
השבוע,  של  מלכות'  ה'דבר  על  כשמסתכלים 
ומתבוננים לאט על הענין רואים מהלך נפלא. דבר 
ראשון מהתאריך שלנו - ט' כסלו - מאי נפקא מינא 
שהצדיק נולד ונפטר באותו יום? דבר שני למה יעקב 
דווקא יורד לחרן ושוכב שם..? תירוץ אחד שרודף 

את כל מהלך השיחה - גשמיותו של היהודי! 

רואה  בעולם  אדם  שכל,  כפי  שטחית  בהסתכלות 
שלו,  החיצוני  הגוף  על  מביט  הוא  אחר  אדם 
ועוד  פנים  המתווה  השיער,  לובש,  שהוא  הבגדים 
בתור  אלא  יהודים  בתור  רק  לא  ואנחנו  ועוד. 
וחיים  יודעים  חסידות  ולומדים  שיושבים  חסידים 
)משתדלים..!( לחיות את זה שהעולם הוא אלוקות, 
ממה  לגמרי  שונה  היא  רואים  שאנחנו  והמציאות 

שהיא.

הרבי  לגמרי,  אחר  כיוון  רואים  אנחנו  בשיחה 
שלא  לנו  ומסביר  מחדש  המשיח  מלך  שליט"א 
בו במבט אחר, לנסות  שהגוף הגשמי צריך להביט 
אלוקות,  באמת  שהוא  עצמנו  על  ולעבוד  לראות 
אלא לאחרי "מעשינו ועבודתינו במשך כל הדורות" 

הגוף הגשמי הוא זה שבטל כבר!

האורות  לכל  כלי  והוא  מוכן  והעולם  הגשמי  הגוף 
נכון,  בפרט האור של משיח צדקנו. אך מאידך, זה 
הכל טוב ויפה 'הרבי מליובאוויטש צודק', אבל מה 
מרוממים,  משפטים  זה  ממני?  רוצים  מה  תכל'ס? 
יתכן שפולישער חסיד ישמע את השיחה ב'הקהלת 
קהילות' ויקפוץ מהכיסא, אך איך באמת עושים את 

זה..

המון.  מעורר  אך  יפה,  שם   - העיניים  את  לפקוח 
בכל  ממש,  פה,  קיימים,  הדברים  אומר:  הרבי 
תבוא  שאתה  שנותר  מה  כעת  שבזה,  המובנים 
ותסיר את העיניים הגלותיות שלך ותתחיל לחיות 
זה  לא  הוא  שלך  ומצב  שהמעמד  לקלוט  גאולה, 
שצריך לשרור בשטח שלך, אתה צריך להיות בבית 
הרבי  את  ולשמוע  הקודשים  קודש  מול  המקדש 
אומר 'מאמר', שם הוא המקום האמיתי שלך. אתה 
את  לפקוח  רוצה  אתה  ככה,  לחיות  להתחיל  רוצה 
העיניים ולחיות גאולה? תתחיל ללמוד עניני גאולה 

ומשיח. כי "בכח התורה... לשנות טבע האדם".

לחיים לחיים!..



ס"ה:
מטתו שלימה:  אברהם - יצא ממנו ישמעאל. 
יצחק – יצא ממנו עשו. משא"כ יעקב, כל בניו 

צדיקים – מטתו שלימה.

ס"ח:

קדש  של  ארכו  המדה:   מן  אינו  הארון  מקום 
הקדשים מקיר לקיר היה עשרים על עשרים 
שארכו  הברית  ארון  עמד  באמצעו  אמה. 
אמתיים וחצי ורחבו אמה וחצי. למרבה הפלא, 
כאשר מדדו מקיר קדש הקדשים לדופן הארון 
היה ביניהם עשר אמות שלימות, וכך גם מהצד 
במדת  עלה  לא  הארון  מקום  כאילו  השני. 
העשרים אמה של חלל החדר, הארון הגשמי 
המקום  התחברו  זה  בנס  מקום.  תפס  לא 
והלמעלה מן המקום, הגבול והבלי גבול. בנס 
זה בא לידי ביטוי כח העצמות השורה בקדש 
גבול  ובלי  גבול  לחבר  בכחו  שרק  הקדשים 

יחד.

ס"ט:

הבית  גג  את  המקיף  הצינור  ומזחילה:  מרזב 

לשם מתאספים המים היורדים על הגג נקרא 
קטן  צינור  מרזב,  יוצא  זו  ממזחילה  מזחילה. 

השופך את המים למטה מעט רחוק מהגג.

