
דידן נצח
"..פרשת היום.. המאורע שאירע ביום זה, ה' טבת.. שבו 
־היה "דידן נצח", הנצחון של הספרים. ו"הימים האלה נזכ

רים ונעשים בכל דור ודור גו'", כלומר, בבוא יום זה בשנה.. 
מידי שנה בשנה, "נזכרים" ועי"ז "נעשים".. להקבע ל"יום 
 סגולה" ו"עת רצון" בכל הקשור לנצחונם של הספרים" 

)שיחת שבת פרשת ויגש, ה' טבת ה'תשמ"ח(

לובאוויטש
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מהותו של 
חג ה' טבת

"היום בו ״דידן נצח״ באופן גלוי לעיני כל העמים )בבית 
המשפט הפדרלי( בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו 

שבספריית ליובאוויטש" • על מנת להבין תוכן יום טוב זה 
יש לעיין בדברי הרבי אשר בנוסף להיותו יום נצחון הספרים, 

הרי הוא נצחון רוחני במלחמה על ענין נצחיות הנשיאות.

"נשיא דורנו הוא ענין נצחי"
יסוד לכך שמדובר היה בנצחון במלחמה 
בדור  הנשיאות  נצחיות  ענין  על  רוחנית 
השביעי אפשר לראות ברור בדברי קודשו 

במוצש"ק תרומה ה'תשמ"ח: 
הנפטרת(  )של  האחרונות  פעולותי'  "בין 
שנודעו  דין,  בעלמא  חיותה  בחיים 
ונתפרסמו באופן גלוי לעיני כל, גם ל"עמי 
כ"ק  אבי',  אודות  שלה  המענה   - הארץ" 
הרבי,  "אבי,  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
עניניו,  וכל  ספריו  עם  ביחד  בעצמו,  הוא 

שייך לחסידים".
והכריזה  הנפטרת,  ביטאה  זה  במענה 
באופן גלוי לכל, שנשיאותו של נשיא דורנו 
עד  נשיאינו,  רבותינו  של  מקומם  ממלא   -
חסידות  תורת  מייסד  הזקן,  אדמו"ר  לכ"ק 
החסידות  תורת  מייסד  והבעש"ט,  חב"ד, 
בו  שייך  )שלא  נצחי  ענין  הוא   - הכללית 

הפסק, ח"ו( עד ביאת גואל צדק.
וברור  )הידוע  שבדבר  החידוש  ועיקר 
אצל  נתקבל  שלה  שהמענה   - הכי(  בלאו 
)ע"ד  פסקו  זה  יסוד  ועל  הארץ",  "עמי 
הספרים וכו'( ש"כן יקום" במעשה בפועל."

 "לא נותר אלא ענין
אחד ויחיד"

וזלה"ק:  ה'תשמ"ז  טבת  ט'  ויגש  בש"פ 
"יש להכריז ולפרסם שבימנו אלה נמצאים 
אנו בזמן )ומקום( מיוחד, אשר, לא נותר בו 

לומר  אדם  וחייב   - ויחיד  אחד  ענין  אלא 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כלשון  רבו,  בלשון 
המקדש  בית  לבנין  כולכם,  הכן  עמדו 
העתיד לביאת דוד מלכא משיחא. ובמילא 
השליחות  מוטלת  מישראל  כאו"א  על 
להביא ולגלות את ביהמ"ק העתיד ש"בנוי 
לירד  רק  וצריך  בשמים,  ומשוכלל" 

ולהתגלות למטה - תיכף ומיד ממש"

"כמו בעת מאסרו וגאולתו 
של כ"ק אדמו"ר הזקן"

בשיחת קודשו שנשא מיד לאחר תפילת 
מנחה ביום הנצחון ה' טבת ה'תשמ"ז אמר 

הרבי בתוך הדברים: 
כ"ק  של  וגאולתו  מאסרו  שבעת  "שכמו 
נגדו  שהיו  מהטענות  הרי  הזקן,  אדמו"ר 
שמפיץ  על  הקטרוג  עליו  נתחזק  אשר   -
ההוראה  את  הבין   - חוצה  המעיינות  את 
בנוגע לעבודתו - שצריך להוסיף עוד יותר 
באמירת חסידות באופן של הבנה והשגה - 

חב"ד - דוקא. 
האלוקית  ההוראה  ברורה  זה  כל  לאור 
הנצחית בקשר לאירוע הנוכחי, שדוקא מן 
"אגודת  אין  כאילו  והאשמות  הטיעונים 
דוקא  הרי  ופעיל,  חי  גוף  חב"ד"  חסידי 
הוראה  ללמוד  יש  האלו  הטיעונים  מן 
גודל  עם  ביחד  והיא:  עתה  בעבודתינו 
כל  ביטול  גדר,  שפורצת  שמחה  השמחה, 
להוסיף  יש  והגבלה,  דמדידה  הגדרים 
בהענין שבו היתה הטענה - הפצת המעינות 

)כולל כפי שחודרת בהפצת התורה  חוצה 
עד  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  והיהדות( 
להוספה שבאין ערוך. " עיין שם באריכות 

והפלאת הדברים.

 "דידן נצח", הרי זה
הניצחון דנשיא דורנו!"

הרבי:  אמר  ה'תשמ"ז  טבת  י"ב  בשיחת 
נצח",  "דידן  עתה  זה  שהכריזו  אלו  "כל 
בודאי שכוונתם ב"דידן" היא - לכ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו, ובמילא, עליהם לדעת 
שכל מה שבא בהמשך ל"דידן נצח", הרי 

זה הניצחון דנשיא דורנו!
דורנו  נשיא  שאמר  הפתגם  וכידוע   .  .
ובמילא,  פיקח,  הוא  חסיד  פעמים:  כמה 
אינו ממתין ומנסה אולי אפשר באופן אחר, 
אלא, הולך לכתחילה בדרכם של רבותינו 
- כ"ק מו"ח אדמו"ר  זה  נשיאינו, ובדורנו 

נשיא דורנו. 
. . ועל כך באה ההוראה מדברי המדרש, 
עי"ז   - הרע  הרוח  את  ולבטל  לנצח  כיצד 
ולסייע  לעזור  מישראל  כו"כ  שמתאספים 
זה לזה, ביחד עם העזר והסיוע מהקב"ה, 
יחדיו  וכולם  מקודש",  עזרך  "ישלח 
מרעישים עם כל הכלים שבידיהם וצועקים 
מצב  שזהו  כלומר  נצח",  דידן  נצח  "דידן 
שיש צורך ברעש וצעקה "דידן נצח דידן 
שהיו  דוקא  לאו  זאת  לולי  שכן,  נצח", 
ואעפ"כ,  הרע,  הרוח  את  לנצח  מצליחים 
נצח"  דידן  נצח  "דידן  שמכריזים  עי"ז 
כדבעי, כרצון נשיא דורנו - אזי מנצחים את 

הרוח הרע ומבטלים אותו לגמרי.."

"די מלחמה איז ניט אויף 
די ספרים נאר אויף דער 

ביינקעל"..
דבר נוסף, מרטיט ומזעזע עד עומק הנפש 
מרחשון  בכ"ח  אגו"ח  לחברי  ביחידות   -
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  ה'תשמ"ו 
איז  דאס  אז  וויסן  "מ'זאל  המשיח:  מלך 
]=שידעו  רביים"  אלע  די  מיט  מלחמה  א 
ומנה את  כל הרביים[,  שזוהי מלחמה עם 
כולם, כ"ק הרבי דפק על הקיר וצעק: "און 
מ'זאל וויסן אז די מלחמה איז ניט אויף די 
ספרים נאר אויף דער ביינקעל" )הנשיאות( 
]=ושידעו שהמלחמה היא לא על הספרים 

 טבת ה'תשפ"א2
'
דידן נצחחגיגות יום הבהיר ה'



• י"ג כסלו ה'תשמ"ו - בו נפסק 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כי 
אינו צריך להעיד בבית המשפט.

בו  "היום   - ה'תשמ"ז  טבת  ה'   •
"דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל 
העמים )בבית המשפט הפדרלי( 
רבותינו  וכתבי  לספרי  בנוגע 
נשיאנו שבספריית ליובאוויטש".

 - ה'תשמ"ח  מרחשון  כ"ה   •
הנצחון  על  הערעור  נדחה  בו 

במשפט הספרים.

בו   - ה'תשמ"ח  מרחשון  כ"ז   •
נפסק כי הספרים צריכים לחזור 

למקומם הטבעי - 770.

• ב' כסלו ה'תשמ"ח - בו הגיעו 
)לציין  ל-770.  חזרה  הספרים 
שבליל ב' כסלו ה'תשמ"ט הכריז 
יום  "גוט  מעריב  לאחר  הרבי 

טוב!"(.

• כ"ו תשרי ה'תש"נ - בו נפסק כי 
צריך להעיד במשפט  אינו  הרבי 

)תוכן  נגד הרבי עצמו  שהתקיים 
דברי  שכאילו  היתה  המלשינות 
הספרים  למשפט  בקשר  הרבי 
'קיצונים'  אצל  לאלימות  גרמו 

והביאו לתוצאות בלתי רצויות(.

• י"ט טבת ה'תש"נ - בו נדחה כל 
המשיח  מלך  הרבי  נגד  המשפט 

ודידן נצח!

• כ"ח אלול ה'תש"נ - בו הוחזרו 
אחרוני הספרים לספריה. )חברי 
באותו  שכשהגיעו  סיפרו  אגו"ח 
יום להודיע לרבי שב"ה הסתיימה 
החפצים  כל  והוחזרו  הפרשה 
למקומם, הרבי יישר את גוו הק' 
)זהו  דָאס?"  איז  "דָאס  ושאל: 
זה?(, ולאחרי שהייתה לנו הזכות 
נעץ  הענין,  סיום  שזהו  לענות 
כ"ק אד"ש את מבטו הק' ולאחרי 
דקת דומיה שדמת בעינינו לנצח 
זָאגן  מען  קען  יעצט  "נו,  אמר: 
נוכל  עכשיו  )נו,  תורה"  דברי 

לומר דברי תורה(.

ימי ה’דידן נצח’
הנשיאות([  כלומר   -( 'הכסא'  על  אלא 

והראה בידו הק' על הכסא!

"לשנה אחרת קבעום"
ש"פ  בהתוועדות  הנצחון,  לאחרי  שנה 
 .  . הרבי:  קבע  ה'תשמ"ח  טבת  ה'  ויגש, 
פרשת היום . . המאורע שאירע ביום זה, ה' 
טבת . . שבו הי' "דידן נצח", הנצחון של 
ונעשים  נזכרים  האלה  ו"הימים  הספרים. 
זה  יום  בבוא  כלומר,  גו'",  ודור  דור  בכל 
בשנה . . מידי שנה  בשנה, "נזכרים" ועי"ז 
ו"עת  סגולה"  ל"יום  להקבע   . "נעשים". 

רצון" בכל הקשור לנצחונם של הספרים.

"נזכרים" ועי"ז" נעשים" 
הענינים שנפעלו

טבת  ה'  הבהיר  ביום  קודשו  בשיחת 
ה'תשנ"ב אמר הרבי: יום זה, ה' טבת, קשור 
וה"פדיון שבויים" של ספרי  עם השחרור 
אגודת  בספריית  נשיאינו  רבותינו  וכתבי 
,שבנשיאותו  ליובאוויטש  חב"ד  חסידי 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ובהנהלתו 
ונעשים  נזכרים  האלה  ו"הימים  דורנו. 
גו'" – שכאשר מגיע יום זה מדי שנה בשנה 
הענינים  נעשים"  ועי"ז"  "נזכרים"  ,הרי 

שנפעלו בפעם הראשונה. 
ובהמשך השיחה: ה' טבת הוא יום שקשור 
והפדיון  הגאולה   – ה"גאולה"  ענין  עם 
בסמיכות  ותיכף  נשיאינו.  רבותינו  דספרי 
כו'  ובקשה  ה"תפלה"  קיימת  לה"גאולה" 
על הספרים שעדיין מחכים לפדיונם, ועוד 
ועיקר – התפלה על הפדיון הכללי בגאולה 
האמיתית והשלימה. ועל ידי זה שהתפלה 
 – דידן  ובנדון  לגאולה,  בסמיכות  באה 
שהתפלות הנ"ל באים בסמיכות להפעולה 
– הפדיון שבויים שנפעל ביום  ד"גאולה" 
זה ,ה' טבת – הרי זה פועל, שהקב"ה יקבל 
את תפלות בני ישראל, ותיכף ומיד יפדה  
ישראל  בני  כל  את  ויפדה  הספרים   כל 

בגאולה האמיתית והשלימה.

