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

במוצש"ק תרומה ה'תשמ"ח:

"בין פעולותי' האחרונות )של הנפטרת( בחיים חיותה בעלמא 
דין, שנודעו ונתפרסמו באופן גלוי לעיני כל, גם ל"עמי הארץ" - 
המענה שלה אודות אבי', כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: "אבי, 

הרבי, הוא בעצמו, ביחד עם ספריו וכל עניניו, שייך לחסידים".

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

ח"ו( עד ביאת גואל צדק. 

שהמענה   - הכי(  בלאו  וברור  )הידוע  שבדבר  החידוש  ועיקר 
שלה נתקבל אצל "עמי הארץ", ועל יסוד זה פסקו )ע"ד הספרים 

וכו'( ש"כן יקום" במעשה בפועל".

"לא נותר אלא ענין אחד ויחיד"
ולפרסם  להכריז  "יש  וזלה"ק:  ה'תשמ"ז  טבת  ט'  ויגש  בש"פ 
שבימנו אלה נמצאים אנו בזמן )ומקום( מיוחד, אשר, לא נותר בו 
אלא ענין אחד ויחיד - וחייב אדם לומר בלשון רבו, כלשון כ"ק 

מו"ח אדמו"ר עמדו הכן כולכם, לבנין בית המקדש העתיד לביאת 
דוד מלכא משיחא. ובמילא על כאו"א מישראל מוטלת השליחות 
בשמים,  ומשוכלל"  ש"בנוי  העתיד  ביהמ"ק  את  ולגלות  להביא 

וצריך רק לירד 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:

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

חב"ד - דוקא. 

לאור כל זה ברורה ההוראה האלוקית הנצחית בקשר לאירוע 
הנוכחי, שדוקא מן הטיעונים והאשמות כאילו אין "אגודת חסידי 
ללמוד  יש  האלו  הטיעונים  מן  דוקא  הרי  ופעיל,  חי  גוף  חב"ד" 
שמחה  השמחה,  גודל  עם  ביחד  והיא:  עתה  בעבודתינו  הוראה 
להוסיף  יש  והגבלה,  דמדידה  הגדרים  כל  ביטול  גדר,  שפורצת 
כפי  )כולל  חוצה  המעינות  הפצת   - הטענה  היתה  שבו  בהענין 
עד  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  והיהדות(  התורה  בהפצת  שחודרת 

להוספה שבאין ערוך. " עיין שם באריכות והפלאת הדברים.

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

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

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

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

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ולבטל  לנצח  כיצד  המדרש,  מדברי  ההוראה  באה  כך  ועל   .  .
את הרוח הרע - עי"ז שמתאספים כו"כ מישראל לעזור ולסייע 
זה לזה, ביחד עם העזר והסיוע מהקב"ה, "ישלח עזרך מקודש", 
"דידן  וצועקים  שבידיהם  הכלים  כל  עם  מרעישים  יחדיו  וכולם 
נצח דידן נצח", כלומר שזהו מצב שיש צורך ברעש וצעקה "דידן 
נצח דידן נצח", שכן, לולי זאת לאו דוקא שהיו מצליחים לנצח 
נצח"  דידן  נצח  "דידן  שמכריזים  עי"ז  ואעפ"כ,  הרע,  הרוח  את 
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 - ביחידות לחברי 
אגו"ח בכ"ח מרחשון ה'תשמ"ו אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח: "מ'זאל וויסן אז דאס איז א מלחמה מיט די אלע רביים" 
כ"ק  כולם,  את  ומנה  הרביים[,  כל  עם  מלחמה  שזוהי  ]=שידעו 
הרבי דפק על הקיר וצעק: "און מ'זאל וויסן אז די מלחמה איז ניט 
]=ושידעו  )הנשיאות(  ביינקעל"  דער  אויף  נאר  ספרים  די  אויף 

כלומר   -( 'הכסא'  על  אלא  הספרים  על  לא  היא  שהמלחמה 
הנשיאות([ והראה בידו הק' על הכסא!

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

ו"עת רצון" בכל הקשור לנצחונם של הספרים.

 "נזכרים" ועי"ז" נעשים"
הענינים שנפעלו

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

בפעם הראשונה.

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

הספרים ויפדה את כל בני ישראל בגאולה האמיתית והשלימה. 
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ית  ֵראׁשִ ַמְתִחיִלים ִמּבְ
ֶמׁש ֵהִאיָרה ְוִחְּמָמה ֶאת ַאְדַמת ְניּו-יֹוְרק ּוְכִאּלּו ֵסְרָבה ִלְׁשֹקַע,  ַהּׁשֶ
ֶמׁש ַמָּכה ּוְמַחֶּמֶמת ִּכְמַעט ַעד ֵצאת  ָּכְך הּוא ַהַּקִיץ ַהְּניּו-יֹוְרִקי, ַהּׁשֶ

ָעה ְׁשמֹוֶנה ָּבֶעֶרב.  ַהְּנָׁשָמה, ְוִהיא ׁשֹוַקַעת ַאַחר ַהּׁשָ
ַהּתֹוָׁשִבים  ֹרב  ּבֹוְרִחים  ַהָּללּו  ְוַהַּמְהִּביִלים  ַהַחִּמים  ַּבָּיִמים 
ָלִעיר,  ִמחּוץ  ֶאל  ַהָּגדֹול  ַהְּכָרְך  ֶׁשל  ַהּלֹוֲהִטים  ְוַהֶּבטֹון  ֵמָהַאְסַפְלט 
ָׁשם  ַהְּפִרי,  ַוֲעֵצי  ַלְּנָחִלים  ּוֵבינֹות  ַהְּגבֹוִהים  ֶּבָהִרים  ַקִיץ  ְלִדירֹות 

ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה ְנִעיָמה ְונֹוָחה. 
ָנה ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים ָּבּה, ְׁשַנת תשמ"ה, ָזִכיִתי ִלְהיֹות ַּב"ְּקבּוָצה"  ַּבּׁשָ
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָלְמדּו  ַהְּקבּוָצה  ַּתְלִמיֵדי  ִּב- 770.  ָקְדֵׁשנּו  ְּבַחְצרֹות 
ֲהִליָכה  ֶמְרָחק  ִאיְסֶטְרן ַּפאְרְקֵווי  ְׂשֵדַרת  "חֹוְבֵבי ּתֹוָרה" ַהּשֹׁוֵכן ַעל 
ָּכל  ְוׁשֹוִהים  ַמְתִמיִדים  ַּכּמּוָבן  ְוֵהם  ַרֵּבינּו",  ִמ"ֵּבית  ַּדּקֹות  ְּכ- 5  ֶׁשל 
ָנה ַּבֲחַצר ָהַרִּבי, ַּגם ְּבָיִמים ֶׁשֵחֶלק ָּגדֹול ִמִּצּבּור ַאַּנ"ׁש ְוַהְּתִמיִמים  ַהּׁשָ

נֹוְסִעים ִלְנּפֹׁש ֶּבָהִרים. 
ּוַמְהִּביל  ַחם  ָהָיה  ִסּפּוֵרנּו,  ַמְתִחיל  ֶׁשּבֹו  ָארְֹך,  ֵקיִצי  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ְמאֹוד, ֶנֶפׁש ַחָּיה ֹלא ׁשֹוְטָטה ָּבְרחֹוב, ֻּכָּלם ָהיּו ְספּוִנים ְּבָבֵּתיֶהם אֹו 
ְּבֶעֶרב  ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל "ְּתקּוַפת ַּתּמּוז",  ַּכֲהָלָכה.  ַהְמֻמָּזִגים  ְּבִרְכֵביֶהם 
ֵׁשׁש  ָעה  ַלּׁשָ ָסמּוְך  ַהְמֻאָחרֹות,  ַאַחר-ַהָּצֳהַרִים  ִּבְׁשעֹות  ֹחֶדׁש,  רֹאׁש 
ָוֵחִצי ִנְׁשְמעּו ְרָחִׁשים ְׁשֵקִטים ַּב"ַּזאל", אּוַלם ַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ַהְיִׁשיָבה 
מּוָעה, ַאְך ִהיא הּוְפָצה  ֶׁשְּבחֹוְבֵבי ּתֹוָרה. ְמַעִּטים ָיְדעּו ַמה ְּמקֹור ַהּׁשְ
הּו ָחִריג ְויֹוֵצא ֹּדֶפן עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש.  ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק, ְוֶזה ָּתְכָנּה: ַמּׁשֶ
ַהּיֹום ִנְקְראּו ִל"יִחידּות" ְלֵהיַכל ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ָּכל ַחְבֵרי "ֲאֻגַּדת 

ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד ָהעֹוָלִמית", ַהֻּמְרֶּכֶבת ִמִּזְקֵני ְוַעְסָקֵני ַאַּנ"ׁש. 
ְוֹלא ַרק ֶׁשְּיִחידּות ָּכזֹו ִהיא ְמאָֹרע ַמְפִּתיַע ּוְמעֹוֵרר ַסְקָרנּות ַרָּבה, 

הּו  מּוָעה ָהָיה ָידּוַע ֶׁשֵּיׁש ִּביִחידּות זֹו ַמּׁשֶ ֶאָּלא עֹוד זֹאת, ְלַבֲעֵלי ַהּׁשְ
ֶׁשַהִּנְסָּתר ַרב ַעל ַהָּגלּוי, ִעְנָין ָחׁשּוב ְוסֹוִדי ְּביֹוֵתר. ַה"ְּמִביִנים" ְויֹוְדֵעי 
ָּדָבר ָרְמזּו ֶׁשָהִעְנָין ָקׁשּור ִלְמֹאָרע ְמאֹוד ֹלא ְמַׂשֵּמַח, ִּבְלׁשֹון ַהְמָעָטה. 

ָּדָבר ֶׁשִהְפִחיד ְוֵגָרה ֶאת ֵיֶצר ַהַּסְקָרנּות ִׁשְבָעַתִים. 
ַהַּמְׁשִּגיַח  ָהָרִמי"ם  ַהְּתִמיִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  יֹוְׁשֵבי  ָּכל 
ָּבִעְנָין,  ֲחִריִׁשית  ִׂשיָחה  ִּבְמקֹומֹו  ִאיׁש  ִאיׁש  ִנֲהלּו  ַהִחּנּוִכי,  ְוַהֶּצֶות 
ְלָחן" ְלאֹות  ְוַהְּגָמרֹות ְּכִאּלּו ִנְסְּגרּו ֵמֲאֵליֶהן. ּוִמָּיד ִעם ַה"ַּמָּכה ַעל ַהּׁשֻ
ַעל סֹוף ְזַמן ַהִּלּמּוד, ֹלא ָהְלכּו ַהְּתִמיִמים ִלְסעֹד ִלָּבם ַּבֲארּוַחת ָהֶעֶרב 
ֵמיָדע  ִּפַּסת  ִלְדלֹות  ְלַנּסֹות  ִל- 770  ָאצּו  ֻּכָּלם  ֶעֶרב,  ִמֵּדי  ְּכִמְנָהָגם 

נֹוֶסֶפת, ֲאָבל ְּבָכל זֹאת, ַהָּדָבר ִנְׁשַאר ָסתּום ְוסֹוִדי ְוֹלא ָידּוַע. 
ֹחֶדׁש  ְּברֹאׁש  ִהְתַקְּיָמה  ַחַּב״ד  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ַחְבֵרי  ֶׁשל  ַה'ְיִחידּות' 
ָהַרִּבי  ִּדְבֵרי  נֹוְדעּו  ְוֹלא  ֻּפְרְסמּו  ֹלא  ָלּה  ַהְּסמּוִכים  ּוַבָּיִמים  ַּתּמּוז, 
ְוִנְסָּתר, ַאְך ֹלא  ִנְׁשְמרּו ְּבסֹוד ָּכמּוס  ַהְּדָבִרים  ַמֲעָמד ָקדֹוׁש.  ְּבאֹותֹו 

