחצר אחרת. וההלכה בזה היא שאם רוב האנשים 
נמצאים  אנשים  שישה  כלומר  הגדולה  בחצר  נמצאים 
להצטרף  יכולים  הקטנה  בחצר  וארבעה  הגדולה  בחצר 
וכל שכן כאשר  כנגד חמשה  זה חמשה  למנין. אבל אם 
שישה אנשים בחצר הקטנה וארבעה אנשים בגדולה לא 
יכולים להצטרף. ]כי אי אפשר "לגרור" את אנשי הגדולה 
לקטנה, אבל להיפך אפשר[. כמובן שכל הדברים האלה 
זה כשלא רואים אחד את השני אבל אם רואים איש את 

רעהו אפשר תמיד להצטרף וכנ"ל.

יט[ ומה הדין באדם שגר רחוק מבית הכנסת אולם הוא 
יכול לשמוע את המתפללים או את השליח ציבור אומר 
את חזרת הש"ץ. ואף שהוא לא יכול להצטרף עמם מכל 
מקום הוא רוצה לענות קדיש וקדושה וברכו. וכן אם בית 
מתחתיו,  קומה  גר  והאדם  גבוהה  בקומה  נמצא  הכנסת 
וכן אם הוא גר מעבר לרחוב. הדין הוא שאם הוא שומע 
את החזן או את המתפללים אפשר לענות קדיש וקדושה 

וברכו וכו' ולזכות במצוה.

ציבור  שהשליח  ורוצה  להתפלל  יודע  שאינו  מי  וכן  כ[ 
יוציא אותו ידי חובתו, אפשר לעשות כן גם כאשר ביתו 
בביתו את השליח  הוא שומע  אם  הכנסת  מבית  מרוחק 
בין  ברזל מפסקת  של  מחיצה  אין  כי  מילה.  בכל  ציבור 

ישראל לאביהם שבשמים.

לבדוק  צריך  כזה  שבמקרה  שסוברים  פוסקים  יש  כא[ 
חוצצים  שהם  הכנסת  בית  לבין  הבית  בין  דברים  שאין 
ויש  ע"ז,  או  המטונפים  מקומות  כמו  תפילה  לעניין 
את  מביא  הזקן  ואדמו"ר  כן.  סוברים  שאינם  פוסקים 
ש"יש  ופוסק  אומרים"  "יש  כשיטת  הראשונה  השיטה 
לחוש לדבריהם". לכן לכתחילה יש להזהר בזה. אבל אם 
יש רק חשש וספק רחוק אם יש הפסק מקום מטונף אין 
צורך לחשוש, ובמקום שיש פחי אשפה שהם מכוסים ואין 

מהם ריח לא טוב - יש מקום להקל.

כב[ לגבי תפילה במקום פתוח כתוב בהלכה שלכתחילה 
אסור להתפלל במקום פתוח בשדה וכדומה אלא בבית. 
להסתכל  שיוכלו  חלונות  בבית  שיהיו  לכתחילה  ]וצריך 
לשמים[. אבל בשעת הדחק שאדם נמצא בדרך וכדומה 
להתפלל  התירו  הדחק,  שעת  שזה  אנו  במצבנו  וכמו 
בשדה. ועלינו לברר עכשיו מהו המרחק שיכולים לעמוד 

בו אחד מהשני כדי להצטרף למנין.

הכלל הוא במקום פתוח שאין שיעור במרחק אלא הכל 



עומדים  שאם  המתפלל.  של  ושמיעה  בראיה  רק  תלוי 
את  אחד  רואים  אבל  מחבירו  אחד  רב  במרחק  אפילו 
נקרא תפילה  זה  ציבור  וגם שומעים את השליח  חבירו 

בציבור.

כג[ אבל צריך להיזהר שאם עומדים ברחוב לא לעשות 
את המנין בשני הצדדים של הכביש אלא באותה מדרכה 
בצורה שהכביש לא יפריד בין החמשה מכאן לבין החמשה 
במדרכה השניה. והסיבה היא מאחר ורשות הרבים דהיינו 
הן  בחופשיות  בו  לעבור  מקום שאי אפשר  הוא  הכביש 
מצד הסכנה וגם שבפועל המכוניות הנוסעות בו, נחשב 
כרשות מפסיקה, וכמו מחיצה-וילון, ולכן צריך להיזהר 
ויש מקילים בזה אך לכתחילה  להיות כולם באותו צד. 
צריך להחמיר כי זה נוגע לחשש ברכה לבטלה. ]וכמובן 

יש לראות שהמקום הוא נקי[.

במקום  כשמתפללים  שגם  לדעת  יש  ועוד  כד[ 
סגור,  קצת  שהוא  מקום  יש  שאם  פתוח, 

צריך  מקום,  בקרבת  חלקי,  אפילו 
במי  שכתוב  כמו  לשם  להיכנס 

להיכנס  שצריך  בדרך,  שמתפלל 
הדרך  שבצד  האילנות  לבין 
האומרים  )יש  להתפלל.  ושם 
יצחק  ויצא  שזה רמוז בפסוק 
מלשון  לשוח  בשדה  "לשוח" 
שיחים שהתפלל בין השיחים 
לעמוד  לא  כדי  העצים   –
אם  גם  ולכן  פתוח(  במקום 

כדאי  פתוח  במקום  מתפללים 
אבנים  קיר  או  עץ  לצד  לעמוד 

או בתוך תחנת אוטובוס, או אפילו 
אבן כלשהיא, ושיגרום קצת יותר ריכוז 

מאשר מקום פתוח לגמרי.

כה[ יש פוסקים שגם בחצר עם חומה אפילו אם אין לה 
גג אפשר להתפלל שם לכתחילה ויש אומרים שלכתחילה 

עדיף להתפלל במקום מקורה.

ורוצה  בדרך  שנוסע  אדם  לגבי  שנוגעת  הלכה  עוד  כו[ 
לעשות מנין ברכבת. כל קרון נחשב כרשות בפני עצמה 
]כי כל פעם מפרידים הקרונות זה מזה[ ואז אם רוצים 
כמו  להיות  חייב  זה  אחר  בקרון  שעומד  מישהו  לצרף 
בהלכות שאמרנו מקודם דהיינו שיראו האחד את חברו 
באוטובוס  אבל  הקרונות.  שני  בין  יעמוד  שהש"ץ  או 
מפרקי אין בעיה ]כי שני חלקיו עומדים תמיד מחוברים[.

כז[ יש נידון נוסף אם אפשר לצרף את האנשים שנמצאים 
בין המושבים שברכבת. בד"כ המושבים ברכבת הם כל 
ארבעה מושבים בנפרד והמושבים ברכבת הם גבוהים ויש 
להם גובה של מחיצה. וזה יוצר תא שהוא מקום מגודר. 
ההלכה היא שאם המחיצה בין תא לתא מגיעה לגובה כזה 
שאין שלשה טפחים בין המחיצה עד תקרת הקרון הרי 

אלא  להצטרף  אפשר  ואי  נפרדת  כרשות  המקום  נחשב 
באופנים דלעיל שרואים איש את רעהו, אבל אם השטח 
מסוף גובה המושב עד התקרה יותר משלשה טפחים אז 
המקום נחשב פתוח וכל היושבים בקרון מצטרפים למנין.

כח[ הלכה נוספת שיש לדעת שמקום שעושים בו דברים 
היפך ההלכה כמו פריצות וכדומה לכתחילה אין לעשות 
שם מנין לתפילה בציבור ]אלא אם כן רכשו מקום כזה 
אין  שאז  בציבור  לתפילה  ואילך  מכאן  אותו  לייעד  כדי 
בעיה אבל במקרה שהוא עדיין מיועד לדברים שהם היפך 

ההלכה צריך לצאת החוצה ולא להתפלל בפנים[.

כט[ עוד יש לדעת שמקומות שיש בהם חדר רחצה בתוך 
חמים  מים  הרחצה  במקום  יש  אם  המגורים,  של  החדר 
ואסור  רחצה  חדר  מוגדר  כבר  זה  לפעמים,  רק  אפילו 
להתפלל שם, אבל חדר שרק לעיתים רחוקות משתמשים 
מקום  את  ומכסים  מאוד  נקי  והוא  לרחצה  בו 
אז  טוב  ממש  אותו  מנקים  או  הרחצה 
כשהמקום  אבל  שם.  להתפלל  אפשר 
להתפלל  אין  קבועה  לרחיצה  הוא 
שם אפילו כשהמקום נקי. כמו כן 
אפשר  אי  מקוה  בו  שיש  אולם 

להתפלל בו.

שנוגעת  נוספת  הלכה  ל[ 
היא,  בחו"ל  לבתים  בעיקר 
דירה  יש  שאם  פוסקים  שיש 
או אולם וכו' שמעליהם גר גוי 
תפילה  שם  להתפלל  אפשר  אי 
הגוי  של  המגורים  כי  בציבור, 
יכולים לגרום ח"ו לעיכוב בעליה של 
התפילה לשמים. יש פוסקים שמקילים 
בתנאים מסויימים כגון שזה מקום זמני כמו 
נופש וכו' אבל לכל הדעות זה לא לכתחילה, אבל 
דירה  יש  התפילה  מקום  לבין  הגוי  של  הדירה  בין  אם 
של יהודי שחוצצת, מותר לעשות שם בית כנסת אפילו 
לכתחילה, וכן אם יש בית תיפלה של גויים ורוצים לעשות 
ליד זה בית כנסת, אז אם יש מחיצה טובה מותר להתפלל 
שם אפילו אם המחיצה והקיר יהיו משותפים לבית כנסת 
ולבית תיפלה, אבל יש להיזהר במקרה כזה שלא להתפלל 
את  או  שלהם  זמר  הכלי  את  משמיעים  שהגויים  בזמן 

שירתם וכו'.

לא[ מקום שהיה שם בית תיפלה ורוצים לקנותו ולעשותו 
בית כנסת יש פוסקים שאוסרים ויש פוסקים שאומרים 
שאם כבר קנו והשקיעו הרבה כסף גם בשיפוץ וכו' אז 

אולי יש לדון להקל.

שאנשים  למצבים  הנוגעת  מעשית  הלכה  נזכיר  לב[ 
הכנסת  בבית  להמתין  יכולים  ואינם  לביתם  ממהרים 
חלק  אולם  הש"ץ  חזרת  להתחיל  רוצה  ציבור  והשליח 
מהמנין עדיין בשמונה עשרה. אדמו"ר הזקן פוסק שיש 



בחזרת  קדיש.  אמירת  לבין  הש"ץ  חזרת  בין  הבדל 
החזן  את  ששומעים  אנשים  תשעה  אין  אם  הש"ץ 
עשרות  יש  אם  אפילו  ברכה,  כל  על  אמן  ואומרים 
אנשים בבית הכנסת אך אין "תשעה עונים" בפועל, 
לבטלה.  ברכות  להיות  קרובות  ש"ץ  שברכות  הרי 
אולם בקדיש וברכו אין צורך אלא ב"חמשה עונים" 
דהיינו ארבעה אנשים עדיין באמצע שמונה עשרה 
וחמשה אחרים עונים אמן ]ביחד עם החזן זה ששה[ 
מותר להגיד קדיש, אבל בחזרת הש"ץ אם יש מנין 

מצומצם אין מנוס מלהמתין ל"תשעה עונין".

לג[ גם בחזרת הש"ץ אם מישהו עזב בפתאומיות את 
המנין מותר לחזן להמשיך בתפילתו, ויכול אז להגיד 
שייך  זה  ]כי  לציון  ובא  אחרי  של  הקדיש  את  גם 
אומרים  הזה  השמו"ע  ועל  שאמרו  עשרה  לשמונה 

"תתקבל צלותהון ובעותהון כו'[.

לד[ כאשר מקיימים מנין בבית ומכינים מקום מכובד 
וראוי עבור ספר תורה ניתן לטלטל ספר תורה מבית 
ובלבד שבמנין  הכנסת לבית לצורך קריאת התורה 
שמעו  לא  שעדיין  אנשים  ששה  לפחות  יהיו  הזה 

קריאת התורה.

לה[ בענין אמירת ברכת מעין שבע בתפילת ליל שבת 
ההלכה היא שברכה זו נאמרת דוקא במקום הקבוע 
לתפילה דהיינו או בית הכנסת או בית שמתפללים 
שצריך  נוסף  תנאי  שיש  אומרים  ויש  בקביעות.  בו 
להימצא במקום ספר תורה. ואדמו"ר הזקן לא הזכיר 
את התנאי הנוסף הזה. ]ובספרי מנהגי ירושלים מובא 
שבירושלים ת"ו נהגו לומר ברכת מעין שבע במקום 
ויש  תורה.  ספר  בו  אין  כאשר  גם  לתפילה  הקבוע 
אומרים שמנהג זה היה רק בירושלים שבין החומות 

ולא בעיר החדשה[.

לו[ ובנוגע למצב היום שנאלצים להתפלל ברחובה 
של עיר או בחצירות: בהלכה מדובר על מצב שהיו 
נוסעים למשך זמן מסויים ל"יריד" והתפללו כל משך 
זמן היריד במקום מסודר ]שאינו בית הכנסת[ ונפסק 
בזה שאם קבעו את המקום הזה לזמן מסויים כ"מקום 
דנים כמה  והפוסקים  אומרים את הברכה.  תפילה" 
זמן נדרש כדי שיהיה מותר להגיד את הברכה, יש 
אומרים שהזמן הוא כמה ימים וצריך גם ספר תורה 
ואדמו"ר הזקן כותב שהזמן הוא "כמה שבועות" ולא 

מזכיר בכלל שצריך "ספר תורה".

לז[ אם כל הציבור או אפילו רובו של הציבור יצאו 
מבית הכנסת ועברו להתפלל ביחד ברחובה של עיר 
וכדומה, במקרה כזה צריכים לומר ברכת מעין שבע 
אם  וגם  לתפילה.  קבוע  אינו  הזה  שהמקום  אפילו 
אין במקום ספר תורה. ואדמו"ר הזקן כותב שבמקום 
אין למחות  במנין אקראי  גם  להגיד הברכה  שנהגו 

בידם.

הבשורה דוקא ב'ילקוט שמעוני'

ועוד ועיקר, שזה נעשה ההכנה לשלימות העליה לרגל 
חודש  "מידי  לבוא  לעתיד  ומיד(  )תיכף  שתהי'  כפי 
בחודשו ומידי שבת בשבתו" כדאיתא בילקוט שמעוני.

נוסף על מה שכתוב שם )בילקוט שמעוני( בנוגע ל"שנה 
שמלך המשיח נגלה בו" שיש מצב ד"מלכיות מתגרות 
זו בזו", המלך ד"מלך ארם" והמלך השני – שהיו כמה 
וכמה שהתבלבלו מזה, אבל הילקוט מבאר שכל הענין 
היה בשביל בני ישראל, ועד לסיום המדרש, שמשיח 
"עומד על גג בית המקדש", והיינו שבית המקדש עומד 
מושיען  עומד  גגו שעליו  כולל  כבר בשלימות,  ומוכן 
תבל:  קצווי  בכל  שנשמע  באופן  ומכריז  ישראל,  של 

"ענוים הגיע זמן גאולתכם והגיע זמן גאולתכם"!

ויש לבאר הקשר דענין הגאולה עם "ילקוט שמעוני" 
)כפי שנקרא בכו"כ ספרים(, שרומז על הליקוט שהקב"ה 
מלקט "לאחד אחד בני ישראל", ובזה נכללים כל בני 
כי  ראי'  לבחי'  עדיין  שייכים  אינם  אלו  גם  ישראל, 
אם לשמיעה בלבד, "שמעוני". ויתירה מזו, שפועלים 
ב"כל השומע" ש"יצחק לי", באופן ד"חזקה" ונצחיות, 
ד"כל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם", וכאמור שענין 
ה"חזקה" והנצחיות ובאופן כפול מודגש במיוחד בפרק 

צ' השייך לימים אלו.

)ש"פ צו תנש"א – דברי משיח ח"ג ע' 116(



בני למה אתם נבהליםדעם רבינ'ס שפראך

הקטע דלקמן הוא מהשיחות הראשונות בהם הזכיר 
כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א את דברי ה’ילקוט 
שמעוני’ )ישעיה תסט( על נבואת ‘הגיע זמן גאולתכם’.

 וואס דאס איז א רמז אויף די גאולה,
וזהו הרמז על הגאולה,

וואס די גאולה איז דאך אויכעט פארבונדן מיט מספר 
 ארבעים,

שהגאולה היא הרי קשורה ג”כ עם מספר ארבעים,

“לםרבה המשרה ושלום אין קץ” 

למרבה השלום אין אן אופן אז דאס איז פערציק טעג 
 פארבונדן מיט גאולה,

ריבוי )למרבה( השלום; באופן שארבעים יום אלו קשורים 
עם גאולה,

ביז די גאולה ]=ועד לגאולה[ האמיתית והשלימה שאין 
אחריה גלות.

און ווי דערמאנט אין דעם ילקוט שמעוני וועגן וועלכע 
 מ’האט גערעדט מערערע מאל אין די לעצטע וואכן,
וכנזכר בילקוט שמעוני )שאודותיו דובר פעמים רבות 

בשבועות האחרונים(,

וואס ער זאגט אין ילקוט שמעוני אז בשעת אין דער 
 וועלט איז ניט רואיק,

שאומר ה”ילקוט שמעוני” שכאשר העולם אינו רגוע,

און ]=ו[”מלכיות מתגרות זו בזו”,

מ’האלט זיך אין איין טשעפן איין מלוכה מיט דער 
 צוויטע מלוכה,

מלכות אחת פוגעת תמיד במלכות השניה,

איז אט דעמולט גיט דער אויבערשטער כח צו יעדער 
 אידן,

הנה אז נותן הקב”ה כח לכל היהודים,

און יעדער איד איז מקיים און נעמט אויף דעם 
 אויבערשטען’ס רוף,

וכל יהודי מקיים ומקבל את קריאתו של הקב”ה,

וואס ער זאגט אז “בני למה אתם נבהלים”, פארוואס 
 )ווילט( טראכט איר וועגן דערשרעקן זיך,

האומר “בני למה אתם נבהלים”, מדוע אתם חושבים 
להיות מבוהלים

מצד דערוף וואס אומות העולם זיינען ניט בשלום 
 איינע מיט די צוויטע,

מצד זה שאומות העולם אינן בשלום אחת עם השניה;

איר זאלט וויסן זיין – ווי ער איז מסיים אין דעם 
ילקוט שמעוני – אז משיחן של ישראל גואלם של 

 ישראל
שתדעו )כפי שמסיים בילקוט שמעוני( שמשיחן וגואלם 

של ישראל

שטייט שוין איצטער “על גגו של בית המקדש”, און 
 איז מכריז און מודיע צו יעדער אידן און צו אלע אידן,
עומד כבר עכשיו על גגו של בית המקדש, ומכריז ומודיע 

לכל יהודי ולכל בני ישראל אודות הגאולה.

און רופט זיי אן בשם “ענוים” וואס דער ענין פון אן 
 עניו איז דאך – ווי דערמאנט מערערע מאל -

וקורא אותם בשם “ענוים” שענין העניו הוא )כמוזכר 
פעמים רבות(

אז ניט ח”ו ער איז א שפל, ער האט ניט אין זיך קיין 
 מעלות ווארום ער איז א שפל;

שאינו שפל ח”ו שאין בו שום מעלות,

אן עניו איז דאך בדוגמא ווי דער עניו, דער טיטול עניו 
בנוגע צו מענטשען ווערט דערמאנט בעיקר בהנוגע צו 

 משה רבינו
אלא בדוגמת משה רבינו )שהרי התואר עניו בנוגע לבני 

אדם נזכר בעיקר בנוגע למשה רבינו(

וואס ער איז דאך געווען דער “עניו מכל האדם אשר 
על פני האדמה” און דערנאך איז דאס אזוי געווארן בא 

 יעדער אידן אזוי,
שהוא הי’ ה”עניו...מכל האדם אשר על פני האדמה”; 

ואח”כ נעשה כך אצל כל אחד מישראל,

בפרט דורך דעם חלק פון משה רבינו, וואס ער טוט זיך 
דאך אן אין דער נשמה פון יעדער איד און פון אלע 

 אידן,
בפרט ע”י החלק דמשה רבינו המתלבש בנשמתו של כל 

יהודי וכל בני ישראל,

 און שטייט דארט אין אן אנטפלעקטן אופן.
ונמצא שם באופן גלוי.