התאחדות החסידים
לקבלת פני משיח

ת.ד. 2025 כפר חב"ד טל‘ 03-9601770  
hisachdus@chabad.co.il :דוא"ל

3 חוגגים בבית, ביחד!



"..פרשת היום.. המאורע שאירע ביום זה, ה' טבת.. שבו היה "דידן נצח", 
הנצחון של הספרים. ו"הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור גו'", כלומר, 
בבוא יום זה בשנה.. מידי שנה בשנה, "נזכרים" ועי"ז "נעשים".. להקבע ל"יום 
 סגולה" ו"עת רצון" בכל הקשור לנצחונם של הספרים" 
)שיחת שבת פרשת ויגש, ה' טבת ה'תשמ"ח(

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד

םדידן נצח י ד ר פ נ ם  נ י א ם  י ד י ס ח

התוועדות 
חסידית

עוצמתית!
תוכנית מיוחדת 

בשידור חי

 חגיגות
יום 

 הבהיר
ה' טבת
חוגגים 
בבית,
ביחד!

מוצש"ק מקץ, אור לה' טבת, 20:00
מוקדש לע"נ המשפיע הרב זלמן ניסן פנחס בן הרה"ח ר' יעקב ע"ה נוטיק



היריד השנתי בחנות מקוונת 
בשיתוף עם 

יריד 
 הספרים
 הארצי
ה' טבת

מבחר דידן נצח
 עצום!

 בהנחות
ענק!

בתאריכים: כ' כסלו - ז' טבת

סטים 
במחירים 
מוזלים!

3 ספרים

4 ספרים

chabadshop.com  משלוח עד הבית
10 ש"ח לארגז בלבד!

 • חסידות
 • קריאה 

• גאומ"ש

 • ילדים 
• נוער

• לימוד 



ית  מְַתחִילִים ִמבְֵּראׁשִ
ָמה ֶאת ַאְדַמת ְניּו-יֹוְרק  ֶמׁש ֵהִאיָרה ְוִחּמְ ֶ ַהּשׁ
יּו- ַהּנְ ִיץ  ַהּקַ הּוא  ְך  ּכָ ֹקַע,  ִלׁשְ ֵסְרָבה  ּוְכִאּלּו 

ְמַעט ַעד ֵצאת  ֶמת ּכִ ה ּוְמַחּמֶ ֶמׁש ַמּכָ ֶ יֹוְרִקי, ַהּשׁ
מֹוֶנה  ׁשְ ָעה  ָ ַהּשׁ ַאַחר  ׁשֹוַקַעת  ְוִהיא  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ

ֶעֶרב. ּבָ
ּבֹוְרִחים  לּו  ַהּלָ יִלים  ְהּבִ ְוַהּמַ ים  ַהַחּמִ ִמים  ּיָ ּבַ
טֹון ַהּלֹוֲהִטים  ִבים ֵמָהַאְסַפְלט ְוַהּבֶ רֹב ַהּתֹוׁשָ
ְלִדירֹות  ָלִעיר,  ִמחּוץ  ֶאל  דֹול  ַהּגָ ַרְך  ַהּכְ ל  ׁשֶ
ַוֲעֵצי  ָחִלים  ַלּנְ ּוֵבינֹות  בֹוִהים  ַהּגְ ָהִרים  ּבֶ ַקִיץ 

ָרטּוָרה ְנִעיָמה ְונֹוָחה. ְמּפֶ ם ַהּטֶ ִרי, ׁשָ ַהּפְ
תשמ"ה,  ַנת  ׁשְ ּה,  ּבָ עֹוְסִקים  ָאנּו  ׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
- נּו ּבִ ַחְצרֹות ָקְדׁשֵ "ְקבּוָצה" ּבְ ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבִ

ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָלְמדּו  בּוָצה  ַהּקְ ְלִמיֵדי  ּתַ  .770 
ִאיְסֶטְרן  ֵדַרת  ׂשְ ַעל  ֹוֵכן  ַהּשׁ ּתֹוָרה"  "חֹוְבֵבי 
ּקֹות  ּדַ ָחֵמׁש  ּכְ ל  ׁשֶ ֲהִליָכה  ֶמְרַחק  ְרְקֵווי  ּפַ
ּמּוָבן ַמְתִמיִדים ְוׁשֹוִהים  נּו", ְוֵהם ּכַ ית ַרּבֵ ִמ"ּבֵ
ֵחֶלק  ׁשֶ ָיִמים  ּבְ ם  ּגַ י,  ָהַרּבִ ֲחַצר  ּבַ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ
ִמיִמים נֹוְסִעים ִלְנּפֹׁש  ּבּור ַאַנ"ׁש ְוַהּתְ דֹול ִמּצִ ּגָ

ָהִרים. ּבֶ
ּבֹו ַמְתִחיל ִסּפּוֵרנּו,  אֹותֹו יֹום ֵקיִצי ָארְֹך, ׁשֶ ּבְ
ה לֹא ׁשֹוְטָטה  יל ְמאֹוד, ֶנֶפׁש ַחּיָ ָהָיה ַחם ּוַמְהּבִ
אֹו  יֶהם  ָבּתֵ ּבְ ְספּוִנים  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ְרחֹוב,  ּבָ
ל  ׁשֶ ִעּצּוָמּה  ּבְ ֲהָלָכה,  ּכַ ִגים  ֻמּזָ ַהּמְ ִרְכֵביֶהם  ּבְ
עֹות  ׁשְ ּבִ ֹחֶדׁש,  רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ּמּוז",  ּתַ קּוַפת  "ּתְ
ׁש  ָעה ׁשֵ ָ ֻאָחרֹות, ָסמּוְך ַלּשׁ ֳהַרִים ַהּמְ ַאַחר-ַהּצָ
"ַזאל", אּוַלם  ֵקִטים ּבַ ים ׁשְ ְמעּו ְרָחׁשִ ָוֵחִצי ִנׁשְ
ּתֹוָרה",  "חֹוְבֵבי  ּבְ ׁשֶ יָבה  ׁשִ ַהּיְ ל  ׁשֶ ּמּוִדים  ַהּלִ
ִהיא  ַאְך  מּוָעה  ְ ַהּשׁ ְמקֹור  ָמה  ָיְדעּו  ים  ְמַעּטִ
הּו  ֶ ַמּשׁ ְכָנּה:  ּתָ ְוֶזה  ָזק,  ַהּבָ ְמִהירּות  ּבִ הּוְפָצה 

ַהּיֹום  ְלִהְתַרֵחׁש.  עֹוֵמד  ּדֶֹפן  ְויֹוֵצא  ָחִריג 
י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ָקְדׁשֹו  ְלֵהיַכל  ִל"יִחידּות"  ִנְקְראּו 
ָהעֹוָלִמית",  "ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  "ֲאֻגּדַ ֲחֵבִרי  ל  ּכָ

ְקֵני ְוַעְסָקֵני ַאַנ"ׁש. ֶבת ִמּזִ ְרּכֶ ַהּמֻ
יַע  ַמְפּתִ ְמֹאָרע  ִהיא  זֹו  ּכָ ִחידּות  ּיְ ׁשֶ ַרק  ְולֹא 
זֹאת,  עֹוד  א  ֶאּלָ ה,  ַרּבָ ַסְקָרנּות  ּוְמעֹוֵרר 
יִחידּות  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָידּוַע  ָהָיה  מּוָעה  ְ ַהּשׁ ְלַבֲעֵלי 
לּוי, ִעְנָין ָחׁשּוב  ר ַרב ַעל ַהּגָ ְסּתָ ַהּנִ הּו ׁשֶ ֶ זֹו ַמּשׁ
ָרְמזּו  ָבר  ּדָ ְויֹוְדֵעי  ִביִנים"  ַה"ּמְ יֹוֵתר.  ּבְ ְוסֹוִדי 
ַח,  ּמֵ ְמׂשַ לֹא  ְמאֹוד  ִלְמֹאָרע  ָקׁשּור  ָהִעְנָין  ׁשֶ
ִהְפִחיד ְוֵגָרה ֶאת ֵיֶצר  ָבר ׁשֶ ְלׁשֹון ַהְמָעָטה. ּדָ ּבִ

ְבָעַתִים.  ְקָרנּות ׁשִ ַהּסַ
ִמיִמים,  ְלִמיֵדי ַהּתְ ְדָרׁש, ּתַ ית ַהּמִ ֵבי ּבֵ ל יֹוׁשְ ּכָ
ִנֲהלּו  ַהִחּנּוִכי,  ֶות  ְוַהּצֶ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ָהַרִמי"ם 
ִעְנָין,  ּבָ ית  ֲחִריׁשִ יָחה  ׂשִ ְמקֹומֹו  ּבִ ִאיׁש  ִאיׁש 
ִעם  ד  ּוִמּיָ ֵמֲאֵליֶהן.  רּו  ִנְסּגְ ִאּלּו  ּכְ ָמרֹות  ְוַהּגְ
ְזַמן  סֹוף  ַעל  ְלאֹות  ְלָחן"  ֻ ַהּשׁ ַעל  ה  ּכָ ַה"ּמַ
ם  ִלּבָ ִלְסֹעד  ִמיִמים  ַהּתְ ָהְלכּו  לֹא  ּמּוד,  ַהּלִ
ם ָאצּו  ּלָ י ֶעֶרב, ּכֻ ִמְנָהָגם ִמּדֵ ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ּכְ ּבַ
נֹוֶסֶפת,  ֵמיָדע  ת  ּסַ ּפִ ִלְדלֹות  ְלַנּסֹות  ִל- 770 

ְוסֹוִדי  ָסתּום  ַאר  ִנׁשְ ָבר  ַהּדָ זֹאת,  ָכל  ּבְ ֲאָבל 
ְולֹא ָידּוַע.

"ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ ַחְבֵרי  ל  ׁשֶ ִחידּות'  ַה'ּיְ
ִמים  ּוַבּיָ ּמּוז,  ּתַ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ ָמה  ִהְתַקּיְ
ְבֵרי  ּדִ נֹוְדעּו  ְולֹא  ְרְסמּו  ּפֻ לֹא  ָלּה  מּוִכים  ַהּסְ
ְמרּו  ָבִרים ִנׁשְ אֹותֹו ַמֲעָמד ָקדֹוׁש, ַהּדְ י ּבְ ָהַרּבִ
ָיִמים  ָחְלפּו  לֹא  ַאְך  ר,  ְוִנְסּתָ מּוס  ּכָ סֹוד  ּבְ

ְלפּו ַהחּוָצה.  ִביֵבי ֵמיָדע ּדָ ְספּוִרים ּוׁשְ
ַאַחר  ָבִרים  ַהּדְ ִמְקַצת  נֹוְדעּו  ית  ִאיׁשִ ִלי 
מּוֵאל ָקִמיֶנְצִקי,  ִדיד ְנעּוַרי ָהַרב ׁשְ בּוַע ִמּיְ ׁשָ ּכְ
ֶלְך  ַהּמֶ ִעיר  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ּכְ ּיֹום  ּכַ ַכֵהן  ַהּמְ
י  ָהַרּבִ ׁשֶ ָאְזַני  ּבְ ָלַחׁש  הּוא  ְטרֹוְבְסק,  רֹוּפֶ ְנֶיּפְ ּדְ
ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ִסְפִרּיָ ְדִחיפּות  ּבִ ְלָהִקים  ה  ִצּוָ
ְוֵיׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ "ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ
ר אֹודֹוֶתיָה  ְיַדּבֵ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ִאית  ֲחׁשָ ה  ִסּבָ ָבר  ַלּדָ
בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ּמּוז  ּתַ י"ב  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ֵלי  ּגְ ֵריׁש  ּבְ