ָחְלפּו ָיִמים ְספּוִרים ּוְׁשִביֵבי ֵמיָדע ָּדְלפּו ַהחּוָצה. 
ְנעּוַרי  ִמיִדיד  ְּכָׁשבּוַע  ַאַחר  ַהְּדָבִרים  ִמְקָצת  נֹוְדעּו  ִאיִׁשית  ִלי 
ַהֶּמֶלְך  ִעיר  ֶׁשל  ְּכַרָּבּה  ַּכּיֹום  ַהְמַכֵהן  ַקִּמיֶנְצִקי,  ְׁשמּוֵאל  ָהַרב 
ִּבְדִחיפּות  ְלָהִקים  ִצָּוה  ֶׁשָהַרִּבי  ְּבָאְזַני  ָלַחׁש  הּוא  ֶּדְנֶיְּפרֹוֶּפְטרֹוְבְסק. 
ַלָּדָבר  ְוֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַחַּב״ד  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ִסְפִרָּיה 
י"ב  ְּבִהְתַוֲעדּות  ְּגֵלי  ְּבֵריׁש  אֹודֹוֶתיָה  ְיַדֵּבר  ֶׁשָהַרִּבי  ֲחָׁשִאית  ִסָּבה 

בּוַע ַהָּבא.  ַּתּמּוז ַּבּׁשָ
ִּבְׂשֵדה קֹוִצים.  ֶלָהָבה  ַרָּבה, ְּכמֹו  ִּבְמִהירּות  ִהְתַּפְרְסָמה  מּוָעה  ַהּׁשְ
ְוָקָהל  ֻּכָּלנּו.  ַעל  ָׁשְרָתה  ָוַפַחד  ְּבמֹוָרא  ֲאפּוָפה  ה  ְקֻדּׁשָ ֶׁשל  ִהָּלה 
ָעצּום ֶׁשל ַאַּנ"ׁש ְוַהְּתִמיִמים ִמָּכל ַרֲחֵבי ֵתֵבל ָנֲהרּו ִל- 770, ִלְקַראת 

ַהִהְתַוֲעדּות ַהְמֻדֶּבֶרת. 

מגילת
ה' טבת

ָהה  ָ ּשׁ ְסֵלו * ָהַרב יֹוֵסף ָקָרִסיק ׁשֶ ת י"ט ּכִ ְמִגּלַ פּוִרים ְוָכְך ּבִ ְך ּבְ ית ְלֵזֶכר ַהּנֵס, ּכָ ה ַנֲעׂשֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ
ִמְקָצת ֶאת  ְמָחָתם, ְוהּוא ְמָתֵאר ּבְ ֶחְרָדָתם וְּבׂשִ ְמאָֹרעֹות ַהיִָּמים ָהֵהם, ּבְ ר ּבִ נּו 770, ִנְזּכָ ַחְצרֹות ָקְדׁשֵ ּבְ

ה ְלַמְפֵרַע - לֹא ָיָצא".  ִגּלָ ֵטֵבת - "ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהּמְ ת ה' ּבְ ֵסֶדר ֵארּוֵעי ַהיִָּמים ָהֵהם * ְמִגּלַ
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ַהזֲַּעזוַּע 
ָּבֶעֶרב,  ָוֵחִצי  ֵּתַׁשע  ָעה  ַּבּׁשָ ֵהֵחָּלה  ַהִהְתַוֲעדּות 
ָׁשלֹוׁש  ְלַאַחר  ְּכַדְרּכֹו  ִהְסַּתֵּים  ַהַּלְוָיִני  ּדּור  ְוַהּׁשִ
ָאז,  אֹו  ָוֵחִצי.  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָעה  ַּבּׁשָ ָׁשעֹות, 
ְּכֶׁשִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִנְׁשֲארּו ַּבִּמְסֶּגֶרת ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ֶׁשל 
ַהּסֹוד  ְּבִעְנַין  ִּבְדָבִרים  ָהַרִּבי  ָּפַתח  ִּבְלַבד,  ַאַּנ"ׁש 
ָהֲאֻיָּמה  ְוַהּסּוָפה  ַהּנֹוָרִאית  ַהְּטָרֶגְדָיה  ַהָּכמּוס, 
ִּדְבֵרי  ַּתְמִצית  ְוֵאּלּו   - ְליּוַּבאִוויְטׁש  ֶאת  ֶׁשָּפְקָדה 

ָהַרִּבי: 
ָלאֹוָצרֹות  ַּבֲחַׁשאי  ָּפְרצּו  ֲאָנִׁשים  ְׁשלֹוָׁשה 
ַהְיָקִרים ֶׁשל ַמְלכּות ַחַּב״ד - ִסְפִרַּית ֲאֻגַּדת ַחַּב״ד, 
ַמְנִהיגֹו  ֶׁשל  ַהְּיהּוִדי",  ָהָעם  "אֹוַצר  ְּבֶעֶצם  ֶׁשִהיא 
ם ְסָפִרים ַעִּתיִקים  ּוְנִׂשיא ַהּדֹור - ָהַרִּבי, ְוָגְנבּו ִמּׁשָ

ְוִכְתֵבי-ָיִדי ְנִדיִרים, ְּדרּוֵׁשי ַקָּבָלה ַוֲחִסידּות, ֶׁשֶעְרָּכם ֹלא ְיֻסָּלא ְּבָפז, 
ְוָׁשְוָים ֶנֱאָמד ְּבהֹון-ָעָתק ַּגְׁשִמי ְורּוָחִני. 

ִמְׁשָּפָחה  ְקרֹוב  ְוַעְרמּוִמי:  ְמֻתְחָּכם  ְמאֹוד  ָהָיה  ַהַּגָּנִבים  ַאַחד 
ָׁשַדד  ַּבֲחָׁשִאּיּות,  ֵאֶליָה  ָחַדר  ַהִּסְפִרָּיה,  ֶׁשל  ַמְפְּתחֹות  ְּבָידֹו  ֶׁשָהָיה 
ַעד  ַעִּתיקֹות.  ָעָתק ְלסֹוֲחֵרי  ּוָמַכר אֹוָתם ְּתמּוַרת הֹון  ַהְּסָפִרים  ֶאת 
ְּביֹוֵתר  ַהָּטֵמא  ַהָּמקֹום  ְוָהַרע,  ַהֻּטְמָאה  ִׂשיא  ַּתְחִּתית",  "ִלְׁשאֹול 
ַהְּסָפִרים  ִהִּגיעּו   - ַה"ּוִָתיָקן"  ָהעֹוָלִמי,  ַהַּנְצרּות  ֶמְרַּכז   - ָּבעֹוָלם 

ְוִכְתֵבי ַהָּיד ֶׁשָּלַקח אֹותֹו ַּגָּנב. 
ַהַּגָּנב,  ִהִּגיָעה ִׁשְפלּותֹו ֶׁשל  ֵהיָכן  ַהִּסִּפים - ְראּו ַעד  ָרֲעדּו ַאּמֹות 
"ָנְפלּו"  ַהְּסָפִרים  ַׁשְלמֹוִנים.  ּוְרִדיַפת  ֶּכֶסף  ַּתֲאַות  ֶּבַצע  ְלֵׁשם  ְוַהּכֹל 
ֵמַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר - ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ַלָּמקֹום ַהְמֻׁשָּקץ 

ְּביֹוֵתר! ַמֲעֵׂשה ְנָבָלה ְמַזְעֵזַע ּוַמְחִּפיר ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו! 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהֹּקֶדׁש  ִׂשיַחת  ִנְמְׁשָכה  ַּדּקֹות  ְוָחֵמׁש  ֵמַאְרָּבִעים  ָּפחֹות 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ּוְבַצַער ַרב, ּוִמָּיד ַּתָּמה ַהִהְתַוֲעדּות. ָהַרִּבי 
ָיָצא ְלַחְדרֹו ַהָּקדֹוׁש ְוָנַסע ְלֵביתֹו, ְוֵהיַכל 770 ְּכֶמְרָקָחה. ֹרב ֻרּבֹו ֶׁשל 
ָמצּוי  ָהַרִּבי  ּוְמֻזְעָזע:  ָהלּום  ָעְמּדֹו  ַעל  ָנטּוַע  ִנְׁשַאר  ֶהָעצּום  ַהִּצּבּור 
ִּבְכֵאב ְוַצַער נֹוָרא, ּוְלֹרב ֻרּבֹו ֶׁשל ַהִּצּבּור ֵאין ְלֵאל-ָידֹו ַלֲעׂשֹות ְוַאף 

ֹלא ְנִהיָרה ָלֶהם ֵהיֵטב ַמהּות ָהֵארּוַע ְוָעְצַמת ֻחְמָרתֹו. 
ָהָיה ָּברּור ַלֹּכל ֶׁשָהַרִּבי ִמְתַיֵחס ִלְגֵנַבת ַהְּסָפִרים ְּבצּוָרה ַמְחִריָדה 
ֶׁשל  ַהְּגנּוִזים  "אֹוָצרֹות  ְמֻסָּים  ְּבמּוָבן  ִהיא  ְליּוַּבאִוויְטׁש  ִסְפִרַּית   -
ַהַּמְמָלָכה", ְו"ֶכֶתר ַהֶּמֶלְך", ּוְפִגיָעה ַּבִּסְפִרָּיה ָּכמֹוָה ְּכִעְרעּור ּוְפִגיָעה 
אֹוי  ָּבַרִּבי!   - ַעְצמֹו  ַהֳּקָדִׁשים  ּוְבֹקֶדׁש  ְליּוַּבאִוויְטׁש  ֲחִסיֵדי  ִּבְכַלל 

ָלָאְזַנִים ֶׁשָּכְך ׁשֹוְמעֹות. 

ָחֵמׁש ִהְתַוֲעֻדיֹּות 
ִליִׁשי ָנַסע ָהַרִּבי  ָחְלפּו יֹוַמִים ֶׁשל ַסֲעַרת-רּוחֹות ִּב- 770, ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ָׁשב  ִמֶּמּנּו הּוא  ָהַרַּיי"צ,  ַאְדמֹו״ר  ֹאֶהל  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח 
ַהַּמָּצב  ַעל  ֵלב  ִּבְכֵאב  ִּדֵּבר  ְוׁשּוב  ִהְתַוֵעד,  ַהְּתִפּלֹות  ַאַחר  ְמֻאֶחֶרת. 
ַהּנֹוָרא. ָהַרִּבי ִהְדִּגיׁש ֶׁשַּמֲעֵׂשה ַהְּגֵנָבה ִהּנֹו ְּפִגיָעה ְיִׁשיָרה ְּבַרּבֹוֵתינּו 

ְנִׂשיֵאינּו, ַוֲעִריַכת ְלָוָיה נֹוֶסֶפת ְלַאְדמֹו״ר ָהַרַּיי"צ! 
ִּבְתִחָּנה  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּפָרִטי  ְׁשמֹו  ֶאת  ִהְזִּכיר  ָהַרִּבי 

ַלֲהָׁשַבת ַהְּסָפִרים ִלְמקֹוָמם. 
ָאר ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ְׁשֵני ְּדָבִרים: ֵּבין ַהּׁשְ

ִל- 770  ַהְּכִניָסה  ַׁשַער  ַעל  ֶׁשִּיְכְּתבּו   )1
ִיְצָחק  יֹוֵסף  ֹאֶהל  ַחַּב״ד,  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  "ֵּבית 