)שיחת כ”ב אלול תש”נ - דברי משיח(
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התודה והברכה

להרה"ח הרה"ת ר' יעקב שי' לנצ'נר 
על התמסרותו וסיועו יום וליל במסגרת 
'ימות המשיח פתרונות תקשורת'. שיזכה 
עם כל בני ביתו שיחיו מיד ממש לפרסם 
את השידור הראשון משיחת כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א לאוזני כל העמים

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

"לא נבראה ה'קורונה'
אלא עבור 'קו הישיבה"
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חלק  האוצרות / תורתו של משיח על מסכת פסחים

אנו שמחים להגיש את המדור החמישי של 'אוצרות – 
תורתו של משיח על מסכת פסחים'. כמעשהו בראשונים 
כך מעשינו במדור הפעם. מתוך ים התלמוד של תורתו 
נאספו  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  העניפה של 
לפעמים  שנכתבו  קצרות  נקודות  גורנה  כעמיר  כאן 
כ'אגב' אך לאחר עיון מתגלה כי הם שופכים אור חדש 

בסוגיה הנלמדת.

שני המדורים הבאים יעסקו בדברי הר"ן הידועים בגדר 
'בדיקה וביטול'. דברי הר"ן מקיפים את כללות הסוגיה, 
וממנו אף מתפרסים שיטות ראשונים נוספים ובראשם 
תוספות ורמב"ן בהבנת המושג 'ביטול בלב' וגדר הפקר. 
ועל כולנה שיטתו של הר"ן עצמו שמצד התורה עצמה 
ישנם שני דרכים לקיים את ה'תשביתו' או שלא לעבור 
ידי  ועל  ידי בדיקה-ביעור  ובל ימצא – על  יראה  על בל 

ביטול. 

ראשונות  נקודות  בשתי  רק  יעסוק  הנוכחי  המדור 
בגליון  ובעז"ה  בהמשך.  שיובא  מה  לכל  יסוד  שמהוות 

הבא יתפרטו הדברים יותר. 

וזאת למודעי כל הנכתב בההערות הוא רק באופן כללי 
לעורר לב המעיינים וכן כפשוט על דעתם של הכותבים, 
הזקן  לאדמו"ר  ביחס  צדק  הצמח  אדמו"ר  כלשון  שהרי 
הדברים  ואם  הקדשים",  קודש  מדרכינו...  דרכיו  "גבהו 
אמורים שם, הרי פשוט שבתורתו של משיח שהיא באופן 
מראייתם  הוא  בהערות  הנכתב  שכל  הרי  'ראיה',  של 

הדלה של הכותבים.

במדור זה השתתפו הרב שמעון ויצהנדלר – רה"י, הרב 
נו"נ   – טל  חיים  הרב  לעיונא,  ר"מ   – רוך  יצחק  יוסף 

לעיונא.  

המושג  בהגדרת  רבים  קולמוסין  כבר  נשתברו  הנה   .1
שלא  שכתב  הרמב"ן  לכולם  וראש  בלב',  חמץ  'ביטול 
)להגר"מ  'נזר הקדש'  והנה בספר  כדוגמתו.  מצינו כמעט 
שהיא  התשובה  מצות  בגדר  הרמב"ם  בדעת  ביאר  ראזין( 
אין  הרמב"ם  שלדעת  משום  זאת  וביאר  בדיבור  הוידוי 
מצווה הקשורה רק ללב, ולכן הגדיר בהלכות תשובה את 
מצוות התשובה כ'ווידוי'. בתוך דבריו ציין לספרו 'שאילות 
משה' סימן ח' ושם הביא את דברי המחנה אפרים )הלכות 
אינו  בלב מצד עצמו  דביטול חמץ  ג'(  סימן  זכיה מהפקר 
בצירוף  רק  'דברים שבלב', אלא  כלל משום שהווי  תופס 
דרך  עיי"ש  מהני  כך  ורק  האדם  ברשות  אינו  שהחמץ  זה 
כתב  כך  ועל  עכתו"ד.  הרמב"ן,  דברי  וע"ד  הדברים  ביאור 
לו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תמיה גדולה )"הוא 
סוגי  לעוד  מצטרף  חמץ  של  בלב  הביטול  שהרי  תמוה"( 
מצוות שהם בלב כחובת הלבבות בכלל יראה ואהבה וכו' 
המחשבה  בסוגיית  שם  ושקו"ט  בקדשים  מחשבה  וכן 
והקודש  התרומה  יוצרת  עצמה  המחשבה  האם  בקדשים 
ע'  ח"א  באג"ק  בהרחבה  שנתבאר  )ענין  מכשירה  רק  או 
קלט בהערה וראה הנסמן בלקו"ש חל"ח ליקוט קרח )א( 
22 ללקוטי לוי"צ ועוד(. והיינו שכ"ק אדמו"ר מלך  הערה 
המשיח שליט"א נוקט שגדר ביטול בלב בחמץ נגזר מתוך 

תוכן  כי  ולהעיר  ל'לב'.  הקשורים  בתורה  הענינים  כללות 
דבריו של ה'נזר הקדש' מבוארים גם בלקו"ש חל"ח נשא 
)א( ובשיחה שנדפסה בשיעורים בספר התניא בהוספות, 
אך שם הוגדרו הדברים כך: ברור שישנם מצוות השייכים 
'מעשה' הרי  וגם  'לב'  ל'לב', אלא שמצוות שיש בהם גם 
אין  אך  המעשי,  הצד  את  עשה  כמצות  מונה  הרמב"ם 
הפירוש כמו שכתב בנזר הקודש שם שלדעת הרמב"ם אין 

כלל מ"ע שתלויות רק ב'לב'.

הר"ן שכתב  והבנת שיטת  להגדרת  גם  שייך  כהנ"ל  והנה 
שמדאורייתא ישנם ב' דרכים לקיים את ה'תשביתו' – בלב 
או בבדיקה וביעור וחכמים קבעו שיש לעשות את האופן 
של ה'תשביתו' בפועל, ואולי הוא ע"ד סברא הנ"ל שכאשר 
של  ללבו  הקשור  חלק  )אופן(  גם  בה  שיש  מצווה  ישנה 
את  קובעים  חכמים  הרי  האדם,  של  למעשהו  וגם  אדם 
הצד המעשי שבדבר. ולכאורה זו תהיה רק הסברה באופן 
עבורנו  החליטו  שחכמים  הדברים  את  הר"ן  ניסח  שבו 
איך  אך  במעשה,  דווקא  התשביתו  את  ולקיים  להעדיף 
הר"ן  דברי  את  הזקן  אדמו"ר  ניסח  בו  האופן  את  נכלכל 
שלא זו בלבד שחכמים רק העדיפו עבור האדם את הדרך 
של 'בדיקה וביעור' בפועל, אלא יתירה מזו כלשונו )בסימן 

הקדמה:

א. מקור התוקף ההלכתי של 'ביטול חמץ בלב' שייך 
לדין הכללי במצוות השייכות ללב ולמחשבה1 )אגרות 

קודש ח"ה אגרת א'שלא(2.

של  בפשוטו  נזכר  לא  בלב'  חמץ  'ביטול  המושג  ב. 
מסויימים  באופנים  רק  הוא  בהלכה  וגם  מקרא, 

)לקוטי שיחות חלק ח' ע' 67 הערה 30(3.

הרב זלמן נוטיק - משפיע בישיבה

פסחים ד,א: "ונבדוק בשית?! וכי תימא זריזין מקדימין 
שבני  בשעה  "ארנב"י  מצפרא...  ונבדוק  למצוות... 
אדם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה". בשו"ע 
אדה"ז סימן תל"א ס"ה הדבר מפורט יותר, וז"ל: וזמן 
בדיקה זו מן הדין היה ראוי לקובעה ביום י"ד בתחלת 
שעה ששית כדי שישלים כל אחד בדיקתו בסוף שעה 
ששית ויבער החמץ בתחילת שעה ז' כמשפט האמור 
בתורה . . אלא לפי שביום רוב בני אדם אינם מצוים 
וברחובות  בשווקים  בעסקיהם  טרודין  אלא  בבתיהם 
חובת  שישכחו  הדבר  קרוב  ששית  שעה  וכשתגיע 
הבדיקה לפיכך תקנו חכמים זמן הבדיקה בליל י"ד, 
שבלילה כל אדם מצוי בתוך ביתו, אלא שאף בעודו 
ושתיה  באכילה  יתעסק  שמא  לחוש  יש  ביתו  בתוך 
ישכח  כן  ידי  ועל   .  . בתורה  או  במלאכה  או  ושינה 
זמן  ולקבוע  לתקן  ראוי  היה  לפיכך  הבדיקה  חובת 
הבדיקה תיכף ומיד בכניסת האדם לתוך ביתו סמוך 
לפי  אלא  עסקים  מכל  פנוי  הוא  זו  שברגע  לערב 
שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים וחיפוש זה אי 
אפשר אלא לאור הנר . . לפיכך איחרו זמן הבדיקה 

עד זמן הבהקת הנר".

נראה מלשון הזהב של אדה"ז כי אכן מצד 'הדין', היינו 
המתאים  בזמן  לעשותה  נכון  ה'בדיקה',  מטרת  מצד 
וזה  ימצא'  ובל  יראה  ב'בל  לעבור  שלא   – לתוכנה 
מתאים  יהיה  שזה  כדי  אולם  שישית,  שעה  בתחילת 
של  האישי  למצבו  התקנה  את  התאימו  אדם'  ל'בני 
התקנה  את  לקיים  שיוכל  כדי  השערה  בדרך  האדם 
צ"ע  ולכאורה  אליו.  בדיוק  ומותאמת  הנוחה  בצורה 
כיצד מצינו תקנה כזו שכל כולה הותאמה לפי מצב 
האדם למרות שמצד תוכנה היא צריכה להיות באופן 
נתקנה  חמץ  בדיקת  תקנת  אחרות:  במילים  אחר. 

בשונה ממטרתה.

עצם  בשורש  הבנה  לאור  זאת  להסביר  ניתן  ואולי 
תקנת 'בדיקת חמץ'. ידועה מחלוקתם של רש"י ותוס' 
'תקנה'  של  המושג  לכו"ע  אולם  המסכת,  בתחילת 
זה  דבר  עבירה  לידי  יבוא  לא  שהאדם  כדי  מיוחדת 
מצינו רק בחמץ. בכל התורה יש את ענין ה'בדיקה' 

הסייגים  כל  ב.  ולכולם.  קבועה  כתקנה  לא  א.  אך 
דרבנן ותקנותיהם הם 'למנוע' שלילה וכאן ה'בדיקה' 
היא כבר תקנה חיובית )שלכן גם מי שלא מצא חמץ 

כלל קיים את התקנה(. 

א"כ: התוכן של 'בדיקה' מתאים שיהיה ב''שעה שישית', 
אך ה'תקנה' של ה'בדיקה' נעשתה כדבר קבוע זה היה 
למצוא  צריכים  התקנה  בזמן  גם  ולכן  האדם  בשביל 
'זמן' כזה שיסייע לתוכן מטרת הבדיקה – סיוע לאדם. 
ולכן צריכים למצוא זמן מסוג כזה שיגרום לקרב את 

השתדלות האדם ולא לרחקו.

את  תיקנו  שחז"ל  לאחר  אולם  בתקנה,  א'  שלב  זה 
הבדיקה עבור האדם ולפי זמן האדם, מגיע אדמו"ר 
אמנם  נוסף:  חידוש  אחרון  בקונטרס  ומחדש  הזקן 
כבר  זה  התקנה  לאחר  אולם  האדם  לפי  נתקן  הכל 

הפך ל'זמן' מיוחד בפני עצמו. וזלה"ק:

"ודאי דכל המצות הקבועים להם זמן על פי התורה או 
על פי חכמים כגון תפלה כנגד תמידין כיון שיש לסוף 
השחר,  לתפלת  חצות  כגון  קבוע.  זמן  עשייתה  זמן 
צאת הכוכבים לתפלת המנחה, אין צריך לקבוע זמן 
זמנן,  בתחלת  דוקא  אותן  שיעשו  עשייתן  לתחלת 
דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע, 
אבל בדיקת חמץ שאי אפשר לקבוע זמן לסופה שהרי 
עד סוף הפסח חייב לבדוק . . לכך הוצרכו לתקן זמן 
קבוע לתחילתן דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל 
מצד  זמן  לבדיקה  שאין  וכיון  ידוע,  בזמן  הבדיקה 
חכמים  לה  תקנו  שמע  וקריאת  בתפלה  כמו  עצמה 

זמן"

בגוף  למבואר  כסותרים  נראים  הדברים  ולכאורה 
היא  התקנה,  יסוד  לאחר  כי  לומר  יש  אלא  ההלכה, 
כבר נקבעה כחלק מדיני ה'זמן'. )הערת המערכת ניתן 
מקומות  בכמה  הצפע"נ  של  ביאורו  ע"פ  זאת  לבאר 
בשביל  שנתקנו  אחרי  דרבנן  ותקנות  גזירות  שכל 
ראה   – גמור  דין  כבר  הם  התקנה  לאחר  הרי  סיבה, 
לקו"ש חי"ז ע' 66 הערה 6, חכ"א ע' 199 הערה 27, 

ועוד(.

הת' יידל קגן - ש"בא ווארט אין נגלה / תקנת זמן הבדיקה

לזכות הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

חלק כ"ג

הננו מגישים בזאת את החלק הרביעי ואחרון של המילואים 
עם הגדרות ודוגמאות למושגים 'גברא'-'חפצא'. 

ע"י  והוגה  רה"י,  ויצהנדלר  שמעון  הרב  ע"י  נערך  הנ"ל  כל 
הרב יוסף יצחק רוך ר"מ שיעור א' לעיונא.

ועדיין  במשנתו  הנושא  כלל  את  הקיף  לא  המדור  יוער: 
הדוגמאות  כל  הובאו  לא  וכן  נוספים  לעיונים  מקום  יש 
שבלקו"ש אלא רק העיקרים שבהם. וכפשוט שכל הנכתב 

הוא על דעת העורכים בלבד.

ואולי ניתן לומר על יסוד לשונו הקדוש באגרת שפתחה את 
זה  כי מדור  וביאורים' ב'קובץ ליובאוויטש'  'תשובות  מדור 
"יוכל להיות לנו לדוגמא ולאות" כי תורת כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ויש בה 

כל סגנוני דרכי הלימוד, שהרי בתורתו של משיח עסקינן.

הקודמים  השלבים  שבשלשת  לאחר  הקדמה: 
הובאו מראי המקום להגדרת עצם המונחים של 
והסברת  לביאור  מקום  ומראי  ו'חפצא',  'גברא' 
ופעולות  ול"ת(  )עשה  למצוות  ביחס  ה'חקירה' 
)גם(  או  ל'גברא'  ונוגעות  משתייכות  הן  האם   -
ל'חפצא' ודוגמאות לכך )יוער: הובאו רק כמחצית 
'דוגמאות'  וכשמן  בלקו"ש,  הבאות  מהדוגמאות 
וכמה שיחות בנידון1( -  למרות שישנן עוד כמה 
מוגש כאן שלב רביעי. והוא 'גברא וחפצא' כסגנון 

הסברה.

כלומר: בעוד ובשלשת השלבים הקודמים הבאנו את 
הסברת המושגים הללו והחקירות כיצד משייכים 
על  להשפעה  או  ה'גברא'  לחיוב  ומצוה  ענין  כל 
ה'חפצא', הרי הפעם נראה רצף שיחות בהם הפכו 
להגדיר  ניתן  דרכה  לימוד'  ל'שפת  אלו  מושגים 
כל ענין תחת מונחים אלו, בלי כל קשר לחקירה 
זו  'שפה'  כי  )להעיר  המושג2  עצם  של  העיונית 

של  החסידות  בהפצת  חדשה  לתקופה  משתייכת 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, משא"כ בשנים 

הראשונות ענין זה לא היה בהדגשה3 ואכ"מ(.

שלב זה ילמדנו שתי עקרונות בדרכי הלימוד של 
לראש  לכל  שליט"א.  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
האחרונים  בדורות  אומר:  הווי  ההגיון',  'שיטת 
התגלתה דרך בסגנון הלימוד )ראה שיחת פורים 
תשמ"ז, אחש"פ תשל"ו ועוד( לפיה האדם הלומד 
והגדרה  הבנה  כללי  של  מערכת  בתוכו  בונה 
הלימוד  תוכן  את  'יוצק'  הוא  הרי  לימודו  ובעת 
לתוך כללים אלו. השיטה הזו במבט ראשון נראית 
עליה  שכותב  הלימוד  שיטת  את  במעט  סותרת 
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ב'קונטרס עץ החיים' 
)סכ"ז( אשר לפיה על האדם הלומד להצמד לכל 
לראש למהלך הסוגיה מצד עצמה ללא כללי הגיון 
חיצוניים שינחו את דרכו הלימודית4, אולם לפי 
כאשר  הרי  האחרונים  בדורות  שהתגלה  הסגנון 

'גברא' ו'חפצא' בתורתו של משיח - חלק רביעי
מראי מקום ללקוטי שיחות בהם 'גברא וחפצא' הם 'סגנון הסברה' כללי

/ החקירות הישיבתיות בתורתו של משיח

]1[ ולדוגמא: לקוטי שיחות חלק כט תצא ב )סעיף ד' ואילך( 
- החטא לנדור – האם הוא דין החל על ה'גברא' הנודר - 
שהוא מוסיף על התורה או יוצר מכשול שעלול להווצר 
של  החפצא  עצם  על  דגש  שהוא  או  מנדרו,  כתוצאה 
הוספת דברי איסור בעולם )שיחה זו מובאת כאן ראשונה 
למושגי  בש"ס  הראשוני  במקור  עוסקת  שהיא  משום 
הראשון  לפרק  הקדמה  )ראה  נדרים   – 'חפצא'  'גברא' 
ב'גברא' 'חפצא' )'החייל' גליון 30(, לקוטי שיחות חלק כט 
לקוטי  ז' - שינוי בגברא משנה את האדם.  עקב ב' סעיף 
פרים שפתינו'  'נשלמה  האם   – שיחות חלק לג ערב פסח 

הוא דין פרטי על ה'גברא' או שהוא פועל ב'חפצא' של 
'מעשה קרבן. ועוד הרבה.

דבר  יובן   - זה  רביעי  בשלב  בפנים  האמור  לפי   ]2[
כאשר  פעמים  כמה  והוא:  הק'  דבריו  בסגנון  תמוה 
'לשון  ו'חפצא' מכנה אותם  'גברא'  מזכיר את המושגים 
)התוועדויות  תשמ"ב  החודש  פ'  ויק"פ,  ש"פ  הישיבות': 
ח"ב ע' 1044( "ישנם ב' הענינים ד'גברא' ו'חפצא' )בלשון 
ע'  ח"ד  )התוועדויות  תשד"מ  באב  ט"ו  ליל  הישיבות("; 
2348( "ובלשון הישיבות – שבועה חלה על ה'גברא', ונדר 



ובראשם   – חשיבה'  'כללי  מערכת  אדם  בידי  יש 
שמסייעים  ו'חפצא'  'גברא'  של  הגדרות  כמובן 
בידו להגדיר כל נושא לימודי מראש לאיזה מושג 
הוא משתייך, יוצא לפעמים כי עוד לפני העמקה 
בסוגיה וכד' כבר יש בידיו דעה על הנלמד והוא 
לתוך שיטת  הסוגיה  את  'יכניס'  כבר  עצמו  מצד 
העיון  לאחר  אולם  להיפך,  ולא  שלו  הלימוד 
נראה כי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א רואה 
בשיטה הזו דרך לימוד שהתגלתה מלמעלה דווקא 
בדור האחרון )וכנ"ל בשיחת פורים תשמ"ז מקשר 
זאת להתקרבות לגאולה(, זאת ועוד: אין הכי נמי 
הרי  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שמזהיר  מה  שלפי 
לכל לראש יש ללמוד הסוגיה היטב ורק לאחמ"כ 

לנסות לשייכה להגדרות הגיוניות ולא להיפך.

