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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו
שלום וברכה!

ברגשי גיל והודיה הננו להגיש לקהל תלמידי התמימים ואנ"ש, ובפרט לאורחי 
המלך "אשר הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי" וזכו לבוא ולהסתופף 
בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בבית חיינו - 770 - בית 
משיח, במשך חודש השביעי, את הקובץ החמישי בסדרת הקבצים של תשרי 

בליובאוויטש תשפ"א.

קובץ זה יוצא לאור לקראת שבת בראשית, סיומו של חודש תשרי ותחילתם 
של ימי החול, ובקשר עם צאתם של אורחי המלך אל מקום שליחותם.

פותחים בדבר מלכות - ליקוט מתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ על דבר העילוי 
שמתווסף בענין בחלוף ממנו מספר שנים עגול.

בקשר עם ארבעים שנה לייסוד ארגון צבאות השם, מובאים בזה מספר 
מסמכים ודוחות שנשלחו לכ"ק אד"ש מה"מ ע"י יו"ר הארגון בארץ הקודש - 

הרב ישראל דוד נחשון.

בעמדנו בשנת השלושים לתנש"א, נדפסים כאן לראשונה מספר מענות 
בכתב יד קודשו של כ"ק אד"ש מה"מ מאותה השנה. לצד כתבי היד מובאים 

קטעי יומנים ומכתבי בחורים משנת "אראנו נפלאות".

חותם את הקובץ שיעורו הנפלא של ר' אסף חנוך שי' פרומר בשיחת "כל 
היוצא למלחמת בית דוד" שנאמרה לפני כ-120 שנה, בשמחת תורה תרס"א.

⋅

בטוחים אנו שקובץ זה יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים ואנ"ש 
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת בתוספת חיות בשליחות היחידה 
"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שעל ידי מילוי שליחותו 
העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא", 

שתתקיים בוודאות גמורה.
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ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו 
במסילות שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", ומתוך 
רגש הזעקה הנשמעת "כלתה לתשועתך נפשי . . כלו עיני לאמרתך", נזכה כבר 
להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פנים אל פנים בהתגלותו לעין 
כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד לבירה זו, וכל דבריו 
נצחיים המה, ואף אחד מדבריו הק' לא חזר ריקם ח"ו - "תשועתך כאמרתך", 
ואזי במהרה תישמע ההכרזה מכל קצווי תבל באופן של "ימלא פי תהילתך":

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'

770 בית משיח 

ימות המשיח, ערב שבת בראשית תשפ"א
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ
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תקופה שלימה

העילוי  דבר  על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  מתורתו  ליקוט 
שמתווסף בענין לאחר מספר עגול של שנים

חידוש הישנות

בכל שנה מתחדש הענין עוד הפעם. וכמ"ש בכתבי האריז"ל על הפסוק 
"והימים האלה נזכרים ונעשים": כאשר ישנו ה"נזכרים", שזוכרים את הימים 
כדבעי – אזי "ונעשים", שנפעלים עוד הפעם ההמשכות וההשפעות של ימים 

אלו.

ואעפ"כ, הרי זה "חידוש הישנות" בלבד, ואין זה מגיע להפעם הראשונה, 
שאז היה דבר חדש ממש.

ואף שמבואר באגרת הקודש שבכל שנה ושנה נמשך אור חדש ממש שלא 
היה מעולם, ונמצא שבכל שנה מיתוספים ענינים חדשים, אבל כל זה הוא 
בנוגע ל"הישנות", שבענין "הישנות" אכן נמשך בכל פעם אור חדש, אבל מ"מ 

אין זה אלא "חידוש הישנות".

גם ב"חידוש הישנות" גופא ישנם חילוקי מדריגות. כאשר עובר מספר מסויים 
של שנים – עשר, עשרים שנה וכדומה – מהמאורע, אזי ישנם המשכה ושינוי 

גדולים יותר, שלא בדומה לההמשכה והתחדשות שבכל שנה.

וע"ד דאיתא במשנה: בן עשרים שנה, בן שלושים שנה, בן ארבעים וכו', 
שבכל עשר שנים מתחדש דבר חדש. ואפשר לומר הטעם ע"פ המבואר בפרדס, 

שהכל נקבע בסדר של עשרה, כנגד עשר הספירות, וכן הוא גם בענין זה.

לקו"ש ח"ב עמ' 592 - תרגום חפשי

לנצל את הענין

בנוגע למספר שנים שמציינים תקופה שלימה, מצינו בתורה מספר של עשר 
שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, ועאכו"כ תקופה של חמישים שנה שנקראת 
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"יובל"; אבל בנוגע לכ"ה שנה, הנה לעת-עתה לא מצאתי שמציינים זאת בתור 
תקופה. – מצינו בתנ"ך נבואה שנאמרה "בעשרים וחמש שנה לגלותנו", אבל, 

לא מדובר שם אודות סיום תקופה של שנים.

אבל אעפ"כ, כבר נתקבל אצל כו"כ מישראל שומרי תומ"צ להחשיב מספר 
כ"ה שנה כסיום של תקופה, שאז עורכים חשבון וסך-הכל מכל מה שנעשה 
בתקופה זו, ומחליטים מה צריך לעשות מכאן ולהבא, כך, שיש לנצל זאת 
עבור ענין של התעוררות בעניני תומ"צ בכלל ובפרט בעבודת התפלה וביראת 

שמים כו'.

ש"פ ויקרא תשכ"ה

מספר השלם

מספר עשר הוא מספר השלם, והיינו, שבמספר עשר מסתיים ענין המספר, 
ומתחילים לספור עשר בפעם הב' ואח"כ בפעם הג' וכו'. וכמבואר בארוכה באבן 

עזרא הענין דמספר עשר בנוגע לשם הוי', 
ובכללות ה"ז מתאים למ"ש בפרדס בתחלתו 
שכל עניני העולם מתחלקים במספר עשר; 
ועד"ז למעלה – עשר ספירות, עשר ולא תשע, 

עשר ולא אחד עשר.

ולכן, גם באדם – שהוא המחבר ב' ענינים 
אלו – יש עשר כחות, וכן בעבודת האדם ישנה 
השלימות דמספר עשר – "עשרה הילולים", 
כדברי הגמרא בביאור הטעם ש"אין פוחתין 

מעשרה מלכויות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות", "כנגד עשרה הילולים . 
. עשרת הדברות . . עשרה מאמרות".

וזהו גם מה שמספר עשר הו"ע של פרהסיא, כידוע שה"פרהסיא" הכי גדולה 
היא במעמד עשרה, וכאשר ישנם יותר מעשרה, אזי ניתוסף רק בענין "ברוב 
עם הדרת מלך" )אא"כ ישנם ששים ריבוא, שאז מברכים "חכם הרזים", כמדובר 

פעם(, אבל השלימות ד"פרהסיא" היא גם בעשרה.

ומזה מובן, שלאחרי עשר שנים צריכה להתחיל עבודה חדשה.

ש"פ יתרו תש"ל

נתבאר במק"א ששלושים שנות נשיאותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בחיים חיותו 

ומזה מובן, 
שלאחרי עשר 

שנים צריכה 
להתחיל עבודה 

חדשה
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בעלמא דין )פר"ת – תש"י( נחלקות )בכללות( לג' תקופות של עשר שנים*.

*להעיר, שבחיי האדם נחשבות כל עשר שנים לתקופה בפ"ע.

משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח

חביבות יתירה

בנוגע לדרושי רבותינו נשיאינו בענין פרשת פרה אדומה – הן בדרושי פ' 
חוקת, והן בדרושים פ' פרה – ישנם ריבוי דרושים, וחלקם נתפרסם כבר בדפוס, 
אשר, כל ענינים אלו הם חלק מתורה-הוראה נצחית, שהרי "דברי צדיקים 
קיימים לעד", ובמיוחד הענינים שנתפרסמו כבר בדפוס, כידוע הפתגם שדבר 

הבא בדפוס הוא הוראה לדורות.

אמנם, בין ריבוי הדרושים יש למצוא דרוש שיש בו חידוש מיוחד, ובמילא 
גם חביבות יתירה, מצד השלימות דמספר השנים מאז אמירת דרוש זה בפעם 
הראשונה, מספר שלם, כמו: עשר שנים, ארבעים או חמישים שנה וכיו"ב, עד 

לשלימות דמאה שנה.

ובהתאם לכך, נתעכב על הדרוש שנאמר לפני מאה שנה.

ש"פ תשא ה'תשמ"ז

ענין חדש ומיוחד

כרגיל מחפשים בכל מאורע החוזר ונשנה מידי שנה, ענין חדש ומיוחד 
שניתוסף בקביעות דשנה זו, ולא היה בשנים קודמות . . וכמו שמצינו במשנה 
הידועה במס' אבות, שבה מדובר אודות חלוקת חיי האדם לתקופות – בכל 
עשר שנים מתחילה תקופה חדשה, עבודה חדשה לגבי השנים הקודמות ]חוץ 
מהשנים הראשונות שבהם כל כמה שנים )אפי' פחות מעשר( מתחילה תקופה 
חדשה, "בן חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנה בן שלוש עשרה למצות 
וכו'", והטעם לכך הוא מפני שהקב"ה חפץ שהיהודי יתחיל את עניניו ככל 

המוקדם[.

י"ט כסלו תשמ"ט

תכלית השלימות

מצינו במנהגי העולם, שהגיעו גם בתוככי בנ"י, שישנם ימי הולדת מיוחדים 
שהם שונים מיום הולדת סתם.
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ובכללות הרי זה מעשר שנים לעשר שנים, כפי שמצינו במשנה שלאחרי 
בר-מצוה, ולאחרי "בן עשרים" – שאז היא שלימות האדם, שלכן הדין הוא 
ש"למכור בנכסי אביו )שזהו תכלית השלימות( עד שיהא בן עשרים שנה" – אזי 
חילוקי התקופות הם מידי עשר שנים: "בן עשרים", "בן שלושים", וכן הלאה.

י"א ניסן תשכ"ב

רואים את הפירות

באותה התוועדות - שבועות תש"ד - בחר כ"ק מו"ח אדמו"ר ג' אנשים, 
ואמר שממנה אותם לשלוחים, כדי לקרב בחורים מ"עולם'שע ישיבות" לתורת 
החסידות . . מאותה התוועדות עברו כבר עשר שנים – שנחשבות לספירה 
אחת, שהרי "ימי שנותינו בהם שבעים שנה", כנגד ז' המדות, דהיינו שבכל 
עשר שנים צריך לברר מדה אחת, ונמצא שכל עשר שנים הן כנגד ספירה 
אחת. ולאחרי שעברו עשר שנים )ספירה שלימה( מהתוועדות הנ"ל – רואים 

כבר עתה את הפירות שפעל אותו יהודי.

יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ד
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40
שנה

בקשר עם ארבעים שנה לייסוד ארגון צבאות השם, 
מובאים בזה מספר מסמכים ודוחות שנשלחו לכ"ק 
אד"ש מה"מ ע"י יו"ר הארגון בארץ הקודש - הרב 

ישראל דוד נחשון.

צבאות השם
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מכתב חיילי צבאות השם לקראת י"א ניסן תשמ"א

מפקדת צבאות השם

ר"ח ניסן, חודש הגאולה, ה'תשמ"א

חיילי "צבאות השם" הרשומים מטה, פונים בזה לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א בבקשתם הלבבית לקבל לי"א ניסן - יום הולדת וכו' את 
מתנתם והיא החלטתם הטובה - ללכת בדרכי התורה והמצוות, 
ולעשות כל-מה שכ"ק אדמו"ר שליט"א - רמטכ"ל "צבאות-ה'" 

יורה לנו.
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ויחד עם זה מביעים הם את תפילתם כי יחזק ה' את בריאותו 
ויאריך ימיו ושנותיו בטובה ומתיקות וינהיג את כל ישראל בכלל 
ואת חיילי "צבאות השם" בפרט בהצלחה מרובה עד בוא משיח 
צדקנו בב"א ובאופן של "עכשיו" - לאלתר לתשובה - לאלתר 

לגאולה.