ְליּוַּבאִוויְטׁש".
2( ֶׁשִּבְכַפר ַחַּב״ד ִיְבנּו ֵּבית ֲאֻגַּדת ַחַּב״ד ּוְבתֹוכֹו 
ִּתְׁשֹּכן ִסְפִרָּיה, ּוְתִחַּלת ַהְּבִנָּיה ִּתְהֶיה עֹוד ִלְפֵני י"ז 
ְוָהַרִּבי  בּועֹות",  ַהּׁשָ "ְׁשֹלֶׁשת  ְּתִחַּלת  יֹום  ְּבַתּמּוז, 
ַהַּתְׁשלּום  ּוְתִחַּלת  ַהְּבִנָּיה,  ֲעֻלּיֹות  ָּכל  ֶאת  ְיַמֵּמן 

בּועֹות.  ָּתֳעַבר ַלַּבְנק עֹוד ִלְפֵני ְׁשֹלֶׁשת ַהּׁשָ
ּוְלָמֳחָרת  ָׁשעֹות,  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ָחְלפּו  ֹלא 
ַלּנֹוֵׂשא  ַרב  ְזַמן  ִהְקִּדיׁש  ָהַרִּבי  ְוׁשּוב  נֹוֶסֶפת,  ִהְתַוֲעדּות  ִהְתַקְּיָמה 

ְּכֶׁשְּדָבָריו ֶנֶאְמרּו ַּבֲחִריפּות ַרָּבה. 
יֹוַמִים ַאַחר-ָּכְך, ְּבִהְתַוֲעדּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּבָלק, הֹוִסיף ָהַרִּבי ְוִדֵּבר 
 - ְמאֹוד  ָקִׁשים  ִּבּטּוִיים  ִהְתַּבֵּטא  ָהַרִּבי  ַהַּמֲעֶׂשה.  ֻחְמַרת  ַעל  ְּבַלַהט 
"ָּכל ִמי ֶׁשְּבָידֹו ַהְּסָפִרים ִמִּסְפִרָּיה ְקדֹוָׁשה זֹו, ֵּבין ַהַּגָּנב ּוֵבין ִמי ֶׁשָּקָנה 
ִלְרׁשּות  ִמָּיִדית  ַלֲהִׁשיָבם  ַחָּיב   - ְּביֹוְדִעין  ֶׁשֹּלא  אֹו  ְּביֹוְדִעין  ִמֶּמּנּו 
ַהְּבָעִלים, ְוֵיׁש ָלַדַעת ֶׁשָהאֹוֵחז ְסָפִרים ְּגנּוִבים ֵאּלּו ְּבֵביתֹו הּוא ְּכאֹוֵחז 
"ְּפָצָצה ְמַתְקֶּתֶקת ְמֻסֶּכֶנת ְּביֹוֵתר", ָהֲעלּוָלה ְלִהְתּפֹוֵצץ ְוִלְגרֹם ֶנֶזק 

נֹוָרִאי לֹו ְוִלְבֵני ֵביתֹו!" 
ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש  ָהַרִּבי ֶׁשַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה ְמֵסָּבה לֹו ַצַער  ַּבֶהְמֵׁשְך ִסֵּפר 
ָקֶׁשה  ְוַהָּדָבר  ְוַכּיֹוֵצא-ָּבֶזה,  ַרְמַּב"ם  ְּגָמָרא,  ִלְלמֹד  יֹוֵׁשב  "ֲאִני  ַרָּבה. 

ִלי, ְּבֶׁשל ְּכֵאב ָהרֹאׁש ּוְכֵאב ַהֵּלב ֵמַהַּמָּצב ַהּנֹוָרא"! 
ִלְקַראת ִסּיּום ַהִהְתַוֲעדּות ִהְדִּגיׁש ָהַרִּבי ׁשּוב ֶאת ְנִחיצּות ְּתִחַּלת 
בּועֹות,  ַהּׁשָ ְׁשֹלֶׁשת  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  עֹוד  ַחַּב״ד  ִּבְכַפר  ַהִּסְפִרָּיה  ְּבִנַּית 
בּועֹות,  ַהּׁשָ ִּבְׁשֹלֶׁשת  ַהָּדָבר  ֶאת  ֶׁשַּיְתִחילּו  ְמַפֵחד  "ֲאִני  ָאַמר:  ְוהּוא 

ֶׁשֵּכן ַהס"מ ַעְצמֹו עֹוֵבד ְּבָיִמים ֵאּלּו". 
ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ְּבַאְרַּבע ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות ָהֲאמּורֹות, ָהיּו ְּכַהְקָּדָמה ַלִּבּטּוִיים 
ָהַאֲחרֹוָנה  יָחה  )ַהּׂשִ ִּפיְנָחס  ָּפָרַׁשת  ְּבִהְתַוֲעדּות  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהֲחמּוִרים 
ִנְמְׁשָכה  ָעה 1:30 ַּבָּצֳהַרִים,  ָּכָרִגיל ַּבּׁשָ ָּבִעְנָין(. ַהִהְתַוֲעדּות ֶׁשֵהֵחָּלה 
יָחה  ָעה ְׁשמֹוֶנה ָּבֶעֶרב. ּוַבּׂשִ ׁש ָׁשעֹות, ַעד ָסמּוְך ַלּׁשָ ַבע ִמּׁשֵ יֹוֵתר ִמּשֶׁ
ַהְּגֵנָבה  ָהַרִּבי אֹודֹות  ִּדֵּבר  ִּכְׁשָעַתִים ְּתִמימֹות,  ֶׁשִּנְמְׁשָכה  ָהַאֲחרֹוָנה, 

ַּבֲחִריפּות ְמֻיֶחֶדת. 
ָהְיָתה  ִׂשיָחה,  ְּבאֹוָתּה  ָהַרִּבי  ְיִׁשיַבת  ֶׁשל  ַהַּגְׁשִמית  ַהּצּוָרה  ֲאִפּלּו 
ׁשֹוָנה ֵמָהָרִגיל: ְּבעֹוד ֶׁשָּתִמיד ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהַרִּבי ְלֵעֶבר ֶמְרַּכז 
770, ֲהֵרי ְּבִׂשיָחה זֹו ִהְפָנה ֶאת ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות ִלְׂשמֹאלֹו, ְוהּוא ִּדֵּבר 
ִלְׁשֹמַע.  ָיְכלּו  ְמַעט  ְמֵתי  ֶׁשַרק  ְמאֹוד  ָנמּוְך  ּוְבקֹול  ַרָּבה  ַּבֲאִריכּות 
ֶׁשָּטֲענּו  ָהיּו  ַלֲהָבָנה.  ִנָּתִנים  ּוִבְלִּתי  ְסתּוִמים  ָהיּו  ְׁשֵלִמים  ִמְׁשָּפִטים 
ֶאת  ֶׁשְּיַבֵּטל  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ֵּבית-ִּדין  ְּכַלֵּפי  ְמֻכֶּוֶנת  יָחה  ַהּׂשִ ֶׁשאּוַלי 

ַהְּגֵזָרה ַהָּקָׁשה. 
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ל-ַמְעָלה  ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ֵזָרה ּבְ ּגְ
ְּכַלל  ַעל  ְׁשֵמיִמית  ּוְגֵזָרה  ְּכִעְרעּור  ַלְּגֵנָבה  ִהְתַיֵחס  ָהַרִּבי  ִּבְכָלל, 

ְליּוַּבאִוויְטׁש, ְוכֹה ָאַמר ָהַרִּבי: 
ְליּוַּבאִוויְטׁש  ֲחִסיֵדי  ֶנֶגד  עֹוְרִרין  ָקמּו  ַמְעָלה  ֶׁשל  "ְּבֵבית-ִּדין 
ֶׁשל  ְּב"ַמְלכּות  ֵמָהִעְרעּור  ּוְכתֹוָצָאה  ֵתֵבל,  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ּוְפִעילּוָתם 
ָפל  ַהּׁשָ ַהַּגָּנב   - ְׁשלּוחֹו  ֶאת  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ַהס"מ  ָּגַרר  ַמְעָלה", 
ֶׁשֵּיׁש  ְּביֹוֵתר,  ַהְּגנּוִזים  אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְוָנַטל  ַהֶּמֶלְך,  ְלֵהיַכל   -
ִלְפֹּגַע  ָּבֶהם ִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל ִעְרעּור ַהְּמלּוָכה ַהַחַּבִּדי"ת, ָהֲעלּוָלה 

ִּבְכָללּות ַחַּב״ד ּוִבְכַלל ִיְׂשָרֵאל - ה' ִיְׁשמֹר ְוַיִּציל!" 
ְרָתה ַעל ְּפֵני ָהַרִּבי  ָקֶׁשה ְלָתֵאר ְּבִמִּלים ֶאת ִמַּדת ָעְגַמת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּׁשָ

עֹות ְוַהָּיִמים.  ְּבאֹוָתם ַהּׁשָ
ִּדֵּבר  ָהַרִּבי  ִהְתַוֲעֻדּיֹות ְסמּוכֹות  ְּבָחֵמׁש  ִׂשיחֹות  ָחֵמׁש  ְּבַסְך-ַהּכֹל, 
ְּבִעְנָין ֶזה, ּוִמְּנֻקַּדת ְזַמן זֹו ְוֵאיָלְך, ְּבֶמֶׁשְך ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים, ָהַרִּבי ֹלא 
ְּפֻעָּלה",  "ַוַעד  ֶׁשהּוַקם  נֹוַדע  ַאְך  ָהִעְנָין.  אֹודֹות  ַּבִּצּבּור  עֹוד  ִּדֵּבר 
ְוַלֲהִׁשיָבם  ַהְּגנּוִבים  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ָהֶאְפָׁשר  ְּכָכל  ְלַאֵּתר  ֶׁשַּמְּטָרתֹו 
ִלְמקֹוָמם ָהֲאִמִּתי. ְּפִעילּות ַהַּוַעד ָהְיָתה ֲחָׁשִאית ְוִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵני ֹרב 
ְּפִעילּות  ִמְתַרֶחֶׁשת  ִּכי  ָיְדעּו  ַהּכֹל  ִּכי  ַאף  ְוַהְּתִמיִמים,  ַאַּנ"ׁש  ִצּבּור 

ַטח.  ַּתַחת ִלְפֵני ַהּׁשֶ
ָהַרִּבי ַעְצמֹו ָהָיה ְמֹעָרב ְּבָכל ַמֲהַלְך ָהִעְנָיִנים, ִּבְתׁשּובֹות ּוְבהֹוָראֹות 

ִּבְכָתב ּוְבַעל-ֶּפה. 
ּוְבתֹוָכם  ַאְרָּגִזים  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ְסָפִרים,  ְׁשַלל  ּוְבָידֹו  ִנְתַּפס  ַהַּגָּנב 
ֻהְפְקדּו  ְוֵהם  ִלְמּכֹר  ִהְסִּפיק  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ְוִכְתֵבי-ָיד,  ְסָפִרים  ֵמאֹות 
ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֵבית  ַלִּדּיּון  ַמְמִּתיִנים  ְוַהּכֹל  ִמְׁשַטְרִּתית,  ְּבַכֶּסֶפת  ְזַמִּנית 
ַלֲחִסידּות -  ָנה  ַהּׁשָ ְּביֹום רֹאׁש  ְּפָרִטית,  ְּבַהְׁשָּגָחה  ִנְקַּבע  ָּכְך  ֶׁשָּיֵחל, 

י"ט ִּכְסֵלו. 
ַאַּנ"ׁש  ִצּבּור 
ם  י ִמ י ִמ ְּת ַה ְו
ִלְקֹלט  ַמְתִחיִלים 
ַהַּזֲעזּוַע  ָעְצַמת  ֶאת 