נדיר  מענה  לצטט  המקום  כאן  המוסגר:  ]מאמר 
אדמו"ר  כ"ק  שכתב  הלימוד  בדרכי  שגרתי  ולא 
מלך המשיח שליט"א למניחים5 ולפיו נראה כי אכן 
לכל לראש יש ללמוד את הסוגיה בדרך היסודית 
כבדורות הקודמים ורק לאחמ"כ לעסוק בהגדרות 
ההגיוניות: "הסדר שלדייק בפרטי פרטים ולהסיח 
דעת לגמרי מנקודה הפנימית והעיקרית אין הזמ"ג 
– כנראה שללה כל גישה אחרת ואפילו אינה עולה 
בתור קס"ד! ואינו מעניני לשנות שיטת לימודם, 
 – ולאידך  ע"ע.  כלל  בזה  הצלחתי  שלא  ובפרט 
פשוט הוא בלעדי – בלימוד ישר ועכ"פ בקיצור... 
לומדים גפ"ת כדרוש – ורק אח"כ נכנסים ומוסיפים 
בכל שקו"ט הנ"ל )דורות – לאחרי פרש"י ותוס'("[.

ע"י  בראשיתו  כבר  התחיל  זה  לימוד  יסוד  והנה 
ולדבריו  נבוכים,  במורה  בהגדרותיו  הרמב"ם 
ענין  כל  לפרק  'הבנה' שתוכנו  המושג  עיקר  זהו 
בח"א  כותב  וכך  הגדרות  לפי  ולסדרו  לחלקים 

ויבדיל  המורכבות,  יפרק  השכל  "כי  עג  פרק 
חלקיהם ויפשיטם... וישיג מן הדבר האחד ענינים 
רבים מאד" )הובאו דבריו בפרקי המבוא ל'מפענח 
הדברים  את  בפרטיות  ביאר  ושם  פ"ד  צפונות' 
ובתורת  הרגטשובית.  הלימוד  לשיטת  כהקדמה 
רבותינו נשיאנו מוצאים אנו את יסוד ה'הפשטה' 
מוהרש"ב6,  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  לימוד  כדרך 
ובדוגמאות ברורות בתורת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ7 

ולכאורה זה גם יסוד ה'לשיטתיה'. 

יסוד נוסף בדרכי הלימוד שמקנה לו הרבי שליט"א 
- בפרט דרך השלב הרביעי שבפרק זה - כי יש 
גם ערך ל'שפת הלימוד' שמטרתה להקנות ולחדד 
רק  ולא  בכלל  החשיבה  צורת  את  שכלנו  בכח 
'חשיבה  נותן  הדבר  הנלמדת.  המסויימת  לסוגיה 

לימודית' כללית בכל ענין.

מושגים בחסידות בסגנון הסברה של 'גברא – חפצא'

'חפצא'  מול  'גברא'  המושג  בהגדרת  הקדמה: 
נשתברו קולמוסין כדי להגדירו במדוייק8, בשיחת 
כי  מבאר  תשל"ו  פסח  של  אחרון  של  היסוד 
ע"פ  דווקא  היטב  מובן  ו'חפצא'  'גברא'  המושג 
של  המושגים  בהבדלי  העוסקת  החסידות  תורת 
הטמאות,  קליפות  )ג'  חיותם  ומקור  האיסורים 
קליפת נוגה וכו'(, היסוד שהמצוות לא רק ניתנו 
'לצרף את הבריות' אלא שבהם עצמם יש מטרה 
לעיל  הנסמן  תשמ"ה  האזינו  ש"פ  )ראה  ותכלית 
בהערה 2( – גם נושא זה מאיר את המונח הלמדני 
ענין  כל  ובכלל  'חפצא'  גם  אלא  'גברא'  רק  לא 
המשכת האלוקות למציאות העולם )לקו"ש חט"ז 
יתרו א'( ועד שבמאמרים ושיחות התקבל המונח 

'חפצא של קדושה' כחלק מהביאור בחסידות.

על – ה'חפצא'"; ש"פ נצו"י תשד"מ )התוועדויות ח"ד ע' 
2629( "ובלשון הישיבות: החילוק אינו אלא בנוגע ל'גברא' 
ולא בנוגע ל'חפצא'"; ש"פ האזינו, שבת שובה תשמ"ה 
ההדגשה   – הישיבות  "ובלשון   )41 ע'  ח"א  )התוועדויות 
הרי  ולכאורה  ה'גברא'".  על  ולא  ה'חפצא'...  על  היא 
המושג 'גברא' ו'חפצא' הוא מושג ברור מהש"ס )ובעיקר 
קשה על הכתוב בליל ט"ו באב ששם מתייחס במפורש 
לסוגיה בש"ס שהגמרא אומרת את המושג )כפי שנתבאר 
מה  הרי  שבפנים  הביאור  לפי  אולם  לנושא(.  במבוא 
שרגיל ב'ישיבות' אינה החקירה עצמה אלא הפיכת מושג 

תלמודי למטבע לשון שנוגעת ומבארת גם ענינים שאינם 
אלו  בשיחות  כי  וניכר  המושג,  לעצם  ישירות  קשורים 
מבאר ענינים בחסידות ב'שפת הישיבות', וזה בעצם מה 
שרגיל בישיבות להשתמש בשפה לימודית גם במושגים 

שאינם נובעים ישירות מהמושג, כנ"ל בפנים.

ואילך   179 ע'  חי"ד  בלקו"ש  לכך:  בולטת  דוגמא   ]3[
ברכות  מסכת  בסיום  תשל"ה  מנ"א  כ'  שיחת  נדפסה 
בתרא  במהדורה  זו  שיחה  נדפסה  זמן  לאחר  ומו"ק, 
והנה  חשון.  מר  כ'  חט"ו  בלקו"ש  והוספות"  "בשינויים 



דרגות   –  9  199-201 ע'  יב  חלק  שיחות  לקוטי 
היא מחיה,  אותו  בהתעצמות הקליפה עם הדבר 
מצב ה'ניצוץ' האלוקי בתוך הדבר האסור, הגדרת 
הקליפה באכילת דבר 'היתר' מצד פיקוח נפש – 

דוגמא וביאור לכך הוא סגנון 'גברא' ו'חפצא'10.

לקוטי שיחות חלק כד ואתחנן ב' ס"ח - ההבדל בין 
עבודת הבירורים לעבודת הנסיונות היא – עבודת 
עבודת  הדבר,  של  ל'חפצא'  שייכת  הבירורים 

הנסיונות עוסקת ב'גברא' בלבד11.

לקוטי שיחות חלק לא שמות ג' ס"ז – בעבודת האדם 
בו  שיאיר  כדי  הגוף  חומר  כפיית   – אופנים  ב' 
וזיכוכו מצד  אור הנשמה12, או זיכוך חומר הגוף 
עצמו לגמרי – עבודה ב'חפצא' של החומר13 )וגוף 

האדם14(.

'גברא' ו'חפצא' כהסברה להגדרות מופשטות

תפילה15:

אחד השינויים הבולטים בין שתי הסגנונות הוא המושג 
ענין  לאותו  הסברה  כתוספת  שנוסף  ו'חפצא'  'גברא' 
בין המצוה עצמה  עצמו שנדפס בלקו"ש חי"ד! בהבדל 
לקיום המצוה )ראה לקו"ש חט"ו ע' 140 ס"ח, וחי"ד ע' 
181 ד"ה "וכשם שהוא"(. ודו"ק. דוגמא נוספת: בלקו"ש 
מגדיר  בכתף  הארון  נשיאת  על  השיחה  ג'  נשא  חכ"ח 
האדם  על  החוב  מצד  רק  אינה  הארון  נשיאת  שמצוות 
אלא שייך לעצם המציאות של הארון עצמו ובהערה 47* 
...תוכן העשה ד"בכתף ישאו" אינו  כותב "בסגנון אחר: 
רק חיוב גברא, אלא דין בהחפצא דארון..." היינו שכאן 
המונחים הללו הם סגנון הסברה )"בסגנון אחר"( ולא רק 

תוכן. )ועיי"ש בס"ח בארוכה(.

המליץ  כן  נ"ע  אדמו"ר  שכ"ק  כללים  יש  משא"כ   ]4[
ללמדם והוא ספר 'דרכי התלמוד' של ר' יצחק קנפנטון 
הש"י  שחננו  )"ומי  שם  בקונטרס  כט  בסעיף  כמפורש 
בדעת ובינה יתירה יעיין בס' דרכי הגמרא להר"ר יצחק 
הגמ'  ללימוד  טובה  ודרך  נחת  וימצא  ז"ל  קאמפאנטון 
שיטת  בין  מהותי  הבדל  יש  אולם  עיי"ש(,  ומפרשים" 
הלימוד של הספר הנ"ל לבין השיטה הישיבתית. שיטת 
 ]1[" בפסוק  )המרומזת  שלבים  לחמשה  נחלקת  לימודו 
אז ראה ]2[ ויספרה ]3[ הכינה ]4[ וגם חקרה ]5[ ויאמר 
לאדם"( לכל לראש לימוד והבנה כללית )ראיה(, לאחמ"כ 
להבין  )'הכינה'(,  וסיכום  חזרה  )ספירה(,  בפרטים  עיון 
כעבור  ורק  )'חקרה'(,  ושורשיהם  סיבותיהם  הטעמים 
ב"סברא  להשתמש  צריך  התלמיד  אלו  שלבים  ארבעה 
מבחוץ" כלומר לעיין ולהשתמש בשכלו שלו להבין את 
הדברים וגם בשלב זה יש כמה תנאים שיתאימו בדיוק 
מקפידה  זו  לימוד  שיטת  א"כ  הקודמים.  השלבים  לכל 
לעיין  מתוכם  ורק  הש"ס  למהלך  היצמדות  על  לשמור 
עם סברות חיצוניות ושוב להפגישם עם הגמרא. ועייג"כ 
בשל"ה שמביא שם בקונטרס שדבריו תואמים להאמור 

לעיל. ויש להאריך.

תשמ"ה  חנוכה  שבת  מקץ,  ש"פ  לשיחת  בקשר   ]5[

לוין  ב'תשורה'  נדפס   .)969  –  967 ע'  ח"ב  )התוועדויות 
ח"י אלול תשס"א.

]6[ סה"מ המשך תער"ב אותיות קצז-קצח.

]7[ אג"ק ח"ג ע' תקג ואילך, ד"ה תכלית חכמה תרפ"ט 
משיחנו  מלכנו  של  ברכות"  שבע  "בסעודת  )נאמר  ס"ב 

שליט"א - ספר המאמרים קונטרסים ח"א(. ועוד.

]8[ ראה ב'פתיחה' ל'אוצרות' )החייל גליון 31( וש"נ.

]9[ מכתב יסודי זה נידון בארוכה בספרו של הגרשד"ב 
יט  חלק  'אוצרות'  ראה  וש"נ.  בפיך'  'המותר  וולפא  שי' 

הערה 13.

הנגלה:  בתורת  להנ"ל  דוגמא  "מעין  שם  ובלשונו   ]10[
זה  קצר  משפט  והנה  גברא".  ואיסור  חפצא  איסור 
אחש"פ  בהתוועדויות  ליסוד  הפך  תשל"ו  באחש"פ 
ושלאח"ז ובתשמ"א ב'ליקוט' )קדושים א חכ"ב( הורחב 
בין  לחילוק  הפנימי  "הטעם  בס"ה  וזלה"ק  מאד  הדבר 
איסורי גברא ואיסורי חפצא י"ל שהוא תלוי מנין נובע 
האמור  מובן  מכך  בארוכה.  עיי"ש  הנאסר"  הדבר  חיות 
תוספת  אלא  אינם  ו'חפצא'  'גברא'  המושגים  כי  בפנים 

סגנון הסברה חדש למושגים עצמיים בחסידות. ודו"ק.

]11[ נושא זה הוא למעשה הרחבה של המבואר בהערה 
)ראה בארוכה חוברת  ליראיך תשל"ו  נתת  ד"ה  במאמר 
'אוצרות' )א'( ע' 51. וש"נ. ושוב נראה כיצד המונח 'גברא' 
ו'חפצא' הינו 'סגנון הסברה בנוסף על עצם הענין. כנ"ל 
נצו"י  ש"פ  בשיחת  נוסף:  בענין  להעיר  קודמת.  הערה 
תשד"מ )התוועדויות ח"ד ע' 2629( מבאר כי ההפרש בין 
נס לטבע הוא רק מצד האדם המביט בזה ולאמיתו של 
נס  כי  הישיבות  בלשון  זאת  ומבאר  נסים,  שניהם  דבר 
וטבע אינו אלא בנוגע ל'גברא' ולא בנוגע ל'חפצא'. אף 
כאן מודגש שמדובר בסגנון הסברה בלבד, בנוסף להבנה 

עצמה.



לקוטי שיחות חלק כב אמור א' ס"ג – במצות התפילה 
מלבד החלק החל על האדם ה'גברא' להתפלל – 
לכוון ולהתחנן בה, ישנו עצם המושג של ה'תפילה' 
של  'חפצא'  עצמה  מצד  שהיא  עצמאית  כחפצא 

כוונה ותחינה16.

תנועת   – ס"ד  ג'  שרה  חיי  כ'  חלק  שיחות  לקוטי 
ה"דבקות' של האדם בעת וע"י התפילה הוא לא 
הוא  אלא  מתפלל,  האדם  של  ה'גברא'  מצד  רק 

חלק מעצם ה'חפצא' של המושג 'תפילה'.

לקוטי שיחות חלק לד עקב ב' ס"ו – הדין של הקדמת 
'כובד ראש' לתפילה אינו רק דין בהאדם המתפלל, 
אלא הדבר נוגע לעצם החפצא של תפילה שהיא 

מתוך 'כובד ראש'.

ידיעת השם.

לקוטי שיחות חלק כו יתרו א' ס"ד – אהבת ה' 
שהיא חיוב על הגברא נוצרת על ידי 'חפצא' של 

התבוננות בהשם17.

עבודת  היא  זו  שעבודה  מפורש  לא  שם  בשיחה   ]12[
ורק על חלק השני של העבודה מפורש שהיא  ה'גברא' 
כי  נוספות מפורש  אולם בשיחות  ה'חפצא',  עבודה של 
העבודה הא' היא בלשון הישיבות עבודה מצד ה'גברא' 

)ראה ש"פ האזינו תשמ"ה הנסמן בהערה 2 ועוד(.

שהעבודה  ס"ג  א'  לך  לך  חל"ה  לקו"ש  גם  ראה   ]13[
לפעול בעולם היא "שינוי חפצא" עיי"ש.

]14[ בכמה שיחות מתבאר המושג 'חפצא' בהאדם עצמו 
– ראה לקו"ש חכ"א ע' 194 הערה 55 "שפעולת המצוה 
והיינו  גופא(".  )שבגברא  ענין של "חפצא"  בהאדם הוא 
המושג 'חפצא' אינו רק במובן המילולי שלו, אלא במובן 

המופשט של דבר הנפעל.

]15[ הנה ג' הליקוטים דלקמן מהותם ענין אחד להגדיר 
נכתב  'תפילה'. הנושא דלקמן  את המושג המופשט של 
בהשראת הרעיון שכתב הגרש"י ע"ה זווין בספרו 'אישים 
אחד  לדבריו  מבריסק(.  הגר"ח  של  )בערכו  ושיטות' 
המאפיינים הייחודיים של 'סגנון הישיבות' מבית מדרשו 
הוא השימוש במונחי 'חפצא' גם ביחס לדברים מופשטים 

וכדוגמא מביא את התפילה:

"'גברא' ו'חפצא' ובעיקר 'חפצא' הם ביטויים רגילים בפי 
לימודו.  משיטת  המושפעות  הישיבות  ובחוגי  חיים  ר' 
ושבועות  לנדרים  בנוגע  ו'חפצא'  'גברא'  מצינו  בגמרא 
בלבד, הראשונים דנו על האיסורים שבתורה אם איסורי 
ר'  מצינו.  לא  מזה  יותר  'חפצא'.  איסורי  או  הם  'גברא' 
דברים  על  בלבד  ולא  'חפצא'  המונח  את  הרחיב  חיים 
כשרוצה  מופשטים  מושגים  על  אף  אלא  מוחשיים, 
למה  בניגוד  המושג  של  בגופו  ידועה  תכונה  להדגיש 
שעומד בתורת תנאי חיצוני אליו הרי הוא אומר שדבר 
זה הוא ב'חפצא'. התפילה למשל אף היא נגדרת בהביטוי 
'חפצא'...". משמעות הדברים: המושג 'תפילה' כ'חפצא' 
הוא נושא מופשט מהפן ההלכתי. שהרי התפילה היא 'שם 

ניתן  ולכאורה כיצד  דבר' העוסק באדם הפונה לקב"ה, 
לחלק לשנים את האדם המבקש כ'גברא' לעצם המושג 
ומעמיק  מרחיב  אותו  הישיבות'  'סגנון  והגיע  'תפילה'. 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומצא הגדרה למשהו 
חלקים.  לשני  'תפילה'  המושג  חלוקת  והיא  'מופשט' 
הטמונים  מסויימים  בחובות  שמחוייב  המתפלל  את  יש 
במעשה שדרכו נפעל חובו. ה'נפעל' הזה כשלעצמו נקרא 
ענין  הגר"ח  ובחידושי  בעוד  אולם  תפילה',  של  'חפצא 
אדמו"ר  כ"ק  הרי  'חפצא'  נקראת  כללי  באופן  התפילה 
של  הצד  את  גם  ומעמיק  מרחיב  שליט"א  המשיח  מלך 
ה'עבודה' שבתפילה שגם 'עבודה' זו היא חלק מה'חפצא 
ג.  תחינה.  ב.  כוונה  א.  כלולים:  זו  ובעבודה  דתפילה' 

כובד ראש – וכמבואר בג' הליקוטים דלקמן.

]16[ ראה בהרחבה בהערה 36.

הרמב"ם  לשון  אריכות  מהי  מקשה  שם  בשיחה   ]17[
ה'  בגדלות  ההתבוננות  באופני  התורה  יסודי  בהלכות 
ולא  הלכות'  'הלכות  ספר  הוא  הרמב"ם  דלכאורה  וכו', 
לאהבת  להגיע  כאמצעים  שיהיו  גדלותו  על  תיאורים 
אלא  אמצעי,  רק  אינה  זו  שהתבוננות  שם  ומבאר  ה', 
של  מיוחדת  'חפצא'  של  מציאות  היא  זו  התבוננות 
'התבוננות' והיא מעשה המצוה. עיי"ש. לכאורה הדברים 
לא ברורים בצורך להוסיף את המושג 'חפצא' להסברה 
ה'  אהבת  של  מצוה  מעשה  היא  הפשוטה שההתבוננות 
ולא רק אמצעי ותו לא מידי ]ואכן בתרגום של 'מכון לוי 
יצחק' שם )ע' 137( השמיטו את המשפט העוסק בגברא 
אולם  העריכה[,  שיטת  על  וצע"ג  המצוה.  של  ובחפצא 
לאור המוסבר כאן הרי המושג 'חפצא' בא לתת הגדרות 
היחידה  הדרך  וזו  מופשטים  עצמם  שמצד  למושגים 
יז  חלק  'אוצרות'  במדור  בארוכה  וראה  בהם.  'לתפוס' 
)הערות 2, 5( – )'החייל' גליון 28( בענין הסברת מונחים 

מופשטים על ידי הגדרות.





ֹנם ְׂמחָה בְִּמעו הִַשּ ֶשׁ
ברכת מזל טוב לבוגרי ישיבתנו

ברכת מזל טוב מזל טוב

לתמים הנעלה מבוגרי ישיבתנו
עוז שי’ נתן

לרגל יום בואו בקשרי השידוכין
עב”ג תחי’

יהי’ הבנין לעדי עד על יסודי התורה והמצוה
לנחת רוח הוד כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 

*
ברכת מזל טוב מזל טוב
לתמים הנעלה השליח
מנחם מענדל שי’ הרצל

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב”ג תחי’
יהי’ הבנין לעדי עד על יסודי התורה והמצוה 

נחת רוח הוד כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א.

*
ברכת אחים לתמים הנעלה ברוך שניאור זלמן שי’ קראוס

לרגל יום חתונתו ויום שמחת לבו עב”ג תחי’
יהי’ הבנין לעדי עד על יסודי התורה והמצוה,בית חב”ד אמיתי

בלי פשטל’ך כרצונו וכהוראתו של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



התמים שמואל גרונם שי' גרינברג – ש"א 

א'  חלק   – זכאי'  'האב  בגדר  ותוס'  רש"י  מחלוקת 
הקדמה*

זכאי בבתו... מנלן:  ותו האב  ב: "בכסף מנלן...  ג,  קידושין 
וברש"י 'האב זכאי; למוסרה בעל כורחה' ובתוס' האב זכאי 

'לקבל כסף תמורת מסירתה לחופה'.