סי"ב:

עשו ויעקב - תהו ותיקון:  בסדר ההתגלות של 
אור אלקי צריך להיות כלי המכיל את האור. 
בו  התוהו  עולם  על  מבואר  הקבלה  בתורת 
להכיל  יכלו  לא  והכלים  מרובים  היו  האורות 
וניצוצות  הכלים'  'שבירת  שנעשה  כך  אותם, 
מהאור האלקי נפלו לרשות הקליפות. בעולם 
התיקון הכלים הם מרובים להכיל את האור. 
מעולם  ועשו  התיקון  מעולם  שרשו  יעקב 
התוהו. תפקידו של יעקב להעלות חזרה את 
שנפלו  התוהו  מעולם  הניצוצות  וכל  עשיו 
לקראת  מלאכים  שלח  כשיעקב  בקליפות. 
ניצוצות  בירור  נשלם  שכבר  סבר  הוא  עשיו 
התוהו של עשיו והעולם כולו, והתוהו והתיקון 
יכולים להתאחד שוב, שהאורות המרובים של 
עולם התוהו יאירו בכלים המרובים של עולם 

התיקון.

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב ע"ד אירוע מסויים שלא שלחו
הזמנות לכמה מהרבנים:

באם הכוונה שאתחיל בד"ת בין רובם ככולם דאנ"ש שי' )כולל הרבנים שי'( - כבר הודיע מרע"ה שאין זה באפשרי.
אם לא יתחילו להתדבר ביניהם בכוונה אחת לבוא לשלום אמיתי יחכו לימות המשיח בגילויים.



המרכזית,  צפת  חח"ל  לישיבת  היכנסי  מיום 
לא  זה  בזאל  חסיד  רבות שלהיות  אוזני  שמעו 
חכמה גדולה, בזאל יש אווירה של לימוד, של 
תפילה, של משיח, וכו' החכמה האמיתית היא 
השגחה,  שאין  בפנימייה,  דווקא  חסיד  להיות 
לפעול  זה  העניין  כל  שהרי  וכו'  אווירה  אין 

בתחתונים..

נשארת  והפנימיה  זאל  נשאר  הזאל  ברם, 
פנימיה.. כל אחד במקומו מונח.

בשיחה של השבוע )הד"מ( הרבי שליט"א מה"מ 
אומר שצריכה להתגלות בנו כזו דרגה שבה אין 
הבדל בין הראש לרגל, וזה לא רק להכניס את 
הראש ברגל, אלא שאין ביניהם הבדל, כי מצד 

עצמות אין הבדל בין עליון ותחתון.

והנה זכינו למה שלא זכו דורי דורות של צפתים 
- האריות שבחבורה, שהזאל ירד לפנימיה עד 
בדיוק כמו הראש  ביניהם,  כך שאין הבדל  כדי 
כפי  )ואדרבה  גמורה,  בהשוואה  שהינן  והרגל 
שמסביר אד"ש בשיחה שיש מעלה בגשמיות, 

שהפנימיה למעלה מהזאל..(.

אנו  שנמצאים  כיוון  אלינו:  מזה  וההוראה 
וצריכים רק לפקוח את העניים  בזמן הגאולה, 
ולראות זאת, הקורונה הופכת עולמות ומזעזעת 

ממלכות, הכל כהכנה לגאולה. והגשמי והרוחני 
כבר מתחילים להתחבר וזה מתבטא לכל לראש 
לגאולה"  בנוגע  במעלותיה  "הידועה  בישיבה 
)צפת - מלשון הציפיה לגאולה( שהרוחני שבה 
מתחברים  )הפנימיה(  שבה  והגשמי  )הזאל( 

ומתאחדים!!

ברחוב  בהיותנו  הנוכחי  במצב  לפועל:  ובנוגע 
כל אחד בעצמו  יותר לפעול  בנקל   5  - האר"י 
)מי  הנשמה  עצם  לגילוי  להגיע  בזולתו,  וגם 
שום  יהיה  שלא  כך  כדי  עד  באמת(  שאנו 
לרגע  שלנו  עשרה  שמונה  התפילת  בין  הבדל 
צהריים!!  ארוחת  או  המיטה,  על  שנשכבים 
דור  זה  זה חב"ד!  ליובאוויטש!  זו  זו הדרישה! 
השביעי! ועוד והוא העיקר לפעול בחוצה שגם 
הוא יהיה במצב זה. שכידוע "מי שחושב שהוא 
פה יושב בלי שליחות בלי מטרה אין לו מקום 

פה בשכונה"..