ומביעים את משאלתם - אנו רוצים משיח עכשיו!

מכתב מענהו של כ"ק אד"ש מה"מ
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ב"ה, י"א ניסן ה'תשמ"א

ברוקלין

לכל אחד ואחת מחייל\ה צבאות השם

איזור הצפון באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכ' וכו' - ות"ח ת"ח על המתנות ות"ח על 
הברכות. וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה )ה' מקור הברכות( 

מברכיך, בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

בברכה לחג הפסח כשר

ושמח ולהיות חיל בכל ]חתי"ק[

דו"ח על פעילות צבאות השם משנת תשמ"ח
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היום הבהיר הגדול והקדוש יו"ד שבט תשמ"ח. שנת הקהל, תהי 
שנת חרות משיח.

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מוגש בזה לקראת יו"ד שבט לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
רשימת למעלה מכ"ב אלף ילדי צ"ה כ"י  . . כמו"כ מצו"ב רשימת 
כ-800 ישובים בהם הטנקים פועלים בצ"ה ע"פ א-ב ורשימה 

נוספת ע"פ צירים.

והננו לבקש ברכה להצלחה רבה עבורם ואיתם שיהיו חיילים 
מקושרים לכ"ק אדמו"ר שליט"א ויגרמו לו נח"ר רב בכל ומתוך 
בריאות נכונה שמחה וט"ל. ולכל העוסקים איתם והכל באופן 
דלכתחילה אריבער וגם בענין הוספת חיילים וכו', ובכל המצטרך 

בכהנ"ל בגו"ר.
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דו"ח על פעילות צבאות השם משנת תשמ"ט ומענה כ"ק 
אד"ש מה"מ

אור לח' מנ"א תהי-ה שנת משיח טובה

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ה'"  "במחנה צבאות  גליון החדש, דחודש מנחם-אב,  מצו"ב 
הרבנית  לע"נ  חוברות   30,000 מ  למעלה  בקצת  שהודפס 

הצדקנית נ"ע . .

מענה כ"ק אד"ש מה"מ:

נת' ות"ח ויהא כ"ז כדרישת ימים אלה - לעלי'ה ולהוספה ועד למועדים טובים 
וכו', והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ

המענה האחרון שקיבל ר' דוד מכ"ק אד"ש מה"מ בכתב, 
ביום כ"ו אד"ר תשנ"ב: נת' ות"ח. אזכיר עה"צ
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נפלאות אראנו
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מאוצר המלך

הננו להגיש כאן בפני הקוראים צרור נדיר ומיוחד של תשובות 
ומענות שכתב כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בחורף שנת 
ה'תנש"א כשהן תוכן המענות והן צילום הכתי"ק מתפרסמים 
בזה לראשונה. מענות הקודש שלפנינו הם משלהי החורף של 
ה'שנה שמלך המשיח נגלה בה' , בין החודשים טבת – אדר. 
כמו כן מובא בזה מכתב פרטי מל"ג בעומר תנש"א ששיגר 

הרבי אל מר אהרן לוי ראש מועצת מיתר

מכתבו של אחד ממקורבי ליובאוויטש מכ"ב טבת תנש"א )בתרגום חופשי 

30
שנה
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מאנגלית(:

הרב שניאורסון היקר

אשתדל לקצר. מה שאני מבקש הוא ברכה למשפחתי, ובמיוחד 
תפילה לרפואה שלימה עבור.. ]אשת הכותב[ . .

 ]כאן פורט אודות 'המחלה הידועה' בה חלתה אשת הכותב והטיפולים 
שעברה ע"י ד"ר מסויים, ואודות הרצון שעלה כעת לעבור לרופא אחר שהמליצו 

עליו ידידים[

האם  תוהה  ואני 
תוכל להמליץ לי 
לד"ר..  מעבר  על 
אנחנו  ]האחר[?  
נעריך כל המלצה 
בה  ואפשרות 

תדריך אותנו.

לברך  בבקשה 
ברפואה שלימה את.. ]אשת הכותב[ ובנוסף לברך את ארבעת 

הילדים שלנו..

אני מצרף בזה את הערכה שלי לליובאוויטש והארגון שלה, אני 
עבדתי ברובע.. הרבה שנים היה לנו קשר עם ליובאוויטש ואנחנו 
מעריכים את מה שעושים בשביל המשפחה שלנו ובשביל כלל 

ישראל, לקרב אנשים לתורה ולתפילה, ולקרב אותם למשיח.

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג מכתבו בכתי"ק:

קדימה להמשיך בהרופא)ים( שהתחיל.  .1

בדהתפוהמ"ז ]=בדיקת התפילין והמזוזות[.  .2

⋅

מכתבו של א' שאינו מאנ"ש אל כ"ק אדמו"ר שליט"א מו' שבט תנש"א:

ו' שבט תנש"א

פרשת בשלח

לכב' כ"ק אדמו"ר, מנהיג הדור שליט"א.

1. הנני מבקש מכבודך לבקש רחמים מן ה' יתברך לברך אותי 
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ואשתי שתחי' עם זרעא חיא וקימא. אנחנו רוצים להוליד עוד בן 
זכר בשעה טובה ומוצלחת, אבל הרופא אמר לאשתי שהיא זקנה 

יותר מדאי ויהיה כמעט אי 
אפשר להוליד בנים.

"הצדיק גוזר וה' מקיים". 
ל  ל פ ת ה ל ה  ש ק ב ב
במכתב  רצוף  בשבילנו. 

הזה תמצא פ"נ.

2.  גם צריכים אנחנו ברכה 
בשביל בתנו.. שתחי' שתמצא בן זוג.

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג מכתבו בכתי"ק:

בדהמזוהת"פ ]=בדיקת המזוזות והתפילין[. 

⋅

מכתבו של תלמיד ישיבה מט"ו שבט תנש"א )בתרגום חופשי מאנגלית(:

בס"ד ט"ו שבט, תשנ"א

ניו יורק.

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ב'תפארת  שנים  שלוש  הייתי  הישיבה,  את  לעזוב  החלטתי 
בחורים' )מוריסטאון( אחרי שהגעתי מ . . לפני שנה התחלתי 
לחפש שידוכים, וללא הצלחה. קשה לי לשבת וללמוד ויש עלי 
כל מיני לחצים להתחיל לעבוד לפרנסתי. אני לא רוצה להישאר 

יותר בארה"ב, ולכן אני לא יודע לאן ללכת:

א( לחפש שידוך בישראל ב( להישאר באמריקה לאותה מטרה ג( 
ליסוע לדרום אמריקה )ובמיוחד לארגנטינה( ולחפש שם שידוך.

היות שאבי רוצה שאסע לישראל, אני מרגיש מחוייב להשביע 
הנכון  הדבר  שזהו  בוודאות  יודע  שאיני  למרות  רצונו,  את 

רוצה לשאול את  הייתי  לעשות 
לאחת  שליט"א  הרבי  הסכמת 
מהאפשרויות, וברכתו להצלחה 
שידוך  פרנסה,  של  בעניינים 
ועבודת ה'. דיברתי כמה פעמים 
עם המשפיעים שלי, והם לא נתנו 
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לי עצה ברורה לגבי מצבי.

איחולי לרבי שליט"א שיהיה בריא, ויוביל אותנו  בקרוב ממש 
לגאולה שלימה בביאת משיח צדקנו, ואני מודה לו על הכל

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג מכתבו בכתי"ק:

כהנהלת הישיבה בה לומד

⋅

מכתבה של אחת מכ"ב שבט תנש"א:

ב"ה יום רביעי כ"ב שבט תנש"א

לכ"ק אדמו"ר שליט"א

הנני.. מבשרת לרבי שליט"א על שלקחתי על עצמי את ענין 
טהרת המשפחה. בזכות זה אני 
מבקשת ברכה לשלום בית ושם 
וכן ברכה לזרעא  האמא שלי.. 
לביתי  ברכה  וכן  וקיימא  חיא 

להצלחה בכל

תודה רבה

 מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
שנכתב ע"ג מכתבה בכתי"ק:

טהרת  ענין  את  עצמי  על  ]לקחתי 
המשפחה[ 1( ומוכרח וגדול הענין 2( 
וסגולה ]ומתח קו למילים במכתבה:[ 

להצלחה בכל.

⋅

מכתבה של אחת מכ"ח שבט תנש"א:

בס"ד כ"ח שבט התשא"ן 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א:

ב"ה, לאחרונה, מרגישה אני התעוררות בעניני לימוד החסידות 
וקירוב. כי ראיתי במוחש אישה, שפעם היתה מלאה ספקות 
חזקות על הדת כעת נמצאת בקראון הייטס ולומדת במכון חנה.
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אני מבקשת מהרבי שליט"א ברכה שאצליח 
לקרב אנשים מאד לאידשקייט וגם לקרב 
את המשיח. אני מודה לרבי שליט"א שהוא 
אבינו ורבינו ושנותן לנו חיות וכח לקרב 
נשמות לה'. אני גם מבקשת כח ושלפועל 
ובחסידות  ביהדות  ואיטיב  אגדל  ממש 

והשההתעוררות שאני מרגישה תמשיך ותגדל.

וגם להוסיף ברכה להרב.. שאשתו נפטרה שיהא לו הכח להמשיך 
חייו בשמחה וגם עליית נשמה לאשתו.

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג מכתבה בכתי"ק:

בדהמ"ז ]=בדיקת המזוזות[.

⋅

מכתבה של אחת שלא מאנ"ש אל כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מד' אדר 
תנש"א:

בס"ד 

לכבוד הרבי מלובביטש

מזה שנה אני גרה בניו יורק הכרתי בחור יהודי כמובן, והחלטנו 
להתחתן ב26.3.91 בארץ ישראל. לאור המצב בארץ ההורים שלי 
החליטו שאי אפשר לנסוע במצב של המלחמה ואמרו שצריך 

לדחות את החתונה למועד אחר.

הוריי הם אנשים דתיים ומאמינים והם טוענים שאסור לדחות 
חתונה וזה עושה מזל רע.

מאז שהחלטנו לדחות המצב בינינו השתנה ונוצרו מתחים. 
הייתי רוצה שתייעץ לנו מה לעשות 
בקשר לחתונה וכמובן לקבל את 

ברכתך אשמח לקבל תשובה.

בתודה מראש

נ.ב. האם לעשות את החתונה פה 
זה אפשרי או עדיף לחכות למועד אחר שהמצב בארץ ישתנה

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג מכתבה בכתי"ק:

כרב פס"ד בכהנ"ל  

⋅
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מכתבם של קבוצת בנות אל כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מו' אדר תנש"א 
)בהמשך למכתב קודם שכתבו בעניין(:

בס"ד יום ראשון ו' אדר שנת אראנו נפלאות.

לכ"ק אד"ש

להמשך המכתב הקודם ]כנראה מכ"ב שבט[.

ביום ההילולא וההסתלקות של הרבנית נ"ע שביום זה מתעלים 
מעלה מעלה מעשי'ה עניני'ה וכו' הננו החתומות מטה מבקשות 

מכח יכולתה לברך מנשתה הק' 
להתפלל עבורנו לפני בורא עולם 
שישלים בנין ע"י שידוך מתאים 
של בחור ירא שמים וכו' לכל אחת 
ואחת ובכלל כל בנות ישראל, וכן 
בזכות יום מסוגל כזה הננו תובעות 
מכ"ק אדמו"ר שליט"א, שכדברי 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הק' 

יעשו לפני ביאת המשיח.