ובביאור סברת מחלוקתם נתייגעו האחרונים בכמה אופנים. 
והמושג  הלשון  לפשט  קשורה  הידועות  הדרכים  אחת 

ב']האב[ זכאי' שיש להסביר לשון זו בב' אופנים:

'זכאי' ענינו 'בעלות' דהיינו יכולת האדם הזכאי היא  א. 
העולה  ככל  'זכות'  אותה  מכוח  ולעשות  בזכותו  להשתמש 
בביאה"  למוסרה...  בביתו  זכאי  "האב  ובעניננו:  דעתו.  על 
היינו  וזכאות  כורחה  בעל  אף  לביאה  למוסרה  שזכאי  היינו 

ביטוי לשלימות רצונו כדעת רש"י.

אלא  כללית,  יכולת  של  הכללי  במובן  לא  'זכאי'  ב. 
לבאר  בחרו  שתוס'  הסיבה  וזו  מסויים.  'רווח'  של  במובן 
כאן את המושג 'זכאי לגבי רווח ממוני ע"י ביאה )וכך כתב 

במקנה(.

דברי  לראש:  לכל  ביאור:  הדורשות  נקודות  כמה  יש  וכאן 
להביא  רש"י  בחר  ומדוע  הירושלמי,  בדברי  יסודם  התוס' 

פירוש אחר.

בהשקפה ראשונה ניתן היה ליישב קושי זה בב' אופנים:

קרובה  יותר  היא  לש"ס  בפירושו  גם  רש"י  שיטת  א. 
לפשט מהלך הסוגיה ולכן המושג 'זכאי' לפי רש"י מתאים 
רש"י'  'כללי  ראה  המערכת:  ]הערת  המושג  ל'פשט'  יותר 

בערכו[.

באופן אחר: גם דברי הירושלמי מתאימים למהלכו  ב. 
שהסיבה  משום  רוזובסקי(  הגר"ש  שמבאר  )כפי  רש"י  של 
יכול לקבל כסף על ה'ביאה' אף הוא רק  שלירושלמי האב 
תוצאה מבעלותו המוחלטת של האב ואין זה רק דין פרטי 
של  הבעלות  שגדר  שם  שמבאר  )וכפי  ממונית  זכאות  של 
ולא מדין  ידו  ביתו היא העושה את הקידושין על  האב על 

שליח או יד לבתו לקבל קידושין(.

אבל לאחר העיון נראה שדווקא משום סברא זו עצמה רש"י 
לדעת  אם  והביאור:  כלל.  הירושלמי  דברי  את  מביא  לא 
היא  בירושלמי  ה'ביאה'  על  הכסף  קבלת  משמעות  רש"י 
כנ"ל - ביטוי ל'בעלות' הכללי, הרי יוצא כי כסף זה אין לו 

בבתו  זכאי  ש'האב  בכתובות  המשנה  לחידוש  שייכות  כל 
בקידושיה...', שהרי כסף זה אין לו כל 'דין קידושין', אלא 
כן  ואם  בכלל.  לאביה  הבת  שייכות  של  הכללי  מהדין  חלק 
כסף זה לא מבטא כלל את המושג 'האב זכאי... בקידושיה' 
ופשוט שרש"י לא יביא זאת בתורת ביאור לפשט המשנה. 
)וכנ"ל לפי ה'כלל' בשיטת רש"י בביאוריו לבאר יותר מהלך 
הסוגיה(  מתוך  היוצאים  פרטיים  דינים  ולא  הסוגיה  פשט 
]הערת המערכת: כדאי להעיר כי בספר 'בן פורת יוסף' על 
הסוגיא בכתובות )מג( משווה את ביאוריו של רש"י בסוגיה 
שלשון  היות  ועם  בסוגייתנו,  שמופיעים  כפי  לדברים  שם 
הש"ס בשניהם זהה ממש, הרי שם מבאר באופן אחר לגמרי 
שם  שרש"י  מזו  ויתירה  כאן!  ביאורו  מאשר  הסוגיה  את 
מפרש כי ב"פירושי לקידושין פירשתיו כפי לשון ראשון'! 
היינו שרש"י מדגיש כי הוא משנה מביאוריו מסוגיה לסוגיה 

למרות שלשון הש"ס זהה לחלוטין בב' הסוגיות[.

ויש להוסיף כי לפי דברים אלו מאד מובנת קושיית ה'עצמות 
יוסף' בסוגיה וזו לשונו:

"בכסף מנלן... האב זכאי... אין כסף לאדון זה אבל יש כסף 
לאדון אחר וקשה היכי מוכח דמקדשה בכסף, דילמא כיוון 
בזה  בביאה  לקדשה  שכר  לו  שנותנין  לאב  זכות  לו  שיש 
הוא דשמעינן מקרא... אבל מנלן דמקדשה בכסף". כלומר 
העצמות יוסף הבין כי כל דין 'האב זכאי' הוא מדין בעלות 
ולכן הקשה דאם כן הרי גם עצם כסף הקידושין שהאב מקבל 
אינו מצד 'דין קידושין' אלא מצד בעלות כללית שיש לו על 
בתו ואם כן איך נלמד מכך שבכל קידושין נפעל הקנין על 
ידי כסף? )לגופו של ענין תירוץ דברי ה'עצמות יוסף' יבואר 
בהמשך הדברים ע"י ביאורו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
ה'כסף' בקידושין  גדר  כי  יט  שליט"א בלקוטי שיחות חלק 
בחלק  ויבואר  נוסף.  דבר  ולא  הקידושין  ממהות  חלק  הוא 

הבא(.

ונמצא לפי זה שאכן רש"י ותוס' חלוקים אכן בהבנת דברי 
הירושלמי. לדעת רש"י כנ"ל כסף זה הינו חלק מהדין הכללי 
של 'בעלות' אשר לכן אינו מבאר זאת כחלק מביאור לשון 
המשנה, אולם לשיטת תוס' מכיוון שהמושג 'זכאי' הוא דין 
פרטי של רווח, הרי הביאור היחיד בזכאות הבא במסירת בתו 

ל'ביאה' הוא רק הרווח )הצדדי( היוצא ממסירתה לביאה.

תומכי  'תורת  בדפוס  הנמצא  הספר  מתוך  הוא  זה  פלפול 
תמימים ראשון לציון - שבעים למלך'.



חיי שרה בחברון - חלק ג'

פרק ז'

/ 'בחזקת משיחיסט' ו'משיחיסט ודאי'

שבת חיי שרה. חברון. תשע בבוקר.

אוהל מנין חב"ד התעורר לחיים. כולם על רגליהם. 
התמימים כבר חזרו מהמקוה וסידרו היטב את האוהל 
עם מקום לשתיה חמה ומזונות לשיעור הבוקר של 
וחבריו  צייטלין  הלל  גנסבורג.  דובער  המשפיע 
לפניהם.  עמוס  יום  היום.  לתוכניות  מסתודדים 
מסיבות שבת למאות הילדים עם חלוקת שנים עשר 
הפסוקים והשלושה-עשר יחי אדוננו, המשך חלוקת 
'שיחת הגאולה' שנותרו מאתמול והתוכנית הסודית: 
להיכנס לאוהל 'שער הכולל' עם דגלי משיח ולרקוד 

במעגל ענק עם כולם.

הראשון  לחלקה  מלא  שותף  היה  פרידמן  שניאור 
של התוכנית, אך מחלקה השני הוא די חשש. בתוכו 
הוא הבין כי פתגמי המשגיח-ראשי ר' שלמה חיים 
גרליק שוב יוכיחו את עצמם. "יש 'משיחיסטים של 
'משיחיסטים  ודאי'.  של  'משיחיסטים  ויש  בחזקת' 
של בחזקת' היכן שהם מגיעים מיד מרגישים ב'יכוף' 
היכן  ודאי'  של  'משיחיסטים  משיח,  של  וב'ילחם' 
ובהכרזת  כפשוטו  וקיים  חי  הרבי  מגיעים  שהם 
'יחי אדוננו' מתקיים 'אהפוך אל עמים שפה ברורה 
לקרוא כולם...". התרחיש של שניאור פרידמן היה 
'שער  לאוהל  יגיעו  וחבריו  צייטלין  הלל  ברור: 
אך  'אמת-דמגוג',  מלחמת  תתחיל  אז  או  הכולל', 
למלחמות.  השבת  בנוי  לא  פרידמן  שניאור  הוא 
הספיק לו מה שראה אתמול ב'אוהל שער הכולל'. 
זהו. הוא מוכן לעזור בכל מה שיידרש בעורף, אך 
לא בשדה הקרב. "חייל על הנייר?... שיהיה!" חתם 

יצחק אלחנן היה  "כן, אם  שניאור מרוץ מחשבות. 
יותר  קיי  אלחנן  יצחק  איתו.  יוצא  היה  הוא  כאן, 
מתאים למשיחיסטים של 'ודאי', הוא מצליח לכבוש 
עם 'שלום' גם קרבות עזים ביותר". אך יצחק אלחנן 
לא היה באזור. "כנראה גם הוא נשבר, אולי גם הוא 
עוד חייל רגיש עם טראומות משדה הקרב האמיתי. 
גם הוא בורח לאיזה בית כנסת בשביל להטמין את 
של  משיחיסטים  אין  כבר  אז  ב'ליקוטים'"...  ראשו 

'משיח ודאי'?...

נכון,  ברגשותיו.  נגסה  חסידותית  ריקנות  של  סוג 
הוא הגיע לחברון מתוך אילוץ, אבל עכשיו שהוא 
כאן לא שייך לא לעסוק בהפצה ולו הפעוטה. אבל 

מה הוא יכול לעשות עכשיו בכדי להפיץ?...

"שניאור, טובה פעולה אחת מאלף מחשבות. אולי 
תעמוד בחוץ ותביא חבר'ה לשיעור דבר מלכות?..." 

היה זה דובער גנסבורג שכמו קרא את מחשבותיו.

"להזמין אנשים? למה? לשיעור דבר מלכות באיזה 
אוהל מסכן עם קצת פארבייסן לא מי יודע מה?... 

מה הם ימצאו כאן?"...

משהו.  לעשות  חייבים  מה,  יהי  החליט  הוא  אך 
האוויר הקריר שבחוץ הלם בו לרגע, אך קול פנימי 
בעצמו  המשלח  להמשיך,  "מוכרחים  אותו  עזב  לא 
פניו  את  ולצייר  עיניים  לעצום  ניסה  הוא  איתי". 
ולהזמין  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של  הקדושות 
כי  לחשוב  ניסה  הוא  שיעבור,  הראשון  היהודי  את 
כאשר הוא יפקח את עיניו הוא ימצא שורת אנשים 
שעומדים בתור להיכנס לאוהל, אך במקום אנשים 
הוא חש במשב רוח חזק שהחל להשתולל עם אבק 
וחול... "טוב, כנראה זה רק בסיפורים, במציאות אין 

מה לעמוד כאן...", הרהר ועמד כבר לחזור פנימה.

אחת  בבת  אותו  העירה  הכתף  על  איתנה  טפיחה 
שלישית  פעם  'תמים'...  שאבעס  "גוט  ממחשבותיו. 
היה  קלט.  מיד  אך  לרגע,  הרהר  זה?  מי  גלידה...". 
עצמו  על  עטה  הוא  הדרו'.  'במלוא  קרוז  איזי  זה 



מעיל 'לא ילבש', חולצה שחורה ומכנסים בהירים. 
לולא הכיפה הורודה עם האות א' שהיתה על ראשו, 

שניאור לא היה מזהה אותו.

כאן  "אז  באהבה  ואמר  האוהל  לתוך  הציץ  איזי 
'חיילים'  המונח  ]את  החיילים  הנשק של  זה מחסן 
אמר באקצנט חבד"י עם איזה נימה קלה של זלזול 

מחוייך[.

איזי קרוז נכנס לאוהל התיישב, הביט סביבו ופלט 
מחסן...  "אשכרה  החדר  לאוויר  ספק  לעצמו  ספק 
כאן במזבלה הזו אתם ישנתם? וכאן אתם מזמינים 
להיכנס לשמוע שיעור... הגזמנו... אבל כוס תה כדאי 
בטבעיות  איזי  ניגש  דיבור  כדי  ותוך  כאן"  ללגום 
לפינת התה וכשהוא מתבונן בהלל צייטלין והראל 
יגיד  מזג לעצמו בהנאה גלויה. "תמימים בואו אני 
כשהייתי  ליובאוויטש...  על  ווארט  טיפע  א  לכם 
מסתובב  הייתי  'צדיק'ל,  הייתי  אני  גם  בגילכם 
והמלבושים  והתנועות  אהרן  תולדות  של  בטישים 

שרפים  ראיתי  זה'.  את  לי  'עשו  שלהם 
קדושים.

כמוכם  בחור  נכנס  אחד  יום 
של  הגדול  מדרש  לבית 
כדי  ותוך  אהרן  תולדות 
חילק  האדמו"ר  עם  תפילה 
על השולחנות את ה'תויר'ס' 
רבי.  הליובאוויטשער  של 
כמה  מאומה.  שם  נהייתה 

את  חטפו  צעירים  בחורים 
אותם  להעיף  והחלו  הדפים 

ניגש אחד  מהשולחנות, אך מיד 
הזקנים ונתן לתמים רשות להמשיך 

לחלק... לאחר התפילה שמעתי את אותו 
מתולדות  מהאדמו"ר  ששמע  את  מספר  זקן  יהודי 

אהרן בעצמו:

"אני מרמה את ה'עוילם' עם המלבושים והתנועות 
ליובאוויטשער  והאייליקער  בתפילות,  והצעקות 

מרמה את העולם עם הקנייטש והעניבה שלו"...

זו   -[ טיף!...  טיף  ס'איז  "אוי  התלהב  קרוז  איזי 
אימרה עמוקה-עמוקה[ אוי הליובאוויטשער... כאן 
ליובאוויטש  של  האמת  את  רואים  שלכם  באוהל 
בהימה  אדם  אני  לעשות  מה  אבל  המסיכות...  בלי 
מגושמת. אני צריך עכשיו את השוקו החם עם עוגת 

שמנת שהבאנו לכאן. שיהיה לכם גיט שאבעס...". 

איזי כבר עמד לצאת מהאוהל, הביט לעבר קבוצת 
בני נוער שעמדו בחוץ וקרא להם "פושטקים, כנסו 
לדבר,  תמיד  אפשר  ופטפוטים  שטויות  פנימה. 
עכשיו בואו קצת פנימה להתחמם באור האמת של 

המשיח...".

בבת אחת נכנסה קבוצה של שבעה בני נוער! הלל 
של  מלכות'  'דבר  חוברת  אחד  לכל  חילק  צייטלין 
משיח  כרטיס  עם  ביחד  היחידה'  'השליחות  שיחת 
את  התחיל  גנסבורג  ודובער  הגאולה'  ו'שיחת 
השיעור. את שני הסעיפים הראשונים על 'השליחות 
היחידה' הוא הקריא והסביר כאשר כולם מאזינים, 
'שדכן'  בין  ההבדל  על  השלישי  הסעיף  דווקא  אך 

ל'שליח' החל לעורר את השטח.

"שליח הוא יהודי עם קבלת עול. לא עושה מה שהוא 
חושב, אלא עושה מה שהמשלח רוצה ומצווה, 'שדכן' 
גדול  ואפילו  גדול  חסיד  להיות  שיכול  בחור  הוא 
ובמחשבותיו  בדיבוריו  אך  גדול,  מידי  ויותר  מאד 
הוא קודם כל משרת את מהלך המחשבה שלו ולא 

של המשלח"...

משום מה הלל צייטלין חש כי דובער גנסבורג בטוח 
מכוון אליו והוא צייץ "ההבדל בין שדכן לשליח 
עושה  שליח  פשוט.  יותר  הרבה  הוא 
מתוועד  ושדכן  לעשות  שצריך  מה 
כי  אומר  המשיח  המלך  זה...  על 
לפרסם  היא  היחידה  השליחות 
משיח וזה מה ששליח עושה"... 
גנסבורג התעלם לרגע מנימת 
הדברים והגיב "יפה, רק צריך 
כי  הסעיף  המשך  את  לזכור 
צריכים  'שליח'  להיות  בשביל 
כוחות עצומים מהמשלח שייתן 
הטבע  לו',  אשר  'כל  את  לאדם 
מערבים  'שדכנים',  שאנו  שלנו 
המעבר  דבר,  בכל  אישיים  שיקולים 
שהמשלח  להרגיש  הוא  ל'שליח'  מ'שדכן' 

כל כולו ממלא אותך".

דומה כי השיח בין גנסבורג להלל עורר את השיעור 
של  סמכותי  רדיופוני  קול  נשמע  השולחן  ומקצה 
הסדר  ישיבת  תלמיד  זה  היה  המשתתפים.  אחד 
מה  לפי  יהושפט,  אני  מאד  נעים  "היי,  ממושקף: 
חשיבה  נגד  מחנכים  שבחב"ד  הרי  אומרים  שאתם 
עצמאית, אז למה קוראים לתנועה בשם 'חב"ד'?... 
י"ט כסלו ובו  שנה שעברה השתתפתי באירוע של 
הסבירו המרצים כי ייחודיותה של תנועת חב"ד היא 
החשיבה העצמאית ושימת כובד המשקל על השכל 
מול הרגש האימפולסיבי"... הראל שלום לא התאפק 
וקטע את דבריו "חב"ד זה חיילי בית דוד. עושים מה 
שצריכים לעשות ומי שלא נאה לו יכול ללכת. הרבי 
שליט"א מלך המשיח אומר כאן דברים ברורים מאד. 
צריך להיות 'שדכן' כדי לנסות לא להבין אותם"... 
המקום  לא  "זה  מכעס.  הצטמרר  פרידמן  שניאור 

ב. פ♦

הדמים מגילת
• ן ו ר ב ח

ר בחברון. דחיהודי הישוב פסק לא בארץ, ישראל בני התנחלו מאז כ  ’ב
 ובחורבנה. בבנינה הארץ: על שעברו והתמורות החליפות בבל והתקופות, הדורות

שראל נר דעך ריא ובשממותדה,-תמיד בפריחתה  בעיר אבות לקברות מעל י
חברון. הקדש

מזרח, מלכי של עריצים ממשלות תחת הבינים, ימי וחשכת המצוקה בימי
 מי שיעיז מבלי הערבים, שכניהם עם בשלום בשנים מאות היהודים להם חיו

לרעה. בהם לפגע שהוא
 מאות וחמש לאלף בחברון היהודי הישוב הגיע העולמית, המלחמה לפני

 זו, עתיקה קהלה על גם פסחו לא אשר המלחמה של הפגעים גלי אולם נפשות.
 זו, נשכחה בפנה הקשה הכלכל־־ המצב מפארת החברוני. בישוב ירידה הביאו
 יהודי ישוב מקומורת אל הארץ מרכז אל הנדחה מחברון המונית הגירה החלה
 מאין והתנונות, התרוקנות האבות-סכנת לעיר נשקפה גדולה וסכנה צפוף, יותר
 ^כנסדת והמפורסבה הגדול־יה הישיבה עלתה אז אולם ופריחתה. לקיומה דואג

 אהלה ותקעה ליפה, מסלובודקה הביאה אשר תלמידיה וחמשים מאה עם ישראל'
 היהודי והישוב נפסקה, ההגירה הקדושה. לעיר טובים ימים ויבאו האבות. בעיר

 כערבים, כיהודים העיר לכל בכנפיה ברכה הביאה הישיבה לתהיה. וקם נתעורר
ל הבנין ר־זנועת מהיר. בטמפו התפתח המסחר ונשתכללה. נתפתחה העיר צ  א

 פנסיונים לבעלי ונשכרו נבנו מודרניים בתים עשרות והתגברה, הלכה הערבים
עלתה. התושבים כל של החיים ורמת גבוהים, במחירים הישיבה עבור

 חגיגיים בסכסים פתוחות. ובזרועות גדול בכבוד בחברון נתקבלה הישיבה
שי משתתפים היו הישיבה, ידי על שסודרו פנים ובקבלות א  הערבים. העיר ר

 הם הישיבה, ראש אצל כבוד בקורי מבקרים היו הערבים, ונכבדי הדרת כהני
חושבת שהישיבה פעם להם וכשנודע הישיבה. בעד מתפללים שהם אומרים, היו
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יושבים  כאשר  פנים-חב"דיות  לדקויות  להיכנס 
אבל  הרהר.  שיחה",  ללמוד  בכדי  מבחוץ  אנשים 
היושרה של דובער גנסבורג הפתיעה אותו. "חב"ד 
זה שילוב בין מה שהראל שלום אומר למה שאמרנו 
מורים  מהשליחות  כחלק  נשיאנו  רבותינו  מקודם. 
מה  בהוראות שלהם.  בחב"ד שבנפש  להתבונן  לנו 
אנו עושים עכשיו? אנו לומדים עם חב"ד שבמוח על 
ביטול. זה חיבור הפכים שרק הרביים יכולים לדרוש 
מאיתנו. זה בדיוק ה"כל אשר לו" שנתן אברהם אבינו 

לאליעזר לעשות בביטול וגם להתבונן בביטול".