א. ַהּבָ
מֹו  ּכְ ה  ַרּבָ ְמִהירּות  ּבִ ְרְסָמה  ִהְתּפַ מּוָעה  ְ ַהּשׁ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ה  ִהּלָ קֹוִצים,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֶלָהָבה 
נּו. ְוָקָהל  ּלָ ְרָתה ַעל ּכֻ מֹוָרא ָוַפַחד ׁשָ ֲאפּוָפה ּבְ
ֵבל  ל ַרֲחֵבי ּתֵ ִמיִמים ִמּכָ ל ַאַנ"ׁש ְוַהּתְ ָעצּום ׁשֶ

ֶרת. ֻדּבֶ ָנֲהרּו ִל- 770, ִלְקַראת ַהִהְתַוֲעדּות ַהּמְ

הַזֲַּעזוַּע 
ֶעֶרב  ע ָוֵחִצי ּבָ ׁשַ ָעה ּתֵ ׁשָ ה ּבְ ַהִהְתַוֲעדּות ֵהֵחּלָ
לֹוׁש  ַדְרּכֹו ְלַאַחר ׁשָ ם ּכְ ּיֵ ְוָיִני ִהְסּתַ ּדּור ַהּלַ ִ ְוַהּשׁ
ָאז  אֹו  ָוֵחִצי,  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ָעה  ׁשָ ּבְ עֹות,  ׁשָ
ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ֶרת ַהּמִ ְסּגֶ ּמִ ֲארּו ּבַ י ִנׁשְ ְבֵרי ָהַרּבִ ּדִ ׁשֶ ּכְ
ִעְנַין  ְדָבִרים ּבְ י ּבִ ַתח ָהַרּבִ ְלַבד, ּפָ ל ַאַנ"ׁש ּבִ ׁשֶ
ְוַהּסּוָפה  ַהּנֹוָרִאית  ָרֶגְדָיה  ַהּטְ מּוס,  ַהּכָ ַהּסֹוד 
ְוֵאּלּו   – אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ֶאת  ְקָדה  ּפָ ׁשֶ ה  ָהֲאֻיּמָ

י: ְבֵרי ָהַרּבִ ְמִצית ּדִ ּתַ
ָלאֹוָצרֹות  אי  ֲחׁשַ ּבַ ְרצּו  ּפָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ת   ֲאֻגּדַ ת  ִסְפִרּיַ  – "ד  ַחּבַ ַמְלכּות  ל  ׁשֶ ָקִרים  ַהּיְ
ָהָעם  "אֹוַצר  ֶעֶצם  ּבְ ִהיא  ׁשֶ "ד,  ַחּבַ ֲחִסיֵדי 
י,  ָהַרּבִ ַהּדֹור –  יא  ּוְנׂשִ ַמְנִהיגֹו  ל  ׁשֶ הּוִדי",  ַהּיְ
ְוִכְתֵבי-ָיד  יִקים  ַעּתִ ְסָפִרים  ם  ָ ִמּשׁ ְוָגְנבּו 
ם לֹא  ֶעְרּכָ ָלה ַוֲחִסידּות, ׁשֶ י ַקּבָ רּוׁשֵ ְנִדיִרים, ּדְ
ִמי  ׁשְ ּגַ הֹון-ָעֵתק  ּבְ ֶנֱאָמד  ְוָים  ְוׁשָ ָפז,  ּבְ א  ְיֻסּלָ

ְורּוָחִני.
ם ְוַעְרמּוִמי:  ִבים ָהָיה ְמאֹוד ְמֻתְחּכָ ּנָ ַאַחד ַהּגַ
ל  ׁשֶ חֹות  ַמְפּתְ ָידֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ְקרֹוב 
ֶאת  ַדד  ׁשָ ִאּיּות,  ֲחׁשָ ּבַ ֵאֶליָה  ָחַדר  ה,  ְפִרּיָ ַהּסִ
ָעֵתק  הֹון  מּוַרת  ּתְ אֹוָתם  ּוָמַכר  ָפִרים  ַהּסְ
ית",  ְחּתִ ּתַ אֹול  "ִלׁשְ ַעד  יקֹות.  ַעּתִ ְלסֹוֲחֵרי 
יֹוֵתר  ּבְ ֵמא  ַהּטָ קֹום  ַהּמָ ְוָהַרע,  ְמָאה  ַהּטֻ יא  ׂשִ
ִתיָקן"  ְצרּות ָהעֹוָלִמי, ַה"ּוָ ז ַהּנַ עֹוָלם – ֶמְרּכַ ּבָ
אֹותֹו  ַקח  ּלָ ׁשֶ ד  ַהּיָ ְוִכְתֵבי  ָפִרים  ַהּסְ יעּו  ִהּגִ  –

ב. ּנָ ּגַ
יָעה  ים – ְראּו ַעד ֵהיָכן ִהּגִ ּפִ ָרֲעדּו ַאּמֹות ַהּסִ
ֲאַות  ּתַ ַצע  ּבֶ ם  ְלׁשֵ ְוַהּכֹל  ב,  ּנָ ַהּגַ ל  ׁשֶ ְפלּותֹו  ׁשִ
"ָנְפלּו"  ָפִרים  ַהּסְ ְלמֹוִנים.  ׁשַ ּוְרִדיַפת  ֶסף  ּכֶ
ל  ׁשֶ ָקְדׁשֹו  ֵהיַכל  יֹוֵתר –  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ קֹום  ֵמַהּמָ

ְקִריַאת הַּמְגִלָּה נַעֲשֵׂית לְזֵכֶר הַנֵּס, ּכָךְ ּבְפוִּרים וְכָךְ ּבִמְגִלַּת 
נוּ  ּשָׁהָה ּבְחַצְרֹות ָקְדשֵׁ י"ט ּכְִסלֵו • הַָרב יֹוֵסף ָקָרִסיק שֶׁ

770, נִזְּכָר ּבִמְאְֹרעֹות הַיָּמִים הָהֵם, ּבְחְֶרָדָתם וּבְשִׂמְחָָתם, 
וְהוּא מְָתֵאר ּבְמְִקצָת ֶאת ֵסֶדר ֵארוּעֵי הַיָּמִים הָהֵם • מְגִלַּת 

ה' ּבְֵטבֵת – "הַּקֹוֵרא ֶאת הַּמְגִלָּה לְמַפְֵרעַ – לֹא יָצָא".
היומן והתמונות באדיבות מערכת השבועון העולמי 'בית משיח'

מגילת 
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דידן נצחחגיגות יום הבהיר ה'



ה ְנָבָלה  יֹוֵתר! ַמֲעׂשֵ ץ ּבְ ּקָ ׁשֻ קֹום ַהּמְ י, ַלּמָ ָהַרּבִ
מֹותֹו! ֵאין ּכְ יר ׁשֶ ְמַזְעֵזַע ּוַמְחּפִ

ָכה  ִנְמׁשְ ּקֹות  ּדַ ְוָחֵמׁש  ִעים  ֵמַאְרּבָ חֹות  ּפָ
ׁשּות  ִהְתַרּגְ ֶאְמָרה ּבְ ּנֶ י ׁשֶ ל ָהַרּבִ יַחת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ׂשִ
י  ָמה ַהִהְתַוֲעדּות, ָהַרּבִ ד ּתָ ה ּוְבַצַער ַרב, ּוִמּיָ ַרּבָ
דֹוׁש ְוָנַסע ְלֵביתֹו, ְוֵהיַכל 770  ָיָצא ְלַחְדרֹו ַהּקָ
ַאר  ּבּור ֶהָעצּום ִנׁשְ ל ַהּצִ ֶמְרָקָחה, רֹב ֻרּבֹו ׁשֶ ּכְ
ָמצּוי  י  ָהַרּבִ ּוְמֻזְעָזע:  ָהלּום  ָעְמּדֹו  ַעל  ָנטּוַע 
ּבּור ֵאין  ל ַהּצִ ְכֵאב ְוַצַער נֹוָרא, ּוְלרֹב ֻרּבֹו ׁשֶ ּבִ
ָלֶהם  ְנִהיָרה  לֹא  ְוַאף  ַלֲעׂשֹות  ָמה  ְלֵאל-ָידֹו 

ֵהיֵטב ַמהּות ָהֵארּוַע ְוָעְצַמת ֻחְמָרתֹו.
ִלְגֵנַבת  ִמְתַיֵחס  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ַלּכֹל  רּור  ּבָ ָהָיה 
ת  ִסְפִרּיַ  – ַמְחִריָדה  צּוָרה  ּבְ ָפִרים  ַהּסְ
"אֹוָצרֹות  ם  ְמֻסּיָ מּוָבן  ּבְ ִהיא  אִוויְטׁש  ְליּוּבַ
ֶלְך",  ַהּמֶ ְו"ֶכֶתר  ְמָלָכה",  ַהּמַ ל  ׁשֶ נּוִזים  ַהּגְ
ּוְפִגיָעה  ִעְרעּור  ּכְ מֹוָה  ּכָ ה  ְפִרּיָ ּסִ ּבַ ּוְפִגיָעה 
ים  ָדׁשִ אִוויְטׁש ּוְבֹקֶדׁש ַהּקֳ ְכַלל ֲחִסיֵדי ְליּוּבַ ּבִ

ְך ׁשֹוְמעֹות. ּכָ י! אֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ַרּבִ ַעְצמֹו – ּבָ

חָמֵשׁ הְִתוֲַעדוּיוֹת
 770 - ּבִ ַסֲעַרת-רּוחֹות  ל  ׁשֶ יֹוַמִים  ָחְלפּו 
ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ י  ָהַרּבִ ָנַסע  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום 
ַעת  ׁשְ ב ּבִ ּנּו הּוא ׁשָ י"צ, ִמּמֶ ֹאֶהל ַאְדמֹו"ר ָהַרּיַ
ְוׁשּוב  ִהְתַוֵעד  ִפּלֹות  ַהּתְ ְוַאַחר  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה 
י  ָהַרּבִ ַהּנֹוָרא.  ב  ּצָ ַהּמַ ַעל  ֵלב  ְכֵאב  ּבִ ר  ּבֵ ּדִ
יָרה  ְיׁשִ ִגיָעה  ּפְ ִהּנֹו  ֵנָבה  ַהּגְ ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ יׁש  ִהְדּגִ
נֹוֶסֶפת  ְלָוָיה  ַוֲעִריַכת  יֵאינּו,  ְנׂשִ ַרּבֹוֵתינּו  ּבְ
מֹו  ׁשְ ֶאת  יר  ִהְזּכִ י  ָהַרּבִ י"צ!  ָהַרּיַ ְלַאְדמֹו"ר 
ָפִרים  ַהּסְ ַבת  ַלֲהׁשָ ה  ְתִחּנָ ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָרִטי  ַהּפְ

ִלְמקֹוָמם.
 )1 ָבִרים:  ּדְ ֵני  ׁשְ י  ָהַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ָאר  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ
ת  ית ֲאֻגּדַ ִניָסה ִל- 770 "ּבֵ ַער ַהּכְ בּו ַעל ׁשַ ְכּתְ ּיִ ׁשֶ
אִוויְטׁש".  "ד, ֹאֶהל יֹוֵסף ִיְצָחק ְליּוּבַ ֲחִסיֵדי ַחּבַ
ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ ית  ּבֵ ִיְבנּו  "ד  ַחּבַ ְכַפר  ּבִ ׁשֶ  )2
ה  ִנּיָ ת ַהּבְ ה, ּוְתִחּלַ ּכֹן ִסְפִרּיָ ׁשְ "ד ּוְבתֹוכֹו ּתִ ַחּבַ
ת  ִחּלַ ּתְ יֹום  ַתּמּוז,  ּבְ י"ז  ִלְפֵני  עֹוד  ְהֶיה  ּתִ
ל  ּכָ ֶאת  ן  ְיַמּמֵ י  ְוָהַרּבִ בּועֹות",  ָ ַהּשׁ ת  לֹוׁשֶ "ׁשְ
ֳעַבר  ּתָ לּום  ׁשְ ַהּתַ ת  ּוְתִחּלַ ה,  ִנּיָ ַהּבְ ֲעלּויֹות 

בּועֹות. ָ ת ַהּשׁ לֹוׁשֶ ְנק עֹוד ִלְפֵני ׁשְ ַלּבַ
ּוְלָמֳחָרת  עֹות,  ׁשָ ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ָחְלפּו  לֹא 
י  ָהַרּבִ ְוׁשּוב  נֹוֶסֶפת,  ִהְתַוֲעדּות  ָמה  ִהְתַקּיְ
ֶנֶאְמרּו  ָבָריו  ּדְ ׁשֶ ּכְ א  ַלּנֹוׂשֵ ַרב  ְזַמן  יׁש  ִהְקּדִ