ובא בקרוב ממש.

אנו רוצות להקים בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי 
שזה מואר ]במאור[ של תורה תורת החסידות 

מיד!

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב מעבר לדף מכתבן:

ותהא פענ"מ ]פעולה נמשכת[ ובהוספה והזמ"ג ]והזמן גרמא[

⋅

מכתבה של אחת מי"ג אדר תנש"א:

ב"ה אור לי"ג אדר תשא"נ

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום י"ג אדר מלאו לי פ"ה שנים לאוי"ט והנני מבקשת את ברכת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א,

הנני סובלת מכאבים חזקים בברך הימנית ובגב לאורך חוט 
של  התרופות  מאריטרייטיס.  כתוצאה  העורף  עד  השדרה 
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והנני  מועילים,  אינם  הרופאים 
מבקשת את ברכת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לרפואה שלמה ומהירה.

שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
שנכתב מעבר לדף מכתבה:

מנהגי יום הולדת 

ושמחת פורים

 ושושן   " ]פורים[

⋅

מכתבה של אחת מכ"ג אדר תנש"א:

בס"ד, כ"ג אדר.

לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א

אני. . בת. .

מזה זמן אני לומדת פעמים בשבוע ולא נקלט לי שום דבר. אני 
שוכחת והראש שלי מאוד סגור, איבדתי את מקום העבודה 

ומאוד קשה לי בכל העניינים.

אני מאוד מבקשת את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שאצליח 
בדרכי.

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א שנכתב ע"ג מכתבה 

בכתי"ק:

בדרכי[  1(]שאצליח   
שהזמ"ג ]=שהזמן גרמא[.

2( ]ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א[ בדהמ]"[ז ]=בדיקת המזוזות[.

⋅

מכתב של בני זוג בענייני משפחתם מכ"ד אדר תנש"א:

בס"ד

כ"ק אדמו"ר שליט"א

נבקש את ברכת כבוד קדושת הרבי שליט"א עבור בננו.. הנמצא 
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מיום ה' בבית רפואה עם חום והרופאים עדיין לא מצאו מה 
הבעי'ה.

לרפו"ש ורפו"ק.

נשמח לקבל את עזרת הרבי שליט"א מה לעשות בזה, וכן בכדי 
להיפטר משאר הצרות הפוקדים את ביתנו בזמן האחרון ובפרט 

הגויה  את  שיעזוב  הבכור..  בננו  בענין 
חברה שלו.

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג 
מכתבם בכתי"ק:

בדהמזוהת"פ ]=בדיקת המזוזות והתפילין[.

⋅

מכתב בקשת ברכה לזוג המתחתנים בארץ הקודש מכ"ד אדר תנש"א:

כ"ק אדמו"ר שליט"א

כ"ד אדר תשנ"א שנת אראנו נפלאות.

 .  . הזוג  עבור  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  ברכת  את  הנני מבקש 
המתחתנים בארץ ישראל ביום רביעי הבעל"ט.

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנכתב ע"ג מכתבם בכתי"ק:

כ"ו אדר תנש"א
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בטח החליטו שניהם . .

⋅

בעומר  ל"ג  מתאריך  נדיר  מכתב 
תנש"א אותו שיגר הרבי לראש מועצת מיתר מר אהרן לוי בו מאשר הרבי את 
קבלת ספר התניא שהודפס במיתר בסיועו ומודה לו על כך ומברכו לרגל חג 
השבועות. בשולי המכתב מגדיר הרבי את התניא כ"ענייני אמונה שבתורתנו 

הקדושה" ושהפצת עניינים אלו מתאימה לשמו של הנמען.

ב"ה, ל"ג בעומר תנש"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' לוי 

ראש המועצה - מיתר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ספר התניא, ות"ח,

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל 
ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח הרב, הוא כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

בשמחה  התורה  לקבלת 
ובפנימיות.

בכבוד ובברכת החג ולהצלחה 
בתפקידו הכי אחראי 

]חתימת יד קודשו[

פרטית  בהשגחה  הכל  נ.ב. 
ועאכו"כ  בתוה"ק,  כמבואר 
הדפסת ענייני אמונה שבתוה"ק 
והפצתם ובתור ראש המועצה 
מתפקידם,  חלק  ג"כ  כנראה 

ויה"ר שתהא בהצלחה.

זה הי'  – הרי מעין  וע"ד הרמז 
תפקידו של אהרן )הראשון( ושל 

)כל שבט( לוי.
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יומני ומכתבי התמימים

לפנינו לקט יומנים ומכתבים המתפרסמים כאן לראשונה 
מפרי עטם של תלמידי התמימים בשייכות עם מאורעות 

שנת תנש"א

יומנו של א' התמימים מכ"ח ניסן והימים שלאחריו. היומן 
מתורגם בחלקו מאידיש ומתפרסם בזה באדיבות המכון 

להפצת תורתו של משיח.

כ"ז ניסן תנש"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע להאוהל וחזר לערך בשעה 7:50 ולאחר מכן 
מעריב. לערך בשעה 8:20 הייתה שיחה שפשוט הרעישה )"וואס האט פשוט 

צושטורעמט"( את כל העולם כולו.

התחיל שעומדים בשנת הי' תהא שנת נפלאות אראנו או אראנו נפלאות, 
ועומדים בחודש ניסן "כ"ז לעומר" ]בהקלטה מהשיחה הורידו את תיבת 
"לעומר" )כי הוא כ"ז ניסן( - אומרים שזה מאדמו"ר שליט"א או מלייבל[ ואח"ז 
כ"ח לעומר, אח"ז כ"ט והוא ערב ראש חודש שחל להיות בשבת, אח"ז ר"ח, 
אח"ז ב' אייר יום ההולדת של הרבי מהר"ש, שאמר שכל העולם אומרים כך 
וכך, ואני אומר שצריכים ללכת מלכתחילה אריבער )"אז דער גאנצער וועלט 

זאגט כך וכך און איך זאג אז מ'דארף גיין לכתחילה אריבער"(.

והמשיך )שלאחר כל הענינים הנ"ל( איך יכול להיות שעדיין לא הביאו את 
משיח, וחושבים ר"ל שהיום לא יבוא משיח ומחר לא יבוא משיח. ומה שצועקים 
"עד מתי" צריכים לצעוק עם אמת )"מיט אן אמת"(. מה אני עוד יכול לעשות 
איני יודע, מכיון שכל מה שעשיתי עד עתה הוא להבל ולריק, שום דבר לא 

נפעל )"גארנישט נישט אויפגעטאן"(, ובעבודה פנימית ג"כ. 

הדבר היחידי שביכולתי לעשות הוא למסור זאת לכל אחד מכם )"איך גיב 
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דאס איבער צו יעדער איינער פון אייך"(, שתעשו מה שאתם יכולים ותראו 
להביא את משיח תיכף ומיד ממש.

ויה"ר שימצאו עשרה אנשים שיתעקשו אצל הקב"ה להביא הגאולה, ויה"ר 
שימצאו אחד שנים שלושה שיגידו מה לעשות וכיצד לעשות באופן של אורות 
דתוהו אבל בכלים דתיקון ומתוך שמחה וטוב לבב. ובהמשך אמר שמה שאני 

אעשה הוא לחלק צדקה עכשיו.

מיד לאחר השיחה צעקו כולם "עד מתי!" ולאח"ז ניגנו וחילק דולרים על 
לערך 10 דקות. גם כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגנו ועשה בידו הק' כרגיל.

בקיצור, לאחר השיחה כל הקהל נשאר ב-770. חלק דיברו עם משפיעים וכו' 
מה הפירוש וכו' ואחרים למדו רמב"ם הלכות משיח. בקיצור הי' הרבה "רעש", 

והפעילו ברמקול )"האט איבער געשפילט"( את השיחה כמ"פ.

אח"ז ישבו וכל העולם המתינו לשמוע מהרה"ת ר' זלמן גורארי', כי כשהוא 

חוהמ"פ תנש"א
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עבר לקבל דולר אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א "לא נגע ולא פגע". הוא אמר 
שצריכים לתת לכולם לדעת אודות הניסים בקשר לַמה שדיבר אדמו"ר שליט"א 

בהיחידות כללית ]של כ"ו אדר[, והוא הכנה לביאת משיח. וכו"כ דיברו.

יום שישי, כ"ח ניסן תנש"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד לשחרית בשעה 10:00. כשעלה הסתובב הרבי 
לקהל ועשה בידו הק' )כרגיל(. לאחר שחרית הכריזו ע"ד הטנקים שיסעו וכן 

הכריזו על סדר המבצעים ג"כ. 

במבצעים הטנקים "הרעישו" )"האבען געשטורעמט"( באמצע הרחוב, ואחד 
עלה על משהו ואמר שצריכים לידע ע"ד הניסים וכו' והוא הכנה לביאת המשיח 
וכולם נעמדו לשמוע. ג"כ מנחה 3:15. במעריב ב"לכה דודי" - עשה בידו הק' 

ולבסוף המשיך בחוזק על הסטענדער.

ט' סיון תנש"א
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שבת מבה"ח ומחר חודש, כ"ט ניסן תנש"א

קודם שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות הכריז הרב ]איצ'ה[ שפרינגער 
שלאחר קידוש יכריזו כולם "עד מתי" ג' פעמים וכן "ווי וואנט משיח נאו!" 

ואחרי זה לשאול מאדמו"ר שליט"א וכו' שיתגלה.

להתוועדות ירד בשעה 1:30 לערך. כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגנו 
בהתלהבות גדולה "עד מתי", אחרי זה ישב ושתה מעט מהיין ושוב התחילו 

לנגן "עד מתי", וכולם עמדו על מקומם וניגנו 
בהתרגשות גדולה ובקול רעש גדול "עד מתי". 
ולא היה אף אחד שלא חשב שמשיח יבוא 

בעת זו...

לאחר 2 דקות התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לעשות בידו הימנית הק' בחוזק גדול ונעמדו 
עם כזו שמחה )"און שטעל זיך פאר מיט וואס 
פאר א שמחה"(... וכן עשה עוה"פ ועוה"פ 
בשמחה גדולה ובזריזות וכן עודד ביד השני 
כמ"פ ובאמצע נתן לילדים שארף מזונות. כן 

המשיכו לנגן על משך זמן רב.

וכנ"ל, קרוב להסוף, חלק מהעולם אמרו 
"שא שא" שכנראה אדמו"ר שליט"א היה רוצה 

לדבר, ואחרים המשיכו לנגן. כשסיימו לנגן הכריז הרב ]איצ'קה[ גאנזבורג 
שמבקשים שמשיח יתגלה וכו' ואחרי זה התחיל אדמו"ר שליט"א לומר: 

נמצאים הרי בפרשת שמיני שסיימו לומר פ' שמיני שמונה פעמים ששמיני 
שמונה שמינה שזה נותן חיות לכל השנה )עכשיו בפרט היה יוקר כל מילה, 
ולהמשיך זה על כל פעם(. במהלך השיחה הזכיר ע"ד הפרקי אבות שמתחילים 
לומר ושאל שאלה: מדוע כתיב "משה קבל תורה מסיני", לכאורה היה צריך 
לכתוב מהקב"ה. לאחר השיחה ניגנו "ווי וואנט משיח נאו!" וכ"ק אדמו"ר 

שליט"א עשה בידו הק' כמה פעמים.