מגיל  כבר  אני  "תקשיבו  וחייך  התרומם  קרוז  איזי 
אז  וריכוז,  קשב  בעיות   ,ADHD עם  מאובחן  שלש 
אני ייתן לכם להמשיך לבד, אבל מה שאני הבנתי 
חידה  חידה...  זה  שחב"ד  כאן  שדיברתם  מה  מכל 
מרתקת. אז יש לי רעיון - היום ב-12 תתחיל סעודת 
שבת באוהל התענוגות, אני מזמין אתכם על חשבוני 
להיכנס, לבוא, לאכול טוב ולעשות פריילאך!... ואם 
תשמרו על הראש אחרי ה'משקה' שיישפך כמים, 

מול  שכל  של  החידה  את  להמשיך  נוכל 
ראש בקיר... צ'או, נפגש ב-12"...

"האיזי הזה הוא יהודי של המלך", 
צייץ הלל צייטלין להראל שלום 
הוא  "בעיני  גלעדי.  ויהודה 
משפיעים  גבי  על  אפילו  עדיף 
עוד  'אין  על  חסידות  שמלמדים 
מלבדו' אך לועגים לחיילי המלך 

בו  הביט  שלום  הראל  שליט"א..." 
פירוש  "מה  והוסיף:  ראש  בכובד 

'עדיף'? בדורנו רק הוא מחסידי המלך! 
כתוב במדרש שבזמן שמשיח יתגלה יהיו עמו 

קומץ נאמנים בלבד, כמו השבעים חבר'ה שהיו עם 
שאנו  חלקנו  טוב  מה  אשרינו  בחברון.  המלך  דוד 
באש ובמים עם הרבי מלך המשיח שליט"א. חבר'ה 
ולהקצין.  ולהפציץ  לשם  להגיע  ב-12  חייבים   -

תתכוננו!".

פרידמן  שניאור  הראל,  של  האחרון  המשפט  עם 
ה'איזי  אברהם  עבד  אליעזר  כמו  "ממש  הסכים. 
שניאור  הראל,  בין  לשדך  הצליח  איך  הזה...  קרוז' 
ההסדר"...  מישיבת  הנוער  בני  את  ואפילו  פרידמן 
הרהר דובער גנסבורג בסיום השיעור והחל להכין 

את האוהל לתפילה... 

*

השעה אחת בצהריים.

הלל צייטלין. שניאור פרידמן. הראל שלום. יהודה 
גלעדי. ארבעה תמימים צועדים מאוהל מוזנח ומלא 
אור פנימי לעבר אוהל 'שער הכולל' הראוותני. מה 

עומד להיות שם?

מבט חיצוני על החבורה מטעה לומר כי הם קרוצים 
תמימים',  משיחיסטים  'חב"דניקים  חומר.  מאותו 
אבל למתבונן בכוח הפועל שבנפעל האנושי הרגשי 

- הם שונים. לגמרי.

שניאור פרידמן – למדן. מבית חבד"י-שורשי. הססן. 
תמים.   – צייטלין  הלל  בכל.  הישגיסט  מאמין.  אך 
הפקפקנית- השגרה  את  וכואב  רגיש  לאמת,  צמא 
ציניקנית של החברה הבוגרת. קיצוני בלב ובשכל. 
הראל שלום – חובב תגרות-רחוב-רעיוניות, מהיר 
ודובר  ורוחו  בנפשו  יציב  אך  חימה-אידיאולוגית, 
אמת בפיו ובלבבו. לעומתם יהודה גלעדי – פיקח 
וערמומי השולח אחרים לקרב כשהוא מחייך מאחור, 
נושם סכסוכים, לא מחבב למידה והקשבה, במיוחד 

לא למשפיעים.

עכשיו הם בשליחות אחת. חמשה בדי דגלי משיח 
ומאות  הגאולה  שיחות  מאה  לחליפות,  מתחת 
שער- לאוהל  נכנסו  הם  משיח.  כרטיסי 
הסתנוור  שניאור  ואפילו  הכולל-כל 

שוב.

האוהל העצום היה מסודר כעת 
הוחלפו  ואפילו  שונה  באופן 
חלק מצבעי הרקע. חי"ת ענקית 
והפעם  האוהל  כל  את  הקיפה 
סדר  לפי  לא  כולם  ישבו  כבר 

מסויים.

ושאלו  שומרים  שני  עמדו  בכניסה 
גלעדי  יהודה  'שם מארח?'  בעברית עילגת 
הגיב בחיוך-ערמומי "הרבי מלך המשיח שליט"א", 
לו,  הספיק  וזה  חבריו  משלשת  לחיוכים  זכה  הוא 
אך לא לשומרים. "אין אצלנו שם כזה"... "הנה הנה 
האורחים שלי... יחי המלך! סטיב תן להם להיכנס. 
קהילת  של  המלך  קרוז  איזי  של  האורחים  הם 
לאולם  אותם  מכניס  שהוא  כדי  ותוך  אניפולי..."... 
הוא התקדם לאמצע החי"ת של השולחנות הרים את 
ידיו וקרא בקול "אידען, קבלו את האורחים שלנו. 
שוב  לחקות  ניסה  ]הוא  מלכנו'  של  ה'חיילים  הנה 
את האקצנט הליובאויטשאי, אך ללא הצלחה[ ואל 

תשכחו את הסיסמא, תגידו אחרי...".

'לשון הרע לא  וקרא בקול  רוב הקהל מחא כפיים 
מדבר אליי'... "ככה אני אוהב אתכם עם ישראל... 
את  ותסעדו  תרבחו  תתבשמו.  לחיים...  לחיים, 
הטשולנט הכי טעים בכדור הארץ מבית היוצר של 

קהילת אניפולי, גיט שאבעס של אהבה לכולנו".

ושניאור  רשמית  חצי  כמעט  פנים  קבלת  זו  היתה 



נרגע. לגמרי.

הם  הכשרים.  לבדוק  וניסה  לבר  מיד  ניגש  הלל 
החליטו לאכול רק דברים סגורים כמו טונה וחלות 

ויין.

דגי הסלומון המעושנים עם סידורי הירקות העצומים 
דיברו אליהם. מאד. אך... אולי במקרה אחר יהודה 
לבית  מגיע  כשהוא  למשל  כמו  אוכל  היה  גלעדי 
של סבתא הוא יושב ואוכל את מה שסבתא בישלה 
למרות שסבתא קונה בסופר השכונתי את הירקות, 
אך הלחץ החברתי עשה את שלו והם ביחד החליטו 
"לא אוכלים כאן רק מה שכתוב במפורש שזה 'הרב 

לנדא' או 'העדה החרדית'".

את  הוציא  הלל  השולחנות.  באחד  התמקמו  הם 
את  ואפילו  משיח  כרטיסי  את  הגאולה,  שיחות 
והניחו  לחליפה  מתחת  הסתירו  לא  הם  הדגלים 

אותם מקופלים על הכסא לידם.

להצטרף  בעיה  תהיה  שלא  האווירה  את  חשו  הם 
לריקודים עם דגלי משיח. הציבור היה שתוי למקצת 
עברו  פעם  מפעם  אחדות.  של  חיובית  ובאווירה 
הם  לעברם.  הריעו  עידוד  ובתנועות  אנשים  לידם 
תכננו לקדש על היין ליטול ידיים לטעום ולהתחיל 

בחלוקה.

שניאור הרגיש החמצה. 'חסר כאן את יצחק אלחנן' 
צריך כאן לחזור שיחה, הוא החליט כי אם תוך שעה 
יצחק אלחנן לא מגיע, הוא יקרא לדובער גנסבורג.

הכל היה נראה מושלם. שלשתם כבר ראו את הצהוב 
שולט באירוע. הדריכות המלחמתית הרגילה נמוגה. 
ודאי',  משיח  של  משיחיסטים  נהיה  כולנו  "הפעם 

הרהר שניאור בסיפוק.

שלוש  ארוכות  דקות  כבר  כי  לב  שמו  לא  הם  אך 
דמויות מביטות על כל צעד שלהם... היה זה דובי 
מהישיבה  מבחוריו  ושנים  המתון'  ה'משיחיסט  דגן 

ב'גבעת השלושה'.

בעצם, מיד כאשר הם נכנסו, פנה דובי דגן לשומרים 
ואמר כי ב"הוראה מגבוה" עליהם לסלק את החבורה 
הזמין  בעצמו  קרוז  איזי  כי  שנענו  לאחר  אך  הזו, 
אותם, הם החליטו להלך אימים על שניאור פרידמן 

ודרכו על כל החבורה.

מכל מאות האנשים שהיו באוהל, דובי דגן עם כיפת 
התמימים  משלישיית  שחשש  היחיד  היה  ה'יחי' 
כמה  עם  בהיכרותו  להשתמש  החליט  והוא  הזו, 
שלו"  "חייל  בעבר  שהיה  שניאור  של  מחולשותיו 
לגרום  לפחות  או  מהאירוע  לסלקם  כדי  בקעמפ, 

להם לחשוש כדי שלא יגרמו ל"חילול שם חב"ד".

לא  דגן.  דובי  של  ה'נשמה'  היה  זה  חב"ד''  'כבוד 
המושג  בעצם,  שלו.  הקדומה  מהילדות  מעכשיו. 
עצמי',  'כבוד  אצלם.  משפחתי  מוטו  היה  'כבוד' 
'כבוד המשפחה', 'כבוד המעמד החברתי'. דובי נולד 
בצבא  קצין  היה  אבא  בחברה.  מעמד  עם  להורים 
ביהדות  דרכם  התחלת  את  חינוכית.  יועצת  ואמא 
'ברוך  מכוחם של שלטי  תשנ"ג  בתקופת  עשו  הם 
הבא מלך המשיח' שהציפו אז את הארץ. אבא מיד 
החל למסור הרצאות על הגאולה ועל היהדות ועל 
כך שהרבי הוא המנהיג הכי מפורסם בעולם. "להיות 
חבדני"ק זה כבוד", נהג לומר לסובבים וגרם להם 
לרצות להיות במעמד בני האצולה הזו של חב"ד, 
הוא  חב"ד  של  הרבי  הרי  'אצולה'  היא  חב"ד  ואם 
'מלך האצולה', וכל מי שזוכה להתקרב לאצולה הרי 
כבודו הולך וגדל. בג' תמוז תשנ"ד החלה משפחת 
"המשיחיסטים  האצולה'.  'כבוד  על  להילחם  דגן 
נלחמים על כבודו של הרבי, לומר שטעינו זה בזיון. 
על  עומדים  אנו  מילה.  זו  מילה  בדם.  זה  אצלנו 

העקרונות שלנו ויהי מה", הסביר ראש המשפחה.

בין  תמיד  להיות  דובי  את  אבא  עודד  בישיבה  גם 
בא  אתה  כי  לכולם  להראות  "צריך  המצטיינים. 
הכל.  בראש  למצויינות  החינוך  שאצלה  ממשפחה 

באמונה ברבי, בלימוד תורה ובקיום המצוות".

זה עבד יפה עד אמצע שיעור ב' ישיבה גדולה, אך, 
כמו שנוהג לומר המשגיח-ראשי של ישיבת מושב 
"האוייב  ריבקין  חיים  שלמה  ר'   - ערד  ליד  כנען 
של ה'כבוד' וה'קנאה' היא ה'תאווה'. לפעמים בחור 
ועל  בישיבה  תחרותיות  על  מוותר  תאווה  בשביל 
הספר.  לפי  עבד  זה  דגן  דובי  אצל  עצמי".  כבוד 
אט אט הוא השתנה, בתחילה הוא התחבר לדל"ת 
שבדל"ת, אך בשלב נוסף הוא החל לשלב בין 'כבוד' 
בתחום  יישאר  הוא  חדשה.  דמות  ויצר  ל'תאווה' 
'משיחיסט'  יישאר  הוא  החינוכי, אך בסגנון שונה, 
כשהוא  נאורה,  ממלכתית  תפיסה  עם  משולב  אך 

יודע להתקרב לבעלי ממון ותפקידים.

בעומק של העומק דובי כן היה מחובר לרבי מלך 
המשיח שליט"א. באופן יוצא דופן הוא זכה לקבל 
על  ומאירות  ברורות  תשובות  קבוע  בסיס  על 
ה'אגרות  דרך  שליט"א  הרבי  את  ששאל  שאלות 
קודש'. היתה איזה נקודת אמת פנימית שעל גבה 
הוא הלביש מערך שלם של לבושי נפש, מחשבות, 
רגשות ובעיקר מעשים – סותרים זה לזה, פוגעים זה 
בזה ובעיקר מפתחים וירוסים-מדבקים של קנאה-
תחרות למי שהולך עם האמת שלו עד הסוף, גם אם 
דגן הדביק  דובי  זה לא משתלם למעמד החברתי. 



השלושה'  מ'גבעת  נוספים  בחורים  שני  זה  בנגיף 
שהצטרפו למערכה ההסברתי כי שלשת הבחורים 

פרידמן-שלום-גלעדי – הם 'לא אצולת חב"ד'...

מישהו  באמת  קירבתם  פעם  אתם  שניאור,  "תגיד 
על  לנער  'חנוך  בסגנון של  רק  זה  לקרב  לרבי?... 
פי דרכו', מה אתה חושב שלצעוק את האמת שלך 
לתוך האוזן של השני זה מה שהרבי מבקש מאיתנו? 
אתה השפוי שבחבורה, עדיף שתחזור לאוהל שלכם 
עם דובער גנסבורג...". משום מה שניאור פרידמן 
בהפחדה- להשתמש  החליט  דגן  ודובי  הגיב  לא 
כדאי  ברין...  לאייזיק  ידווח  במוצ"ש  "הכל  סמויה 

לך לחשוב על זה"...

איי...  איי  איי  כאן...  רואה  אני  "מה 
עושים...  אתם  נוראה  עביירה  ממש 

בכדי  בפה  להשתמש  במקום 
הסלמון  את  תטעמו  לפטפט, 

גן  טעם  ממש  הזה...  המעושן 
הגאילה  של  מהלויתן  עיידן 

העתידה... חחח..."...

היה חצי שפוך,  קרוז  איזי 
אברך- עם  הגיע  הוא 
נוסף  מסלסל-בשערו 
ביחד  מחזיקים  כשהם 
הענק  הסלומון  מגש  את 
ונותנים  חותכים  ובידם 
חתיכת- צייטלין  להלל 

הלל  לרגע  הגונה...  דג 
של  המבטים  אך  התבלבל, 

"לא  לו  סייעו  וגלעדי  הראל 
רק  באנו  כאן,  לאכול  באנו 

המשיח,  המלך  בשליחות  להיות 
לחלק שיחות ולהפיץ משיח"... דובי 

דגן חייך במין לעג חצי מוסווה לאיזי 
קרוז כשהוא מושיט את ידו לקבל חתיכת 

דג, אך איזי קרוז הגיב בקרירות "אני מחלק עכשיו 
דגים לשליחים, לא לשדכנים... חחח... אתה רואה 
גם אני יודע כבר משהו על שתי הקבוצות בחב"ד... 
אהבתי את מה שהליובאוויטשער אומר על שליחים 
ושדכנים... הוא לא רק צדיק הדור וקודש-הקדשים, 
הוא פיקח עצום... אתה יודע מה זה שדכן? ראשי 
באמת  לא  שדכן  נוטל'...  כסף  דובר  'שקר  תיבות 
על  רק  חושב  הוא  אחרים,  ולשפר  להיטיב  רוצה 
המעמד החברתי והתספורת שלו... ובשביל זה הוא 

מוכן לרמות את כולם...".

לתוך  היישר  הביט  רציני,  לפתע  נהיה  קרוז  איזי 
"אתה  סמכותי:  בטון  ואמר  דגן  דובי  של  עיניו 

במצב  הבנאדם?  של  האמת  ניכרת  מתי  יודע 
מורכב! זה הנסיונות שהאייבערשטער נותן ליהודי. 
עצום  הכי  הפסיכולוג  הוא  רעבע  הליובאוויטשער 
לא  כפשוט  החייל:  מערכת  ]הערת  הדורות  בכל 
זה הגדרה של נשיא – יעויין מכתב ג' תמוז תש"י 
האלה  הצוציקים  חבורת  את  לוקח  הוא  הידוע[. 
להתמודד,  כוחות  להם  לתת  לעולם  אותם  ושולח 

כך ליובאוויטש מחנכת...".

נכון  גלויה!...  בהערצה  בקרוז  הביט  שלום  הראל 
הוא לא הדתי הכי גדול, אבל הוא מדבר אמת.

קרוז הביט שוב בדובי דגן, לגם שוב לחיים מלוא 
לוגמיו ורגע לפני שעזב את החבורה, תפס בסנטרו 
של דובי ואמר במבע חצי-תוקפני-מיוסר: 
"תקשיב אברכצ'יק, אני אולי לא כזה 
צדיק גדול ולא בעל עביירה קטן, 
הכרתי  מטומטם...  לא  אני  אך 
ראשי ישיבות, מחנכים, אפילו 
ניסו  תמיד  הם  אדמורי"ם... 
אליי  ולדבר  אותי  'לקרב' 
פטנטים...  מיני  כל  עם 
נראה...  אני  איך  ותראה... 
ילדים  שני  עם  גרוש... 
הבחורים  מבולבלים... 
להם,  לועג  שאתה  האלה 
אותם  מחנך  מישהו 
להתמודד  אותם  ומוביל 
לך  כדאי  החיים...  עם 
להתייחס קצת יותר בכובד 
ראש לאיך שהם מתנהלים... 
בבחרות  כך  הייתי  אני  אם 
קצת  נראה  הייתי  היום  אולי 
לרגע  נשבר...  קולו  אחרת"... 
הוא  אך  להתפתח,  החלה  דמעה 
מיד התעשת "נו, מה יש לדבר... לשון 
אומר  זישע  ר'  הרבי  אליי...  מדבר  לא  הרע 
שאין רע... איי איי... הכל שטויות... בוא נאמר עוד 
אניפולי....  של  לטשולנט  בטננו  את  ונכין  'לחיים' 
על  הזה?  הטשולנט  של  הסוד  את  יודעים  אתם 
בקר  'לזבח השלמים  הנשיאים  בקרבנות  נאמר  זה 
2... חחח... חחח... הכל לכבוד  שניים'... כתף מס' 
שבת קודש ולכבוד הנאת בטני המפוארת... חחח... 
חחח" ותוך כדי הדברים הוא מזג לעצמו חצי כוס 

וויסקי נוסף וגמעו לתוכו...

הלל וחבריו היו מרוצים עד הגג. הם לא יכלו לדמיין 
קבלת פנים ואירוח יותר טוב מזה. בשבילם אמרות 
השפר המבולבלות של איזי קרוז הפוסח בין שמים 



לתהום היו המיטב שבמיטב.

אך משום מה שניאור פרידמן נותר מבולבל. משהו 
כאן לא התאים לו. העיקר חסר. אוקיי, נחלק שיחות 
הגאולה וכרטיסי משיח ואפילו נרקוד עם הדגלים 
ומה הלאה? זה היה הויכוח הבלתי פתור שלו עם 
הלל. לדברי הלל הרבי מלך המשיח שליט"א ציווה 
עלינו רק 'לפרסם ולהודיע', ברגע שהצלחנו לעשות 
של  כחניך  שניאור  אך  יתפוצץ,  שהעולם   - זאת 
הישיבה בכנען ליד ערד גדל על כך שצריך לשכנע 
שיחה  בכל  עצמו  על  חזר  הזה  הוויכוח  ולשנות. 
ביניהם ותמיד רק הסתיים בגידופים הדדיים. עכשיו 

באוהל 'שער הכולל' הוא רק התעצם.