ה.  ֲחִריפּות ַרּבָ ּבַ
ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ְך  ַאַחר-ּכָ יֹוַמִים 
ֻחְמַרת  ַעל  ַלַהט  ּבְ ר  ְוִדּבֵ י  ָהַרּבִ הֹוִסיף  ָלק  ּבָ
ים ְמאֹוד:  ּטּוִיים ָקׁשִ א ּבִ ּטֵ י ִהְתּבַ ה, ָהַרּבִ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ה זֹו,  ה ְקדֹוׁשָ ְפִרּיָ ָפִרים ִמּסִ ָידֹו ַהּסְ ּבְ ל ִמי ׁשֶ "ּכָ
אֹו  יֹוְדִעין  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ָנה  ּקָ ׁשֶ ִמי  ּוֵבין  ב  ּנָ ַהּגַ ין  ּבֵ
ִדית ִלְרׁשּות  יָבם ִמּיָ ב ַלֲהׁשִ יֹוְדִעין – ַחּיָ ּלֹא ּבְ ׁשֶ
נּוִבים  ָהאֹוֵחז ְסָפִרים ּגְ ָעִלים, ְוֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ ַהּבְ
ֶקת  ְמַתְקּתֶ ָצָצה  "ּפְ אֹוֵחז  ּכְ הּוא  ֵביתֹו  ּבְ ֵאּלּו 
ְוִלְגרֹם  ְלִהְתּפֹוֵצץ  ָהֲעלּוָלה  יֹוֵתר",  ּבְ ֶנת  ְמֻסּכֶ

יתֹו!". ֶנֶזק נֹוָרִאי לֹו ְוִלְבֵני ּבֵ
ּה ּגֹוֶרֶמת  ּלָ ה ּכֻ ָרׁשָ ַהּפָ י ׁשֶ ר ָהַרּבִ ְך ִסּפֵ ֶהְמׁשֵ ּבַ

ב ִלְלֹמד  ה. "ֲאִני יֹוׁשֵ לֹו ַצַער ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש ַרּבָ
ה  ָקׁשֶ ָבר  ְוַהּדָ ֶזה  ְוַכּיֹוֵצא-ּבָ "ם  ַרְמּבַ ָמָרא,  ּגְ
ב  ּצָ ֵמַהּמַ ב  ַהּלֵ ּוְכֵאב  ָהרֹאׁש  ֵאב  ּכְ ל  ׁשֶ ּבְ ִלי, 

ַהּנֹוָרא"!
י  ָהַרּבִ יׁש  ִהְדּגִ ַהִהְתַוֲעדּות  ִסּיּום  ִלְקַראת 
ְכַפר  ה ּבִ ְפִרּיָ ת ַהּסִ ִנּיַ ת ּבְ ִחּלַ ׁשּוב ֶאת ְנִחיצּות ּתְ
בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ת  לֹוׁשֶ ׁשְ ִניַסת  ּכְ ִלְפֵני  עֹוד  "ד  ַחּבַ
ָבר  ְתִחילּו ֶאת ַהּדָ ּיַ ׁש ׁשֶ ְוהּוא ָאַמר: "ֲאִני חֹוׁשֵ
ֶמְך-ֵמם' ַעְצמֹו  ן ַה'ּסָ ּכֵ בּועֹות, ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ לֹוׁשֶ ׁשְ ּבִ

ָיִמים ֵאּלּו". עֹוֵבד ּבְ
ע ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָהֲאמּורֹות  ַאְרּבַ י ּבְ ְבֵרי ָהַרּבִ ּדִ
ֶאְמרּו  ּנֶ ׁשֶ ַהֲחמּוִרים  ּטּוִיים  ַלּבִ ָמה  ַהְקּדָ ּכְ ָהיּו 
יָחה ָהַאֲחרֹוָנה  יְנָחס )ַהּשִׂ ת ּפִ ָרׁשַ ִהְתַוֲעדּות ּפָ ּבְ
ָעה  ׁשָ ּבְ ָרִגיל  ּכָ ה  ֵהֵחּלָ ׁשֶ ַהִהְתַוֲעדּות  ִעְנָין(,  ּבָ
עֹות  ׁשָ ַבע  ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ָכה  ִנְמׁשְ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ  1:30
יָחה  ּוַבּשִׂ ֶעֶרב,  ּבָ מֹוֶנה  ׁשְ ָעה  ָ ַלּשׁ ָסמּוְך  ַעד 
ר  ּבֵ ִמימֹות, ּדִ ָעַתִים ּתְ ׁשְ ָכה ּכִ ְמׁשְ ּנִ ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ֲחִריפּות ְמֻיֶחֶדת. ֵנָבה ּבַ י אֹודֹות ַהּגְ ָהַרּבִ
י  ָהַרּבִ יַבת  ְיׁשִ ל  ׁשֶ ִמית  ׁשְ ַהּגַ ַהּצּוָרה  ֲאִפּלּו 
עֹוד  ּבְ ֵמָהָרִגיל;  ׁשֹוָנה  ָהְיָתה  יָחה  ׂשִ אֹוָתּה  ּבְ
י ָהיּו ְלֵעֶבר  ל ָהַרּבִ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָניו ַהּקְ ִמיד ּפָ ּתָ ׁשֶ
ָניו  ּפָ ֶאת  ִהְפָנה  זֹו  יָחה  ׂשִ ּבְ ֲהֵרי   ,770 ז  ֶמְרּכַ
ֲאִריכּות  ּבַ ר  ּבֵ ּדִ ְוהּוא  ֹמאלֹו,  ִלׂשְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ
ַרק ְמֵתי ְמַעט ָיְכלּו  ה ּוְבקֹול ָנמּוְך ְמאֹוד ׁשֶ ַרּבָ
י  ֵלִמים ָהיּו ְסתּוִמים ּוִבְלּתִ ִטים ׁשְ ּפָ ֹמַע. ִמׁשְ ִלׁשְ
יָחה  ַהּשִׂ אּוַלי  ׁשֶ ֲענּו  ּטָ ׁשֶ ָהיּו  ַלֲהָבָנה.  ִנים  ִנּתָ

ל ֶאת  ַבּטֵ ּיְ ל ַמְעָלה ׁשֶ ין ׁשֶ ית-ּדִ י ּבֵ ַלּפֵ ֶנת ּכְ ְמֻכּוֶ
ה. ׁשָ ֵזָרה ַהּקָ ַהּגְ

ל מַעְלָה גְּזֵָרה בְּבֵית דִּין ׁשֶ
ִעְרעּור ּוְגֵזָרה  ֵנָבה ּכְ י ִהְתַיֵחס ַלּגְ ְכָלל, ָהַרּבִ ּבִ
ָאַמר  ְוכֹה  אִוויְטׁש,  ְליּוּבַ ַלל  ּכְ ַעל  ֵמיִמית  ׁשְ

י: ָהַרּבִ
ֶנֶגד  עֹוְרִרין  ָקמּו  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  "ּבְ
ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ּוְפִעילּוָתם  אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ֲחִסיֵדי 
ל  ׁשֶ "ַמְלכּות  ּבְ ֵמָהִעְרעּור  ּוְכתֹוָצָאה  ֵבל  ּתֵ
ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ ֶמְך-ֵמם'  ַה'ּסָ ַרר  ּגָ ַמְעָלה" 
ֶלְך  ַהּמֶ ְלֵהיַכל  ֵפל  ָ ַהּשׁ ב  ּנָ ַהּגַ  – לּוחֹו  ׁשְ ֶאת 
יֹוֵתר,  ּבְ נּוִזים  ַהּגְ אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ְוָנַטל 
לּוָכה  ל ִעְרעּור ַהּמְ ֶמת ׁשֶ ה ְמֻסּיֶ ֶהם ִמּדָ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
"ד  ַחּבַ ְכָללּות  ּבִ ִלְפּגַֹע  ָהֲעלּוָלה  ִדי"ת  ַהַחּבַ

יל!". ֹמר ְוַיּצִ ם ִיׁשְ ֵ ָרֵאל – ַהּשׁ ּוִבְכַלל ִיׂשְ
ֶפׁש  ת ָעְגַמת ַהּנֶ ים ֶאת ִמּדַ ִמּלִ ה ְלָתֵאר ּבְ ָקׁשֶ
עֹות  ָ ַהּשׁ אֹוָתן  ּבְ י  ָהַרּבִ ֵני  ּפְ ַעל  ְרָתה  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִמים.  ְוַהּיָ
ָחֵמׁש ִהְתַוֲעדּויֹות  יחֹות ּבְ ַסְך-ַהּכֹל ָחֵמׁש ׂשִ ּבְ
ת ְזַמן זֹו  ֻקּדַ ִעְנָין ֶזה, ּוִמּנְ ר ּבְ ּבֵ י ּדִ ְסמּוכֹות ָהַרּבִ
ר  ּבֵ י לֹא ּדִ ים ָהַרּבִ ים ֲאֻרּכִ ְך ֳחָדׁשִ ֶמׁשֶ ָוֵאיָלְך, ּבְ
הּוַקם  ִצּבּור אֹודֹות ָהִעְנָין, ַאְך נֹוַדע ׁשֶ עֹוד ּבְ
ר  ָכל ָהֶאְפׁשָ ּכְ ר  ָרתֹו ְלַאּתֵ ּטְ ּמַ ה" ׁשֶ ֻעּלָ ּפְ "ַוַעד 
ִלְמקֹוָמם  יָבם  ְוַלֲהׁשִ נּוִבים  ַהּגְ ָפִרים  ַהּסְ ֶאת 
ִאית  ֲחׁשָ ָהְיָתה  ַעד  ַהּוַ ִעילּות  ּפְ י.  ָהֲאִמּתִ
ִמיִמים,  ְוַהּתְ ַאַנ"ׁש  ִצּבּור  רֹב  ֵמֵעיֵני  ֶרת  ְוִנְסּתֶ
ַחת  ִעילּות ּתַ ת ּפְ י ִמְתַרֶחׁשֶ י ַהּכֹל ָיְדעּו ּכִ ַאף ּכִ

ַטח. ֶ ִלְפֵני ַהּשׁ
ַמֲהַלְך  ָכל  ּבְ ְמֹעָרב  ָהָיה  ַעְצמֹו  י  ָהַרּבִ
ְכָתב ּוְבַעל- ְתׁשּובֹות ּוְבהֹוָראֹות ּבִ ָהִעְנָיִנים, ּבִ

ה. ּפֶ
ה  ּמָ ּכַ ְסָפִרים,  ַלל  ׁשְ ּוְבָידֹו  ס  ִנְתּפַ ב  ּנָ ַהּגַ
ְסָפִרים  ְמאֹות  ּוְבתֹוָכם  ִזים  ַאְרּגָ רֹות  ַעׂשְ
ְוֵהם  ִלְמּכֹר  יק  ִהְסּפִ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְוִכְתֵבי-ָיד, 
ְוַהּכֹל  ית,  ַטְרּתִ ִמׁשְ ֶפת  ַכּסֶ ּבְ ית  ְזַמּנִ ֻהְפְקדּו 
ְך  ּכָ ֵחל,  ּיָ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּיּון  ַלּדִ יִנים  ַמְמּתִ
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ָרִטית,  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ע  ִנְקּבַ

ְסֵלו. ַלֲחִסידּות – י"ט ּכִ
ִלְקלֹט  ַמְתִחיִלים  ִמיִמים  ְוַהּתְ ַאַנ"ׁש  ִצּבּור 

ִעְנָין: ּבָ ֲעזּוַע ׁשֶ ֶאת ָעְצַמת ַהּזַ
ה הּוא "ֶצֱאָצא"  לֹוׁשָ ְ ין ַהּשׁ ִרי ִמּבֵ ב ָהִעּקָ ּנָ ַהּגַ
ר  ֲאׁשֶ אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ְלֵבית  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּוְקרֹוב 
ָפִרים  ַהּסְ ִמְקַצת  לֹו  יַע  ַמּגִ ָהֱאִויִלית  ְלַטֲעָנתֹו 
ׁשּוט  ַהּפָ יֹון  ַלִהּגָ ִנּגּוד  ּבְ זֹאת  "יֹוֵרׁש",  ין  ִמּדִ
ּה ְרכּוׁש ְואֹוָצר  ה ִהּנָ ְפִרּיָ ַהּסִ ּוְלַדַעת ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכַלל  אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ
ֵאין  ְך ׁשֶ י ]זֹאת נֹוָסף ַעל ּכָ ָרִטי ְוִאיׁשִ אֹוָצר ּפְ
ּיֹות  ִאיׁשִ מּויֹות  ּדְ אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ַאְדמֹוֵר"י 
ִפי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְכַלל  ִכים  ּיָ ׁשַ ֵהם  ָרִטּיֹות,  ּפְ

ְך[. ֶהְמׁשֵ ר ּבַ ְזּכַ ּיֻ ׁשֶ
ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ֵמָאה  ּבְ ֶרץ  ֶ ַהּשׁ ֶאת  יִרים  "ַמּתִ
יק ּוְלַטֵהר ֶאת  ה ְלַהְצּדִ ב ִנּסָ ּנָ ְטָעִמים", ְוַאף ַהּגַ
ּלֹא ִהְמִעיטּו  ַלל ְטָענֹות, ׁשֶ ׁשְ הּו ַהּנֹוָרא ּבִ ַמֲעׂשֵ

הַָרּבִי נַָסע לָאֹהֶל מִדֵּי יֹום 
ּבְיֹומֹו וְיֵשׁ אֹומְִרים שֶׁהוּא 

צָם ּבְאֹוָתם הַיָּמִים,

7 חוגגים בבית, ביחד!