ֶׁשָּבִעְנָין: 
ָהִעָּקִרי  ַהַּגָּנב 
הּוא  לֹוָׁשה  ַהּׁשְ ִמֵּבין 
ּוְקרֹוב  "ֶצֱאָצא" 
ְלֵבית  ִמְׁשָּפָחה 
ֲאֶׁשר  ְליּוַּבאִוויְטׁש, 
זֹאת  "יֹוֵרׁש",  ִמִּדין  ַהְּסָפִרים  ִמְקָצת  לֹו  ַמִּגיַע  ָהֱאִויִלית  ְלַטֲעָנתֹו 
ְּבִנּגּוד ַלִהָּגיֹון ַהָּפׁשּוט ּוְלַדַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשַהִּסְפִרָּיה ִהָּנּה ְרכּוׁש ְואֹוָצר 
ֶׁשל ְּכַלל ְליּוַּבאִוויְטׁש ּוְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא אֹוָצר ְּפָרִטי ְוִאיִׁשי ]זֹאת 
נֹוָסף ַעל ָּכְך ֶׁשֵאין ַאְדמֹוֵר"י ְליּוַּבאִוויְטׁש ְּדֻמּיֹות ִאיִׁשּיֹות ְּפָרִטּיֹות - 

ֵהם ַׁשָּיִכים ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְּכִפי ֶׁשֻּיְזַּכר ַּבֶהְמֵׁשְך[. 
ַהַּגָּנב  ְוַאף  ְטָעִמים",  ים  ַוֲחִמּׁשִ ְּבֵמָאה  ֶרץ  ַהּׁשֶ ֶאת  "ַמִּתיִרים 
ֹלא  ֶׁשֵהן  ְטָענֹות,  ִּבְׁשַלל  ַהּנֹוָרא  ַמֲעֵׂשהּו  ֶאת  ּוְלַטֵהר  ְלַהְצִּדיק  ִנָּסה 

ִהְמִעיטּו, ֶאָּלא ִהְגִּבירּו ֶאת ָעְגַמת ַהֶּנֶפׁש ְוַהַּצַער ֶׁשל ָהַרִּבי: 
ִסיָמן  ִמּׁשּום  ָּבּה  ָהָיה  ָממֹון,  ַּתֲאַות  ְלֵׁשם  ָהְיָתה  ַהְּגֵנָבה  ִאם  ַאף 
ַמִים; ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשַהֵּמִניַע ַלָּדָבר הּוא  ְואֹות ֹלא ִחּיּוִבי ִמּׁשָ
ְוָידֹו  ִּכיסֹו  ַרק  ֹלא  ֲהֵרי  ְוכּו',  ה  ְיֻרּׁשָ ַטֲעַנת  ִאיֵדאֹולֹוִגי,  ַּגם  ִּכְבָיכֹול 
ֻׁשָּתִפים ְלַמֲעֵׂשה ַהְּגֵנָבה, ֶאָּלא ַּגם ֹראׁשֹו ֻׁשָּתף ַלֶּפַׁשע - ְוֶזה ִסיָמן 

ַמִים.  ְואֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֹלא ִחּיּוִבי ִמּׁשָ
ַמִים  ַּבּׁשָ ָלִעְרעּור  ַהִּמְׁשָקל"  ִּכ"ְתׁשּוַבת  ָהַרִּבי,  אֹוֵמר  ָּכְך  ִמּׁשּום 
ַעל ְּכַלל ְליּוַּבאִוויְטׁש, ֵיׁש ְלַהְגִּביר ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהְּתנּוָעה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת 
ְסָפִרים  "ְוָׁשבּו  ּוְלַמָּטה,  ְלַמְעָלה  ַהְּגֵזָרה  ִּתְתַּבֵּטל  ְוָכְך  עֹז,  ּוְבֶיֶתר 

ִלְגבּוָלם". 

ֶלְך ֵאינֹו ֵמִעיד ַהּמֶ
עֹוד ְּבֶטֶרם ְּפִתיַחת ַהִּמְׁשָּפט, ְּבִדּיּוִנים ִמְקָּדִמִּיים, ִנּסּו עֹוְרֵכי ַהִּדין 
ֶׁשל ַהַּגָּנב ִלְפֹּגַע ִּבְנִׂשיא ַהּדֹור ַעל-ְיֵדי ְּגִריָרתֹו ְלָהִעיד ּוְלֵהָחֵקר ְּבֵבית 
ַהָּנְכִרי,  ַהּׁשֹוֵפט  ַאְך  ַּכּמּוָבן.  ַהַּמְלכּות  ִמְּכבֹוד  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ַהִּמְׁשָּפט, 
ִאיׁש ַקר ֶמֶזג, ַאְך ִמְסַּתֵּבר ֶׁשהּוא ָנבֹון ּוַמְׂשִּכיל ֶּבֱאֶמת, ָּפַסק ִנְמָרצֹות 
"ֹלא ָיקּום ְוֹלא ִיְהֶיה", ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ֹלא ַיְטִריַח ַעְצמֹו ָלבֹוא 
ְלֵבית ַהִּדין... ַהְׁשַמְעֶּתם ָּכזֹאת ִמיֵמיֶכם, ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶּבן-ְּבִרית 

ֵמִבין ֶאת ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. 
ִׂשְמָחה  ַּגְלַּגִּלים",  "ַעל  ָהָיה  ַהָּמקֹום  ִּב- 770,  ַהְּבׂשֹוָרה  ִהָּוַדע  ִעם 
ַמֲאַמר  ֶאת  ְלַעְצָמם  ְמַׁשְּנִנים  ַהֹּכל  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך,  ַּבֲחַצר  ְוָצֳהָלה 
 - ְלָפָניו  ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת  ֲאֶׁשר  ָמְרְּדַכי,  ַהְּיהּוִדים  ִמֶּזַרע  "ִאם  ַהְּמִגָּלה 
ָּגדֹול  ְלִנָּצחֹון  ַוָּדִאית  ִּתְקָוה  ְמַסֵּמל  ַהָּקָטן  ַהִּנָּצחֹון  ִּתּפֹול",  ָנפֹול 

ֶהָעִתיד ָלבֹוא ְּבַחְסֵדי ה'. ַאְך ַּבל ַנְקִּדים ֶאת ַהְמֻאָחר: 
ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֵבית  ַהְּסָפִרים  ִמְׁשַּפט  ִנְמַׁשְך  ָיִמים  ְלֹחֶדׁש  ָקרֹוב 
ַמִים  ַוֲאֵפִלים ְמאֹוד, ֲאִפּלּו ַהּׁשָ ֶׁשִּבְברּוְקִלין, ָהיּו ֵאּלּו ָיִמים קֹוְדִרים 
ֻּכּסּו ַּבֲעָנִנים ְּכֵבִדים ָּכל אֹוָתם ַהָּיִמים, ַׁשֲחרּות ְוַקְדרּות ָׁשְרָתה ְּבָכל 

ְניּו-יֹוְרק. 
ָהַרִּבי ָנַסע ָלֹאֶהל ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ָצם ְּבאֹוָתם 
ֶאת  יֹום  ִמֵּדי  ָאְמרּו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ְוַהְּתִמיִמים  ְוַאַּנ"ׁש  ַהָּיִמים, 
ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְצָלַחת  ּוְתִפָּלה  ְּתִחָּנה  ִּבְצָדָקה,  ִהְרּבּו  ְּתִהִּלים,  ֵסֶפר  ָּכל 
ְוַלֲהָׁשַבת ַהְּסָפִרים ְוֶכֶתר ַהַּמְלכּות, ְוִאּלּו ַהְּתִמיִמים ֶׁשַּבֲחַצר ַהֶּמֶלְך 
ְוִזְקֵני ְוָראֵׁשי ַהֲחִסיִדים ָנְסעּו ִמֵּדי יֹום ְלאּוַלם ִמְׁשָּפט, ִלְהיֹות נֹוְכִחים 

ַּבָּמקֹום ּבֹו ֻמַּנַחת ְליּוַּבאִוויְטׁש ַעל ַּכף ַהּמֹאְזַנִים. 

ט  ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ֵהיַכל ּבֵ ּבְ
ִסְדֵרי ַהִּלּמּוד ַּבְיִׁשיָבה ֻׁשּנּו: ִמְׁשָּכנֹו ֶׁשל ַה"ַּזאל", אּוַלם ַהִּלּמּוִדים, 
ְּתִהִּלים,  ְלִסְפֵרי  ֻהְחְלפּו  ַהִּלּמּוד  ְוִסְפֵרי  ַהִּמְׁשָּפט,  ְלֵהיַכל  ָהֳעַבר 
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ַהְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ָיַׁשב  ַהַּתְלִמיִדים  ְּברֹאׁש 
ֶמעְנְטִליק, ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּכל ָהֵעת ְּבֵאיָמה ָוַפַחד, ְּכִאּלּו ּגֹוָרלֹו ֻמָּנח ַעָּתה 
ֲחׁשּוֵבי  ָחׁשּו  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ְלֶהֶפְך.  אֹו  ְלַחִּיים  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ְּבֵבית 

ַאַּנ"ׁש ְוַהְּתִמיִמים.
ַלַחץ ַהָּדם ְוַהֹּדֶפק ִּביֵמי ַהִּמְׁשָּפט ָהָיה ִּבְלִּתי ָסִדיר, ֹלא ָהָיה ָּברּור 
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ָהיּו  ַהּׁשֹוֵפט:  ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ַהִּמְׁשָּפט  רּוַח  נֹוָטה  ְלָאן  ַמְׁשָמִעי  ְוַחד 
ִּבּטּוִיים ֶׁשל ַהּׁשֹוֵפט - ְּכמֹו "770 הּוא ָאְמָנם ֵּבית ֶאֶבן, ַאְך הּוא ְּכִבְנַין 
ְזכּוִכית ָׁשקּוף, ֵמִאיר ּוַמְקִרין ַהחּוָצה" - ְּדָבִרים ֶׁשְּמאֹוד ִׂשְּמחּו ֶאת 
ֻּכָּלנּו. ַאְך ָהיּו ַּגם ְּתגּובֹות ֲאֵחרֹות, ֶׁשֶהֱעלּו ֲחָׁשׁשֹות ּוְפָחִדים. ּוִבְכָלל, 
ָּדא  ְּכגֹון  ְּבִמְׁשָּפִטים  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  נֹוֶטה  ֶׁשַהּׁשֹוֵפט  ָאְמרּו  מּועֹות  ַהּׁשְ

ִלְפסֹק ְּבצּוָרה ֹלא ֲהִכי ְמַׂשַּמַחת ְלטֹוָבֵתנּו. 
יִאים ַהְמַרְּגִׁשים ַּבִּמְׁשָּפט ָהְיָתה ַהָּצַגת ַקֶּלֶטת ִויֵדאֹו ִעם  ַאַחד ַהּׂשִ
ֵעדּוָתּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית ָמַרת ַחָּיה מּוְׁשָקא, ֶׁשְּלֵעדּוָתּה ָהְיָתה 
ַהְׁשָּפָעה ַמְכַרַעת ַעל ְּפַסק ַהִּדין, ּוִבְדָבֶריָה ָאְמָרה: "ָאִבי - ַאְדמֹו״ר 
]ָהַרִּבי  ַהֲחִסיִדים"  ְלָכל  ַׁשָּיִכים   - ַהִּסְפִרָּיה  ְוָכל  ּוְרכּוׁשֹו   - ָהַרַּיי"צ 

ִהְזִּכיר ֶאת ֵעדּוָתּה ַּבָּיִמים ֶׁשַאַחר ִהְסַּתְּלקּוָתּה ְּבחֶֹרף תשמ"ח[. 