בסוף הכריז הנ"ל ]ר"י גינזבורג[ שמבקשים מכ"ק אדמו"ר שליט"א שצדיק 
גוזר והקב"ה מקיים וכו', כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך כשהוא דיבר, וכן כשהתחיל 

כ"ק אד"ש לדבר חייך קצת ואמר: 

לעצטנס איז געווארען די סדר אז מ'ווארפט אלץ אף מיר! איך האב שוין 
געטאן וואס איך קען טאן ווי גערעדט פריער, און נישט דוכגעפירט... ואין עכשיו 
לדון בהטעם. אפשר מצד א חסרון אין מיר, אבער אנשטאט 'איש חברו יעזרו' 

 וכולם עמדו על 
מקומם וניגנו 

בהתרגשות 
גדולה ובקול 

רעש גדול "עד 
מתי". ולא היה 
אף אחד שלא 
חשב שמשיח 
יבוא בעת זו...
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- ווארפט מען עס אויף. . איך האב שוין גענוג ארבעט. כשא' מבקש ענין פרטי 
ָאז בריינגט מען עס אויפן ציון, הענין ווערט דורכגעפירט. או מצד צדיק גוזר 
וכו'. און יעצט, דארף יעדער איינער טאן, להוסיף לכל לראש בתורת פנימיות 

התורה ונגלה דתורה וכן הידור מצות, והכח לזה מפ' שמיני וכו'

]בתרגום ללה"ק: לאחרונה נהיה הסדר שזורקים הכל עלי! אני עשיתי מה 
שביכולתי לעשות כמדובר קודם לכן, ולא נפעל ]העניין[... ואין עכשיו לדון 
בהטעם. אולי ]זה[ מצד חיסרון בי, אבל במקום 'איש חברו יעזורו' זורקים זאת 
]עלי[... עבדתי כבר מספיק. כשא' מבקש ענין פרטי שיביאו את זה על הציון, 
הענין נפעל או מצד צדיק גוזר וכו'. עכשיו צריך כל אחד להוסיף לכל לראש 
בתורת פנימיות התורה, ונגלה דתורה וכן הידור מצות. והכוח לזה מפ' שמיני 

וכו'[. לאחר השיחה ניגנו וכ"ק אדמו"ר שליט"א עשה בידו הק'.

ל' סיון תנש"א
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יומנו של א' התמימים מההתוועדות הפתאומית בש"פ 
נשא תנש"א. היומן מתורגם בחלקו מאידיש ומתפרסם בזה 

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח.

באורח פתאומי )"פלוצלונג"( בשעה 8:05 ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו 
הק' ובידו ספל, הסידור והמגבת כרוכה סביב היד. כשבא בביהכ"נ למטה ליד 
המדריגות )"דארטען לעבען די טרעפ"( מילא הרבי את הספל, נכנס להשול. 

ישבו לסדר ניגונים וכמה ישבו ולמדו, כמה 
ישבו ודיברו - והרבי שליט"א בכבודו ובעצמו 
נכנס... על מה ירד אין יודעים. אבל רואים 
דבר בלתי רגילה שבידו של כ"ק אד"ש יש ספל 

ומגבת )"האנטאך וקווארט"( מלא מים.

לקידמת  לילך  התחיל  שליט"א  אדמו"ר 
ביהכ"נ )ששם מתפלל בכל יום(. על הדרך 
לקידמה היה כמה ספסלים ושולחנות שהיו 
היה  ביהכ"נ  לקדמת  כשבא  לסלק.  צריכים 
ממש ציור נפלא: אד"ש עומד ]מוקף[ באנשים 
מסביב ואומר )לא לאחד מסויים - שלא היה  
שם 'מזכיר'( "א שיסול" ]= קערה[. א' רץ והביא 
הדבר מ'סעודת שלמה' בו משתמשים לקפה. 

נטל ידיו הק' וניגב ידיו הק' על לערך 3 דקות, עד שהרב בנימין קליין הגיע עם 
חלה )מיד שירד אדמו"ר שליט"א רץ א' לקרוא את בנימין שי'(, שמצא בחדרו 

הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א – קודם רץ א' להביא הכסא.

אדמו"ר שליט"א ישב ואכל מהחלה. לא היה שם מלח וטבל החלה בהחלה. 
אחרי זה אמר אדמו"ר שליט"א לבנימין שי' : ארויפגיין )על הבימה( מ'זאל 
קענען זען ]= לעלות )על הבימה(, שיוכלו לראות[. ועלה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
להבימה. הניחו שמה הכיסא, וישב למעלה בהבימה בצד השמאל של המדריגות. 
כשסבב קצת למערב - נטל הסידור בידו הק' וצוה לנגן "בני היכלא". באמצע 
הפסיקו לנגן ולא סיים לומר כל הבני היכלא, ושאל אד"ש את בנימין: מ'האט 

שוין גענדיקט? ]=סיימו?![, והתחילו לנגן.

אח"ז הניח כ"ק אד"ש סידורו הק' על המעקה והתחיל בשיחה א'. הציור 
היה ציור נפלא שאין לשער כלל! אדמו"ר שליט"א יושב בלא שולחן בקידמת 
ביהכ"נ )"אין פראנט"(, כולם עומדים מסביב ואדמו"ר שליט"א מדבר כרגיל 

כמו בהתוועדות:

 אח"ז הניח 
כ"ק אד"ש 
סידורו הק' 
על המעקה 

והתחיל בשיחה 
א'. הציור היה 

ציור נפלא 
שאין לשער 

כלל! 
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]תוכן השיחה:[ אוחזים בזמן רעוא דרעוין של י"ב סיון, יום תשלומין של 
שבועות )בהמשך הזכיר רעוא דרעוין - רצון שברצון(, עת רצון להבאת 
המשיח. וכן בהמשך היה ברכות על דבר משיח ועוד כמה ענינים. בסוף אמר 
כרגיל בכגון דא וועט מען זינגען ]=ינגנו[ כל 
ניגוני רבותינו נשיאינו )ואמר כל הנשיאים(, 
עד הניגון האחרון שזה יהיה הניגון האחרון 
בגלות. בהמשך אמר שעצמות ומהותו ית' יושב 

ומתוועד עם כאו"א...

הרב נחום קפלן )שהוא בעל-המנגן בסדר 
הניגונים( התחיל הניגונים להבעש"ט, המגיד 
ממעזריטש ואדמו"ר הזקן - ניגן ג' תנועות. 
כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד השירה בידו הק' 
כמה פעמים וכן בשירה ]בעצמו[ )וכן בכל 
ניגון כמעט(. לאדמו"ר הזקן 'אלי אתה' ועודד 
השירה, מיטעלער רבי - ניגון הקאפעליע, צמח 
צדק - ימין ה' ועודד השירה, אדמו"ר מהר"ש - 
לכתחילה אריבער. וכאן היה ציור נפלא שעשה 
תנועות בראשו הק' כשבא להקטע הידוע, ועשה בחוזק בראשו הק' בסגירת 
העיניים, וחזר ע"ז כחמש פעמים והביט ראשו הק' )לא כמו שכתוב בה"בית 
חיינו" שהיה זה 10 פעמים(. אדמו"ר רש"ב - ניגון ההכנה, אדמו"ר מוהריי"ץ 

- הבינוני ולכ"ק אדמו"ר שליט"א - הוא אלוקינו. 

אח"ז שיחה ב': דיבר הרבה במשיח, והזכיר ע"ד יום א' וחלוקת הצדקה שכבר 
יותר מג' שנה ובאופן של חזקה וכבר נתפשט המנהג. לאחר השיחה התחיל 

לנגן ניגון ההקפות דאביו ז"ל ועודד השירה בידו הק'.

שיחה ג': יש לברר אם יש עשר שנטלו ידים לסעודה ואם רק ג' או אפי' 
א' וכו', גם אלו שלא השתתפו בההתוועדות משום איזה סיבה יכולים לקבל 
כוס של ברכה, ובהמשך לזה יהיה קידוש לבנה שישראל מונין ודומין ללבנה.

לאחר השיחה עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו לכל הצדדים )שכולם יירדו(, 
ומיד ירדו כולם ]כן שמעתי שבתחילת ההתוועדות קודם שהתחיל אד"ש 
לדבר עשה בידו הק' שירדו, וירדו. אח"ז נכנסו אחרים ועלו )אני נכנסתי לערך 
בשעה 8:30( וכן כשניגנו הניגון של ג' תנועות עשה בידו פ"א שירדו[. ואמר 
בקול: אז מ'וועט יעצט בענטשען, און יעדער איינער זאל גיין איש על מקומו 
)און אויפהערן שטופען זיך )?((. אויב די גבאים... זאל מען אויסקלייבן נייע 
גבאים ]=כעת יברכו, וכל אחד ילך "איש על מקומו" )ולחדול מלדחוף?(. באם 

עד הניגון 
האחרון שזה 

יהיה הניגון 
האחרון בגלות. 

בהמשך אמר 
שעצמות 

ומהותו ית' 
יושב ומתוועד 

עם כאו"א...
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הגבאים... אזי יבחרו גבאים חדשים[ )א' אמר בקול רעש שכ"א יהיה בשקט וכו' 
והרבי כעת יברך ]בזימון[ ואף מילה לא יצליחו לשמוע... וב"ה שא' צעק זאת(. 

שמעתי מא' שעמד ממש שם )"גלייך דארט"( שאדמו"ר שליט"א אמר ללייבל: 
מ'זאל מכריז זיין אז מ'זאל זאגן מיט אלוקינו ]=שיכריזו שיאמרו ]את הזימון[ 
עם "אלוקינו"[. והכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א הברכת המזון על כוס, והחלקים 
שאומר בקול אמר זה מאוד בקול )"זייער הויך"(. בפרט ברשות וכו' נברך וכו' 
הרחמן הוא ינחילינו וכו' הרחמן הוא יזכנו וכו' - כולו בקול. אח"ז הלך כ"ק 
אד"ש להמקום כרגיל בתפילה והתפלל מעריב. אח"ז שוב הלך להמקום הנ"ל 
להבדלה. דרך אגב, הביאו שולחן קטן ]אמנם כבר קודם היה שם למעלה על 
הבימה, והשולחן שעליו מחלק כ"ק אד"ש דאלארען ששם הניחו החלה וכו'[, 

וע"ז הבדיל אד"ש וכן ברך ]ברכה אחרונה[.

אח"ז הלך אד"ש למטה מהבימה קודם שאל ללייבל היכן ייכנסו והיכן ילכו 
)"וואו וועט מען אריינגיין, וואו וועט מען ארויסגיין"(. חילק מהמקום שמחלק 
דולרים אבל בקרוב יותר לארון הקודש. כשעבר שלמה קונין ניגנו "דידן נצח". 
כ"ק אדמו"ר שליט"א עשה בידו הק' לעברו לחזק הניגון, וכן כמ"פ אח"ז. ומאז 
התחיל כ"ק אד"ש לעשות בידו הק' כמעט בכל ניגון והשמחה היה גדולה 
)ובפרט שה'עולם' היה כבר בהתרגשות( וניגנו בשמחה גדולה. בסוף הגיעו 
עוד כמה. אח"כ ישב ועשה ברכה אחרונה ואח"ז עמד לומר 'ויתן לך'. קודם 
שיצא התחיל לנגן "כי בשמחה" וכו' ובידו הק' הכוס מכוסה )כרגיל אחרי כוס 

מוצש"ק פרשת נשא
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של ברכה( והסידור, ועשה קצת בידו הק' – שבו היה הסידור – לכמה ילדים. 

אחר זמן יצא כ"ק אד"ש לקידוש לבנה )כמו שהזכיר בההתוועדות( על כביש 
השירות )"סארוויס ליין"( הביט על הלבנה והתחיל. כשסיימו הקדיש - ניער 
שולי הט"ק ואמר לכל הכיוונים "א גוט וואך א גוט חודש", וזה היה ]סיומה 

של[ השבת הנוראה... 