ל  ׁשֶ ַער  ְוַהּצַ ֶפׁש  ַהּנֶ ָעְגַמת  ֶאת  ירּו  ִהְגּבִ א  ֶאּלָ
י: ָהַרּבִ

ֲאַות ָממֹון ָהָיה  ם ּתַ ֵנָבה ָהְיָתה ְלׁשֵ ַאף ִאם ַהּגְ
ַמִים; ַעל  ָ ּום ִסיָמן ְואֹות לֹא ִחּיּוִבי ִמּשׁ ּה ִמּשׁ ּבָ
ְבָיכֹול  ָבר הּוא ּכִ ִניַע ַלּדָ ַהּמֵ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ
ה ְוכּו', ֲהֵרי לֹא ַרק  ָ ם ִאיֵדאֹולֹוִגי, ַטֲעַנת ְיֻרּשׁ ּגַ
ם  ּגַ א  ֶאּלָ ֵנָבה  ַהּגְ ה  ְלַמֲעׂשֵ ִפים  ּתָ ׁשֻ ְוָידֹו  יסֹו  ּכִ
ה  ע – ְוֶזה ִסיָמן ְואֹות ַהְרּבֵ ׁשַ ף ַלּפֶ ּתָ רֹאׁשֹו ׁשֻ

ַמִים. ָ יֹוֵתר לֹא ִחּיּוִבי ִמּשׁ
ָקל"  ׁשְ "ְתׁשּוַבת ַהּמִ י, ּכִ ְך אֹוֵמר ָהַרּבִ ּום ּכָ ִמּשׁ
ֵיׁש  אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ַלל  ּכְ ַעל  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָלִעְרעּור 
ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ נּוָעה  ַהּתְ ֶאת  ק  ּוְלַחּזֵ יר  ְלַהְגּבִ
ְלַמְעָלה  ֵזָרה  ַהּגְ ל  ּטֵ ְתּבַ ּתִ ְוָכְך  ֹעז  ּוְבֶיֶתר 

בּו ְסָפִרים ִלְגבּוָלם". ה, "ְוׁשָ ּוְלַמּטָ

הַּמֶלֶךְ אֵינוֹ מֵעִיד
ִדּיּוִנים  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִתיַחת  ּפְ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 
ִלְפּגַֹע  ב  ּנָ ַהּגַ ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ עֹוְרֵכי  ִנּסּו  ים,  ִמּיִ ִמְקּדָ
ִריָרתֹו ְלָהִעיד ּוְלֵהָחֵקר  יא ַהּדֹור ַעל-ְיֵדי ּגְ ְנׂשִ ּבִ
ְלכּות  בֹוד ַהּמַ ֵאינֹו ִמּכְ ָבר ׁשֶ ט, ּדָ ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ְכִרי, ִאיׁש ַקר ֶמֶזג,  ֹוֵפט ַהּנָ ּמּוָבן. אּוָלם, ַהּשׁ ּכַ
ֱאֶמת,  ּבֶ יל  ּכִ ּוַמׂשְ ָנבֹון  הּוא  ׁשֶ ר  ּבֵ ִמְסּתַ ַאְך 
י  ָהַרּבִ ִיְהֶיה",  ְולֹא  ָיקּום  ִנְמָרצֹות: "לֹא  ַסק  ּפָ
אִוויְטׁש לֹא ַיְטִריַח ַעְצמֹו ָלבֹוא ְלֵבית  יּוּבַ ִמּלְ
ִמי  ֲאִפּלּו  ֵמיֶכם,  ִמּיְ זֹאת  ּכָ ם  ַמְעּתֶ ַהׁשְ ין...  ַהּדִ
ל  בֹוד ַמְלכּותֹו ׁשֶ ִרית ֵמִבין ֶאת ּכְ ן-ּבְ ֵאינֹו ּבֶ ׁשֶ

י. ָהַרּבִ
ָהָיה  קֹום  ַהּמָ  ,770 - ּבִ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ַדע  ִהּוָ ִעם 
ֶלְך,  ַהּמֶ ֲחַצר  ּבַ ְוָצֳהָלה  ְמָחה  ׂשִ ים",  ּלִ ְלּגַ ּגַ "ַעל 
ַמֲאַמר  ֶאת  ְלַעְצָמם  ִנים  ּנְ ְמׁשַ ַהּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַכי,  ָמְרּדֳ הּוִדים  ַהּיְ ַרע  ִמּזֶ ה "ִאם  ִגּלָ ַהּמְ
חֹון  ּצָ ַהּנִ ּפֹול",  ּתִ ָנפֹול  ְלָפָניו –  ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת 
דֹול  ּגָ חֹון  ְלִנּצָ ִאית  ַוּדָ ְקָוה  ּתִ ל  ְמַסּמֵ ָטן  ַהּקָ
ים  ַנְקּדִ ל  ּבַ ַאְך  ם.  ֵ ַהּשׁ י  ַחְסּדֵ ּבְ ָלבֹוא  ֶהָעִתיד 

ֻאָחר: ֶאת ַהּמְ
ָפִרים  ַהּסְ ט  ּפַ ִמׁשְ ְך  ִנְמׁשַ ָיִמים  ְלֹחֶדׁש  ָקרֹוב 
ָיִמים  ֵאּלּו  ָהיּו  ְברּוְקִלין,  ּבִ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ּסּו  ּכֻ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֲאִפּלּו  ְמאֹוד,  ַוֲאֵפִלים  קֹוְדִרים 
ֲחרּות  ׁשַ ִמים,  ַהּיָ אֹוָתם  ל  ּכָ ֵבִדים  ּכְ ֲעָנִנים  ּבַ

ָכל ְניּו-יֹוְרק. ְרָתה ּבְ ְוַקְדרּות ׁשָ
ְוֵיׁש  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ָלֹאֶהל  ָנַסע  י  ָהַרּבִ
ְוַאַנ"ׁש  ִמים,  ַהּיָ אֹוָתם  ּבְ ָצם  הּוא  ׁשֶ אֹוְמִרים 
יֹום  י  ִמּדֵ ָאְמרּו  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ִמיִמים  ְוַהּתְ

ה  ִחּנָ ּתְ ְצָדָקה,  ּבִ ִהְרּבּו  ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת 
ָפִרים  ַבת ַהּסְ ט ְוַלֲהׁשָ ּפָ ׁשְ ה ְלַהְצָלַחת ַהּמִ ּוְתִפּלָ
ֲחַצר  ּבַ ׁשֶ ִמיִמים  ַהּתְ ְוִאּלּו  ְלכּות,  ַהּמַ ְוֶכֶתר 
י יֹום  י ַהֲחִסיִדים ָנְסעּו ִמּדֵ ֶלְך ְוִזְקֵני ְוָראׁשֵ ַהּמֶ
ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ נֹוְכִחים  ִלְהיֹות  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלאּוַלם 

ף ַהּמֹאְזַנִים.  אִוויְטׁש ַעל ּכַ ַחת ְליּוּבַ ֻמּנַ

ּפָט  בְּהֵיכַל בֵּית הַּמִׁשְ
ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ּנוּ:  ׁשֻ יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ ּמּוד  ַהּלִ ִסְדֵרי 
ְלֵהיַכל  ָהֳעַבר  ּמּוִדים,  ַהּלִ אּוַלם  אל",  ַה"ּזַ
ְלִסְפֵרי  ֻהְחְלפּו  ּמּוד  ַהּלִ ְוִסְפֵרי  ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
רֹאׁש  ב  ָיׁשַ ְלִמיִדים  ַהּתַ רֹאׁש  ּבְ ים.  ִהּלִ ּתְ
ַכי ֶמְנְטִליק,  י ָמְרּדְ דֹול ַרּבִ אֹון ַהּגָ יָבה ַהּגָ ׁשִ ַהּיְ
ִאּלּו  ּכְ ָוַפַחד  ֵאיָמה  ּבְ ָהֵעת  ל  ּכָ ב  ָיׁשַ ר  ֲאׁשֶ
ים  ל ַמְעָלה, ְלַחּיִ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ה ּבְ ח ַעּתָ ּגֹוָרלֹו ֻמּנָ
ַאַנ"ׁש  ֲחׁשּוֵבי  ָחׁשּו  ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ְלֶהֶפְך,  אֹו 

ִמיִמים. ְוַהּתְ
ָהָיה  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֵמי  ּבִ ְוַהּדֶֹפק  ם  ַהּדָ ַלַחץ 
ָמִעי ְלָאן  רּור ְוַחד ַמׁשְ י ָסִדיר, לֹא ָהָיה ּבָ ְלּתִ ּבִ
ֹוֵפט. ָהיּו  ל ַהּשׁ ט ְוַדְעּתֹו ׁשֶ ּפָ ׁשְ נֹוָטה רּוַח ַהּמִ
מֹו: "770 הּוא ָאְמָנם  ֹוֵפט, ּכְ ל ַהּשׁ ּטּוִיים ׁשֶ ּבִ
קּוף ֵמִאיר  ִבְנַין ְזכּוִכית ׁשָ ית ֶאֶבן, ַאְך הּוא ּכְ ּבֵ
חּו  ּמְ ׂשִ אֹוד  ּמְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ  – ַהחּוָצה"  ּוַמְקִרין 
ֶהֱעלּו  גּובֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ם ּתְ נּו. ַאְך ָהיּו ּגַ ּלָ ֶאת ּכֻ
ָאְמרּו  מּועֹות  ְ ַהּשׁ ּוִבְכָלל,  ּוְפָחִדים.  ׁשֹות  ֲחׁשָ
גֹון  ּכְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ֹוֵפט נֹוֶטה  ַהּשׁ ׁשֶ
ַחת ְלטֹוָבֵתנּו. ּמַ צּוָרה לֹא ֲהִכי ְמׂשַ א ִלְפֹסק ּבְ ּדָ

ָהְיָתה  ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ים  ׁשִ ַרּגְ ַהּמְ יִאים  ַהּשִׂ ַאַחד 
ִנית  ל ָהַרּבָ ֶטת ִויֵדאֹו ִעם ֵעדּוָתּה ׁשֶ ַגת ַקּלֶ ַהּצָ
ֵעדּוָתּה  ּלְ ׁשֶ ָקא,  מּוׁשְ ה  ַחּיָ ָמַרת  ְדָקִנית  ַהּצִ
ין,  ַהּדִ ַסק  ּפְ ַעל  ַמְכַרַעת  ָעה  ּפָ ַהׁשְ ָהְיָתה 
י"צ,  ָהַרּיַ ַאְדמֹו"ר  "ָאִבי,  ָאְמָרה:  ּוִבְדָבֶריָה 
ְלָכל  ִכים  ּיָ ׁשַ  – ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ְוָכל  ּוְרכּוׁשֹו 