ה  ה ְוזֹאת ֲחנֻּכָ ֲחנֻּכָ
ֶׁשל  ּוַבִהְתַוֲעֻדּיֹות  ַהֲחֻנָּכה,  ַחג  ֶׁשל  ָהאֹור  ִּביֵמי  ִהְסַּתֵּים  ַהִּמְׁשָּפט 
סֹוף ֲחֻנָּכה ָׁשב ָהַרִּבי ְוִגָּלה ְׁשִביִבים ֵמַהִּדּיּון ַהָּסמּוי ִמן ָהַעִין ֶׁשֶּנֱעַרְך 
ֶׁשֹּלא  ַהְמַקְטֵרג טֹוֵען  ָטן  ַהּׂשָ ַמְעָלה:  ֶׁשל  ְּבֵבית-ִּדין  ַהָּיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַמִּגיַע ְלַחַּב״ד ָהאֹוָצרֹות ַהְּגנּוִזים ֶׁשל ַהִּסְפִרָּיה, ִמְּפֵני ֶׁש"ַחַּב״ד ֵאיָנם 
ְּפִעיִלים ַמְסִּפיק", ּומּולֹו ִנָּצב ְּכַאְרֵיה ָהַרִּבי ָהָאהּוב ֶׁשָּלנּו ַהִּנְלָחם ְּבָכל 
ְּבָכל  ֲחֻנָּכה  ֵנרֹות  ֶׁשל  אֹור  ַּבֲהָפַצת  ְלַהְרּבֹות  ַּבֲחִסיִדים  ּוַמְפִציר  עֹז 

ֲאַתר ַוֲאַתר ְּבָכל ַקְצֵוי ֵתֵבל, ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּקְטרּוג ַהָּקֶׁשה. 
ְּפִעילּות  ַעל  ְמֻצָּלמֹות  הֹוָכחֹות  ְלַהִּציג  ֻּכָּלם  ִנְדָרִׁשים  ַעָּתה 
ָּכל  ֶאת  ְלַצֵּלם  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  ַוֲאֶׁשר  ָהַרִּבי,  אֹוֵמר  ָּכְך  ְליּוַּבאִוויְטׁש, 
ַּתְדִּפיס  ְקָה"ת  ְוהֹוָצַאת  ְליּוַּבאִוויְטׁש",  "ַחַּב״ד  ֶׁשֶלט  ִעם  ַהֲחֻנִּכּיֹות 
ֲהָגָנה"  "ְּכַתב  ְיַהֶּוה  ְוהּוא  "ְיִהי אֹור",  ֶׁשִּיָּקֵרא  ְמפָֹאר  ְּבַאְלּבֹום  ַהּכֹל 

ֲאִמִּתי מּול ַטֲענֹות ָהאֹוֵיב ַהַּמר. 
ֲאֻרִּכים  ָוֳחָדִׁשים  ָיִמים  ָחְלפּו  ֻהְדַּפס,  ָהַאְלּבֹום  ְוָעַבר,  ָחַלף  ֲחֻנָּכה 
ַהִּדין.  ִלְפַסק  ַּבֲחָרָדה  ַמְמִּתין  ֻּכּלֹו  ַהִּצּבּור  עֹוֶנה".  ְוֵאין  קֹול  ְו"ֵאין 
"ַמְפִטיִרין  ַּבֲחֻנָּכה,  ֻמְגֶּבֶרת  ְּפִעילּות  ׁשּוב   - ְּתִמיָמה  ָׁשָנה  ָחְלָפה 

ִּכְדֶאְׁשָּתַקד", ַוֲעַדִין ַמְמִּתיִנים. 
יֹום  ְּבֵטֵבת,  ה'  ְׁשִליִׁשי  יֹום  ֲחֻנָּכה,  ֶׁשְּלַאַחר  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ַוְיִהי 
ְלִׁשעּור  ְּכַדְרֵּכנּו  ַמְׁשִּכיִמים  ַהְּתִמיִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְוָאנּו  ָקפּוא,  ָחְרִּפי 
ַהֲחִסידּות ֶׁשל ָהַרב יֹוֵאל ֹּכֵהן, ַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ּוַפת ֶׁשל ַׁשֲחִרית 
ְּכַרב  ַּכּיֹום  )ַהְמַכֵהן  ְׁשֶמְרִליְנג  ְנֶחְמָיה  ָהַרב  ֶׁשִּלי  ְוַהַחְברּוָתא  ִהְנִני 
ִּביַמת  ַעל  ַהָּקבּוַע  ִּבְמקֹוֵמנּו  ִבים  ִמְתַיּׁשְ יֹוָנה(  ִּבְכַפר  ָהַרִּבי  ּוְׁשִליַח 
ָעה 11:07, ִנְׁשְמָעה  ַהִהְתַוֲעדּות ִלְתִחַּלת ַהִּלּמּוד ַהּיֹוִמי ַּבְּגָמָרא, ַהּׁשָ
ּוַמְכִריז: ּוִמְתַחֵּזק  הֹוֵלְך  ָּגדֹול  קֹול  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ִמַּיְרְּכֵתי   ְזָעָקה 

ִּד י ַד ן ָנ ַצ ח.
ְנֶחְמָיה  קֹוֵפץ  ּוִמָּיד  ַהְּבׂשֹוָרה,  ֶאת  ְלַעֵּכל  ְספּורֹות  ְׁשִנּיֹות  לֹוֵקַח 
ְלָׁשם  ַהַּבִית,  ַלֲחַצר  ִמָּיִדית  ַרְצנּו  ַאְצנּו  ִנַּצְחנּו".  "ֲאַנְחנּו   - ְוצֹוֵעק 
ְמָחה  ְוַהּׂשִ ְוַהִהְתַרְּגׁשּות  ֵמַהְּתִמיִמים,  ֲאָחִדים  ְּכָבר  ְלִהָּקֵבץ  ִהְסִּפיקּו 

ַאִּדיָרה ְלִמְׁשַמע ְּבֹאֶפן ַחד ּוָברּור: 
ִּדיַדן ָנַצח - ַהְּסָפִרים ָיׁשּובּו ְּבֶעְזַרת ה' - ָלַרִּבי!!! 

ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ִּבְלִּתי ִנֶּתֶנת ְלֵתאּור ָּפְרָצה ְּבֶקֶרב ָּכל ׁשֹוֲחֵרי ַהּתֹוָרה 
ְוַהֲחִסידּות ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו. ַהַּלַחץ ְוַהֲחָרָדה ָהֲאֻיָּמה, ַהֶּמַתח ֶׁשָהָיה ָאצּור 
ְּבִלּבֹות ָּכל ַהֲחִסיִדים ָקרֹוב ְלֶעְׂשִרים ֳחָדִׁשים, ִהְׁשַּתְחֵרר ְּבַבת ַאַחת. 
ְמָחה, ִׁשיַרת  רֹוֲעִדים ֵמֹרב ִהְתַרְּגׁשּות, ּפֹוֶרֶצת ֵמַעְצָמּה ַלֶהֶבת ַהּׂשִ
ַהֵּלב ְוַהְּנָׁשָמה, ִׁשיָרה ֵמֹעֶמק ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּנְמְׁשָכה ִׁשְבָעה ָיִמים ְרצּוִפים, 

"ִׁשְבַעת  ְמלֹוא 
ַהִּמְׁשֶּתה"  ְיֵמי 
ַהֶהֵּקף"(,  )"ְיֵמי 
ַהְפָסָקה.  ְלֹלא 
ָטַעְמנּו  "ֹלא 
ֵׁשָנה".  ָטַעם 
ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום 
ְוָרְקדּו  ָׁשרּו 
ְוהֹוָדָאה  ְּבַהֵּלל 
ַעל  ִיְתָּבֵרְך,  ַלה' 

ְּכֶזֶרם  ַוֲהָׁשַבת ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות ְלִתְפַאְרּתֹו...  ִנְצחֹון ָהאֹור ַעל ַהחֶֹׁשְך, 
ְוהּוא  ִלְרִסיִסים  ֶׁשִהְתַרֵּסק  ֶסֶכר  ַאַחת  ְּבַבת  ַהּפֹוֵרץ  ֵאיְמָתִני  ַמִים 

ׁשֹוֵצף ְּבָעְצָמה ּוְבעֹז ּוְמַמֵּלא ִׂשְמָחה ֶאת ָּכל ַהְּלָבבֹות. 
ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ְליּוַּבאִוויְטׁש  ַּבֲחַצר  ָזְרמּו  ְוַיי"ׁש  וֹוְדָקה  ֶׁשל  ְנָהרֹות 
ֻּכּלֹו, ְוָכל ִמי ֶׁשִּביָכְלּתֹו ֶנְחַּפז ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶאְפָׁשִרית ְלַהִּגיַע ִּבְמֵהָרה ֶאל 

ֵּבית ַרֵּבינּו. 
ְמֹקְרֵבי ֵּבית ַרִּבי ְמַסְּפִרים, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְכְנסּו ַהַּמְזִּכיִרים ְלַסֵּפר ֶאת 
ַהְּבׂשֹוָרה ָלַרִּבי, הּוא ָיַׁשב ְּבֹכֶבד רֹאׁש ְוִהְמִׁשיְך ִלְׁשֹקד ַעל ַּתְלמּודֹו. 

ַלְמרֹות ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהָחְרִּפי ְמאֹוד, ֶׁשָהָיה ָּבִעיר ְניּו-יֹוְרק ְּבאֹוָתם 
ַהָּיִמים - ִמינּוס 5 ַמֲעלֹות, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת ַהֹחם ְוִהְתַלֲהבּות, 
ַרֵּבינּו.  ְּבֵבית  ַהָּיִמים  ְּבאֹוָתם  ְרָתה  ֶׁשּׁשָ ִמְצָוה,  ֶׁשל  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ֵאׁש 
ָרָאה ִׂשְמָחה  ֲחַז"ל "ִמי ֶׁשֹּלא  ְמָחה ֶאת ַמֲאַמר  ַהּׂשִ ָהיּו ֶׁשֵהִליצּו ַעל 
ָּכזֹו ֹלא ָרָאה ִׂשְמָחה ֵמעֹוָלם". 770 ֻרַּקן ִּכְמַעט ַלֲחלּוִטין ֵמַהַּסְפָסִלים 
ִּפְּזזּו,  ַמֲעֶׂשה  ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים  ָׁשעֹות  ַעְׂשרֹות  ּוְבֶמֶׁשְך  ְלָחנֹות,  ְוַהּׁשֻ

ָרְקדּו ְוָׁשרּו ְּבִהְתַלֲהבּות ֲחִסיִדית ֶׁשֵאין ְלַמְעָלה ֵהיֶמָּנה. 

י  יַחת ָהַרּבִ ׂשִ
ִׁשיָרה  ֶׁשל  ָׁשעֹות  ַאְרַּבע  ָחְלפּו   - ֵטֵבת  ה'  ְׁשִליִׁשי  ְליֹום  ַנְחֹזר 
ַהִּמְנָחה.  ְּתִפַּלת  ִהִּגיָעה ֵעת  ְוִהֵּנה  ְלַאַחר ִּפְרסּום ַהְּבׂשֹוָרה,  ְוִׂשְמָחה 
ָהַרִּבי ָיַרד ְלִהְתַּפֵּלל ַּב"ַּזאל ַהָּגדֹול" ]ַּבָּיִמים ֶׁשְּבֶדֶרְך-ְּכָלל ַהְּתִפּלֹות 
ְמָחה ִהְגִּביָהה ְוִהְרִקיָעה ְׁשָחִקים.  ָהיּו ַּבַּזאל ַהָּקָטן ֶׁשְּלַמְעָלה[, ְוַהּׂשִ

ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה ַהַהְפָּתָעה ֲעצּוָמה נֹוֶסֶפת - ָהַרִּבי אֹוֵמר ִׂשיַחת 
ֹקֶדׁש ַאַחר ַהְּתִפָּלה ְלֶרֶגל ַהַּמֲעָמד ַהָּקדֹוׁש! 