שוב  בכאב.  שניאור  הרהר  אמצע",  קו  אין  "למה 
חוזרים על עצמם אותן דמויות. דובי דגן המסמל את 
הקו השפוי שמשום מה גם שניאור מזדהה איתו, אך 
תראה איך דובי נראה? שדכן-חנפן-מודרני, יהודה 
גלעדי והראל מייצגים את הקו הקיצוני שבקיצוני, 
וגם הם, בחורים לא חיוביים בכלל, לא יכולים לקבל 
מרות של 'הנהלה' ועסוקים במאבקים תמידיים עם 
משפחתם, ומכל הציבור העצום שנמצא באוהל מי 
ברור שבקושי  לא  תאוותן  ליצן  איזה  בהם?  תומך 
מהדר במצוות כמו איזי קרוז. למה אי אפשר להיות 
גם כמו דובער גנסבורג החסיד הפנימי וגם לדבר 
אמת ולשכנע אחרים?... אין שלימות?!... אני חייב 
להביא לכאן את יצחק אלחנן! אחרת כל השבת לא 
תהיה שווה! הוא חייב לדבר כאן! רק הוא משיחיסט 

של 'משיח וודאי!"

מהאוהל  יצא  פרידמן  שניאור  מחשבות  כדי  ותוך 
והחליט לשוב רק עם יצחק אלחנן!

הוא החל להתקדם לעבר הרחבה הענקית שחוצה 
כמו  ממש  ממש  הפעם,  אבל  למערה  האוהל  בין 
בסיפורים, הנס התרחש! שניאור שפשף את עיניו 

לראות אם אינו הוזה במחזה שלא דמיין לעולם:

במעלה הגבעה נראה יצחק אלחנן קיי מוביל בכסא 
ראשו  על  וגלביה  כפיה  עם  מבוגר  ערבי  גלגלים 

ולצידו איזה אדם עם זקן לבן ארוך - - -

*

יצחק אלחנן נראה חיוור וזוהר. הוא כבר 35 שעות 
הארוכים  אחד  היה  הזה  השבת  בוקר  שינה.  ללא 

בחייו.

יעקב  תולדות  מ'בית  יצא  כאשר  בבוקר  בשמונה 
לנוח,  כדי  החבד"י  לאוהל  ללכת  כבר  חשב  יוסף' 

בחצי-פה  להזמנה  ולהיענות  להתגבר  החליט  אך 
של גבאי המנין של הכהניסט-הגראני"ק בן מלכיאל 
'פת  בעת  שיחה  בפניהם  לחזור  בכדי  רומנו  בבית 
איחור  שעה  ברבע  הגיע  הוא  שבת'.  של  שחרית 
לפני  כי  ניכר  היה  לעזוב.  עמדו  כבר  והמתפללים 
ועל  עליו  היה  הכנסת  בבית  השיח  הגיע  שהוא 

השינוי שצץ בתגובותיו של בן מלכיאל.

מה  על  חשב  הוא  בהליכה  לו  שהיו  דקות  בעשר 
ששמע  באימרה  נזכר  הוא  בפניהם.  לדבר  צריך 
מהמשפיע שלו בתקופת הקבוצה ר' קותי ראפ שנהג 
ו'דיבר'  לומר כי במתן תורה הקב"ה 'אמר' לנשים 
לאנשים, אך היום הרבי שליט"א מחנך לומר ולדבר 
בבת אחת. לדבר דברים קשים כגידים, אך בלשון 
אמירה ורכות. בידו היה חלק טו והוא דפדף בו כדי 
ב'בית  לבנות את מהלך הדברים... בכניסתו למנין 
רומנו' חלק מהציבור כבר החל להתפזר חוץ מהרב 
בן מלכיאל וקבוצה מצומצמת. "אנא בואו נתעלה 
מעל עצמנו ונשמע דברי תורה מבחור ישיבה אמיתי 
ברמ"ח ושס"ה" כך הציג בן מלכיאל את יצחק אלחנן 
קיי. יצחק אלחנן שם לב כי בן מלכיאל עדיין שומר 
כמו  ממש  ממנו,  אמות  ארבע  במרחק  עמידה  על 
שנהג לפנות בוקר מתוקף חרם הגר"א. משהו לא 

היה ברור לו, אך הוא התעלם ופתח ישר בדברים:

"אתם עומדים כבר לאחר קריאת התורה של פרשת 
של  התורה  לקריאת  מתכוננים  והנכם  שרה  חיי 
אנו  זו  בפרשה  תולדות...  בפרשת  מנחה  תפילת 
מוצאים את ההבדל בין ישמעאל בן אברהם לעשיו 
בן יצחק ורבקה. ישמעאל נחשב לגוי למרות היותו 
בנו של אברהם, אולם עשיו נחשב לפי דברי הגמרא 
נאמר  ישמעאל  על  זאת  לעומת  מומר'...  ל'ישראל 
כי הוא עשה 'תשובה' מה שאין כן עשיו. מה שורש 

ההבדל ביניהם?...".

אלחנן  יצחק  הגדול.  המדרש  בבית  היתה  דממה 
מבלי להתכוון נגע בנקודות שורשיות שהכהניסטים 
עוסקים בהם רבות, "הנטורי קרתא שקועים בציונות 
לומר  נוהג  גויית",  בחשיבת  שקועים  והכהניסטים 

המשפיע בינקה.

"שורש ההבדל מסביר לנו נביא הדור מלך המשיח 
שליט"א כי ישמעאל הושפע מאברהם שעבודתו היא 
המשכה מלמעלה, הדבר הזה מצד אחד משפיע גם 
ואפילו על ערביים המשתחוים  על רחוקים ביותר 
לאבק ועפר רגליהם, אך זה לא משנה אותם... אבל 
עשיו הושפע על ידי יצחק שעבודתו היתה חפירת 
היה  הוא  אחד  מצד  לכן  למעלה,  מלמטה  בארות 
לא  ולכן  בגלוי  בו  לחדור  הצליח  לא  אך  ישראל, 



עשה תשובה... ]הערת מערכת החייל: ראה לקו"ש 
רצח  בתחושת  חיים  הערבים  א'[  תולדות  חט"ו 
משום שהם לא מסוגלים לחבר את העולם לקדוש 
ברוך הוא, לכן הדת שלהם זה להרוג ולהשמיד את 
המציאות... התפקיד שלנו הוא להפיץ שבע מצוות 
בני נח שמהותם הוא תיקון העולם נגד הדעות של 

האיסלאם השיעי ששואף להחריב את העולם...".

עם  צעיר  אברך  זה  היה  אחת  בבת  הופר  השקט 
כיפה ענקית, פיאות ארוכות וציציות תכלת עבות 
שהחל לצרוח. "צא מכאן אמריקאי מערבי שמביא 
הלחי  את  לתת  של  הנוצריות  השיטות  את  לנו 
עפ"ל[  החייל:  מערכת  ]הערת  לרוצחים...  השניה 
התפקיד שלנו כיהודים זה לשמור על כבוד השכינה 
זאת  ולהשמידם,  בחזרה  אותם  ולהרוג  המושפלת 
בנוסף ל'הבא להרגך השכם להרגו'. מלכות ישראל 
הם  מכאן.  אותם  ולמגר  להילחם  היא  האמיתית 
עמלק! אתם שקוראים לעצמכם חבדניקים וחסידים 
לא אכפת לכם כבוד עם ישראל... לכן לא הפגנתם 
נגד החרפה שיהודי רוסיה היו מסוגרים והושפלו... 
רק רבינו מאיר הקדוש, היחיד מכל הרבנים והעדות 
אל  היהודית...  והנקמה  האמת  אש  בו  שבוערת 
מוילנא  הגאון  שלנו...  התפילה  מנין  את  תטמא 
מערכת  ]הערת  מה...  יניקה  היא  החסידות  צדק... 

החייל: עפ"ל, עפ"ל[ צא בוגד!...".

מלכיאל  לבן  ופנו  אליו  הצטרפו  אנשים  ארבעה 
אצלנו  ישראל  כבוד  השפלת  זה  "חרפה.  באמרם 
במנין. לא ניתן לבגידה הזאת. הערבים הם עמלק 
ניתן להתפלפל על דרכי פשרנות וחיבור עם  ולא 
התועבה" ובאמרם זאת החלו לצאת מבית הכנסת!

שעה  לא  מלכיאל  בן  פתור  בלתי  באורח  אולם 
באומרו  ורואה  שומע  כלא  עצמו  ועשה  לדבריהם 
"כל המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה הרי 

זה מתחייב בנפשו... המשך...".

יצחק אלחנן היה גמור. הקריאות התוקפניות הללו 
הכיר  לא  הוא  ברק.  לבני  אחת  בבת  אותו  החזירו 
אותם  הכיר  הוא  הכהניסטים.  של  הניואנסים  את 
כאוהדי חב"ד, אך מתברר שבגרעין הקשה שלהם 
הם מתנגדים קיצוניים. משהו במוחו הלמדני-נאיבי 
חיבר אותם לעוד 'ליקוט' בחלק טו של פרשת נח 
המסביר כי שבע מצוות בני נח הם הדרך לחיבור הגוי 
לתפקידו בעולם ולכן מטרת כל מצוות אלו 'לשבת 
יצרה'. הערבים ובמיוחד האיסלאם השיעי השולט 
בחברון מטרתם היא להתנתק מהעולם ולהביא הרס 
וחורבן. הם מוכנים להחריב הכל ולמות כי ה'אמונה' 
שלהם שהגאולה קשורה לקטסטרופה עולמית. "אז 

בעצם כמו כל טומאה היונקת מהקדושה הרי דווקא 
קיצונית  הכי  הקבוצה  על  הנמנים  חברון  ערביי 
דווקא  חמורה  בצורה  יונקים  לשיעים,  הדומה 
מהקדושה של היהודים הכהניסטים שגם הם בעצם 
הם  לכן  המוסר.  כשיטת  מהעולם  להתנתק  רוצים 
נח  בני  מצוות  שבע  ולהפצת  לחסידות  מתנגדים 

שענינם המשכת האלוקות לעולם".

יצחק אלחנן החליט לחלוק את מחשבותיו עם בן 
מלכיאל שנותר בודד בבית הכנסת... הוא התבסס 
שוב על כל הרעיון של השיחות של פרשת חיי שרה 
על ישמעאל וקטורה. "המלך מלמד אותנו כי הדבר 
המרכזי בימות המשיח הוא הפעולה של 'אז אהפוך 
אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם' אתם חיים 
כאן בחברון יש לכם יותר זכות ואחריות על אומות 

העולם, זה מדין של השגחה פרטית...". 

"כבוד הלמדן, אתה טוב בתיאוריות, אז הבה אשאל 
אותך שאלה: מה הדין של אדם שאומר לך אני מוכן 
לקבל שש מצוות בני נח ולא שבע מצוות, האם גם 
עליו אתה צריך להשפיע?... ובלי שאתה תענה אני 
יענה לך. זה מה שהיה כאשר הקדוש ברוך עבר עם 
התורה והישמעאלים הרוצחים אמרו שהם מוכנים 
להכל חוץ ממה שהם הכי חזקים בו 'לא תרצח'... 
כי  מלכים  בהלכות  כותב  הרמב"ם  הערבים!...  זה 
גר תושב בכדי שנשאיר אותו חי, חייב להיות שפל 
ומושפל תחת מלכותנו!... ומה אתה עושה? מכבד 
אותם ומחלק להם כרטיסים ילדותיים עם חיוך?!.... 
היית פעם במוזיאון פרעות תרפ"ט?... רצחו ועינו 
בעינויים חייתים תינוקות וילדים וזקנים, עברו בית 
בית ושרפו אנשים חיים בתנור! – אלו הם תושבי 
שיעי  איסלאם  היא  שלהם  האידיאולוגיה  חברון! 
משולב בתיאוריות נאציות כמו המנהיג עלי אבן אל 
חוסיין ימח שמו וזכרו רוצח המונים נתעב!... שניהל 
את טבח חברון! מי אתה חושב שאתה בכלל?... של 
נעליך מעל רגליך כי המקום הזה ואנשיו היהודיים 
אנשי קודש הם, ואתה חסר נסיון שיודע בסך הכל 

לעשות עם האצבע ולצטט!"...

הכריעה  העייפות  אולי  נואש.  עמד  אלחנן  יצחק 
אותו, הוא נטל את כרך הלקוטי שיחות, את השקית 
עם כרטיסי משיח ועמד כבר לצאת. "ביצעתי את 
הם  ולהתפלל.  חב"ד  באוהל  לנוח  אלך  שליחותי 

יותר גרועים מהבני ברקים!... די!"...

אך שוב כרך טו שידר לו מסר... זו השיחה בפרשת 
וירא על כפיית אברהם אבינו את הערביים לברך 
וזהו"...  בתוקף  איתו  לדבר  "צריך  המזון!...  ברכת 

יצחק אלחנן התחמם והחל ל... לצעוק!



"אתה יודע מה דינו של אדם המפר דברי הנביא? 
חייב מיתה! הרבי מלך המשיח שליט"א הוא נביא 
הדור! הוא זה שאומר את דבר ה' לדור הזה והוא 
קבע כי צריך לדבר עם כל גוי וגוי על שבע מצוות 
בני נח! תלמד את הפרק השביעי והשמיני בהלכות 
בדור  נביא  יש  היום  גם  כי  ותראה  התורה  יסודי 
דברי  היום  וזה  ה'  דבר  את  לנו  שאומר  זה  והוא 
השם יתברך! איך יהודי מעיז לדבר נגד נביא הדור? 
במיוחד כאשר יש בידך את האפשרות לעשות זאת! 
עכשיו אתה מוכרח לעשות זאת כי זה דברי הנביא!".

דבריו  מסגנון  נבהל  עצמו  אלחנן  יצחק  לרגע 
הקיצוני שלא היה רגיל אליו. אך את הנעשה אין 
את  יעזוב  מלכיאל  בן  כי  בטוח  היה  הוא  להשיב. 

המקום וזהו. "לפחות העברתי את המסר 
עד הסוף", סיכם לעצמו את מבול 

המחשבות והתחושות ופנה 
לעבר היציאה. אך קולו 

של בן מלכיאל נשמע 
זה  "אם  מאחוריו 
דברי נביא אז אני 
עכשיו יקח אותך 
ובוא  למישהו 
תוכל  אם  נראה 
להפיץ שם... הוא 

הרצח  באיזור  גר 
המוקטעה…  ליד 

נכד  שהוא  איש 
אל  אבן  עלי  אותו  של 

שמו  על  קרוי  ואף  חוסייני 
של אותו רוצח שהיה המופתי של 

חברון בעת הפרעות... הוא ראש הנחש!..." - - -

הוא  לרגע  ממש.  בפועל  הסתחרר.  אלחנן  יצחק 
חשב כי בן מלכיאל פשוט רוצה להעמידו בסכנת 
התמהוני  אחרי  ללכת  לא?  או  להסתכן  חיים!... 

הקיצוני המוזר הזה או לחזור לחבריו?...

"רגע, לפני שאנו חושבים לצאת, רק צריך לבדוק 
האם יש עירוב בכל הדרך עד לביתו של הערבי האם 
אוכל לקחת איתי את החומר בו אני מצויד" שאל 
לכיוון  מבטו  את  הפנה  מלכיאל  בן  אלחנן,  יצחק 
בסמוך  תלויה  שהיתה  חברון  של  העירוב  מפת 
בתחום  נמצאת  כולה  הדרך  "אכן  ואמר  לכניסה, 
העירוב, כדאי גם שתזכור את הגבולות האלו, אם 
אתה מתכונן לצאת לפעולות נוספות במשך היום".

בן  מול  האחריות  אולי  הסקרנות,  זו  היתה  אולי 
מלכיאל שהתנה את אמונתו בנביא בהליכה לערבי. 

בן  בעקבות  צועד  עצמו  את  מצא  אלחנן  יצחק 
מלכיאל בסמטאות חברון העתיקה...

מפחידות,  דמויות  הביטו  ומהחצרות  מהחנויות 
נעימות  קולות,  ריחות,  עומס  ילדותיות.  מבוגרות, 
אחר...  לעולם  עמוק  אותו  הכניסה  ערבית  ושפה 
דוד  הומלך  כאן  בתרפ"ט...  ריי"צ  הרבי  היה  "כאן 
המלך... כאן היתה ישיבת תורת אמת... הרהר יצחק 

אלחנן במוחו העייף שהתעורר לחיים.

נחושת צבוע בתכלת. הכל עזוב  הם הגיעו לשער 
וישן. חצר מלאה גרוטאות וריח חריף של תבלינים 
הנחושת  בדלת  דפק  מלכיאל  בן  פניו.  את  קידם 

הדהויה ופתח את חלקה כשהוא קורא:

ִהיַאִני,  ַאלחְמדּוִלַלה,  ְאלִח'יר  "ַסּבאח 
الخير،  صباح   ( מלכיאל…"  ִאֵּבן 
الحمدهلل ، هذا أنا ، ابن ملكيال 
טוב  בוקר   -[  )…
יבורך הא-ל, זה אני 

בן מלכיאל…[.

הבית  מתוך 
נשמע קול רועד: 
ַוַסְהַלן  "ַאְהַלן 
ֻסְּבַחאִנ  ִלַבייִתי… 
ְּתפַד'ל  ַאַללה. 
מלכיאל..."  ִאְּבן 
)أهاًل وسهالً الي بيتي ، 
سبحان هللا ، تفضل يا ابن 
הבאים  ברוכים   -[ ملكيال(. 
כנס  אללה.  יבורך  קורתי...  בצל 

בן מלכיאל[…

עתיק  חדר  נדהם.  אלחנן  ויצחק  נכנס  מלכיאל  בן 
לפני מאה שנים  יומין פשוט עם חפצים שנחשבו 
פניו  בנזיר.  מדובר  כי  חשב  הוא  לרגע  לרהיטים. 
היו  ותנועותיו  ומבטו  אבן  עלי  של  המקומטות 
בן  כי  ניכר  היה  לפחות.  מאה  בגיל  לאדם  נדמים 
מלכיאל מכירו היטב. "ִג'ְּבּת ִד'יף..." ) جبت ضيف . 

. .( ]- הבאתי בצל קורתך אורח…[.

הזקן כמו התעורר לחיים ואמר בקול חלוש "ִד'יף ? 
… ֻד'יּוף ? … ַהה.. ַאַנא ִמיש ַּבְקַדר ַאַעְמלּכּום ַקְהֵווה 
…. ַסְּבת ַאְליּום …. ִּבִדי ַאשּוף ַאלִד'יף …" )ضيف ؟ ... 
ضيوف ؟ ... آه .. ما بقدر اعملكم قهوة ... هذا سبت اليوم 
... بدي اشوف الضيف …( ]- אורח?... אורחים?... 
אה... אני לא יכין לכם קפה... היום זה השבת... אני 

רוצה לראות את האורח…[.



יצחק אלחנן התקדם ובן מלכיאל הציג אותו:

ַׁשאּב  ַּכַמאן  הּוַא  ְאלַסַמא,  ִמן  ֵח'יַרּכ  ַּכַת'ר  אבן  "עלי 
ְאלַנַבּא … הּוַא ַאַג'א ַלִעְנַדּכ ִּבסְמֵלַנַבּא…" )علي ابن كثّر 
خيرك من السما ، هو كمان شاّب النبي ... هو أجى لعندك 
النبي( ]- עלי אבן תבורך מהשמים, הבחור הזה  بسم 

הוא נער של הנביא... הוא בא אליך בשם הנביא…[

עלי אבן התרגש ניסה לקום מהכסא ואמר בקול ברור:

ְאלַנַבּא  ַלַּמא  ַנקּול:  ַנחנּו  ִלִאְחִּתַראמֹו.  ַאְקעד  "ַלאְזם 
ִמְּת'ל  ַּכאַנא  ַהאַד'א   … ְאלַשאּב  ִאינַחַנא  ַשאּב,  ַיְּבַעס 
اقعد  )الزم  עלי"  ַשאּב  ַּכאַנא  הּוַא   … ַסמּואל  ְאלַנִּבא 
انحنى   ، شاّب  يبعث  النبي  لّما   : نقول  نحن   .. الحترامهُ 
شاّب  كان  هو   ... النبي صموئيل  مثل  كان  هذا   .. الشاّب 
علي( ]- נביא?... עלי לעמוד לכבודו. אצלנו אומרים: 
כאשר הנביא שולח נער השתחוה לנער... כמו שמואל 

הנביא היה נער של עלי הכהן הנביא…[.