ִמים  ּיָ ּבַ יר ֶאת ֵעדּוָתּה  י ִהְזּכִ ַהֲחִסיִדים" ]ָהַרּבִ
ֹחֶרף תשמ"ח[. קּוָתּה ּבְ ּלְ ַאַחר ִהְסּתַ ׁשֶ

ֲחנֻכָּה וְזֹאת ֲחנֻכָּה 
ה  ל ַחג ַהֲחֻנּכָ יֵמי ָהאֹור ׁשֶ ם ּבִ ּיֵ ט ִהְסּתַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ה  י ְוִגּלָ ב ָהַרּבִ ה ׁשָ ל סֹוף ֲחֻנּכָ ּוַבִהְתַוֲעדּויֹות ׁשֶ
ֱעַרְך  ּנֶ ׁשֶ ָהַעִין  ִמן  מּוי  ַהּסָ ּיּון  ֵמַהּדִ ִביִבים  ׁשְ
ָטן  ל ַמְעָלה: ַהּשָׂ ין ׁשֶ ֵבית-ּדִ ִמים ּבְ אֹוָתם ַהּיָ ּבְ
"ד ָהאֹוָצרֹות  יַע ְלַחּבַ ּלֹא ַמּגִ ַקְטֵרג טֹוֵען ׁשֶ ַהּמְ
ֵאיָנם  "ד  "ַחּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ל  ׁשֶ נּוִזים  ַהּגְ
י  ָהַרּבִ ַאְרֵיה,  ּכְ ב  ִנּצָ ּומּולֹו  יק".  ַמְסּפִ ִעיִלים  ּפְ
ּוַמְפִציר  ֹעז  ָכל  ּבְ ְלָחם  ַהּנִ נּו,  ּלָ ׁשֶ ָהָאהּוב 
ֵנרֹות  ל  ׁשֶ אֹור  ֲהָפַצת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ֲחִסיִדים  ּבַ
ֵדי  ֵבל, ּכְ ָכל ַקְצֵוי ּתֵ ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר ּבְ ה ּבְ ֲחֻנּכָ

ה. ׁשֶ ְטרּוג ַהּקָ ל ֶאת ַהּקִ ְלַבּטֵ
הֹוָכחֹות  יג  ְלַהּצִ ם  ּלָ ּכֻ ים  ִנְדָרׁשִ ה  ַעּתָ
ְך  ּכָ אִוויְטׁש,  ְליּוּבַ ִעילּות  ּפְ ַעל  מֹות  ְמֻצּלָ
ל  ם ֶאת ּכָ ן ֵיׁש ְלַצּלֵ ר ַעל ּכֵ י, ַוֲאׁשֶ אֹוֵמר ָהַרּבִ
אִוויְטׁש",  ְליּוּבַ "ד  "ַחּבַ ֶלט  ׁשֶ ִעם  ּיֹות  ַהֲחֻנּכִ
ַאְלּבֹום ְמֹפָאר  יס ַהּכֹל ּבְ ְדּפִ ְוהֹוָצַאת ְקָה"ת ּתַ
ַתב ֲהָגָנה"  ה "ּכְ ֵרא "ְיִהי אֹור", ְוהּוא ְיַהּוֶ ּקָ ּיִ ׁשֶ

ר. י מּול ַטֲענֹות ָהאֹוֵיב ַהּמַ ֲאִמּתִ
ָחְלפּו  ס,  ֻהְדּפַ ָהַאְלּבֹום  ְוָעַבר,  ָחַלף  ה  ֲחֻנּכָ
ְוֵאין  קֹול  ְו"ֵאין  ים  ֲאֻרּכִ ים  ָוֳחָדׁשִ ָיִמים 
ִלְפַסק  ֲחָרָדה  ּבַ ין  ַמְמּתִ ּלֹו  ּכֻ ּבּור  ַהּצִ עֹוֶנה", 
ִעילּות  ּפְ ׁשּוב   – ִמיָמה  ּתְ ָנה  ׁשָ ָחְלָפה  ין.  ַהּדִ
ַקד",  ּתָ ְדֶאׁשְ ּכִ "ַמְפִטיִרין  ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ ֶרת  ֻמְגּבֶ

יִנים. ַוֲעַדִין ַמְמּתִ
יֹום  ה,  ֲחֻנּכָ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ַוְיִהי 
ְוָאנּו  ָקפּוא,  י  ָחְרּפִ יֹום  ֵטֵבת,  ּבְ ה'  י  ִליׁשִ ׁשְ
עּור  נּו ְלׁשִ ַדְרּכֵ יִמים ּכְ ּכִ ִמיִמים ַמׁשְ ְלִמיֵדי ַהּתְ ּתַ
ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ַהן,  ּכַ יֹוֵאל  ָהַרב  ל  ׁשֶ ַהֲחִסידּות 
ְוַהַחְברּוָתא  ִהְנִני  ֲחִרית  ׁשַ ל  ׁשֶ ּוַפת  ֲחִרית  ׁשַ
ּיֹום  ּכַ ַכֵהן  )ַהּמְ ֶמְרִליְנג  ׁשְ ְנֶחְמָיה  ָהַרב  י  ּלִ ׁשֶ
ִבים  ְ ִמְתַיּשׁ יֹוָנה(  ְכַפר  ּבִ י  ָהַרּבִ ִליַח  ּוׁשְ ַרב  ּכְ
ַהִהְתַוֲעדּות  יַמת  ּבִ ַעל  בּוַע  ַהּקָ ְמקֹוֵמנּו  ּבִ
ָעה  ָ ַהּשׁ ְגָמָרא,  ּבִ ַהּיֹוִמי  ּמּוד  ַהּלִ ת  ִלְתִחּלַ
ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ֵתי ּבֵ ְרּכְ ַמַעת ִמּיַ 11:07 ּוְזָעָקה ִנׁשְ

ק ּוַמְכִריז:  דֹול הֹוֵלְך ּוִמְתַחּזֵ קֹול ּגָ

דִּ י ַד ן   נָ צַ ח ! ! !
ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶאת  ל  ְלַעּכֵ ְספּורֹות  ִנּיֹות  ׁשְ לֹוֵקַח 
ְחנּו".  ד קֹוֵפץ ְנֶחְמָיה ְוצֹוֵעק – "ֲאַנְחנּו ִנּצַ ּוִמּיָ
ם  ְלׁשָ ִית,  ַהּבַ ַלֲחַצר  ִדית  ִמּיָ ַרְצנּו  ַאְצנּו 
ִמיִמים  ֵמַהּתְ ֲאָחִדים  ָבר  ּכְ ֵבץ  ְלִהּקָ יקּו  ִהְסּפִ
ָמע  ְלִמׁשְ יָרה  ַאּדִ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ׁשּות  ְוַהִהְתַרּגְ

אֶֹפן ַחד ּוָברּור: ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָיׁשּובּו  ָפִרים  ַהּסְ ָנַצח –  יַדן  ּדִ

י!!! – ָלַרּבִ
ְרָצה  ּפָ ְלֵתאּור  ֶנת  ִנּתֶ י  ְלּתִ ּבִ ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ
עֹוָלם  ל ׁשֹוֲחֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות ּבָ ֶקֶרב ּכָ ּבְ
ָהָיה  ַתח ׁשֶ ה, ַהּמֶ ַחץ ְוַהֲחָרָדה ָהֲאֻיּמָ ּלֹו. ַהּלַ ּכֻ

הַּשְׁמוּעֹות ָאמְרוּ שֶׁהַּשֹׁופֵט 
ּפִָטים  נֹוֶטה ּבְֶדֶרךְ ּכְלָל ּבְמִשְׁ

ּכְגֹון דָּא לִפְסֹק ּבְצוָּרה לֹא הֲכִי 
ּמַחַת לְטֹובֵָתנוּ. מְשַׂ

 טבת ה'תשפ"א8
'
דידן נצחחגיגות יום הבהיר ה'



ִרים  ְלֶעׂשְ ָקרֹוב  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ִלּבֹות  ּבְ ָאצּור 
ַבת ַאַחת. ְחֵרר ּבְ ּתַ ים ִהׁשְ ֳחָדׁשִ

ֵמַעְצָמּה  ּפֹוֶרֶצת  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ֵמרֹב  רֹוֲעִדים 
יָרה  ָמה, ׁשִ ׁשָ ב ְוַהּנְ יַרת ַהּלֵ ְמָחה, ׁשִ ַלֶהֶבת ַהּשִׂ
ְבָעה ָיִמים ְרצּוִפים,  ָכה ׁשִ ְמׁשְ ּנִ ֶפׁש ׁשֶ ֵמעֶֹמק ַהּנֶ
ף"(,  ה" )"ְיֵמי ַהֶהּקֵ ּתֶ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ְמלֹוא "ׁשִ
ּיֹום  ָנה". ּבַ ְללֹא ַהְפָסָקה, "לֹא ָטַעְמנּו ַטַעם ׁשֵ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ל  ַהּלֵ ּבְ ְוָרְקדּו  רּו  ׁשָ ְיָלה  ּוַבּלַ
ַבת  ַוֲהׁשָ ְך,  ִנְצחֹון ָהאֹור ַעל ַהֹחׁשֶ ֵרְך, ַעל  ִיְתּבָ
ֶזֶרם ַמִים ֵאיְמָתִני  ְלכּות ְלִתְפַאְרּתֹו.. ּכְ ֶתר ַהּמַ ּכֶ
ִלְרִסיִסים  ק  ִהְתַרּסֵ ׁשֶ ֶסֶכר  ַאַחת  ַבת  ּבְ ַהּפֹוֵרץ 
ְמָחה ֶאת  א ׂשִ ָעְצָמה ּוְבֹעז ּוְמַמּלֵ ְוהּוא ׁשֹוֵצף ּבְ

ָבבֹות. ל ַהּלְ ּכָ
ָזְרמּו  ָרף(  ׂשָ )ֵיין  ְוַיי"ׁש  וֹוְדָקה  ל  ׁשֶ ְנָהרֹות 
ּלֹו, ְוָכל ִמי  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ אִוויְטׁש ּבְ ֲחַצר ְליּוּבַ ּבַ
יַע  ְלַהּגִ ִרית  ֶאְפׁשָ ֶרְך  ּדֶ ָכל  ּבְ ז  ֶנְחּפַ יָכְלּתֹו  ּבִ ׁשֶ

נּו. ית ַרּבֵ ְמֵהָרה ֶאל ּבֵ ּבִ
ִנְכְנסּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ י  ַרּבִ ית  ּבֵ ְמֹקְרֵבי 
הּוא  י,  ָלַרּבִ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶאת  ר  ְלַסּפֵ יִרים  ְזּכִ ַהּמַ
ְלמּודֹו. ֹקד ַעל ּתַ יְך ִלׁשְ ֹכֶבד רֹאׁש ְוִהְמׁשִ ב ּבְ ָיׁשַ
ָהָיה  ׁשֶ ְמאֹוד,  י  ַהָחְרּפִ ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ַלְמרֹות 
 5 ִמינּוס   – ִמים  ַהּיָ אֹוָתם  ּבְ ְניּו-יֹוְרק  ִעיר  ּבָ
ר ְלָתֵאר ֶאת ַהֹחם ְוִהְתַלֲהבּות,  ַמֲעלֹות, ִאי ֶאְפׁשָ
אֹוָתם  ְרָתה ּבְ ָ ּשׁ ל ִמְצָוה, ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ל ׂשִ ֵאׁש ׁשֶ
ַעל  ִהְמִליצּו  ׁשֶ ָהיּו  נּו.  ַרּבֵ ֵבית  ּבְ ִמים  ַהּיָ
ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ "ִמי  ֲחַז"ל  ַמֲאַמר  ֶאת  ְמָחה  ַהּשִׂ
 770 ֵמעֹוָלם",  ְמָחה  ׂשִ ָרָאה  לֹא  זֹו  ּכָ ְמָחה  ׂשִ
ְלָחנֹות  ֻ ְפָסִלים ְוַהּשׁ ְמַעט ַלֲחלּוִטין ֵמַהּסַ ן ּכִ ֻרּקַ
ה  י ַמֲעׂשֶ עֹות ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ רֹות ׁשָ ְך ֶעׂשְ ּוְבֶמׁשֶ
ֵאין  ִהְתַלֲהבּות ֲחִסיִדית ׁשֶ רּו ּבְ זּו, ָרְקדּו ְוׁשָ ּזְ ּפִ