לאחר הפארבריינגען עלו ל"הנחות" כמה חברה שעמדו בקדמת ביהכ"נ )כיון 
שהחוזרים העיקריים לא היו שם בשיחה הא'( והיו יכולים לשמוע השיחות, 
וב"ה הניחו יחדיו את כל הפארבריינגען )"האט מען צוזאמענגעלייגט דער 

גאנצער פארבריינגען"(. 

הסתובבו עד לערך 3:00, דברו על ההתוועדות הפתאומית ושמעו חזרה 
ממה שדיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א )שרובו של הזמן היה קשה לשמעו, בגלל 
שכל הזמן נכנסו עוד חבר'ה... וא' עמד מהספסל וצעק בקול "דער רבי רעדט, 

זיי שטיל" ]=הרבי מדבר, תהיו בשקט[, וזה עזר לחמש דקות(...

⋅

השלוחים'  'התלמידים  א'  של  והתוועדותי  לבבי  מכתב 
דאוסטרליה אל ידידו שב770 ממוצאי שמח"ת תשנ"ב, 
כשתוכן המכתב הינו ברוח הקאך העצום בענייני משיח 
דקיץ תנש"א:                                                        

ב"ה, מוצאי שמח"ת, ה׳תשנ"ב

אוסטראליא

ח' חשון תשנ"ב
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מע"כ ידידי וידי"נ וכו' הת' הנו"מ... שי',

שלום וברכה!

בעת עמדי על סף ה"ויעקב הלך לדרכו" הכללי, בד בבד נזכר אני בה"ויעקב 
הלך לדרכו" הפרטי, שבעוד מס' ימים )או שבועות( עלול אתה. . לנסוע 

לאה"ק, וממליץ אני ע"ז בל' הידוע: "ומפני 
חטאינו גלינו לארצנו", ואנכי הרואה בעת 
שהותי פה ]בה"ויעקב הלך לדרכו" שלי[ 
גודל הכמיהה והגעגועים והכיסופים העזים 
לחזות בנועם פני ה' ולבקר בהיכלו, ומי יתן 
והייתי יכול לשהות בחגים ובמועדים ביים 
רבי'ן אין 770, אלא שכך גזרה ההשגחה 
העליונה בגזירת "א-ל דר במרום" וגילה 
סודו אל עבדיו הנביאים ה"ה נשיא דורנו – 
המשלח – שליט"א, שברוב טובו וחסדו זיכני 
בזכות הנפלאה והנשגבה להיות מהשופרות 
המשמיעים את דבר ה', ובזה גופא – דוקא 
)אבל  "אוסטראליא"  שבתחתון  בתחתון 
דווקא שם מתווסף ב"יששכר" – מוסדות 
התורה ועבודת התפלה והפצת המעיינות, 

כמפורש בשיחת שחוהמ"ס דמיני' אזלינן(. . 

ונחזור לענינינו ע"ד השליחות שהוטלה עלי "דוקא דא אין אוסטראליא", 
וכאן המקום להעיר מהביטויים המיוחדים בשיחת י"ג אלול תנש"א שהשלוחים 
לאוסטראליא – לעסוק בנגלה דתורה ופנימיות התורה ועבודת התפילה – בטח 

 נזכה לראות 
וליראות "את פני 

האדון ה' – דא 
רשב"י" שבדורנו 

כ"ק אד"ש, 
באה"ק ובירושלים 

ת"ו ובביהמ"ק 
- שזה "770" 

כמפורש בשיחת 
כ"ח סיון תנש"א 

ט"ו חשון תשנ"ב
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מילאו תפקידם בשלימות וכו', אבל ברוב רחמי וחסדי ה' יזכני ויחייני לראות 
בטוב ה' "והיו עיניך רואות את מוריך" לשהות בצל כנפי השכינה בבית-חיינו 
בימי החנוכה הבעל"ט, ועדיין אין לי מושג איך ומה, אבל "טראכט גוט וועט 
זיין גוט", "דער אויבערשטער וועט העלפן" ]=הקב"ה יעזור[. ולאחרי כל 
האריכות הזאת – "צום נקודה", אקווה ואייחל שגם-אתה תוכל לחזור אל 
הקודש, וכולנו יחדיו בנערינו בזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו – איש לא נעדר, 
נזכה לראות וליראות "את פני האדון ה' – דא רשב"י" שבדורנו כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, באה"ק ובירושלים תבנה ותכונן ובביהמ"ק - שזה "770" )לכאורה?( 
כמפורש )?( בשיחת כ"ח סיון תנש"א ]הערת המערכת: ולהעיר שכחודש אחר 
כתיבת מכתב זה יצא קונטרס 'בית רבינו' בו הובהרו הדברים שאכן 770 הוא 

בית המקדש דזמן הגלות[ ובקודש הקודשים -  ובאבן שתי' שבתוכו. 
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)אגב: יש לך הסבר על כל ה"ביזנעס" של האבן שתי' ]הערת המערכת: 
היינו מה שכ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ מדבר שוב ושוב בשיחות דתקופה זו 
בעניין 'אבן השתיה'[?, ונא אל תמנע טוב מבעליו ותכתוב לי מה"הסברים" 

וה"פילוסופיות" בענין זה(;

. . ויה"ר שמשיח יבוא ברגע זה ממש, ונחסוך כל השקו"ט ואריכות הקריאה 
והעריכה והכתיבה של מכ' זה, כי נהי' כולנו עסוקים ב"לדעת את ה' בלבד" 
"ומלאה הארץ פארברענגען את ה' כמים לים מכסים" )כעין סיום הרמב"ם 
המתאים עכשיו ביום שסיימנו כל ס' היד החזקה, ומתכיפין התחלה להשלמה( 
"לידע שיש שם מצוי ראשון", וכל' הפסוק: "ונועדתי לך שם" ופירש"י ל' 
התוועדות, "אז מ'וועט פארברענגען מיט'ן אויבערשטער אליין אין קה"ק" 
]=שתהיה התוועדות עם הקב"ה 

בעצמו בקודש הקודשים[.

אלא שצריך להחליט מעתה על 
יזרז  גופא  וזה  המשך-הפעולות, 
יותר ביאת משיח נאו נאו נאו, ממש, 
ולכן צריך כבר להחליט שתודיע לי 
ותכתוב לי מכתבים "אויכעט פון 
ישראל[ מכפ"ח  ]=גם ארץ  א"י" 
או מירושלים עיה"ק, ואני בעז"ה 

אמשיך ג"כ.

. . כנראה שהגיע הזמן לסיים את 
מכתבי זה. . בנוגע לפועל – "דוגרי": 
הוא  עד-עתה  שכתבתי  מה  כל 
)בחלקו עכ"פ( הבל הבלים, והעיקר 
שנתחיל )לשון רבים( להיות יותר 
אמיתיים ופנימיים, וכמו"כ – ועיקר 
ז.א.  בחיצוניות  יתבטא  שכ"ז   –
במעשה בפועל, במחדו"מ כדרישת 
התורה ומצוותיה, ובפו"מ: הוספה 
וחסידות,  נגלה  התורה  בלימוד 
גאולה  עניני   – ובמיוחד  כולל 
ומשיח וביהמ"ק וקרבנות, ובפרט 
– בלקו"ש, כדרישת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בזמן האחרון כמ"פ, ועד"ז 
– ועיקר – הוספה בקיום המצוות 
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בהידור )ודלא כהמזלזלים בהידור בקיום המצוות, ואכ"מ(, ועאכו"כ בקיום 
המצוות כפי ה"מוכרח" )באם אפשר להתבטא כך( ע"פ שו"ע.

ויהיו נא דבריי אלו בתור "התוועדות" מע"ג מכ' זה – לחיים! לחיים ולברכה! 
שאכן נתחיל למלא הוראותיו הקדושים של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולהתחזק 
בשמירת תקנותיו הקדושות – יהי' מה שיהי', הכולל )כפשוט, ואי"ז כ"א בתור 
הוספה( שמירת התומ"צ, יחס של טוב וחסד ומילה טובה לזולת, עזרה לנצרכים, 
וככתוב בכתבה הידועה ]הערת המערכת: הכוונה לכתבה-מודעה שפורסמה 
בעיתונים ברחבי תבל העולם בקיץ תנש"א ע"י ר' יוסל גוטניק ע"ד משיח 
בשפה עממית - כתבה שנוסחה היה למראה עיני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א שאישרו[.

וכולי האי – לא כלשון הגמ' "ואולי", כ"א בטח וודאי בוודאות גמורה – 
למטה  התחתונה  הלזו  בארץ  בפו"מ  יביא 
תומ"י  צדקנו  ביאת משיח  טפחים  מעשרה 
ממש! ודוקא ה"קאך-זיך" במשיח יביא אותו! 
לחיים לחיים! מ'זאל טראכטען וועגען משיח 
]= שנחשוב אודות משיח[[! פארגעסען וועגען 
זיך ]=לשכוח אודות עצמך[! באם לדבר באופן 
ב"אני  בעצמינו  הזמן  כל  עסוקים   – שלילי 
ואפסי" )שים לב – אני מדבר בלשון רבים(, 
והלוואי  לנו, או להיפך,  זה לטוב  איך דבר 
ונחשוב קצת על המטרה – ביאת משיח נאו! 
הרי עומדים אנו בשערי הגאולה, ואיך נקבל 
פני משיח בלבושים מוכתמים, אמנם הכפתורים 
מצוחצחים ועומדים הכן כולנו אבל יש ויש גלות פנימי! הבה נצעק בקול 
רם קול גדול ולא יסף – "עד מתי?!" ויבוא כבר משיח נאו ממש! ונוכל לומר 

שאנחנו גם עשינו משהו בהחשת הגאולה והבאתו בפו"מ!

צריך לדעת נאמנה, שהכל תלוי אך ורק בנו, הרבי סיים כבר את כל עניניו, 
כמו שאמר מפורש בשיחה הידועה! ביאת משיח עכשיו ה"ז תלוי בכך שנהי' 
קצת יותר טובים! חבר'ה! שישו ושמחו בשמחת הגאולה הנה משיח בא! עוד 
רגע ויבוא משיח! שנוכל להסתכל על משיח צדקנו! ולשמוע השיחות והתורה-

חדשה ולא נצטרך לכבוש פנינו בקרקע!

הבה נלמד ונשמור ונעשה! נלמד עניני משיח! נחשוב והעיקר נתבונן בעומק 
בעניני משיח. הייתי אומר שחסידות לפני התפילה מותר וצריך וחייבים לחשוב 
ע"ד ביאת משיח נאו. אולי צריך לשאול משפיע, אבל לדעתי זוהי צו-השעה. 

הבה נצעק 
בקול רם קול 

גדול ולא 
יסף – "עד 

מתי?!" ויבוא 
כבר משיח נאו 

ממש! 
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בדורות שלפנ"ז ובדור זה גופא לפני כמה שנים הי' צריך לחשוב על סוכ"ע 
וכו', עכשיו צריך להתבונן שמשיח אט-אט-אט קומט, והרבי כתב מפורש 
בכמה מהשיחות בזמן האחרון שצריך גם להתבונן בנושא ביאת המשיח ושכבר 
סיימו כל עניני העבודה ועומדים על סף הגאולה! נדבר עניני משיח! נעשה 

עניני משיח!

שיתגלה בקרבנו ניצוץ משיח שלנו! "ונחה עליו רוח ה'" על כל אחד ואחת 
מישראל )ראה שיחת הושע"ר ש.ז.(! שנהי' אנחנו משיחים פרטיים טובים, ואז 
ידרוך כוכב מיעקב – המשיח הכללי יתגלה בכל תפארתו ויעמוד על גג 770 
ויכריז ענווים! – חסידים שלא חשבתם על עצמכם, ועסקתם בהחשת הגאולה, 
והבנתם שאכן הנה הוא בא – הגיע זמן גאולתכם!! גייט ארויס פון גלות! ונלך 
כולנו יחדיו בריקוד הכי גדול "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו" עם 
ענני שמיא לאה"ק ולירושלים עיה"ק ולביהמ"ק השלישי והמשולש ולקה"ק 
ואבן שתי' שבתוכו, בפו"מ ולמטה מעשרה טפחים ובפשטות – תיכף ומיד 

נאו – ממש ממש!