ְוִכּנֹור.  ְּבֵנֶבל  "ַהְללּוהּו  ְמָחה.  ַהּׂשִ ִהְמִׁשיָכה  ַהֹּקֶדׁש  ִׂשיַחת  ַאַחר 
ַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול. ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְועּוָגב" - ְּכֵלי ֶזֶמר ַרִּבים הּוְבאּו 

ְמָחה.  ִל- 770 ֶׁשהֹוִסיפּו ַּבּׂשִ
ְלָמֳחָרת, ְּביֹום ְרִביִעי, ָנַסע ָהַרִּבי ָלֹאֶהל, ּוְבׁשּובֹו ֵמָהֹאֶהל ִהְתַּפֵּלל 
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ִמְנָחה ַמֲעִריב ַּבַּזאל ַהָּקָטן ְלַמְעָלה ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר ׁשּוב ִׂשיַחת ֹקֶדׁש, 
ֶאָחד  ְוָכל  ַעְכָׁשו,  ִהיא  ְמֻיֶחֶדת  ָרצֹון  "ֵעת  ָאר:  ַהּׁשְ ֵּבין   - ֶנֱאַמר  ּוָבּה 
ְוַהּכֹל  ֶׁשֶּיְחַּפץ,  ְּכָכל  ַּבָּקׁשֹות  ִעם  ִּפְדיֹון-ֶנֶפׁש  ִלְכֹּתב  ְיכֹוִלים  ְוַאַחת 
ָלַרִּבי ַעְצמֹו ִל- ְלָהִביא  ַהִּפְדיֹון ֶאְפָׁשר  ְּבֶעְזַרת ה'. ֶאת  ִויֻקַּים  ֵיָעֶנה 
 770 ַעד ָמֳחָרת ַּבָּצֳהַרִים ִלְפֵני ַהְּנִסיָעה ָלֹאֶהל, אֹו ְלַהִּניַח ַעל ִקְבֵרי 

ַצִּדיִקים, ֵּכיָון ֶׁשַהּכֹל ְמֻחָּבר ְלִאיָלָנא ְּדַחֵּיי". 
ִּפְדיֹונֹות  ֶׁשל  ַׂשִּקים)!(  ַּכֲעָׂשָרה  ִעם  ָלֹאֶהל  ָנַסע  ָהַרִּבי  ְלָמֳחָרת, 
ּוַבָּקׁשֹות ֶׁשל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַקְצֵוי ֵתֵבל. ּוָבֶעֶרב, ִהְתַקְּיָמה 
ִרְׁשִמית  הֹוָדָאה"  ּו"ְסעּוַדת  ֲחִסיִדים  ִהְתַוֲעדּות  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית 
עֹוְרֵכי  ְׁשֵני  ָהיּו  ַהָּכבֹוד  ְונֹוֲאֵמי  ַחַּב״ד,  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ַהְנָהַלת  ֶׁשל 
אֹוְמִרים  ֵיׁש  ׁשֹוְסָטק.  ּוַמר  ְלִוין  ָנַתן  ַמר   - ַלִּנָּצחֹון  ֶׁשהֹוִבילּו  ַהִּדין 
ֶׁשַּמֲהַלְך ַהִהְתַוֲעדּות ָהֳעַבר ְּבִׁשּדּור ָיִׁשיר ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשִּבְרחֹוב 

ְּפֶרעִזיֶדְנט, ְוָהַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית ָמַרת ַחָּיה מּוְׁשָקא ֶהֱאִזיָנה ָלֶהם. 

ים ָוַטף  ים, נָׁשִ ִמְבָחִנים ַלֲאנָׁשִ
ָעה ַלְחֹזר ֶאל ָהִעָּקר  ָחְלפּו ָעְברּו ִׁשְבַעת ַהָּיִמים, ְוִהִּגיָעה ָהֵעת ְוַהּׁשָ
ָהֲאִמִּתי  ֶׁשַהִּנָּצחֹון  ִהְסִּביר  ָהַרִּבי  ַהְּסָפִרים:  ִמּתֹוְך  ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד   -
ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְלַהְגִּביר ּוְלהֹוִסיף ַחָּיִלים  הּוא ֶׁשל ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ַעְצָמם, 
ְמָחה  ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבַהְתָמָדה ּוְׁשִקיָדה ּוִבְמִסירּות ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ַלּׂשִ

ְּבִׁשְבַעת ַהָּיִמים. 
ְׁשלֹוִׁשים  ּוְבֶמֶׁשְך  ְׁשָבט,  י'  ְליֹום  ֲהָכָנה  ִמְבַצע  ַעל  ִהְכִריז  ָהַרִּבי 
ַהָּיִמים ֶׁשַעד ַהּיֹום ַהָּגדֹול, ֵיָעְרכּו ָּכל ֲעָׂשָרה ָיִמים ִמְבָחִנים ַעל ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת, ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף, ְוִדּוּוַח ַעל ּתֹוְצאֹות 

ַהִּמְבָחִנים ָיֳעַבר ַהְיֵׁשר ֶאל ָהַרִּבי. 
קֹול ַהּתֹוָרה הֹוֵלְך ּוִמְתַחֵּזק, 770 ַמְמִׁשיְך ִלְהיֹות ָמֵלא ִמֶּפה ְלֶפה 
ֶהְחִליפּו  ְוַהַּיי"ׁש  ְמָחה  ַהּׂשִ ִרּקּוֵדי  ֶׁשֶאת  ֶאָּלא  ַהְיָמָמה,  ְׁשעֹות  ָּכל 

ַהְּגָמרֹות, ִסְפֵרי ַהֲחִסידּות ּוְׁשָאר ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש. 
ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  "ְלַחִּיים"  ַוֲאִמיַרת  ְמָחה  ַהּׂשִ ֵמִרּקּוֵדי  ַהַחד  ַהַּמֲעָבר 
רּות  ְוִהְתַקּׁשְ ְּדֵבקּות  ֶאת  ׁשּוב  מֹוִכיַח  ַהַּדַעת,  ְוִיּׁשּוב  ְּבַעְמקּות 
הֹוָראֹוָתיו  ְלִמּלּוי  ִׁשעּור  ְּבִלי  ַעד  ְוַאֲהָבה  ְמִסירּות  ָּבַרִּבי,  ַהֲחִסיִדים 

ְלֹלא ִסיג ּוִבְׁשֵלמּות. 

ר"  ה הוּא ָהִעּקָ ֲעׂשֶ "ַהּמַ
ְלַמֲעֶׂשה  הֹוָראֹות  ָׁשלֹוׁש  ָהַרִּבי  ִלֵּמד  ַהָּבאֹות  ִנים  ּוַבּׁשָ ַּבָּיִמים 

ִמָּפָרַׁשת ַהְּסָפִרים:
1( ְלַחֵּזק ֶאת "ִסְפִרַּית ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד ָהעֹוָלִמית", ָּכל ְמַחֵּבר 
ְלִסְפִרָּיה  ְלָׁשְלָחם  ִמְתַּבֵּקׁש  ְנִדיִרים  ְסָפִרים  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ּוִמי  ְסָפִרים 
ּוְלהֹוִסיף  ֹקֶדׁש,  ִסְפֵרי  ִסְפִרַּית  ְּבֵביתֹו  ָיִקים  ְוַאַחת  ֶאָחד  ָּכל   )2 זֹו. 
ֵּביתֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוַבֲחִסידּות,  ַּבִּנְגֶלה  ֹקֶדׁש  ְוִכְתֵבי  ְסָפִרים  ָּבּה  ּוְלַהְרּבֹות 
ְוַהֲחִסידּות  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְלהֹוִסיף   )3 ֹקֶדׁש".  ִסְפֵרי  ָמֵלא  "ַּבִית 

ְּבַכּמּות ּוְבֵאיכּות. 
ַּתם ְוֹלא ִנְׁשַלם ְמאָֹרע ּוָפָרָׁשה ֶׁשֶהֱעִסיָקה ֶאת ָּכל ֵּבית ְליּוַּבאִוויְטׁש 
ָּבֶהם  ֲאֻרִּכים,  ָיִמים  ִנְמְׁשכּו עֹוד  ּוְסִפיֶחיָה  ָיִמים,  ָנַתִים  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה 

ָּכֵאּלּו ֶׁשּדֹוַמִּני ֹלא ִהְסַּתְּימּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. 
ְלַמֲעֶׂשה, ַהְּסָפִרים הּוְׁשבּו ְלִסְפִרַּית ֲאֻגַּדת ַחַּב״ד ַרק ְּכָׁשָנה ְלַאַחר 
ה' ֵטֵבת, ְּבב' ִּכְסֵלו תשמ"ח, ִעם ּתֹום ָהִעְרעּור ְּבֵבית ִמְׁשָּפט ַהָּגבֹוַּה 

ֶׁשְּבַמְנֶהְטן. 
ִהְזַּכְרנּו ֹקֶדם, ֶׁשֶאת ְּבׂשֹוַרת ַהִּנָּצחֹון ַּבִּמְׁשָּפט ְּביֹום ה' ֵטֵבת, ִקֵּבל 
ָהַרִּבי ְּבִאּפּוק ַרב. ַּגם יֹום ּוְמֹאַרע ֲהָׁשַבת ַהְּסָפִרים ַלִּסְפִרָּיה ִּב- 770 
ֻצַּין ַעל-ְיֵדי ָהַרִּבי ִּבְרִצינּות ַרָּבה, ָסֵפק ּתּוָגה ָסֵפק ֹּכֶבד רֹאׁש, ִמַּדת 
ִּבְבִחיַנת  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ָּפָניו  ַעל  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָׁשְרָתה  ְוַהְּגבּוָרה  ַהִּדין 

"ְוִגילּו ִּבְרָעָדה".
עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְגִלידּו ַהְּפָצִעים ִמָּפָרָׁשה ֲעגּוָמה זֹו, ַּבֲחלֹוף ָחְדַׁשִים 
ַלִיל  ַלֲחצֹות  ָסמּוְך  תשמ"ח,  ְׁשָבט  כ"ב  ְרִביִעי  יֹום  ְּבֵלִיל  ָיִמים, 
ַחָּיה מּוְׁשָקא  ָהַרָּבִנית  ְלִגְנֵזי ָמרֹום  ְוָעְלָתה  ְלֵבית עֹוָלָמּה  ִהְסַּתְּלָקה 
לֹום, ָהַרָּבִנית ֶׁשל ְליּוַּבאִוויְטׁש. ָהְיָתה זֹו ְׁשַנת ֵאֶבל ִלְכַלל  ָעֶליָה ַהּׁשָ

ֲחִסיֵדי ְליּוַּבאִוויְטׁש ּומֹוִקיֶריָה. 
ְּבִזְכרֹוִני  ָהָרׁשּום  ְּכִפי  ַהָּללּו  ַהְמֹאָרעֹות  ְיֵמי  ִּדְבֵרי  ֵּתאּור  ָּכאן  ַעד 

ֵמָאז, ְוִאם ָטִעיִתי ְּבֵאי-ֵאּלּו ְּפָרִטים - ִעם ַהּקֹוְרִאים ַהְּסִליָחה. ֶיֶתר 
ְּבִדְבֵרי  ַהֹּקֶדׁש,  ְּבִׂשיחֹות  ְּכתּוִבים  ֵהם  ֲהֹלא  ָאז,  ֶׁשֵאְרעּו  ַהְמאָֹרעֹות 
ָלַעד  ְוַהְּתִמיִמים  ַהֲחִסיִדים  ִלּבֹות  ְּבלּוַח  ֲחרּוִתים  ְוֵהם  ַחַּב״ד  ְיֵמי 

ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. 
ָׁשָלב ָחָדׁש ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה ֵהֵחל ִעם ַהִּנָּצחֹון ְּבִמְׁשַּפט ַהְּסָפִרים, 
ָּכְך הּוַבן ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ט' ֵטֵבת ה'תשמ"ז, ְוֶזה 

ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש:
"ֵיׁש ְלַהְכִריז ּוְלַפְרֵסם ֶׁשְּבָיֵמינּו ֵאֶּלה ִנְמָצִאים ָאנּו ִּבְזַמן )ּוָמקֹום( 
ְמֻיָחד, ֲאֶׁשר, ֹלא נֹוַתר ּבֹו ֶאָּלא ִעְנָין ֶאָחד ְוָיִחיד - ְוַחָּיב ָאָדם לֹוַמר 
ָהֵכן  ִעְמדּו  ַאְדמֹו״ר  מֹוִרי-ְוָחִמי  ת  ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ִּכְלׁשֹון  ַרּבֹו,  ִּבְלׁשֹון 
ְמִׁשיָחא.  ַמְלָּכא  ָּדִוד  ְלִביַאת  ֶהָעִתיד  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְלִבְנַין  ֻּכְּלֶכם, 
ְלָהִביא  ִליחּות  ַהּׁשְ מּוֶטֶלת  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ּוְבֵמיָלא 
ַמִים, ְוָצִריְך  ּוְלַגּלֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶהָעִתיד ֶׁש"ָּבנּוי ּוְמֻׁשְכָלל" ַּבּׁשָ

ַרק ֵליֵרד ּוְלִהְתַּגּלֹות ְלַמָּטה - ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש".
 - ָהֲאִמִּתי  ָנַצח  ַלִּדיַדן  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ּוַבָּקָׁשה  ִּבְתִפָּלה  ּוְנַסֵּים 

ֵלָמה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש. ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ
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ָבִרים ִזְכרֹון ּדְ
ב"ה. ב' ְּדרֹאׁש ֹחֶדׁש ַּתּמּוז תשמ"ה

ַהּיֹום, יֹום ַהֲחִמיִׁשי א' ַּתּמּוז תשמ"ה - ֹחֶדׁש ַהְּגֻאָּלה - ָזִכינּו ִלְׁשֹמַע ֲאֶׁשר ָאנּו ַהֲחתּוִמים ַמָּטה, ָהַרב ִּבְנָיִמין ֵאִלָּיהּו ּגֹורֹוֶדְצִקי, 
ָהַרב ָּדִוד ַרְסִקין, ָהַרב ַחִּיים ָמְרְּדַכי ַאְייִזיק ָחַדקֹוב, ָהַרב ָמְרְּדַכי ֶמעְנְטִליק, ָהַרב מֶֹׁשה ִּפיְנָחס ַּכץ, ָהַרב ִניָסן ִמיְנֶּדל, ָהַרב ְׁשֵניאֹור 

ָעה 8 ָּבֶעֶרב. ת ַאְדמֹו״ר ְׁשִליָט"א ַּבּׁשָ ַזְלָמן ּגּוְרַאְרֵיה, ֻמְזָמִנים ִלָּכֵנס ְלַחְדרֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו״ר, ְוַהּיֹום הּוא  ת ַאְדמֹו״ר ְׁשִליָט"א הֹוִאיל ֵלאמֹר: ִמְתָקֵרב יֹום ֻהֶּלֶדת ְוַחג ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ֹראׁש ַהֹחֶדׁש, ַוֲהַגם ֶׁשְּמַקֶּוה ְּבֶעְזַרת ה' ֵלאֹמר ֶזה ְּבֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ֶׁשל ַחג ַהְּגֻאָּלה, ֲאָבל ָאז ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ָהִעְנָין ִּבְפָרִטּיּות ְויּוַכל 

ִלְהיֹות ֵאיֶזה ְיִניָקה. ַעל ֵּכן אֹוְמרֹו ַעָּתה ְּבָפֵנינּו:
ם ַהֶּזה הּוא ֹלא ְּכֵדי ִלְפֹטר ִמִּמִּסים ֶׁשל ַהַּבִית, ִּכי ִאם ֵּכן הּוא ֶּבֱאֶמת,  ַהַּבִית ַהֶּזה ֶׁשל 770 הּוא ַעל-ֵׁשם "ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד", ְוַהּׁשֵ
ָּיִכים ַלֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה  ֶׁשָּכל ַהַּבִית ְוָכל ַהֲחָדִרים ְוָכל ַהּקֹומֹות הּוא ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ְוֵכן עֹוִׂשים ָּכל ָהִעְנָיִנים ַהּׁשַ

ֶׁשֶּזהּו ְּפֻעּלֹות ֶׁשל "ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד".
ָאז  ֹקֶדם ֶׁשָחְלקּו -  ְוִאם  ָקְלּבֹון,  ְונֹוֵתן  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ְוֶאָחד ׁשֹוֵקל  ֶאָחד  ָּכל  ָאז  ֵּביֵניֶהם,  ַהּיֹוְרִׁשים  ָחְלקּו  ה הּוא, ֶׁשִאם  ִּביֻרּׁשָ ַהִּדין 
ת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו״ר – ּוְלִפי ֶזה ַהּכֹל ַׁשָּיְך ְלַהּמֹוִריׁש, ְוָכל  ְּפטּוִרים ֵמַהָּקְלּבֹון. ַעד-ַעָּתה ֹלא ֶנֶעְׂשָתה ֲחֻלָּקה ֵמַהּמֹוִריׁש - ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ
ֵאר  ַהְּסָפִרים, ַהִּביְכֶלעְך ְוַהִּכְתֵבי ָיד, ַּתְׁשִמיֵׁשי ּוְכֵלי ַהַּבִית ְוכּו' ַׁשָּיִכים ֻּכָּלם ְלַהּמֹוִריׁש, ּוִבְפָרט ַמה ַּזְרעֹו ַּבַחִּיים ַאף הּוא ַּבַחִּיים, ְוִיּׁשָ

ָּכְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ְּבִלי ׁשּום ֲחֻלָּקה, ּוָברּור ֶׁשֶּזה הּוא ְרצֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהּמֹוִריׁש.
ְוִאם ִיְהֶיה ִמי ֶׁשְּיַעְרֵער ַעל ֶזה ּוִמי ֶׁשהּוא ִיְרֶצה ְלַהְׁשִּתיקֹו ְוִיְרֶצה ִלְקנֹות ִמָּכל ַהַּנ"ל ֵאיֶזה ִּביְכֶלעְך אֹו ִּכְתֵבי ָיד ִלֵּתן ִלי ְּבַמָּתָנה, 
ֵאיִני רֹוֶצה ְּבׁשּום-ֹאֶפן ָּבֶזה ְוֹלא ֲאַקְּבלֹו ִמֶּמּנּו, ְוִהְנִני אֹוֵסר ֶזה. ְוָידּוַע ְּתׁשּוַבת מֹוָהַר"מ ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג ִמִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים ִמִּלֵּתן ֶיֶתר ִמְּכֵדי 

ְּדֵמיֶהם.
ְוִיָּקֵרא ְּבֵׁשם "ָאֳהֵלי יֹוֵסף  ת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו״ר,  ִּבְכַפר ַחַּב״ד ַעל-ֵׁשם ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ַּבִית  ַיֲעׂשּו  ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶאֶרץ  ְוֵכן 
ִיְצָחק ְליּוַּבאִוויְטׁש", ְוִיְהֶיה ָׁשם ְמקֹום ְּתִפָּלה ְותֹוָרה ַוֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה, ְוִיְהֶיה ֶּכֶסף ַהָּדרּוׁש ַעל ֶזה, ּוְכָבר ֵיׁש ִלי ֶּכֶסף ַעל ֶזה 

ָּברּוְך ה'. 
ת ַאְדמֹו״ר ְׁשִליָט"א  ָּיִכים ַלֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד, ּוַמִּציַע ֶׁשִּנְהֶיה ֻׁשָּתִפים ִעּמֹו ָּבֶזה, ּוְכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ּומֹוֵסר ֶזה ִלְפֵני ֵאּלּו ַהְּקרּוִאים ֶׁשּׁשַ
ְּבַדְעּתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבֶהְחֵלט ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ְּבַהַּנ"ל, ְוֻכָּלנּו ִהְסַּכְמנּו ְלַבָּקָׁשתֹו ּוְלַהָּצָעתֹו. ְוָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַעל ֶזה ׁשּום 
ְוַהִּנְגֶלה ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוָהִקיצּו  ְוִיְהֶיה ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ַּבּטֹוב ַהִּנְרֶאה  ִיְהֶיה ִּכְרצֹונֹו ַהָּקדֹוׁש  ִעְרעּוִרים ִמִּמי ֶׁשהּוא, ְוַהּכֹל 

ְוַרְּננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוהּוא ְּבתֹוָכם ּוְלַקֵּבל ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.
)ִזְכרֹון ְּדָבִרים ֵמַהְיִחידּות ְלַחְבֵרי ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד(
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ַלַהְנָהָלה  ְמֻמֶּנה  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ּגּוְרַאְרֵיה  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ָהַרב 
ְׁשֵּתי  ַעל  ְמַסֵּפר  ָהעֹוָלִמית,  ַחַּב״ד  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ֶׁשל  ָהָראִׁשית 
ְל"ִמְׁשַּפט  ַּכֲהָכָנה  ַחַּב״ד  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ַחְבֵרי  ָזכּו  ָלֶהן  ַהְיִחיֻדּיֹות 

ַהְּסָפִרים", ְוַעל ַההֹוָראֹות ֶׁשִּנָּתן ְלָהִפיק ִמְּמֹאָרע ֶזה:
ַחַּב״ד  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ַחְבֵרי  ִנְכְנסּו  ַהְּסָפִרים"  ְל"ִמְׁשַּפט  ַּכֲהָכָנה 
ַהְיִחידּות  ְׁשִליָט"א:  ַאְדמֹו״ר  ת  ִלְכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ִל"יִחידּות"  ַּפֲעַמִים 
ָהִראׁשֹוָנה ִהְתַקְּיָמה ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש ַּתּמּוז תשמ"ה. ִליִחידּות זֹו ִנְקְראּו 
ָהַרב ִּבְנָיִמין ֵאִלָּיהּו ּגֹורֹוֶדְצִקי, ָהַרב ַחִּיים ָמְרְּדַכי ַאְייִזיק ָחַדקֹוב, ָהַרב 
ָמְרְּדַכי ֶמעְנְטִליק, ָהַרב ֹמֶׁשה ִּפיְנָחס ַּכץ, ָהַרב ָּדִוד ַרְסִקין, ָהַרב ִניָסן 
ֶׁשְּכבֹוד- ַהִּסָּבה  ֲאֻגַּדת-ֲחִסיֵדי-ַחַּב״ד.  ַוַעד  ְּכַחְבֵרי  ְוָאנִֹכי,  ִמיְנֶּדל 