ה.  ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנָ

יַחת הַָרבִּי שִׂ
ע  י ה' ֵטֵבת – ָחְלפּו ַאְרּבַ ִליׁשִ ַנְחזֹר ְליֹום ׁשְ
ְרסּום  ּפִ ְלַאַחר  ְמָחה  ְוׂשִ יָרה  ׁשִ ל  ׁשֶ עֹות  ׁשָ
ְנָחה.  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ֵעת  יָעה  ִהּגִ ה  ְוִהּנֵ ׂשֹוָרה  ַהּבְ
ִמים  ּיָ ]ּבַ דֹול"  ַהּגָ אל  "ּזַ ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיַרד  י  ָהַרּבִ
ָטן  ַהּקָ אל  ּזַ ּבַ ָהיּו  ִפּלֹות  ַהּתְ ָלל  ֶדֶרְך-ּכְ ּבְ ׁשֶ
ְוִהְרִקיָעה  יָהה  ִהְגּבִ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ַמְעָלה[  ּלְ ׁשֶ

ָחִקים. ׁשְ
ָעה ֲעצּוָמה נֹוֶסֶפת –  ָנה, ַהְפּתָ ּלָ ָהעֹוָלה ַעל ּכֻ
ה ְלֶרֶגל  ִפּלָ יַחת ֹקֶדׁש ַאַחר ַהּתְ י אֹוֵמר ׂשִ ָהַרּבִ

דֹוׁש! ֲעָמד ַהּקָ ַהּמַ
ְמָחה.  ַהּשִׂ יָכה  ִהְמׁשִ ַהּקֶֹדׁש  יַחת  ׂשִ ַאַחר 
ֹתף ּוָמחֹול.  ֵנֶבל ְוִכּנֹור. ַהְללּוהּו ּבְ "ַהְללּוהּו ּבְ
ים  ַרּבִ ֶזֶמר  ֵלי  ּכְ  – ב"  ְוֻעּגָ ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו 

ְמָחה. ׂשִ הֹוִסיפּו ּבְ הּוְבאּו ִל- 770 ׁשֶ
ָלֹאֶהל  י  ָהַרּבִ ָנַסע  ְרִביִעי,  יֹום  ּבְ ְלָמֳחָרת, 
אל  ּזַ ל ִמְנָחה-ַמֲעִריב ּבַ ּלֵ ּוְבׁשּובֹו ֵמָהֹאֶהל ִהְתּפַ
יַחת  ׂשִ ׁשּוב  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלַמְעָלה  ָטן  ַהּקָ
ָרצֹון  "ֵעת  ָאר:  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֶנֱאַמר,  ּוָבּה  ֹקֶדׁש, 
ְיכֹוִלים  ְוַאַחת  ֶאָחד  ְוָכל  ו,  ַעְכׁשָ ְמֻיֶחֶדת ִהיא 
ץ,  ְחּפַ ּיֶ ׁשֶ ָכל  ּכְ ׁשֹות  ּקָ ּבַ ִעם  ְדיֹון-ֶנֶפׁש  ּפִ ִלְכּתֹב 
ְדיֹון  ם. ֶאת ַהּפִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ְוַהּכֹל ֵיָעֶנה ִויֻקּיַ

י ַעְצמֹו ִל- 770 ַעד ָמֳחָרת  ר ְלָהִביא ָלַרּבִ ֶאְפׁשָ
יַח ַעל  ִסיָעה ָלֹאֶהל, אֹו ְלַהּנִ ֳהַרִים ִלְפֵני ַהּנְ ּצָ ּבַ
ְלִאיָלָנא  ר  ְמֻחּבָ ַהּכֹל  ׁשֶ יָון  ּכֵ יִקים,  ַצּדִ ִקְבֵרי 

י". ַחּיֵ ּדְ
ָרה  ֲעׂשָ ּכַ ִעם  ָלֹאֶהל  ָנַסע  י  ָהַרּבִ ְלָמֳחָרת 
ֲאֵחינּו  ל  ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ְדיֹונֹות  ּפִ ל  ׁשֶ  )!( ים  ּקִ ׂשַ
ּוָבֶעֶרב,  ֵבל.  ּתֵ ַקְצֵוי  ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ֲחִסיִדים  ִהְתַוֲעדּות  ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָמה  ִהְתַקּיְ
ת  ל ַהְנָהַלת ֲאֻגּדַ ִמית ׁשֶ ּו"ְסעּוַדת הֹוָדָאה" ִרׁשְ
ֵני עֹוְרֵכי  בֹוד ָהיּו ׁשְ "ד, ְונֹוֲאֵמי ַהּכָ ֲחִסיֵדי ַחּבַ
ּוַמר  ְלִוין  ָנָתן  ַמר   – חֹון  ּצָ ַלּנִ הֹוִבילּו  ׁשֶ ין  ַהּדִ
ַהִהְתַוֲעדּות  ֲהַלְך  ּמַ ׁשֶ אֹוְמִרים  ֵיׁש  ׁשּוְסַטק. 
י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  יר  ָיׁשִ ּדּור  ׁשִ ּבְ ָהֳעַבר 
ְדָקִנית ָמַרת  ִנית ַהּצִ ֶרִזיֶדְנט, ְוָהַרּבָ ְרחֹוב ּפְ ּבִ ׁשֶ

ָקא ֶהֱאִזיָנה ָלֶהם. ה מּוׁשְ ַחּיָ

ים וְַטף ים, נָׁשִ ִמבְָחנִים לַאֲנָׁשִ
ָהֵעת  יָעה  ְוִהּגִ ִמים  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ָעְברּו  ָחְלפּו 
ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד   – ר  ָהִעּקָ ֶאל  ַלְחזֹר  ָעה  ָ ְוַהּשׁ
חֹון  ּצָ ַהּנִ ׁשֶ יר  ִהְסּבִ י  ָהַרּבִ ָפִרים:  ַהּסְ ִמּתֹוְך 
ן  ל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ַעְצָמם, ְוַעל ּכֵ י הּוא ׁשֶ ָהֲאִמּתִ
ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ִלים  ַחּיָ ּוְלהֹוִסיף  יר  ְלַהְגּבִ ֵיׁש 
ָהְיָתה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוִבְמִסירּות  ִקיָדה  ּוׁשְ ַהְתָמָדה  ּבְ

ִמים. ְבַעת ַהּיָ ׁשִ ְמָחה ּבְ ַלּשִׂ
ָבט,  י ִהְכִריז ַעל ִמְבַצע ֲהָכָנה ְליֹום י' ׁשְ ָהַרּבִ
דֹול  ַהּגָ ַהּיֹום  ַעד  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ים  לֹוׁשִ ׁשְ ְך  ּוְבֶמׁשֶ
ִלּמּוד  ַעל  ִמְבָחִנים  ָיִמים  ָרה  ֲעׂשָ ל  ּכָ ֵיָעְרכּו, 
ים  ָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ְוַאַחת,  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ָיֳעַבר  ְבָחִנים  ַהּמִ ּתֹוְצאֹות  ַעל  ְוִדּוּוַח  ְוַטף, 

י. ר ֶאל ָהַרּבִ ַהְיׁשֵ
יְך  ַמְמׁשִ  770 ק,  ּוִמְתַחּזֵ הֹוֵלְך  ַהּתֹוָרה  קֹול 
ָמָמה,  ַהּיְ עֹות  ׁשְ ל  ּכָ ְלֶפה  ה  ִמּפֶ ָמֵלא  ִלְהיֹות 
ֶהְחִליפּו  י"ׁש  ְוַהּיַ ְמָחה  ַהּשִׂ ִרּקּוֵדי  ֶאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ַאר ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש. ָמרֹות, ִסְפֵרי ַהֲחִסידּות ּוׁשְ ַהּגְ

ַוֲאִמיַרת  ְמָחה  ַהּשִׂ ֵמִרּקּוֵדי  ַהַחד  ֲעָבר  ַהּמַ
ּוב  ְוִיּשׁ ַעְמקּות  ּבְ ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ים"  "ְלַחּיִ
רּות  ְ ֵבקּות ְוִהְתַקּשׁ ַעת, מֹוִכיִחים ׁשּוב ֶאת ּדְ ַהּדַ
ִלי  ּבְ ַעד  ְוַאֲהָבה  ְמִסירּות  י,  ַרּבִ ּבָ ַהֲחִסיִדים 

ֵלמּות. עּור ְלִמּלּוי הֹוָראֹוָתיו ְללֹא ִסיג ּוִבׁשְ ׁשִ

ר" ה הוּא הִָעּקָ "הַּמַעֲשֶׂ
לֹוׁש  ׁשָ י  ָהַרּבִ ד  ִלּמֵ אֹות  ַהּבָ ִנים  ָ ּוַבּשׁ ִמים  ּיָ ּבַ

ָפִרים: ת ַהּסְ ָרׁשַ ה ִמּפָ הֹוָראֹות ְלַמֲעׂשֶ
"ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ת  ֲאֻגּדַ ת  ק ֶאת "ִסְפִרּיַ ְלַחּזֵ  )1
ָידֹו  ׁש ּבְ ּיֵ ר ְסָפִרים ּוִמי ׁשֶ ל ְמַחּבֵ ָהעֹוָלִמית", ּכָ
ה זֹו.  ְלָחם ְלִסְפִרּיָ ׁש ְלׁשָ ּקֵ ְסָפִרים ְנִדיִרים ִמְתּבַ
ת ִסְפֵרי  ֵביתֹו ִסְפִרּיַ ל ֶאָחד ְוַאַחת ָיִקים ּבְ 2( ּכָ
ְוִכְתֵבי  ְסָפִרים  ּה  ּבָ ּוְלַהְרּבֹות  ּוְלהֹוִסיף  ֹקֶדׁש, 
ִית  יתֹו "ּבַ ּבֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוַבֲחִסידּות,  ִנְגֶלה  ּבְ ֹקֶדׁש 
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ָמֵלא ִסְפֵרי ֹקֶדׁש". 3( ְלהֹוִסיף ּבְ

ַכּמּות ּוְבֵאיכּות. ְוַהֲחִסידּות ּבְ
ֶהֱעִסיָקה  ׁשֶ ה  ּוָפָרׁשָ ְמֹאָרע  ַלם  ִנׁשְ ְולֹא  ם  ּתָ
ָנַתִים  ְ ִמּשׁ ְלַמְעָלה  אִוויְטׁש  ְליּוּבַ ית  ּבֵ ל  ּכָ ֶאת 
ים,  ֲאֻרּכִ ָיִמים  עֹוד  כּו  ִנְמׁשְ ּוְסִפיֶחיָה  ָיִמים 

ֶעֶצם  ַעד  מּו  ּיְ ִהְסּתַ לֹא  ּדֹוַמִני  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ֶהם  ּבָ
ה. ַהּיֹום ַהּזֶ

ת  ֲאֻגּדַ ת  ְלִסְפִרּיַ בּו  הּוׁשְ ָפִרים  ַהּסְ ה,  ְלַמֲעׂשֶ
ֵטֵבת,  ה'  ְלַאַחר  ָנה  ׁשָ ּכְ ַרק  "ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי 
ּתֹם  ִעם  תשמ"ח,  ָון  ֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ְלֵהי  ׁשִ ּבְ

ַמְנֶהְטן. ּבְ בֹוּהַ ׁשֶ ט ַהּגָ ּפָ ֵבית ִמׁשְ ָהִעְרעּור ּבְ
חֹון  ּצָ ַהּנִ ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ׁשֶ ֹקֶדם  ְרנּו  ִהְזּכַ
ִאּפּוק  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ִקּבֵ ֵטֵבת,  ה'  יֹום  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ה  ְפִרּיָ ָפִרים ַלּסִ ַבת ַהּסְ ם יֹום ּוְמֹאַרע ֲהׁשָ ַרב. ּגַ
ה, ָסֵפק  ְרִצינּות ַרּבָ י ּבִ ן ַעל-ְיֵדי ָהַרּבִ - 770 ֻצּיַ ּבִ
בּוָרה  ְוַהּגְ ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ רֹאׁש,  ּכֶֹבד  ָסֵפק  ּתּוָגה 
דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ָניו  ּפָ ַעל  ָהֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ְרָתה  ׁשָ