החותם ברגשי ציפי' ל)התראות נאו ב( גאולה העכשוית וביאת משיח נאו  
– הת'. . – שליח )בצירוף עשר בגי' משיח( כ"ק אד"ש – אוסטראליא.

י' כסלו תנש"א
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כל היוצא להמלכת בן-
דוד
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לרגל מאה ועשרים שנה לאמירת השיחה הידועה "כל היוצא 
למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו" )תרס"א-
תשפ"א(, מוגש בזה שיעור עיון בשיחה, תאריכי אמירתה 
והופעתה, על המשמעויות הנפלאות שגילו לנו רבותינו, 
מתוך שיעורו של ר' אסף חנוך שי' פרומר ב'ישיבה ליום 

אחד' של מרכז 'ממש' • נערך לדפוס ע"י המערכת

'שיחתו הידועה' – כך נקראת בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
השיחה המתחילה במילים "כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות 
לאשתו", אותה אמר האדמו"ר הרש"ב נ"ע בשמחת תורה שנת תרס"א. שיחה 
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שהיא מיסודות דרך הנהגת ה'תמים' – חייל בית דוד.

בשיחתו זו של הרבי הרש"ב – שנאמרה בסיום 'שלושת שנות הערלה' לפתיחת 
תומכי תמימים, התווה הרבי את דרכה של הישיבה ותלמידיה, ובאריכות מבאר 
את כוונת הקמתה )לקו"ד ח"ד עמ' 1547 
ואילך. הביטוי "שנות הערלה" מופיע שם 

קודם בעמ' תשפד(.

פותח הוא בהסבר תכלית בריאת העולם 
אודות  ומרחיב  ממשיך  המשיח.  ימות   –
הדרך המביאה למטרה זו – הפצת מעיינות 
החסידות, על ידם אתי מר. לאחר מכן הוא 
מציג את המונעים והמעכבים בדרך העולה, 
אלו המחרפים עקבות ה' ומשיחו, הדרגות 
השונות שבהם והחילוקים ביניהם. גם את 
דמותו של הלוחם הבן-ַחִיל ותכונותיו מתאר 
הוא, את איתנותו ביראת שמים וקיום המצוות, כך שכל רוחות זרות שבעולם לא 
יניעוהו, כמו גם את תכסיסי מלחמתו – 'לא בחיל ולא בכח' שהם מוסר ותוכחה, 

'כי אם ברוחי' – שזו פנימיות התורה, חסידות, השגה אלקית ועבודה שבלב.

בתורף השיחה מובא הפסוק החותם את מזמור פ"ט בתהילים, הפרק בו 
"המשורר היה מקונן על מלכות בית דוד" ומסתיים "אשר חרפו אויביך השם 
חרפו עקבות משיחך". באריכות ובבהירות נפרשים הדיוקים במילותיו הקדושות 
של נעים זמירות ישראל. על שני סוגי המחרפים – "האפיקורסים הקשישים, 
המשכילים", ו"אלו שאמונתם נעדרת קדושת התורה", המרומזים בשני חלקי 

הפסוק.

ההרחבה בפסוק זה כה מרכזית בשיחה, עד שבשלב כלשהו עולה הקושיא 
מה הקשר בינו לבין מאמר חז"ל שפותח את השיחה. בביאור הנרחב על כללות 
המלחמה, האויב והחייל, סוגי המחרפים אויבי השם וטכסיסי ההצלה מידם, 
נראה כי הפרט הנוגע ל'גט כריתות' המוזכר בשיחה – ההתנתקות מעניני 
העולם הזה – הינו "עוד פרט" מני רבים שבעניני המלחמה, אולי אפילו צדדי 
משהו. ואף שהתנתקות מעניני העולם חשובה היא ונצרכת במלחמה - אולם 

מה טעם נבחרה להוות ה'כותרת' לשיחה רחבה ומקיפה זו?

אולם בכוונה ובדווקא נבחר מאמר חז"ל זה לשמש 'דיבור המתחיל' לשיחה 
יסודית זו. לא לחינם נקרא שמה 'שיחת – כל היוצא למלחמת בית דוד', 
ובראשיתה נזכר ענין ה"גט כריתות" – שלכשתעמיק ותתבונן היטב, מתברר 

שאינו פרט צדדי כלל וכלל.

נראה כי הפרט 
הנוגע ל'גט 

כריתות' המוזכר 
בשיחה הינו 

"עוד פרט" מני 
רבים שבעניני 

המלחמה
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על מנת לגלות מרגלית זו הטמונה בעמקי הדברים, יש לחזור ולפתוח 
תחילה את ספרי הגמרא והתנ"ך, לחקור ולדקדק בפרטי המעשים והסיפורים 

שמאחורי מאמר חז"ל זה.

•

סוגיא שלמה במסכת שבת )נה, ב ואילך( מוקדשת לשאלת "במה חושבין 
ובמה אין חושבין". בדוגמת, להבדיל, המתוקנות במדינות הגוש המזרחי לשעבר, 
גם לאזרחי מדינת התורה – יש דברים שהם רשאין לחשוב, ויש דברים האסורים 
מטעם ההנהגה לא רק במעשה או דיבור אלא אף במחשבה. כך מפרטת הסוגיא 
סיפורים שונים במקרא הנראים על פניהם בדרך הפשט כמעשי חטאים של 
גדולי האומה, והגמרא דורשת כיצד אין בהם אף לא שמץ של חטא. וכמטבע 

הלשון החוזר שם פעם אחר פעם – "כל האומר... חטא – אינו אלא טועה".

הגמרא דנה בסיפוריהם של ראובן, בני עלי, בני שמואל, דוד ושלמה ויואש; 
תחילה  מביאה את העולה לכאורה מפשט סיפורי המקראות כי חטא יש 
במעשים אלו – ותיכף לכך מצורפת הסברה מדוע מה שנראה כחטא אינו 
כזה, וכיצד היה מעשה באופן שאף לא צל של חטא היה בו. וכל זאת לא סתם 
בתור "לימוד זכות" כי אם כהוראה וקביעת עובדה אשר טעות חמורה לסבור 

מוצאי ראש-השנה תשל"ח
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באופן הפכי.

בין הסיפורים המובאים בסוגיה הוא מעשה דוד ובת שבע, המתואר בספר 
שמואל א'. בקריאה שטחית, דוד לוקח את בת שבע אל ביתו בעת היותה 
נשואה, ואת בעלה – אוריה החיתי – שולח בהמשך אל מותו בחזית לחימה 
חסרת סיכוי. ומה האמת? "כל האומר דוד חטא – אינו אלא טועה!". וההסבר 
הוא הוא עניננו כאן: שהרי אוריה החתי, כחייל בית דוד, כתב גט כריתות 

לאשתו קודם צאתו למלחמה, ונמצאת בת שבע פנויה.

ברם! לא לרוץ. לעין לומד הסוגיא הממולח, בולט מיד שוני והבדל עצום 
בין האופן בו מסנגרת הגמרא על דוד המלך, לבין דברי הסנגוריה על שאר 

צדיקי עולם:

המעשים  בהסברת  הגמרא  פותחת  המובאים,  המקרים  שבשאר  בעוד 
שבפסוקים לבל יחטא בהם הקורא, הרי במעשה דוד ובת-שבע, מקדימה 
הגמרא עוד לפני הפירוש ומתן ההסבר, ומביאה כי על דוד המלך מקרא מלא 
נאמר: "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו", ומשום כך, ניצבת מאליה קביעה-

תמיהה – "אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו"?!
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עוד קודם לכל דברי ההבהרה ופירוש הפסוקים, לפני שמתחילים להתפלפל 
מה היה הגדר ההלכתי של בת שבע ומתי היה ה"ַחלֹוְית" של הגט, בטרם 
מיישבים איך הרשה לעצמו דוד המלך לשלוח למות וודאי – ללא משפט - את 
אוריה החתי בנסיבות כאילו-תמוהות, ראשית כל יש לצאת מנקודת הנחה 
חד משמעית, כי איש אשר 'ה' עמו', מלך ישראל אשר אין מעליו אלא השם 
אלוקיו, דוד נעים זמירות ישראל – אצלו אין שום אפשריות לחטא! שהרי כל 
מציאותו היא "שכינה עמו" )וניתן להמליץ על זה את לשון רש"י הידוע שהוא 

"מהכת שאינן חוטאין"(.

רק לאחר הנחה זו, השוללת מכל וכל ולו עילוליות של חטא ופגם כלשהו 
אצל נשיא ישראל, ניתן להמשיך ולבאר את פשר הפסוקים הסתומים, ולהסביר 

על פי דברי חכמים מה באמת היה במעשה זה.

ומשהונחה הנחת יסוד זו, מתחילה הגמרא בביאור הענין. ראשית, הגמרא 
"מודה" שיש כאן כביכול "חוסר אובייקטיביות", שכן רבי – מחמת שהיה מזרע 
דוד, לכן הוא "מהפך ודריש בזכותיה"; ולפי רבי בכלל לא צריך "לומדות", 
הוא פשוט מעמיד את הפסוק שפירושו "ביקש לעשות ולא עשה"... להד"ם.

ובהמשך הסוגיא, מובאת ההסברה הנוספת, "דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר 
ר' יונתן כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו". לפני צאתו 

של אוריה החיתי אל שדה הקרב, 
ללחום במלחמתו של דוד המלך, 
נתן גט כריתות לאשתו, והרי היא 

מותרת לכל.

אלו הם שני העמודים עליהם 
ניצבת ההכרה "כל האומר דוד חטא 
אינו אלא טועה": ראשית ההנחה 
כי איש כדוד המלך לא שייך כלל 
לענין של חטא, ומי שמקבל על 
עצמו עול מלכות בית דוד באופן 
הזה, אפשר להמשיך ולהסביר לו 

גופא דעובדא היכי הוה.

נמצא, כי "כל היוצא למלחמת 
בית דוד כותב גט כריתות לאשתו" 
אינו סתם סיפור על פתרון הלכתי 
להתרת עגונות בעת מלחמה )אגב, 
נסיון  נעשה  צה"ל  ימי  בראשית 

הרשאה לגט
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לעשות כדוגמת זה, עד שרבו על כך המערערים ובטל העניין מעיקרו(; זה 
הבסיס ההלכתי לאמונה בדוד עצמו אשר "שכינה עמו" ו"כל האומר חטא אינו 

אלא טועה".

•

צא ולמד עד היכן הדברים מגיעין:

הבן איש חי, בפירושו על אגדות הש"ס "בן יהוידע", מבאר סוגיה זו ומדגיש 
בה את המילה "כל האומר דוד חטא". ומבאר: "אפילו שהאומר כן כוונתו 
לשם שמים, כדי לחזק לב בעל תשובה... אינו אלא טועה במה שאומר חטא". 
רצונו לומר, בשונה מלימודים ודיוקים שונים בסיפורי המקרא, בהם ניתן 
לפעמים, בדרכה של תורת אמת, ללומדם 
בכמה אופנים שונים על מנת לעורר לב 
ישראל לשוב אל אביהם שבשמיים, הרי 
במקרה זה אין לעשות כן. לא רק אם כוונתו 
להלעיז, לאו דווקא כאשר חסר לו באמונת 
חכמים – אפילו אם הוא רוצה ללמוד וללמד 
 – ולהפליא במעלת התשובה  מכך מוסר 
"כל האומר", ללא שום חילוק – "אינו אלא 

טועה".