עד עכשיו יצחק אלחנן עמד מן הצד ולא התערב. הוא 
עברו  שוב  ובמוחו  הזו  המיושנת  בדירה  התבונן  רק 
רגעים מ... בני ברק!... להבדיל בין קודש לחול ובין 
ישראל לעמים, גם אביו ר' לייזר היה לוקח אותו כבר 
מקטנותו לבתים של 'גדולים' זנוחים כאלו שהמפלגות 
נשארו  והם  אותם  להכיל  בדיוק  ידעו  לא  החרדיות 
מחוץ ל'הנהגה הליטאית'. היו אלו דמויות למדניות 
זה  תמיד  היממה.  רוב שעות  ולמדו  שישבו  עצומות 
היה בבתים ישנים מטים ליפול שהזכירו לו להבדיל 
את ביתו של עלי אבן... "שוב פעם הילדות הזו... למה 
הגעתי בשליחותו של  אליי...  חוזרת  ברק  בני  תמיד 

הרבי מלך המשיח שליט"א ועלי להפיץ!"

יצחק אלחנן שלף מכיסו כרטיס משיח וכשהוא מצביע 
לעבר התמונה הוא שאל את עלי אבן בעברית:

נביא  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  על  שמעת  "אתה 
הדור?".

פניו של עלי אבן קרנו. 

בכוח איתנים נעמד מהכיסא כשהוא נעזר במקל מעץ 
במבוק עתיק ובאצבעו הצביע לעבר שולחן ברזל ישן 
בפינת החדר שבתחתיתו מגירות נעולות. בתוך כלי 
חימר שהיה ליד המיטה היו כמה מפתחות ועלי אבן 
הוא  המפתחות...  את  לו  להגיש  מלכיאל  מבן  ביקש 
ברר אחד מתוכם והגיש אותו ליצחק אלחנן שיפתח 

את המגירה. 

לרגע יצחק אלחנן הרהר אולי יש שם 'מוקצה'?... הרי 
עדיף שעלי אבן יעשה זאת. ה'ליקוט' של 'גוי ששבת' 
מפרשת נח בחלק טו הדהד בזכרונו, אך עלי אבן כמו 
קורא את מחשבותיו ואמר בעברית מעורבת בערבית:

ליהודי  מותר  זה  ִפיְלַסְּבּת…  ִלְלַיהּוד  ַמְסמּוח  "ַהאַד'א 

בשבת…".

מעטפה חומה עתיקה שרוכה בשרוכים היתה במגירה, 
ויצחק אלחנן הגיש אותה לעלי אבן.

בעצימת עינים הוא פתחה והוציא ממנה כמה תמונות 
וכתבות מעיתון בערבית. הוא הביט בידיים רועדות 
באחת התמונות והציג אותה בפני בן מלכיאל ויצחק 

אלחנן. היתה זו תמונה של הרבי הריי"צ!... 

הּוַא  לעצמו:  ופלט  בהתרגשות  בה  הביט  אבן  עלי 
مالين  وجهه   … مالك  )هو  נּור  ַמִליַאן  ַוְג'הֹו  ַמַלאּכ… 

نور( ]- תראה הוא מלאך... הוא מלא אור...[.

בידו השברירית החזיק את ידו של יצחק אלחנן ובידו 
השניה את התמונה… וכשהוא מביט לעבר בן מלכיאל 

אמר בהתרגשות:

ִפיְלַח'ִליל,  הֹון  ַכּאַנא  הּוַא  ֻאִמי  ַּבְטן  ִפי  ֻכְּנת  "ַוְקת 
ַאְלֻאם ָפאְטַמה ָשַאַפתֹו ַוְקּת ַוְסַלּת ִּתְתצִלי ִפי ַאְלַחְרם 

ַאְלִאיְּבָרִהיִמי. ִהיַא ָג'אְּבת ִלי סּוַרתֹו.

ַאְלֻאם ָפאְטַמה ָחְּבת ַאְלַיהּוד ְּכִּתיר ַחַתא ַאְנַקַזת ְּתַלת 
ִמן  ָקִריב  ִבּיר  ִפי  ּוַכַבתֹהם  ַרַפְקאַתה  ְיהּוִדיַאת  ַבַּנאת 
ַאְלַחְרם ַאְלִאיְּבָרִהיִמי". )وقت كنت في بطن أمي هوكان 
هنا في الخليل ... رآته األم فاطمة عندما جاء للصالة في 
الحرم اإلبراهيمي... جبت لي صورته ... أم فاطمة أحب 
اليهود ، ثم أنقذت ثالث بنات يهودية ... رفيقتها ويختبئ في 
بئير بالقرب من الحرم اإلبراهيمي..( ]- כשהייתי בבטן 
אותו  ראתה  פאטמה  אמא  בחברון...  כאן  היה  הוא 
כשהגיע להתפלל במערת המכפלה... היא הביאה לי 
את התמונה שלו... אמא פאטמה אהבה יהודים, היא 
הצילה אז שלש חברות יהודיות... היא הטמינה אותם 

בבור ליד המערה...[.

בן מלכיאל היה בטוח כי יצחק אלחנן יעמוד מופתע, 
כאשר  'הספר'.  לפי  היה  הכל  אלחנן  יצחק  אצל  אך 
הרבי שליט"א אומר שהעולם מוכן לגאולה, אז ברור 
הייעוד  לגאולה.  מוכן  חברון  בפאתי  זקן  ערבי  שגם 
הוא רק לפרסם גם לו ולחבר אותו בגילוי לבשורת 
הגאולה. יצחק אלחנן פנה לעלי אבן ואמר בביטחון:

"אתה שמעת על שבע מצוות של בני נח שמשה רבינו 
ציווה מהר סיני"?...

זו היתה הפעם הראשונה מאז שהם נכנסו שעלי אבן 
בשרשרת  משחק  הוא  כאשר  חיוך  כדי  ותוך  חייך 
בן  משעשעת...  בצורה  ניגון  לזמזם  החל  הקסמים 
בבת אחת  אלחנן  יצחק  אך  להקשיב,  ניסה  מלכיאל 
קפא על עמדו. בתוך כוך בחברון האכזרית יושב לו 
חיית  המונים  רוצח  של  נכד  מאה  לגיל  קרוב  ערבי 
חרבות ומזמזם את הניגון החב"די 'ידיד נפש'! - - -

את המנגינה יצחק אלחנן הכיר, אך את המילים הבין 



דווקא בן מלכיאל. עלי אבן אל חוסייני הלחין פיוט 
לשבע מצוות בני נח בערבית! - - -

כל בית התחיל במילה אחת ככותרת ואחר כך פירוט 
המצווה והוא חותם שוב במילה אחת היוצרת חרוז:

]אמונה[ אללה - هللا ְאלִאיַמאן ִּבַלה ַואִחיד - اإليمان 
بإله واحد

 - ַאַללה  ִאחִּתיַראם   - بركة   - ִּברֵּכה  הא-ל[  ]כבוד 
إحترام هللا

]לא לגזול[ ִסיְרַקה – سرقة - ִאחִּתיַראם ַאְמַלאּכ ַאלַרֵייר 
)לכבד רכוש של האחר( - احترام امالك الغير

]דינים[ ַּכאנּון - قانون - ִאיַקאַמה ִג'יַהאז ִקיַדה - إقامة 
جهاز قضاء 

]רציחה[ ַקַתל – قتل - ִאחִּתיַראם אלאינסאן - احترام 
اإلنسان

الحية  المخلوقات   - ְאלַחַיא  ַמחלּוַקאת  החי[  מן  ]אבר 
- ִאחִּתיַראם אלַמחלּוַקאת ְאלַחַיא - احترام المخلوقات 

الحية

]איסור ניאוף[ ַאְלַּבַרה - البغاء - ִאחִּתיַראם מואססה 
אלאוסרה - احترام مؤسسة األسرة

בן מלכיאל החל לחייך ולהזיל דמעה. הוא לא התאפק, 
התקרב ליצחק אלחנן כשהוא נוטש את חרם הגר"א 

על מרחק ארבע אמות ו... נישקו במצחו!

"אתה מבין מה עשית?... אתה מבין מה קרה כאן?... 
מיליטנטית  הכי  האנטישמיות  של  בנצר  מדובר 
את  תמחה  'מחה  שיעי.  ואיסלאם  נאציזם  המשלבת 
שבע  את  מדקלם  הוא  והנה  הוא!...  זה  עמלק'  זכר 
המצוות!... הוא ממש גר תושב! נכנע למלכות המלך 

המשיח!"

יצחק אלחנן החל לנגן את הניגון המקורי 'ידיד נפש'... 
ובן מלכיאל עמד בדביקות ותרגם לערבית כל מילה 

ומילה!

כשהם הגיעו לפזמון 'מהר אהוב כי בא מועד וחננו 
כל  על  אבן  עלי  בחרוזים  חזר  עולם'  כימי  וחננו 
ביד  תנועה  עשה  התרגשות  ומרוב  המצוות  כותרות 
שליט"א  המשיח  מלך  של  הקדושות  תנועותיו  כמו 
עם  יחד  רוקדים  אלחנן  ויצחק  מלכיאל  בן  כאשר 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  'יחי  של  הסיומת 

לעולם ועד'!

במבואת  ושוב  הלוך  להסתובב  החל  מלכיאל  בן 
התפוגגה  עשורים  כמה  של  עולם  תפיסת  החדר... 
בבת אחת! שנים על גבי שנים הוא מכיר את עלי אבן 
והיה מכנה אותו 'ראש הנחש העמלקי', והנה מכוחו 

של הרבי מלך המשיח שליט"א על ידי איזה 'תמים-
הכל   - ברין  אייזיק  לו  שקורא  כמו  מדקלם-שיחות' 

משתנה.

תוך כדי מחשבות בן מלכיאל לא שם לב כי עלי אבן 
רמז ליצחק אלחנן להגיש לו שוב את כד המפתחות. 
מתוכם הוא הוציא מפתח נחושת גדול, הצביע לעבר 

תמונת ענק שעמדה על הקיר ומאחוריה כספת! 

עלי אבן התקדם עם כסאו ופתח את הכספת והוציא 
בסקרנות  הביט  מלכיאל  בן  סגור...  קרטון  ממנה 
ועליה  בקרטון  שהיתה  הגדולה  החומה  במעטפה 

מילה אחת:

ַפְירּוס - فيروس –

הוירוס - - -

עשר דקות עלעל בן מלכיאל בקלסר המסמכים וכל 
כמה רגעים פלט ברעד 'נורא... נורא... נורא'....

הוא תפס את ידיו של יצחק אלחנן ושאג: "זה פיקוח 
הישראלי!...  למודיעין  זאת  להציג  מוכרח  אני  נפש! 
אתה מבין מה יש כאן? בשנת 91 עיראק תכננה להפיץ 
הם  העולם.  את  שישתק  מסתורי  נגיף  העולם  בכל 
עצרו זאת בפתאומיות בלי סיבה!... זה היה בהשפעת 
עולמית.  קטסטרופה  לעשות  השיעית  האידיאולוגיה 

זה אצלם נחשב גאולה! קטסטרופה...".

בכל אותו זמן עלי אבן רעד... היה ניכר שהוא חשף 
כאן סוד שמור!... הוא הצביע על תמונתו של הרבי 

מלך המשיח שליט"א ואמר שוב ושוב:

"הּוַא ַחַפז' ַאְלֻדְנַיא .. ַאְלַנִבא .. ַאְלַנִבא ַחַפז' ַאְלֻדְנַיא 
ַאְלַווְאַבא"  ַוַקף  ַאְלַנִבא, הּוַא  ַאְלַחִּכים  ִמְּת'ל מּוַסא   …
)هو حفظ الدنيا ... النبي .. النبي حفظ الدنيا .. مثل موسى 
الحكيم النبي ، هو وقّف الوباء( ]- הוא הציל את העולם. 
הנביא... הנביא הציל את העולם... כמו מושה רבינו 

הנביא עוצר המגיפה[ - - -

היוצרות התהפכו בן מלכיאל עמד נדהם, אך ליצחק 
אלחנן זה לא היה איזה חידוש. אולי המושגים ורמת 
שוב  ואולי  כנער  לו  מובנת  היתה  לא  הקטסטרופה 
זו העייפות ששיבשה, הוא הגיב לבן מלכיאל  היתה 
המשיח  מלך  הרבי  תנש"א  "בשנת  הפשטות:  בשיא 
ואז  לעולם...  הגאולה  בשורת  את  בישר  שליט"א 
נעצרה תוכנית ה'וירוס'! הרבי שליט"א במכתב כללי 
ובנס  לאיש  ידועים  שלא  סודות  הרבה  שהיו  כתב 
פסקו ]הערת מערכת החייל: ראה מכתב כללי מכ"ה 

אדר תנש"א[.

יצחק אלחנן הביט לעבר עלי אבן ואמר:

גם אתה מחויב להאמין ברבי מלך המשיח שליט"א. 
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חלק ד'

א( ישנם אנשים שמתרצים את התאוות שלהם באמרם 
הפתגם  ידוע  היה  חסידים  אצל  אך  מוכרח",  דבר  "זה 
ש"חוץ מלהתפנות, שום דבר אינו מוכרח"... )הרב זלמן 

לנדא(

ב( לכ"ק אדמו"ר המהר"ש היה חסיד שנקרא ר' חיים בער 
וילנסקי, תפילתו היתה באריכות ובמתיקות נפלאה. הוא 
המהר"ש  הרבי  שבועות.  בחג  שנה  כל  לרבי  מגיע  היה 
ולהטות  ענייניו  מכל  להתפנות  ימים  באותם  נוהג  היה 
אוזן לתפלתו של אותו חסיד. כשנשאל מדוע הוא נוהג 
מתפלל  יהודי  איך  לשמוע  רוצה  "אני  הרבי:  ענה  כך, 

להקב"ה". )הרב ויצהנדלר(

אדמו"ר  כ"ק  במנין  שחרית  תפילת  באמצע  פעם  ג( 
שליט"א מלך המשיח, ראו את הרש"ג מנסה להחזיק את 
הציציות ב"ברוך שאמר" כמו שהרבי מחזיק. אך הוא לא 
הצליח לראות טוב את ידיו הק' של הרבי.. לפתע הרבי 
הסתובב לכיוונו, עמד כך כמה שניות ואז חזר לתנוחה 

הרגילה.. )הרב ישראל קופצ'יק משפיע שיעור ג'(

הבעש"ט(  )נכד  ממז'יבוז'  ברוך  רבי  של  נכדו  פעם  ג( 
שיחק בתור ילד מחבואים עם חבריו, הוא התחבא וחבריו 
היו צריכים למצוא אותו. באחת הפעמים שהתחבא, הוא 
חיכה זמן רב וחבריו לא מצאו אותו, הוא הציץ לראות 
והשאירו  לביתם  הלכו  פשוט  שחבריו  וקלט  קורה,  מה 
אותו לבדו במחבוא.. הוא רץ לסבו וסיפר לו בדמעות 
את שקרה. כששמע זאת סבו הוא פרץ בבכי בעקבותיו.. 
הנכד שאל את סבא לפשר הבכי, ורבי ברוך ענה לו: "גם 
הקב"ה מחכה כבר זמן רב בגלות אך בנ"י אינם מחפשים 

אותו".. )הרב לב לייבמן משפיע שיעור ג'(

770, מעין ועל דרך  ד( עם כל הזעזוע הנורא על פינוי 

הזעקה שבי"ב תמוז תשד"מ זועק מלך המשיח על בית 
המקדש, הרי על דרך זה ודוגמת - 'יהודי עם לב האבן 
היום'!  העולם  את  יהפוך  הוא   770 את  שסוגרים  רואה 
יש  דבר  שבכל  מלמד  שליט"א  הרבי  הרי  מקום  מכל 
הוראה בעבודת השם ובפרט שנעשה על ידי פסק רבנים 
וכו' - הרי יש לומר שאחת הסיבות שפינו את 770, זה 
בשביל שיהיה מקום לבית המקדש שהולך לנחות שם כל 
העתיד  המקדש  בית  ירד  ונחת  ובאופן שבשובה  רגע… 
ב770 ומשם יעוף לירושלים מיד ממש! )הרב ויצהנדלר(

ה( ידוע שהיה מצבים אצל חסידים ברוסיה, כמו בכלא 
לאכול  מוכרחים  היו  הם  נפש  פיקוח  שמצד  וכדומה, 
מאכלים שאינם כשרים ולעיתים אפילו טרפים )רח"ל(. 
אך הם העידו על עצמם שאמנם הם אכלו את האוכל, אך 

לא ליקקו לאחר מכן את הצלחת..

גם עכשיו אנו נמצאים במצב שקשה לנו לעשות את כל 
מוכרחים  אנחנו  אם  שגם  לזכור  צריך  אך  שצריך,  מה 
לא לעשות ענינים מסוימים המקובלים אצל חסידים, לא 
צריך לקחת את זה כתירוץ לרדת מהעץ לגמרי. להתעקש 
מנין, להתעקש על מקווה, ללמוד כמה שיותר, לא  על 

ללקק את הצלחת.. )הרב רוך(

בחור  מטרה,  לו  שאין  בחור  זה   - ש'מתעורר'  בחור  ו( 
ש'קם' - הרי הוא בחור שחדור מטרה! )הרב ויצהנדלר(

בית שמאי  בין  בכל מקום שמוזכר במשנה מחלוקת  ז( 
לבית הלל, דעת בית שמאי כתובה לפני דעת בית הלל, 
על אף שלכאורה מתאים יותר שבית הלל יכתבו ראשונים 
שהרי ההלכה כמעט בכל מחלוקת נפסקה כמותם. אך 
ההסבר הוא - שבית הלל היו בביטול ולמרות שההלכה 
נפסקה כמותם, הם ויתרו לבית שמאי שיופיעו לפניהם! 

)הרב לייבמן(

את  נאמר  ביחד  בוא  נח,  בני  מצוות  בשבע  רק  ולא 
מייצג של כל ערביי חברון  ההכרזה שבה אתה בתור 
מקבל את המלכות של המלך ושומע בקול הנביא: יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בן מלכיאל שתק לרגע, אך אז מיד הכריז ביחד עם עלי 
אבן: יחי אדוננו בערבית.

ַאְלַמִשׁיח  ַאְלַמִליּכ  ַחִּכימּוַנא  ַוא  ַמעְלֵמַנא  ַסיַיְדַנא  ַיִעיש 
لألبد(.  المشيح  الملك  )يعيش سيدنا معلمنا وحكيمنا  ִלַלאַבּד 
אך מלבד מלך המשיח הוסיף עלי אבן: ַנִּבא ַאַללה )نبي 

هللا( – ]נביא הא-ל[!

בבן  הביט  אבן  ועלי  בבוקר.   11 כבר  היתה  השעה 
במלכיאל וביקש ממנו לבוא איתו לראות את היהודים 
במערת  הנביאים  יעקב  יצחק  לאברהם  שהגיעו 

המכפלה!...

עלי אבן ביקש שיעזרו לו ללבוש את הגלאביה והכפיה 
נערי  את  "לראות   – ַאַללה"  ַנִּבא  ׁשַּבאּב  "ִליַנַּרא  בכדי 

נביא הא-ל" - - -

המשך יבוא בעז"ה...



בקידושין סט, ב דנה הגמרא בדברי הנביא בעזרא )ב, 
כהן  עמוד  עד  הקדשים  מקדש  יאכלו  לא  "אשר  סג( 
לאורים ותומים" ומדייקת כי זמן יחוס הכהנים בצורה 
אורים  עם  גדול  כהן  יעמוד  כאשר  רק  יהי'  מוחלטת 

ותומים. יעויין שם.

וכן מצינו ברמב"ם הלכות מלכים ומלך המשיח )פרק 
פיו  על  כלם  יתייחסו  המשיח...  המלך  "בימי  ה"ג(  יב 
ברוח הקדש... ואומר 'זה מיוחס כהן וזה מיוחס לוי'... 
אבל אינו אומר על שהם בחזקת כשרות זה ממזר וזה 

עבד...".

והנה הקשו האחרונים היאך כתב כן הרמב"ם ולהלכה 
ואיך  היא'?  בשמים  לא  'תורה  כי  הוא  ברור  כלל  הרי 
יפסוק מלך המשיח על פי רוח הקודש? זאת ועוד: הרי 
'ממזר'  לבין  כהנים  ייחוסי  בין  מחלק  עצמו  הרמב"ם 
ו'ממזר' לא  ב'עבד  כן  ושורש ההבדל הוא אכן  ו'עבד' 
פוסקים על פי רוח הקודש שהרי 'לא בשמים היא' וא"כ 

מדוע לגבי ייחוס כהונה כלל יסודי זה לא חל?