ְרָעָדה". ְבִחיַנת "ְוִגּלּו ּבִ ּבִ
ה  ָרׁשָ ִמּפָ ָצִעים  ַהּפְ ִהְגִלידּו  ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 
יֹום  ֵליל  ּבְ ָיִמים,  ִים  ָחְדׁשַ ֲחלֹף  ּבַ זֹו,  ֲעגּוָמה 
ָבט תשמ"ח, ָסמּוְך ַלֲחצֹות ַלִיל  ְרִביִעי כ"ב ׁשְ
ָמרֹום  ְלִגְנֵזי  ְוָעְלָתה  עֹוָלָמּה  ְלֵבית  ָקה  ּלְ ִהְסּתַ
ִנית  לֹום, ָהַרּבָ ָ ָקא ָעֶליָה ַהּשׁ ה מּוׁשְ ִנית ַחּיָ ָהַרּבָ
ַנת ֵאֶבל ִלְכַלל  אִוויְטׁש, ָהְיָתה זֹו ׁשְ ל ְליּוּבַ ׁשֶ

אִוויְטׁש ּומֹוִקיֶריָה. ֲחִסיֵדי ְליּוּבַ
לּו  ַהּלָ ֹאָרעֹות  ַהּמְ ְיֵמי  ְבֵרי  ּדִ אּור  ּתֵ אן  ּכָ ַעד 
ֵאי- ִזְכרֹוִני ֵמָאז, ְוִאם ָטִעיִתי ּבְ ִפי ָהָרׁשּום ּבְ ּכְ

ִנים – ִעם  ִרים ׁשָ ֶעׂשְ ָרִטים ֵמֲחַמת ֲחלֹף ּכְ ֵאּלּו ּפְ
ֵאְרעּו  ׁשֶ ֹאָרעֹות  ַהּמְ ֶיֶתר  ִליָחה.  ַהּסְ ַהּקֹוְרִאים 
ַהּקֶֹדׁש,  יחֹות  ׂשִ ּבְ תּוִבים  ּכְ ֵהם  ֲהלֹוא  ָאז, 
לּוַח ִלּבֹות  "ד ְוֵהם ֲחרּוִתים ּבְ ִדְבֵרי ְיֵמי ַחּבַ ּבְ

ִמיִמים ָלַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. ַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ
ְמֵהָרה  ּבִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה  ׁשָ ּוַבּקָ ה  ְתִפּלָ ּבִ ם  ּוְנַסּיֵ
ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַהּגְ  – י  ָהֲאִמּתִ ָנַצח"  ְל"ִדיַדן 

ׁש. ד ַמּמָ ֶכף ּוִמּיָ ּתֵ

נְהָרֹות שֶׁל וֹוְדָקה וְיַי”שׁ 
ָרף( זְָרמוּ ּבַחֲצַר  )יֵין שָׂ
לְיוּּבַאוִויְטשׁ ּבְכָל הָעֹולָם 
ּבִיכָלְּתֹו נֶחְּפַז  ּכֻלֹּו, וְכָל מִי שֶׁ
ִרית לְהַגִּיעַ  ּבְכָל דֶֶּרךְ ֶאפְשָׁ
ּבִמְהֵָרה ֶאל ּבֵית ַרּבֵנוּ.

9 חוגגים בבית, ביחד!



הרב יוסף יצחק אופן 
משפיע בישיבות חח"ל צפת ותורת אמת ירושלים

ראיתי גיליונות מספר ענינו של משיח . . והוא ערוך בצורה 
מסודרת ובהירה, ובוודאי יהיה לתועלת הלומדים לקיים 

רצון כ״ק אדמור מה״מ ללמוד עניני גאולה ומשיח.
_____________________________________

 הרב יצחק אקסלרוד 
משפיע בישיבת חב"ד אור יהודה

הספר מעורר זעזוע חיובי בהכרה ש"משיח" הוא ענין של 
כובד ראש ועבודה פנימית שהם הם התוכן הפנימי לענין 

הפצת בשורת הגאולה של הרבי נביא ונשיא הדור
_____________________________________

הרב שמשון גולדשטיין
שליח ומנהל בית חב"ד פושקאר-הודו, יו"ר מערכת 'לראות 

את מלכנו'
הספר הזה הוא מאמר תורני עמוק מקיף ומבוסס. אין ספק 

שאנשים תורניים רציניים יתרשמו ממנו בצורה אמיתית. 
עלינו המשימה להביא את דבריו של הרבי בענין הגאולה 
לכל יהודי, ולכל לראש ללומדי תורה. והדרך לעשות זאת 

היא באמצעות ספר זה.
_____________________________________

הרב יוסף גינזבורג
ראש מוסדות ישיבת חב"ד ורב קהילת חב"ד רמת אביב 
בספר זה מתקיים 'הדרך הישרה הקלה והמהירה' מבין 
כל הספרים שיצאו עד היום! כלי מפואר לקיום נקודת 

השליחות העכשוויות קבלת פני משיח צדקנו. לכן, זכות 
גדולה לכל אחד לרכוש את הספר, ללמוד בו ולהפיצו בכל 

מקום שידו מגעת.
_____________________________________

הרב ישראל הלפרין
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד הרצליה

ספר זה הינו פריצת דרך אמיתית לקיום השליחות היחידה 
"להסביר ענינו של משיח" וראוי לכל שליח להשתמש בו 

למילוי רצונו הק' של הרבי מלך המשיח שליט"א
_____________________________________

הרב ישראל הרשקוביץ
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד אופקים

הספר עונה על צורך חיוני להקיף ביסודיות ובהסברה 
מסודרת את תורת משיח וגאולה וכעת יותר מאי פעם ניתן 
לקיים את הוראת הרבי מה"מ "לקבל פני משיח צדקנו ע"י 

שמסביר ענינו של משיח באופן המתקבל לכל אחד". ממליץ 
לכל שליח להשתמש בו ולהפיצו!

_____________________________________

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי
שליח הרבי שליט"א לאה"ק וראש ישיבות חח"ל צפת וחיפה

דבר גדול ונכון מה שעשה . . דבר דבור על אופניו בהסברה 
ברורה ומסודרת . . ובלא ספק יפיקו מזה תועלת, הן 

הלומדים לעצמם והן המלמדים לאחרים שימצאו בזה עזר 
רב.

_____________________________________

הרב זושא זילברשטיין
שליח הרבי מלך המשיח במונטריאול, קנדה

הרבי הודיע ש"עיקר השליחות עכשיו - קבלת פני משיח 
צדקנו" וזה נעשה ע"י לימוד והסברת ענינו של משיח, לכן 

הוצאת ולימוד ספר זה הינו דבר נעלה ונחוץ ובזה זוכים 
 לקיים השליחות

הגה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ'
אב"ד היכל ליובאוויטש ורב ומד"א קהילת חב"ד לוד

שמחתי לראות הספר ׳ענינו של משיח׳, וברצוני בעזרת 
ה ללמדו כסדרו. בוודאי יש לרבי א געוואלדיקע נחת רוח 

מהעיסוק בענין חשוב זה.
_____________________________________

הרב יוסף יהודה ליפש
שליח ומנהל בית חב"ד רמת אביב ג, תל אביב

הלימוד בספר גרם לי חוויה חדשה לגמרי, תורה מסודרת 
וברורה של כל הנושא על פרטי פרטיו, שיטה שלמה 

שנותנת את האפשרות להבין ולהכין שיעורים מצוינים. 
ממליץ לכל שליח!

_____________________________________

 הרב יחזקאל מרקוביץ 
שליח הרבי מלך המשיח לטירת הכרמל

"קבענו לימוד יומי בספר, החומר מסודר בנוי ומעמיק. א' 
המשתתפים התבטא "איזה כיף ללמוד על המשיח ותקופתו, 

ממש ברור ומובן"! ההיענות הולכת וגדלה והמשתתפים 
מרותקים. ממליץ לאחיי השלוחים. חיילך למשיח!"

_____________________________________

 הרב זלמן נוטיק 
משפיע בישיבת חב"ד ראשון לציון ובירושלים

כבושם הזה לא ירד לעולם. מאז ההוראה מהרבי אודות 
שליחותנו האחרונה: קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש 

שהיא ע"י הסברת ענינו של משיח, סוף סוף זכינו לספר 
שמקיף נושא זה. לכן זכות גדולה לכל אחד ללמדו ולהפיצו 

ובזכות לימוד עניני משיח וגאולה יפקחו עינינו ונראה 
שנמצאים כבר בגאולה יחד עם הרבי משיח צדקנו.

_____________________________________

 הרב ישבעם הלוי סגל
משפיע בכפר חב"ד

ההסברה המסודרת והבהירה בספר מרוממת את הלומד בו 
להבין, לחיות ולחוש את עכשוויות עניני משיח, ממליץ בחום 

לקבוע בו שיעורים ולהפיצו לרבים כדי לממש הגאולה ע"י 
הרבי משיח צדקנו מיד ממש

_____________________________________

הרב יצחק ערד
 ראש ישיבת 'דעת' ומכון דעת ותבונה רחובות 

ההסברה הבהירה והמסודרת שבספר פותחת צוהר בפני 
המעונין לקיים את הוראת הרבי ללמוד ולחיות בעניני משיח 

וגאולה.
_____________________________________

הרב אסף חנוך פרומר
משפיע ור"מ בישיבת חב"ד חיפה ועורך סדרת 'מאמר מבואר'
הספר כתוב בעברית קולחת ומתאים גם לאנשים פשוטים 
של בית כנסת, דבר נחוץ לעשות כל מאמץ לייסד שיעורים 

ולהפיץ את הספר שמסביר בצורה יסודית ומובנת את תורת 
משיח וגאולה

_____________________________________

הרב מנחם מענדל פרידמן
שליח כ"ק אד"ש מלך המשיח באור יהודה

וחבר בוועדת גאולה ומשיח - צעירי חב"ד באה"ק
זהו ספר נחוץ לכל חסיד ומקורב, המעוניין "לעבן מיט 

משיח" וללמוד ברצינות את ענייני הגאולה ע"פ תורתו של 
הגואל, בהרחבת ההסבר והביאור בטוב טעם ודעת. ללמוד, 

ללמד ולהפיץ"

סדר הרבנים לפי ה- אלף-בית



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

וביריד הספרים ההארצי בחב"ד שופ 

chabadshop.com

058.4601.770
ניתן להשיג

ב"ה

החידוש המיוחד בשליחות

הרבי אומר לשלוחים: 
"להכין את עצמו ואת 

כל בני ישראל לקבל פני 
משיח צדקנו, על ידי שהוא 
מסביר את ענינו של משיח 
באופן המתקבל לכל אחד 

ואחד לפי שכלו והבנתו". עכשיו 
זה בידיים שלך, יותר מאי פעם.

מבנה מסודר של הסברת הסוגיות 
היסודיות בשליחות דורנו קבלת 
פני משיח צדקנו. מקיף. יסודי. 

מעמיק. פותח את העיניים.
בעריכת הרב שלום דובער וולף



לקראת יום הבהיר ה' טבת דידן נצח, 'התאחדות החסידים' מוציאים לאור בשיתוף 'מגזין 
דרך המלך' וועדת החינוך החב"די של אגו"ח באה"ק, את הספר המפורסם של הרב זלמן 
נוטיק ע"ה: 'חשיבה גאולתית - מדריך מעשי לימות המשיח', לאחר שני מהדורות שאזלו, 

מהדורה שלישית, חדשה ומפוארת,  הכוללת את הטורים שכתב ופירסם במגזין 'דרך 
המלך' לאחר הוצאת המהדורה הראשונה, וכן הרצאותיו המרתקות בשנים האחרונות 

ב'וועידת מקושר בכל' ופרק המסקר את דברי ימי חייו.

ב"ה

מהדורה שלישית   חדשה ומפוארת לע"נ הרב נוטיק ע"ה

ועד לם  לעו ו מלך המשיח  נ רבי ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו יחי 

 058.4601.770
)גם בוואטסאפ( chabadshop.comלהשיג ביריד הספרים הארצי 

 פורמט
 אלבומי
מהודר

 עיצוב צבעוני
דפי כרומו

480 עמודים 
משולב עם 60 

תמונות מרהיבות 
של הרבי מלך 

המשיח שליט"א.