ה"הייליגער  בשם  נאמר  אחר  ומפן 
בהדגשת  מרוז'ין,  ישראל  רבי  רוז'ינער", 
זו "טעות  "אינו אלא טועה": אין  הסיפא 
בידו" גרידא, כלומר, שטועה בענין ופירוש עניין מסויים זה. אלא יתירה מזו, 
האומר דוד המלך חטא – הוא בעצמו אדם טועה. כל מציאותו וגישתו היא 

של טועה ותועה בעצם.

לא זו אף זו: בעת הבאת סוטה אל בית המקדש, בשעה שהיו מזכירים בפניה 
כמה מגדולי ישראל שהודו על מעשה שעשו ולא בושו, הרי שאת דוד המלך 
לא היו מזכירים כלל. והגאון הרוגוצ'ובר מסביר על זה, ככה בפשטות, שאכן 

אין מקום להזכיר את מעשה דוד המלך – שהרי כלל לא חטא!...

ובקצה ההפכי, כשמדברים על "אויביך ומחרפיך" של דוד המלך, חכמינו לא 
נותנים מקום לדמיון במה ומה מילאו פיהם חרפות. צא ולמד מדרשת הגמרא 
)ב"מ נט, א( על הפסוק בתהלים )פרק ל"ה, שהוא "תפילה נוראה ונפלאה על 
שונאיו" של דוד(: "ובצלעי שמחו ונאספו קרעו ולא דמו" – דוד המלך העיד 
על עצמו שעד כדי כך הלבינו את פניו וביישוהו, שדמו נבלע חזק באיבריו, 

איש אשר 'ה' 
עמו', מלך 

ישראל אשר אין 
מעליו אלא השם 
אלוקיו, דוד נעים 

זמירות ישראל 
– אצלו אין שום 

אפשריות לחטא! 
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ואף אם היו קורעים את בשרו, לא היה נשפך דמו ארצה – "קרעו ולא דמו". 
ובמה הכלימו את פניו? אומרת הגמרא:

"אמר דוד לפני הקב"ה. רבש"ע, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין את בשרי 
לא היה דמי שותת לארץ, ולא עוד, אלא אפילו בשעה שהם יושבים ועוסקים 
בארבע מיתות בית דין אומרים לי: דוד, הבא על אשת איש מיתתו במה? ואני 
אומר להם, מיתתו בחנק – ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין פני חבירו 

ברבים אין לו חלק לעולם הבא".

תארו לעצמכם: דוד המלך, בהיותו יושב על כס 'מלך ישראל' ובזמן בו 
ניכר לכל כי דוד משכיל לכל דרכיו ו'שכינה עמו';  ובה בשעה, כשהיה נכנס 
לבית המדרש, כמלך וכרב המשפיע תורה לעמו, במקום זה ממש היו מופיעים 
המלעיזים האומרים 'דוד חטא', ותחת מסווה של תמימות וצדקנות היו שואלים-
כאילו – "ילמדנו רבינו, מה דינו של הבא על אשת איש?! במה יהרגוהו?!" - -

ואין המדובר בארחי-פרחי קלי ראש, שמושבם מושב ליצים. המדובר הוא 
אודות גדולי התורה ולמדניה, היושבים ועוסקים בדיני חייבי המיתות ויושבים 
ראשונה  בבית המדרש יחד עם דוד מלכם – הם אלו אשר הכלימו את פניו של 

מלך ישראל, שבזו ולעגו לו, החציפו פניהם כנגדו. 

ובחידושי אגדות המהרש"א על אתר – מהדורא בתרא – מוסיף דבר נפלא 
על מקורה ושרשה של אותה חוצפה: הוא מקשר את הנאמר בפסוק "ובצלעי 
שמחו" עם הנאמר בפסוק שלאחריו – "בחנפי לעגי מעוג חרוק עלי שנימו": 
פסוק זה מוסב על עדת קורח – אותם משווה דוד למלעיגים עליו. אותם מלעיזים 
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למדו מקורח הפיקח איך להצליח ולחבר יחדיו את אנשי המדון נגד ה' ומשיחו. 

כקורח בשעתו, "שהאכיל והשקה קורח לעדתו ונתחברו עמו . . וביישו את 
משה והלבינו פניו . . שחשדוהו מאשת 
איש" )!(, גם בזמן דוד עשו זאת באמצעות 
 – מעוג  לעגי  "בחנפי  מפואר.  משתה 
שנתחנפו לו על עסקי לגימה". מתוך פה 
לועס וכרס מלאה היו מוכנים לומר כל 
דבר כיעור על ה' ועל משיחו. בזמן משה 
כבזמן דוד ובאותם האשמות ממש ]ועל 
אלו ואלו נפסק הדין )והרי "שמחת תורה 
שאט נישט"( "חרוק עלי שנימו" - חרק 

עליהם שר הגהינום את שיניו...[.

ואל מול אותם למדנים-לעגנים, נשמע 
הקול האומר "כל האומר דוד חטא אינו 
אלא טועה!". אין לנו אלא מלכנו – ש"שכינה עמו" ואנו מזרעו, ומתוך תנועת 

נפש אמיצה זו, מהפכים ודורשים בזכותיה.

לאור הדברים האמורים, מובן היטב מה עניינו של "כל היוצא למלחמת דוד 
כותב גט כריתות לאשתו" – שהרי הוא הוא התשובה לאלו אשר "חרפו אויביך 

ה' חרפו עקבות משיחיך!

•

כך  נפתחה דרכה של תומכי תמימים במאמר חז"ל המבסס את הקביעה 

אין לנו אלא 
מלכנו – ש"שכינה 
עמו" ואנו מזרעו, 

ומתוך תנועת 
נפש אמיצה זו, 

מהפכים ודורשים 
בזכותיה.



כל היוצא להמלכת בן-דוד  |  49

החזקה "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה". וכך נעמד לו ה'תמים' בדורותיו, 
אל מול אותם מלעיזים העומדים וטוענים עתה 'דוד חטא' – ושוב באותו 
מסווה של צדקנות לימודית ו'השקפת התורה'. במין היתממות צבועה עומדים 
ומקניטים: למה חב"ד לא ישנים בסוכה? והאיך צעירי הבחורים מסתובבים 
בחוצות רומי ותפילין בידם? ויתרה מזו – מניחים אותם אף לאלו שאין גופם 
נקי? ומעל לכל, השאלות וההשמצות המופנות כלפי נשיא הדור, אשר שתו 

בשמים פיהם, אך לשונם תהלך בארץ.

אז – והיום. מול אותם אשר "שמחו ונאספו" ללעוג ולקלס לחסידים האמונים, 
ניצבת הנחת היסוד הפותרת מכל צל של ספק וערעור ודוחה כל שאלה וליצנות  
– 'כל האומר דוד טועה אינו אלא חוטא'! הלא 'כל היוצא למלחמת בית דוד 

כותב גט כריתות לאשתו'!

מול כל לגלוג וגיחוך, או אף חיוך של ספקנות, ניצב אותו תמים הזועק "ויהי 
דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו – אי אפשר שחטא בא לידו!"

ומעשה רב באותו וידאו מפורסם ממעמד חלוקת דולרים, כאשר אחד מאותם 
ה"יושבים ועוסקים" ניגש ושואל "לא בשבילי... אלא בשביל הבני תורה" על 
ה"שמועה המבהילה – שאין צריך לישון בסוכה"... – והכל רואים כיצד מגביה 
נשיא ישראל את ידו ואת קולו: "אלו מחרחרי ריב... שמכניסים מחלוקת בין 
יהודים, שזה מעכב את הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו!" וכשממשיך 
אותו מחוכם ומצטדק כי השאלה מגיעה מצדם של ה'בני תורה', 'עולם הישיבות' 

י' סיון תש"נ
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קוטע אותו הרבי "זיי זיינען נישט בני תורה!"

עמידה איתנה זו מול כל אותם מחרפי משיח, מבוססת הן על יסוד האמונה, 
והן על יסוד השכל וההבנה בבחינת "מהפך ודריש בזכותיה". הבקיאות בחסידות 
ובשיחותיו הקדושות של הרבי, ובפרט בענייני הגאולה - מעניקים את היכולת 
להשיב מלחמה שערה. תמים לא רק מאמין ואומר, אלא גם יודע להסביר על 
האורות המקיפים שבסוכה אשר בתוכם צער גדול הוא להתחפר בשמיכה. 
חייל בית דוד מצוייד בנשק הרוחני של תורת החסידות ותורת נשיא הדור, 
והוא משיב על ראשון ראשון במעלת המבצעים הקדושים המעלים את התחתון 

ביותר, ועל ההקרבה העצמית הרוחנית לשמוע 'קול ילד בוכה'!

כשם שאצל תמים חקוקים בעצם נשמתו ובבחינת ראיה ממש תנועות קדשו 
של הרבי בעידוד ה"יחי" – כך מוטל עליו להיות בקיא לעיונא בכל בשיחות 
קודשו של הרבי על הכתרת המלך על ידי העם; בדבריו על פעולת הכרזת 
'יחי המלך' ונצחיותו של נשיא הדור ומעשיו; על נבואת הגאולה – אותה בישר 
וציווה לפרסם, ועל עניני הגאולה והמשיח אותם ציווה ללמוד – 'ובפרט בתורתו 

)מאמרים וליקוטי שיחות( של נשיא דורנו".

•

בריבוי מקומות בספרי החסידות מבואר הכיצד פועל המנגד להתגברות 
מידת הנצח, ולהתגלות של כוחות ואוצרות בל ישוערו. כך גם בענייננו, דווקא 
במצב של העלם והסתר שלא היה כמוהו, דווקא אז התגלה פן חדש ומהותי 

על עניינה של שיחת כל היוצא למלחמת בית דוד.

בחודשי הקיץ של שנת תשמ"ה, עת החלה התקופה הקשה של פרשת 
הספרים, זכינו לכמה שיחות מיוחדות במינם, בהם התבטא הרבי בביטויים 
נפלאים אודות עניני הנשיאות. כמה משיחות אלו, שנאמרו בחודש תמוז אותה 

שנה, נלקטו, הוגהו ונדפסו בלקוטי שיחות חלק ל' חיי-שרה ג'.

באותו ליקוט הלכתי, מסביר הרבי הכיצד נמשח שלמה למלכות בחיי אביו 
– המלך דוד, אף שאין שני מלכים משמשים בכתר אחד. הרבי ביאר את השוני 
וההבדל שבין מלכי בית דוד למלכים שונים ואחרים. אצל סתם מלך, תפקיד 
המלוכה הוא דבר הנוסף על עצם מציאותו של המלך כאדם פרטי. לכך, הכתרה 
של מלך חדש נוטלת את תפקיד המלוכה מהמלך הקודם. אמנם מלכי בית דוד 
הם מלכים בעצם. ענין המלכות אינו דבר הנפרד מהם ונוסף על מציאותם 
אלא "מוטבע בעצם נפשם", ולכך הכתרתו של בן בחיי אביו לא נוטלת ממנו 

את כתר המלוכה העצמי. עד כאן מה שמופיע בליקוט המוגה.