"שאצל כאו"א תהי' השתדלות מיוחדת לבטא 
את הרוחניות וה"חסידישקייט" שלו בגשמיות 
ובמקום  ובזמן  הגשמיים,  שבעניניו  שלו, 
של  והחיות  החמימות  יורגשו  שלו,  הגשמיים 
שלו,  וה"חסידישקייט"  שלו  ה"אידישקייט" 
עד לאופן שלא יהי' ביניהם כל פירוד כלל, אלא 

יהיו דבר אחד ממש."



לערך בשעה 1:51 )!( ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א 
להתוועדות. הקהל ניגן "מהרה ישמע" )בקשר 
עם יום הבהיר י"ד כסלו המתברך משבת זו(. את 
באומרו:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  פתח  א'  שיחה 
ימים  תשעה  זהו  גרמא:  שהזמן  בענין  "פותחין 
ויום הילולא  יום הולדת  בחודש כסלו, שזהו הרי 
של כ"ק אדמו"ר האמצעי" , ובה עורר בין הדברים  
על לימוד עניני הגאולה שזהו: "מנהג דורנו וזמננו 

זה".

ישמע".  "מהרה  לנגן  החלו  זו  שיחה  לאחרי 
כ"ק אדמו"ר שליט"א טרם עודד, ומיד התחילו 
אדמו"ר  לכ"ק  ה"קַאּפעליע"  ניגון  את  לנגן 
את  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  האמצעי, 
)בעיקר  חזקות  בתנועות  לפעם  השירה מפעם 
רבה.  בשמחה  ניגן  והקהל  ה"מַארש"(,  בחלק 
השיחה  במהלך  דקות,   30- כ  ארכה  ב'  שיחה 
היחידי  שהדבר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התבטא 
העיניים  את  לפתוח  שצריכים  הוא  שנשאר 
 - לסעודה  מוכנים  שכבר  יראו  ואז  לרווחה, 
ליד השולחן! את  יושבים  וכבר   - ערוך  שולחן 
השיחה סיים במילים: "בנערינו ובזקנינו, בבנינו 
ובבנותינו", ומיד המשיך ואמר: "לחיים" ושתה 
זו ניגנו "שובה ה'", וכ"ק  מהכוס. לאחרי שיחה 
אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בחוזק לעבר 

לפי  שעודד  הידוע  בקטע  ובפרט  האורחים 
הקצב וחזרו עליו כו"כ פעמים. באמצע הניגון, 
לצעוק  התחילו  הם  האורחים,  לעבר  כשהביט 
עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  לחיים",  "לחיים, 
לעברם כמה פעמים )והם חזרו וצעקו "לחיים" 
כל הזמן שכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד לעברם(.

זו  שיחה  לאחרי  שעה.  כרבע  ארכה  ג'  שיחה 
שתה כ"ק אדמו"ר שליט"א את רוב הכוס, ומיד 
המשיך בשיחה ד' - תוך שמנגב את שפתיו הק' 
זו ארכה כמה דקות, ובה הזכיר  במפית. שיחה 
אודות חלוקת המשקה, לאחרי החלוקה הביט 
וכשנענה  המזכיר,  על  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בחיוב שהסתיימה החלוקה - פנה והתחיל לנגן 
וטעם  ז"ל,  הרלוי"צ  לאביו  ההקפות  ניגון  את 

מה"מזונות" וענה "לחיים" לקהל.

אחר כך עודד את השירה כמה פעמים, ובתנועה 
הידועה עודד לעבר האורחים לפי הקצב, וחזרו 
את  הכירו  שלא   - )והאורחים  פעמים   10 עלי' 
ותנועה,  תנועה  כל  על  "לחיים"  צעקו   - הניגון 
וכנ"ל(, ואחר כך המשיך לעודד לעברם בתנועות 
מהירות שוב ושוב. אח"כ הזכיר אודות אמירת 
ברכה אחרונה )ולהעיר שזה שבועיים שלא שרו 

"שיבנה ביהמ"ק"!(.

וממילא מובן שתיכף ומיד כשפותחים את העינים לרווחה - רואים את הפשיטות האמיתית דעצמות ומהות 
כאן למטה )"אט דא למטה"(, כפי שהיא "חד" עם הפשיטות שבכאו"א מישראל - גילוי הנקודה האמיתית, 
שלמעלה מכל הענינים, וכוללת את כל הענינים, כפי שישראל וקוב"ה כולא חד", כמדובר בארוכה בהתוועדות 

שלפני-זה.