משיח  של  בתורתו  היטב  באר  מבואר  זה  יסודי  וכלל 
ובה  י"ט שיחה לפרשת שופטים(  )לקוטי שיחות חלק 
מסביר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כי יש חילוק 
הם  תורה  דברי  נביאים.  לדברי  תורה  דברי  בין  עצום 
הכנסתי  עצמי  את  )אני  יהבית"  כתבית  נפשי  "אנא 
וכיו"ב  שכר  לקבלת  אמצעי  רק  אינם  ממילא  בתורה( 
אלא הם עצמם נצחיים ולכן אין בהם שום שינוי לעולמי 
משא"כ  הקב"ה.  של  עצמי  רצון  שזהו  מכיון  עולמים 
דברי נביאים נאמרו כדי להשיג מטרה מסוימת )וזאת 
גם הציווים שהם בכדי לחזק את דברי תורה, הרי אין 
בדברי הנביא מטרה אלא אמצעי אלא לקיים את ציווי 
התורה( ולכן הם ציווים זמניים ואינם יכולים הנביאים 

לשנות דבר בתורה ואפילו לא להורות על התורה

ומצינו במפרשים כמה שיטות בכדי להסביר את ההבדל 
בין 'עבד' ו'ממזר' לייחוסי כהונה:

'עבד' ו'ממזר' יש בהם גם צד 'מציאותי' וגם צד 'תורני' 
)הערת מערכת החייל: אולי יש להעיר ולהאיר מדברי 
קנין  דין  יש  כי בעבד  האבני מילואים בשו"ת המבאר 
מציאותי וקנין המכיל חיובי תורה. כלומר יש בעבד גם 
ולכן  כנ"ל(,  עובדתית,  מציאות  וגם  הלכתית  מציאות 
בצד ה'מציאותי' יתכן ובהחלט שאת הצד ה'מציאותי' 
של ה'עבד' או את שחרורו היינו כן יכולים לברר על 
זה  שעל  הדיני  הצד  את  לא  אך  ו'נבואה',  'שמים'  ידי 
הרי  כהונה,  בבירור  משא"כ  היא'.  בשמים  'לא  נאמר 

הוא  זה  אדם  האם  המציאות  בבירור  רק  מדובר  כאן 
כהן או לאו ועל זה אכן מועיל רוח הקודש. וכן בשיחת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עם הרבנים הראשים 
שליט"א  הרבי  אומר  ה'תשמ"ט  אייר  י"א  בארה"ק 
וזלה"ק:  נביא  שבבירור המציאות אפשר לפסוק עפ"י 
בכל  תמידין  מקריב  הנביא  שאליהו  במדרש  'איתא 
יום. וכיון שכן, בודאי ישנם גם כבשים הראויים לעוד 
על  גם  לסמוך  יכולים  זה  ובענין  המוכן.  מן  קורבנות 
דין הלכתי  כאן פסק  הנביא, שהרי, לא מדובר  אליהו 
)שאי אפשר לפסוק ע"פ נביא כנ"ל( כי אם על בירור 
המציאות )שאין בו מום( וכשנביא אומר בנבואה שאין 

בו מום חשיב בדוק ממום. ועצ"ע'.

בעומק יותר:

כל מה שהובא  )ראה  ובפוסקים  בספרי  ידוע המבואר 
כיום  כי  תלמודית(  באנציקלופדיה  כהנים  בערך 
ולא כהנים מיוחסים  'חזקת כהנים'  הכהנים שלנו הם 
ומשיח יבוא ויביא את ה'חזקת כהנים' למעלת 'כהנים 
שמשיח  ומה  כיום  הכהנים  מצב  ובהבנת  מיוחסים'. 

יעשה בהם עילוי אנו מוצאים כמה סוגי הסברים.

ביאור אחד: הכהנים כיום יש להם סוג של 'חזקה' מכח 
טענה שהם יכולים לטעון שהם כהנים וממילא כאשר 
ממצב  אותם  להביא  יצטרך  הוא  וייחסם  יבוא  משיח 
של 'טענת כהנים' שזה חזקה חלשה, למצב של 'בירור 
המציאות'. לצורך זה נבואה לבד אינה מספיקה שהרי 
'לא בשמים היא' ולכן משיח יתחיל את ה'גילוי מילתא' 
המבואר  )ע"פ  זאת  שישלימו  הם  והסנהדרין  שלו 

בקונטרס 'תורה חדשה מאתי תצא'(.

ביאור שני: כיום הכהנים המוחזקים הם אכן עם דיני 
חזקה ממש, ומשיח רק יאשר שה'חזקה' הזו היא אכן 
יכולים לעשות  כן  מתאימה למציאות. בירור כזה הרי 

בנבואה, כנ"ל.

כי דבר  לומר  ניתן  כי  חיים טל הוסיף  )בשיעורי הרב 
זה מתחבר למחלוקת הרמב"ם והראב"ד בפרק יא לגבי 
'מורח ודאין' של משיח. הרמב"ם כותב ש'אל יעלה על 
ומופתים'  אותות  לעשות  צריך  דעתך שהמלך המשיח 
בר  את  בדקו  שחכמים  מצינו  כי  מעיר  הרי  והראב"ד 
הראב"ד  כי  לומר  ויש  ודאין'.  'מורח  הוא  אם  כוזיבא 
סבור כי משיח רק יביא ל'גילוי מילתא' בייחוס הכהנים 
שגם  סובר  הראב"ד  אבל  המציאות',  ב'בירור  ולא 
מכח  המציאות'  ל'בירור  יביא  משיח  הכהנים  בייחוס 

היותו 'מורח ודאין'(.

הת' שלום דובער שי' יומטוביאן - ש"א/  ייחוס הכהנים לעתיד לבוא



גליון זה נדפס לזכות
המשפיע האהוב

הרב זלמן ניסן פנחס בן חנה ביילא 
רייזא שי’ נוטיק

המעלה שבבדידות

זכיתי  ולא  שנה,  שבעים  כבן  אני  הרי  עזריה:  בן  אלעזר  רבי  אמר 
שתאמר יציאת מצרים בלילות - ראב"ע היה למדן גדול, ואעפ"כ 
ראב"ע  בירור.  היינו  זכיתי  זכיתי".  "ולא  לומר  התבייש  לא 
"זכיתי"  במה  ידע  הוא  בעבודה,  נמצא  הוא  דרגא  באיזו  ידע 
ובמה "לא זכיתי". כך צריך להיות אצל עובד הוי'. עובד הוי' 
צריך לדעת תמיד היכן הוא נמצא בעבודה. אסור לו להטעות 
את עצמו, לא ב"זכיתי" ולא ב"לא זכיתי". בעובד הוי' באמת 
"זכיתי"  יסודי שני הקווים של  ידועים ובאופן  צריכים להיות 

ושל "לא זכיתי".

לראב"ע כאב מאד ה"לא זכיתי, מדוע יהיה ביהודי של תורה 
"ולא זכיתי" במימד גדול כזה, והבהיר לעצמו את הענין מדוע 
יציאת מצרים בלילות". מצרים - מדות,  זכיתי שתאמר  "ולא 
יציאת מצרים - בירור המדות. בירור המדות הוא ע"י המוחין 
דוקא. השלימות של בירור המדות היא שכל מדה ומדה כלולה 
במספר  הן  השלימות  בתכלית  שהן  כפי  המדות  שבע  מעשר. 
שבעים, שאז הן נקראות "יין" מצד הבינה. יין בגימטריא שבעים. 
זה מה שראב"ע אומר הרי אני כבן שבעים שנה. לכאורה איזו 
בלילות".  מצרים  יציאת  ש"תאמר  לענין  לשנים  יש  שייכות 
אלא הענין הוא: ראב"ע אומר על עצמו "הרי אני כבן שבעים 
שנה", לא שבעים ממש - שלמות במדות, דלהיות שאני רק כבן 

שבעים - לכן "ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות".

עד שדרשה בן זומא - טעמו של דבר מדוע בן זומא ידע - הרי זה 
מפני המעלה שבבדידות. כידוע שבן זומא היה נוהג בבדידות.

/ לקוטי דיבורים ח"ג ליקוט כג סעיף לח

לסייע  זכיתי  בילדותי,  ע"ה:  טעוול  יוסל  ר'  סיפר  א. 
הבית.  מעבודות  עניין  באיזה  נ"ע  לרבנית-הצדקנית 
כשסיימתי, היא הביאה לי שוקולד כ'שכר טרחה'. עניתי 
בבית  אותי  ולימדו  חסידי,  מבית  בא  שאני  לרבנית, 
שעושים מצווה לא ע"מ לקבל פרס. ענתה לי הרבנית: 
"גם אני גדלתי בבית חסידי, ולימדו אותי שכשנותנים 

צריך לקחת!"

ב. בתקופת משפט הספרים, הפטיר המשמש ר' בערל 
מכל  אותנו  ויוציא  יגיע  כבר  שמשיח  "הלוואי  יוניק 
הצרות".. כששמעה זאת הרבנית, אמרה: משיח כבר כאן, 
והוא רק צריך להתגלות! כששמע זאת הנ"ל ענה לה: 
והרי משיח נמצא אצלכם בבית! תבקשי ממנו שיתגלה.. 
ענתה לו הרבנית מיני' וביני': עדיף שאתה תבקש, אולי 

לך הוא ייענה…

חבל על כל מילה
לכל נשמה היורדת לעולם ניתנים אותיות הדיבור במספר 
הזה.  בעולם  חייה  ימי  במשך  הנפש  תדבר  כמה  הקובע 
אלה הן אותיות בלי צירופים. ואילו צירופי האותיות, אילו 
האדם  בבחירתו.  לאדם  ניתנים  מהאותיות,  יצטרפו  מילים 
יכול לבחור מה לדבר, כלומר אלו צירופים לצרף ממספר 

האותיות שניתנו לנשמתו.

הדיבור הוא מעלת האדם, עד שכל המין האנושי נקרא בשם 
"מדבר", דבר המראה על הדרגא הגבוהה ביותר של המין 
האנושי. לכאורה הרי מעלת האדם היא שכל וחכמה? אלא 

מעלת השכל היא שהוא בא בדיבור.

פי  ועל  חלקים,  לארבעה  מתחלק  החכמה  פי  על  דיבור 
התורה כדעת הרמב"ם – לחמשה חלקים:

א( דיבורי מצוה בקריאת דברי תורה ודברי תפלה.

ב( דיבור הנאהב, בשבח מעלת השכליות ומדות טובות.

במאכלו  במסחרו  האדם  מצרכי  והוא  המותר,  דיבור  ג( 
ובמשקהו וכדומה.

ד( דיבור האסור, כמו שקר לשון הרע ורכילות.

ה( דיבור הנמאס, והוא שיחה בטלה בסיפורי מעשיות שאין 
בהם תועלת.

הדיבור  חלקי  חמשת  את  ומסבירה  דנה  החסידות  תורת 
ומגלה  היסודות  את  מחיה  היא  שונות.  בדרגות  האמורים 
את הסוד הפנימי שבדיבור. היא מסבירה איך ה"לשון היא 

קולמוס הלב". דיבור הוא המשרת של שכל ומדות.

על ידי האלקות שבתורת החסידות רואים את הבהירות של 
כל חלק מחמשת חלקי הדיבור, את המעלות והעדינות של 
דיבורי מצוה ודיבור הנאהב, את גסות הדיבור האסור ואת 

שפלות הדיבור הנמאס.

מסבירה  היא  המותר,  דיבור  נקרא  מה  מבהירה  החסידות 
הינו מוגבל מאד.  פי חסידות  נקרא מותר. המותר על  מה 
כלומר, החסידות אומרת שמה שמותר יש לדעת תחלה אם 
הוא נחוץ, ואם הוא איננו נחוץ אלא שהדבר מתחשק לו – 
אומרת החסידות שאף הדבר שרוצים הוא דבר המותר מצד 
עצמו, הרי הרצון שהוא רוצה בו הוא רע גמור, שיש לעשות 

תשובה על כך.

כל אחד צריך להיות נזהר בדיבור, כלומר, בחלק השלישי 
של הדיבור שהוא דיבור המותר, שכן על פי רוב מביא החלק 
השלישי לחלק החמישי הנקרא דיבור הנמאס, דברים בטלים, 

והחלק החמישי מביא לחלק הרביעי שהוא דיבור האסור.

/ לקו"ד ח"א ליקוט ג' אות י"ז

על בטאון החייל העשרים, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח:

עתה הגיע לידי הדו"ח של האסיפה השנתית תשי"ב של 
מועצת הרבנים במרוק, וראיתי שם ג"כ סקירה קצרה 
אדות מצב החינוך בעיירות הגדולות, ונבהלתי ממיעוט 
מחסרון  רק  הוא  וכנראה  אהלי"י,  עבודת  של  הדמות 
השתדלות בפירסומה, כי בכמה מקומות בהדו"ח ניכר 
שיחס טוב להם לליובאוויטש. ואף שמאידך גיסא אפשר 
ביותר,  ליובאוויטש  עבודת  פירסום  להגדיל  כדאי  אין 
שלא תשלוט עינא בישא וקינאה, אבל לעבור בשתיקה 
גדולה כ"כ הרי זה קצה השני שג"כ אינו רצוי כמובן. 
משנת  דו"ח  גם  ידפיסו  שלהם  הנהגה  פי  על  כנראה 
תשי"ג ובטח עדיין יש זמן לתקן שם, על כל פנים בחלק, 

את הנ"ל.

/אגרות קודש כרך ח' עמוד קפה

הידעת?

במענה למכתבו לקוטי בתר לקוטי

לסייע  זכיתי  בילדותי,  ע"ה:  טעוול  יוסל  ר'  סיפר  א. 
הבית.  מעבודות  עניין  באיזה  נ"ע  לרבנית-הצדקנית 
כשסיימתי, היא הביאה לי שוקולד כ'שכר טרחה'. עניתי 
בבית  אותי  ולימדו  חסידי,  מבית  בא  שאני  לרבנית, 
שעושים מצווה לא ע"מ לקבל פרס. ענתה לי הרבנית: 
"גם אני גדלתי בבית חסידי, ולימדו אותי שכשנותנים 

צריך לקחת!"

ב. בתקופת משפט הספרים, הפטיר המשמש ר' בערל 
מכל  אותנו  ויוציא  יגיע  כבר  שמשיח  "הלוואי  יוניק 
הצרות".. כששמעה זאת הרבנית, אמרה: משיח כבר כאן, 
והוא רק צריך להתגלות! כששמע זאת הנ"ל ענה לה: 
והרי משיח נמצא אצלכם בבית! תבקשי ממנו שיתגלה.. 
ענתה לו הרבנית מיני' וביני': עדיף שאתה תבקש, אולי 

לך הוא ייענה…

חבל על כל מילה

לכל נשמה היורדת לעולם ניתנים אותיות הדיבור במספר 
הזה.  בעולם  חייה  ימי  במשך  הנפש  תדבר  כמה  הקובע 
אלה הן אותיות בלי צירופים. ואילו צירופי האותיות, אילו 
האדם  בבחירתו.  לאדם  ניתנים  מהאותיות,  יצטרפו  מילים 
יכול לבחור מה לדבר, כלומר אלו צירופים לצרף ממספר 

האותיות שניתנו לנשמתו.

הדיבור הוא מעלת האדם, עד שכל המין האנושי נקרא בשם 
"מדבר", דבר המראה על הדרגא הגבוהה ביותר של המין 
האנושי. לכאורה הרי מעלת האדם היא שכל וחכמה? אלא 

מעלת השכל היא שהוא בא בדיבור.

פי  ועל  חלקים,  לארבעה  מתחלק  החכמה  פי  על  דיבור 
התורה כדעת הרמב"ם – לחמשה חלקים:

א( דיבורי מצוה בקריאת דברי תורה ודברי תפלה.

ב( דיבור הנאהב, בשבח מעלת השכליות ומדות טובות. ערר

במאכלו  במסחרו  האדם  מצרכי  והוא  המותר,  דיבור  ג( 
ובמשקהו וכדומה.

ד( דיבור האסור, כמו שקר לשון הרע ורכילות.

ה( דיבור הנמאס, והוא שיחה בטלה בסיפורי מעשיות שאין 
בהם תועלת.

הדיבור  חלקי  חמשת  את  ומסבירה  דנה  החסידות  תורת 
ומגלה  היסודות  את  מחיה  היא  שונות.  בדרגות  האמורים 
את הסוד הפנימי שבדיבור. היא מסבירה איך ה"לשון היא 

קולמוס הלב". דיבור הוא המשרת של שכל ומדות.

על ידי האלקות שבתורת החסידות רואים את הבהירות של 
כל חלק מחמשת חלקי הדיבור, את המעלות והעדינות של 
דיבורי מצוה ודיבור הנאהב, את גסות הדיבור האסור ואת 

שפלות הדיבור הנמאס.

מסבירה  היא  המותר,  דיבור  נקרא  מה  מבהירה  החסידות 
הינו מוגבל מאד.  פי חסידות  נקרא מותר. המותר על  מה 
כלומר, החסידות אומרת שמה שמותר יש לדעת תחלה אם 
הוא נחוץ, ואם הוא איננו נחוץ אלא שהדבר מתחשק לו – 
אומרת החסידות שאף הדבר שרוצים הוא דבר המותר מצד 
עצמו, הרי הרצון שהוא רוצה בו הוא רע גמור, שיש לעשות 

תשובה על כך.

כל אחד צריך להיות נזהר בדיבור, כלומר, בחלק השלישי 
של הדיבור שהוא דיבור המותר, שכן על פי רוב מביא החלק 
השלישי לחלק החמישי הנקרא דיבור הנמאס, דברים בטלים, 

והחלק החמישי מביא לחלק הרביעי שהוא דיבור האסור.

אדמו"ר  כ"ק  כתב  התשעה-עשר,  החייל  בטאון  על 
שליט"א מלך המשיח )חי"א, עמ' רה(:

ומ"ש שמרגיש נמיכת רוח מזה ששומעי השיעור בבית 
הנה  ושינוי,  פעולה  בהם  ניכרת  אין  פלוני  הכנסת 
בודאי רק נדמה לו כן, כי אי אפשר שדברי תורה בכלל 
ודברי חסידות בפרט לא יפעלו, הן בסו"מ והן בוע"ט, 
עד שסו"ס אפילו האדם שהוא רק רואה לעינים מכיר 
כל  ואין  קצר,  בזמן  זה  בא  תמיד  שלא  אלא  בהשינוי, 

המשפיעים והמקבלים שוים בזה.

איש  כל  על  כי  נפרדים,  ענינים  שני  זהו  באמת  והנה 
הישראלי לעשות המוטל עליו - והפעולה בהמקבל זהו 
עוד ענין, ויש בזה שביעת רצון שהוא גם מעין קבלת 
שכר - אלא שמובטחים אנו, שחזקה לתעמולה שאינה 
חוזרת ריקם ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, 
ובמילא - ימשיך בפעולותיו הטובות בהפצת המעינות 
בכל מקום עד שיבואו גם חוצה, ויראה פרי טוב בעמלו 

בשומעי השיעורים, ונחת חסידותי מב"ב שיחיו.

הידעת?

במענה למכתבו לקוטי בתר לקוטי

לזכות ולרפואת  אורה אסתר בת מרים
 

בדד למעליותא!
בשנת תשמ"ט אחרי תפילת ערבית של ליל פסח עבר הנער 
ארי' שיחי' ]הי"ד[ הלברשטאם )בנו של ר' חס"ד שיחי'( 
ואמר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שאמו מזמינה 
שאשתקד  )אחרי  בביתם  הסדר  לליל  שליט"א  הרבי  את 
השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א שאינו יכול לבוא מכיון שזה 
שאלה על הברכה של הנרות, הנה בשנה זו הקדימה אמו 
של הנ"ל ושלחה מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א בו כתבה 
שהפעם היא מבקשת מלכתחילה בכדי שלא יהיו שאלות, 
ובכלל למה "לשבת לבד" בסדר...( כ"ק אדמו"ר שליט"א 
חייך חיוך רחב, ואמר לו )באנגלית בהצביעו על דלת חדרו 
הק'(: "תמסור לאמך שאני לא לבד, אלא באותו חדר עם 

חותני!

כ"ק אדמו"ר שליט"א ערך את הסדר בחדרו הק'. כמובן 
שבחוץ נשארו כמה תמימים )מנאמני 770...( וחיכו, והיו 
שטענו שראו דרך החלון )בצל המנורה( את כ"ק אדמו"ר 

שליט"א מיסב וכו'.

)יומן ליל חג הפסח תשמ"ט דברי משיח ח"ג ע' 508(

הידעת?

 כתובת המייל של מערכת החייל:

 hachayal@rashlatz.com

 ניתן להוריד את כל הגליונות שי”ל עד עתה, בכתובת הדרייב:

https://did.li/chayal
לקבלת קישור ופרטים בוואצאפ: 051-2770660
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