שיחה זו נאמרה בהתוועדות י"ב תמוז תשמ"ה. ובעת אמירתה, לא נאמרו 
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הדברים 'במשל רמז וחידה' על מלכות דוד ושלמה בנו, כי אם בצורה מפורשת 
על תחילת נשיאותו של אדמו"ר הריי"צ  עוד בחיי אביו. הרבי הביא מספר 
מקרים בהם מסר הרבי נ"ע לרבי הריי"צ שליחויות ופעולות מיוחדות, שהיו 

שייכות וצריכות להיפעל על ידי נשיא ישראל:

"נשאלת השאלה, כלל הוא בענין הנשיאות – "דבר )נשיא( אחד לדור ולא 
שני דברים לדור" . . ואינו מובן איפוא, כיצד יתכן 
למסור עניני עסקנות, השייכים לנשיא ישראל, 
לידי בנו – שעם היותו בנו יחידו – מכל מקום, 
כאשר אביו בחיים חיותו בעלמא דין, הרי הוא 
הנשיא. ו"דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור"?!

את  הרבי  נשא  ההתוועדות  של  זו  בנקודה 
הביאור המובא לעיל, הכיצד המליך דוד את 
הרבי  וסיים  חיותו,  בחיים  למלכות  שלמה 

בהסברה: "שכל זה הי' רק חלק מנשיאותו של אביו, שלהיותו נשיא הדור 
)כדוגמת מלך ישראל( – ו"הנשיא הוא הכל" . . עשאהו "שלוחו של אדם 
כמותו ממש" בענין זה, כך, שבשליחות זו נעשה בעל הגאולה, "נשיא כמותו" 

ו"כמותו ממש"!"

ממש פלאות אראנו – הרבי בשיחה זו מגלה בפירוש כי האדמו"ר הריי"צ 
נמשך לכהן כנשיא ישראל עוד בחיי אביו האדמו"ר הרש"ב.

אך מתי אם כן היה מינוי זה?

כשבוע לאחר מכן, בעת אמירת דברי כיבושין בצום י"ז בתמוז )נדחה(, 

תמים לא רק 
מאמין ואומר, 
אלא גם יודע 

להסביר



52  |  ויעקב הלך לדרכו

הוסיף הרבי וגילה אף פרט מפתיע זה )התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 2580(:

"ידועה השיחה של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בענין "כל היוצא למלחמת 
בית דוד", שתוכנה – שממנה את בנו )בחיי אביו המלך והנשיא( בתור "מנהל 
פועל" להעמיד "חיילי בית דוד" שיצאו ל"מלחמת בית דוד", מלחמה שענינה 

– להלחם נגד "אויבך ה' אשר חרפו עקבות משיחך".

כך, במילים פשוטות ובהירות, הכתובות גם שחור על גבי לבן, מגלה לנו 
הרבי מתי נעשתה המשיחה של אדמו"ר הריי"צ כנשיא ומלך ישראל. היה זה 
בעת אמירת אותה שיחה מייסדת ומכוננת, שעיצבה את דמותם של תלמידי 
התמימים מאז ולעולם ועד. באמירת אותה שיחה, שיסודה הנאמנות המוחלטת 
לנשיא הדור וגואלו, נמשך-הוכתר הרבי הריי"צ "להעמיד 'חיילי בית דוד' שיצאו 

ל'מלחמת בית דוד'"

•

והאם גלה סודו ע"י עבדיו הנביאים גם - מתי היתה כעין זו אצל  כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח עצמו? 

הנ"ל,  השיחה  בהמשך  תיכף  ובכן, 
ממשיך הרבי ו'מעיד על עצמו' את הנאמר 

אך לפני כן:

"וכידוע אשר בשנים הראשונות לבואו 
של בעל הגאולה למדינה זו )בעשר שנותיו 
האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין( חזר 
וביאר שיחה זו בארוכה וצוה לפרסמה כו'".

מתי צוה הרבי הריי"צ לפרסם את אותה 
שיחה? מתי 'חזר וביאר שיחה זו בארוכה'?

אותה שיחה יסודית שנשא הרבי הרש"ב 
במשך  הייתה  עלומה  תרס"א,  בשנת 
עשיריות בשנים. מאז נאמרה באותו שמחת 

תורה נותרה בלתי ידועה, ולא הודפסה עד שלהי שנת תש"ב.

בערב ראש חודש תמוז תש"ב התקיים "דינר" לטובת ישיבות תומכי תמימים 
בארה"ב, תוך ציון 45 שנה לייסוד הישיבה. המעיין בספר השיחות תש"ב )או 
בלקוטי דיבורים שנסמן לעיל( יראה את השיחה המיוחדת, אשר את חלקה 
הראשון אמר הרבי הריי"צ בחגיגה עצמה, ואת המשכה הוציא בכתב לאחר 
מכן. בשיחה מתאר את אירועי יסוד הישיבה הקדושה, ואת שמחת תורה 

במילים פשוטות 
ובהירות, הכתובות 

גם שחור על גבי 
לבן, מגלה לנו 

הרבי מתי נעשתה 
המשיחה של 

אדמו"ר הריי"צ 
כנשיא ומלך 

ישראל
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המרומם של שנת תרס"א.

הכיצד בעת שיחתו הקדושה של מייסד הישיבה אל תלמידי התמימים 'פרצו 
כמה מהתמימים בבכי, דמעות תשובה ניגרו מעיניהם – דבר שעשה רושם חזק 
ביותר על כל שאר הנוכחים'. איך "כ"ק אאמו"ר הרה"ק החל לשיר את ניגונו 
של רבינו הזקן בן ארבע הבבות, וכל הנוכחים ליווהו בהתלהבות והתעוררות 
רבה, נעדרת התפעלות חיצונית, כל אחד היה מכונס ועסוק בעניני עצמו, 
בעבר בהווה ובעתיד שלו. בעיצומה של שמחת תורה, נהפך ה"זאל" הגדול 

למצב רוח של "ונתנה תוקף" ביום כיפור.

"וכשסיימו לנגן, פנה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לעבר תלמידי ה"תמימים" 
ואמר: "תמימים! כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו"".

כ"ק אדמו"ר רש"ב
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 , אלו מילים  לאחר 
מופיעים סוגריים ובהם כותב 
הרבי הריי"צ "לכבוד חגיגת 
מפרסם  אני  ה-45,  היובל 
את המאמר, כפי שרשמתי 

אותו".

ואכן, בהמשך לכך הופיעה 
השיחה של ערב ראש חודש 
תמוז תש"ב, ובהוספה אליה 
– שיחת כל היוצא למלחמת 
הארוע  לכם  הא  דוד.  בית 
לבואו  הראשונות  "בשנים 
למדינה  הגאולה  בעל  של 
זו", בו "חזר וביאר שיחה זו" 
"שתוכנה – שממנה את בנו 
 . להעמיד "חיילי בית דוד" 
. ובוודאי שמנצחים בנצחון 

גדול"!

תמונה ידועה נשתמרה מאותו מעמד. הרבי הריי"צ עומד מול הרמקול, וידו 
השמאלית סומכת-נסמכת על זרועו של הרבי שליט"א. מבטו של הרבי ממוקד 
כל כולו בחמיו הרבי הריי"צ. מבט מיוחד במינו שיש בו מן הביטול והדרת 

הכבוד. מי שרואה בכך דמיון ויזואלי לעניין הסמיכה, אינני מתווכח עמו. 

כבעת אמירת המאמר לראשונה, אז נסמך הרבי הריי"ץ לעמוד בראש הצבא 
הלוחם את מלחמה זו האחרונה, כך בעת הגיעו 'למדינה זו', ובקשר עם 
החגיגה של 'ישיבת תומכי תמימים', מוציא הרבי הריי"צ את הקונטרס ליוצא 
אל המלחמה, ובכך "ממנה את )חתנו כ(בנו בחיי חמיו המלך והנשיא" ומושחו 
בכתר המלכות והנשיאות בעצמו, להעמיד "חיילי בית דוד" שיצאו ל"מלחמת 

בית דוד" – נגד "אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך".

ומעניין לראות כיצד הרבי מציין על הפתגם היחיד שהביא מאותה שיחה בלוח 
'היום יום' טז שבט )בין קרירות לכפירה וכו', אלקות איז פלאם פייער כו'( –

כל היוצא למלחמת ב"ד. רסא. )תש"ב( - !!!

•

בערב ראש חודש תמוז תש"ב גם מלאה שנה לבואו של הרבי לחצי כדור 

ערב ראש חודש תמוז תש"ב
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התחתון. עיון בדברי הימים ההם 
חלה  מאז  כיצד  בבירור  מראה 
"עליה בדרגה" בהתבטאויות הרבי 
הריי"צ אודות "לאלתר לגאולה", 
ופירסומן ע"י הרבי מלך המשיח.

כמטחווי עשרה ימים משם כותב 
הרבי הריי"צ את המכתב ל"ועידת 
יאנג יזראעל", ובה המשפט שמספר 
חודשים לאחר מכן נבחר כעמוד 
הפותח של לוח 'היום יום' – "בזמן 
זה של הרת עולם... חייב כל אחד 
לשאול את עצמו... מה אני עושה... לזכות לקבל פני משיח". מילים שמיימיות 
ומפורשות אמר הרבי על אותה תקופה, בשבת פרשת דברים תש"מ: "כל אחד 
מגדולי ישראל שגילה קץ, גילה אותו לתלמידיו, ואילו זכו היה קץ זה מתממש, 
באותו זמן, בגלוי לכל בנ"י שבכל העולם. מכך מובן בנוגע לקץ של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר על שנת תש"ג שאמר אז "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

ולקראת ימי הגלות האחרונים, וכהכנה לנצחון במלחמתם האחרונה של חיילי 
בית דוד, הוציא לאור הרבי הריי"צ את השיחה המיוחדת הזו שכל ענינה הוא 
ביאור מהות מלחמה זו האחרונה, וביחד עם זה היה מינויו של הנשיא השביעי 

שהחל כבר אז מעמיד "חיילי בית דוד" למלחמה.

וכך אולי ניתן להבין )ככל שביכולת ורשות שכלנו הדל להבין(, את אותה 
הוראה מיוחדת שניתנה עת חזר כ"ק אד"ש מהאוהל, ביום י"ד אלול תשמ"ט, 
כששנות הניסים והנפלאות ממשמשות ובאות, והזמן המסוגל ביותר לביאת 
המשיח הנה כבר בא. ובשיחת קודש לאחר תפילת ערבית, שהוקדשה כולה 
ליום יסוד הישיבה אמר הרבי: "כדאי ונכון שידפיסו עוד הפעם שיחה הנ"ל". 
]ובתוספת הבקשה, שמעבר ל"שער" יופיע התאריך בו נאמרה השיחה בפעם 

הראשונה, וכן הפעם הראשונה שנדפסה בחצי כדור התחתון![

וכעת, במלאות מאה-ועשרים שנה לאמירת אותה שיחה מופלאה, זהו הזמן 
להתחזק בכל הענינים האמורים בה ובפירושה ע"י נשיא הדור. נאזור כח וחיל 
לנצח במלחמה את שיירי השיריים מהמצב של "חרפו עקבות משיחך", ולפעול 
התגלותו של משיח בן דוד – כ"ק אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקנו בהרב ר' 

לוי יצחק, במהרה בימינו ממש!

חוה"מ סוכות תשל"ט



לזכות התמימים שעסקו וסייעו במסירות במלאכת הקודש 
בהכנת קבצי 'חודש השביעי' לדפוס

דוד בן רבקה

ישראל הכהן בן חנה רחל

חיים דוד בן יוספה נעמי

שלום דובער בן רבקה

שמואל בן יהודית

יוסף יצחק בן צירל רחל

מנחם מענדל בן בת-שבע

לזכות

הרה"ח הרב ירחמיאל שי' וזוגתו מ' חנה תחי'

וב"ב:

חי' מושקא ובעלה הרב מנחם שיח' קלמנסון

דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד, 
שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל 

דובער שיחיו

בעלינָאוו

שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ס. ּפאולו - ברזיל

נתרם ע"י הרה"ת ר' שמואל וזוגתו מרת שטערנא 
שרה שיחיו
שּפריצער