ת ַאְדמֹו״ר ְׁשִליָט"א ָקָרא ַּדְוָקא ָלנּו, ִהיא - ֵּכיָון ֶׁשָּזִכינּו ְלַהִּכיר  ְקֻדּׁשַ
)ְמהֹוַרַּיי"צ(  ַאְדמֹו״ר  ת  ְּכבֹוד-ְקֻדּׁשַ ֶׁשל  ְוכּו'  ִמַּתְלִמיָדיו  ְוִלְהיֹות 
הּוא  ַאף   – ַּבַחִּיים  ַּזְרעֹו  "ַמה  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא  ַוֲהֵרי  ֵעֶדן,  ִנְׁשָמתֹו 
ַּבַחִּיים", ּוְבֵמיָלא, ִּדֵּיק ָהַרִּבי ֶׁשִּיָּכְנסּו ֵאּלּו ֶׁשָּזכּו ִלְהיֹות ֵאֶצל ַאְדמֹו״ר 

)מהֹוַרַּיי"צ( ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן.
ְוֶׁשל   770 ֶׁשל  ַהִּבְנָיִנים  אֹודֹות  ַהִּדּבּור  ִעַּקר  ָנֹסב  זֹו  ִּביִחידּות 
ַעל  ָהַרִּבי  ִּדֵּבר  ַחַּב״ד. ְּכמֹו-ֵכן  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ְרכּוׁש  ַה"ּכֹוֵלל", ֶׁשֵהם 
ְּכָללּות ֲחָפָציו ְוִעְנָיָניו ֶׁשל ָהַרִּבי )ְמהֹוַרַּיי"צ( ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, ֶׁשֹּלא ָהָיה 
ַּבַחִּיים",  ַּבַחִּיים ַאף הּוא  ַּזְרעֹו  ּוִבְפָרט ֶׁש"ַּמה  ה,  ְיֻרּׁשָ ִעְנָין ֶׁשל  ָּבֶזה 
ְוָכְך הּוא ְּבַוַּדאי ְרצֹונֹו ֶׁשל ָהַרִּבי )ְמהֹוַרַּיי"צ( ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ְוָכְך ִיְהֶיה 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ְּכמֹו-ֵכן ִּדֵּבר ָהַרִּבי אֹודֹות ְּבִנַּית ִּבְנָין ַעל-ֵׁשם ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד 
ְליּוַּבאִוויְטׁש".  ִיְצָחק  יֹוֵסף  "ָאֳהֵלי  ְּבֵׁשם  ֶׁשִּיָּקֵרא  ַהֹּקֶדׁש,  ְּבֶאֶרץ 
ִּבּסּוס  אֹודֹות  ַרָּבה  ַּבֲאִריכּות  ָהַרִּבי  ִּדֵּבר  ְיִחידּות  אֹוָתּה  ְּבֶהְמֵׁשְך 
ֶׁשִּבְנְיֵני  ְלָכְך  ִלְדאֹג  ֶׁשְּצִריִכים  ָהָיה,  ָּבֶזה  ַהְּדָבִרים  נֹוֵׂשא  כּוָנה.  ַהּׁשְ
ִּתְהֶיה  כּוָנה  ֶׁשַהּׁשְ ִּכְדָבֵעי,  ִיְהיּו  ּדֹוֵרנּו  ְנִׂשיא  ִּבְׁשכּוַנת  ַהְּמגּוִרים 
ְמֻטַּפַחת ּוְנִקָּיה, ְוַאף ִהְצִּביַע ַעל ִּבְנָין ְמֻסָּים ְּבֹאֶפן ְסֶּפִציִפי - ַמּדּוַע 

ֹלא ּדֹוֲאִגים ִלְבנֹותֹו ּוְלַׁשְּפצֹו ְוכּו'.
ִמְנָחה.  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ַּתּמּוז  ְּבט"ו  ִהְתַקְּיָמה  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ַהְיִחידּות 
ְוַהַּפַעם - ִנְקְראּו ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ַּגם ְׁשֵני ֲחֵבִרים נֹוָסִפים )ֶׁשֹּצְרפּו ַלַּוַעד 

ַהְיסֹוִדי ַהַּנ"ל(: ָהַרב מֶֹׁשה ֶהְרסֹון ְוָהַרב ַאְבָרָהם ֵׁשם-טֹוב.
ַהִּסָּבה ֶׁשָהַרִּבי ֶהְחִליט ְלָצֵרף ַּגם אֹוָתם, ִהְסִּביר ָהַרִּבי: ֵּכיָון ֶׁשָּלַרב 
ֶהְרסֹון ִנָּסיֹון ִּבְבִנָּיה, ְוָלַרב ֵׁשם-טֹוב ִנָּסיֹון ְּבִעְנְיֵני ֲעִריַכת ִּדין ְוַהָּקׁשּור 

ָלֶזה.
ְּבאֹוָתּה ְיִחידּות ָנַכח ַּגם ָהַרב ְיהּוָדה ְקִריְנְסִקי.

ִּביִחידּות זֹו ִּדֵּבר ָהַרִּבי ָּבֲאֻרָּכה אֹודֹות ִעְנַין ַהְּסָפִרים ִּבְפָרִטּיּות.
ַחַּב״ד  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ַחְבֵרי  ִלְפֵני  ִּדֵּבר  ֶׁשָהַרִּבי  נֹוֶסֶפת  ִהְזַּדְּמנּות 
ְּבִעְנַין ַהְּסָפִרים, ָהְיָתה ַּכֲאֶׁשר ַחְבֵרי ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב״ד ִנּסּו ְלַהִּציַע 
ִּדֵּבר  ָהַרִּבי  ַהַּתְחּתֹון.  ֵעֶדן  ְּבַגן  ָלַרִּבי  ִחּכּו  ָּכְך  ּוְלֵׁשם  ְמֻסֶּיֶמת,  ַהָּצָעה 
ְּבנֹוֵגַע  ָעצּום  ּוִבְכֵאב  ְּביֹוֵתר  ָארְֹך  ְזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ְּגדֹוָלה,  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ְלִעְנַין ַהְּסָפִרים ְוַהָּקׁשּור ָּבֶזה, ְוַכָּמה ְּפָעִמים ַאף ִהִּקיׁש ְּבָחְזָקה ְּבָידֹו 

ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ֹּדֶפן ַהֶחֶדר. 
ֵּבין ַהְּדָבִרים ִהְתַּבֵּטא ָהַרִּבי:

ְוַכּיֹוֵצא- ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ַהֲחִסיִדים?  ֶׁשל  ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש  "ֵהיָכן 
אֹודֹות  ַּתֲעִנית  ֶׁשָּקְבעּו  ְמֻסָּים  ֵמחּוג  ֻּדְגָמא  ֵהִביא  ְּכמֹו-ֵכן  ָּבֶזה?". 
ִעְנָין ְמֻסָּים - ֶׁשָּבֶזה רֹוִאים ֶׁשּנֹוֵגַע ָלֶהם ָהִעְנָין, ְוָכאן ֹלא ִנְרֶאה ֶׁשּנֹוֵגַע 
ָהַרִּבי  ָלֶזה -  ִלְקֹּבַע ַּתֲעִנית ְּבֶקֶׁשר  ַלֹּפַעל, ְּכֶׁשָרצּו  הּו... )ְּבנֹוֵגַע  ַמּׁשֶ

ִהְתַנֵּגד, ְוָאַמר ֶׁשֵאין ֶזה ִעְנָינֹו ִלְגזֹר ַּתֲעִנּיֹות(.
ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ִלְפָרֵטי ַהְיִחיֻדּיֹות ַהַּנ"ל, ְוִעְנָיִנים נֹוָסִפים ֶׁשָעְברּו ַּדְרִּכי 
ְּבֶהְמֵׁשְך ְלַהַּנ"ל - ֹלא ְּכַדאי ְלָפֵרט, ֵּכיָון ֶׁשְּפָרִטים ַרִּבים ֵאיָנם ַׁשָּיִכים 

ָלַרִּבים ְוֵאין ִמן ָהָראּוי ְלַפְרְסָמם.
ְּבִסְפֵרי  ּוְמֹבֶאֶרת  ְּכתּוָבה  ְּכָבר  ַהִהיא  ַהְּתקּוָפה  ָּפָרַׁשת  ָּכל  ִּבְכָלל, 
ִּדְבֵרי-ַהָּיִמים, ּוִבְפָרט ַהַּיַחס ַהָּיִׁשיר ֶׁשל ָהַרִּבי. ַיַחס ֶזה ִנָּתן ִלְראֹות 

ְּבִׂשיחֹות ַהֹּקֶדׁש ֵמַהְּתקּוָפה ַהִהיא.
ָהַרִּבי ָּתִמיד ַמְדִּגיׁש ֶׁש"ַהַּמֲעֶׂשה הּוא ָהִעָּקר", ִמָּכְך מּוָבן ֶׁשָעֵלינּו 
ֲהִכי  ַההֹוָרָאה  ַהִהיא.  ֵמַהָּפָרָׁשה  ְּבֹפַעל  ְלַמֲעֶׂשה  הֹוָראֹות  ְלָהִפיק 
ַהִהיא,  ֶׁשַּבְּתקּוָפה  ְּכֵׁשם  ִהיא:  ַהִהיא,  ַהְּתקּוָפה  ִעְנַין  ִמָּכל  ְּפׁשּוָטה 
ָהַרִּבי ִהְדִּגיׁש ֶאת ָהִעְנָין ֶׁש"ַּמה ַּזְרעֹו ַּבַחִּיים ַאף הּוא ַּבַחִּיים", ְּכמֹו-ֵכן 
ַעָּתה, ְּבָיִמים ֵאּלּו ִּבְמֻיָחד, ַעל ָּכל ֶאָחד ָלַדַעת ֶׁשהּוא הּוא "ַזְרעֹו" ֶׁשל 
ָהַרִּבי, ּובֹו ָּתלּוי "ַאף הּוא ַּבַחִּיים", ַהְינּו, ֶׁשַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת "ַזְרעֹו", 
ַּבַחִּיים",  ָהַרִּבי ַּכָּדרּוׁש, ֲהֵרי - "הּוא  ִעְנְיֵני  ְו"ַחִּיים" ְּבָכל  ֶׁשּפֹוֲעִלים 

ְוִנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ְלִהְתָראֹות ִעם ָהַרִּבי ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר ַמָּמׁש.
הֹוָרָאה ְׁשִנָּיה ְּבֶקֶׁשר ָלִעְנָין ֶׁשל "ִּדיַדן ָנַצח", ִנָּתן ִלְלמֹד ֵמַהִּסּפּור 
ָהַרִּבי  ֶׁשֵהִביא  ג(  פכ"ד,  )ַוִּיְקָרא-ַרָּבה  ַּבִּמְדָרׁש  ַהּמּוָבא  ַהֻּמְפָלא 
ָנַצח:  ְּבִעְנַין "ִּדיַדן   )13 ְּבֶהָעָרה  ֵטֵבת )מּוָבא ָׁשם  ְּבֵליל י"ב  ָּבֲאֻרָּכה 
ַההּוא  ֲעלֹוי  ִאְתַּגֵּלי   .  . יֹוֵסי  ְּבַאָּבא  ֶׁשָּלנּו(  )ָּבִעיר  ְּבַקְרָּתִני  "ַמֲעֶׂשה 
רּוָחא . . ָאֵזיל ְוַאְסֵהיד ִּבְבֵני ָמָתא ֶוֱאָמר ְלהֹון . . ִיְפקּון ָהָכא ְלָמָחר . 
. ַוֲאָמרּו ִּדיַדן ָנַצח ִּדיַדן ָנַצח, ְוָלא ָעלּון ִמן ַּתָּמן ַעד ְזַמן ְּדָחמּון ְּכִמין 

ֲחָרָדא ְּדָדָמא ַעל ַאֵּפי ַמָּיא".
ְלהֹוִציא  יֹוֵסי  ַאָּבא  ֻהְצַרְך  ָמה  ְלֵׁשם  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת  ִלְכאֹוָרה, 
ֶאת ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִעם ְּכֵלי-ֲעבֹוָדָתם ְוֶׁשֵהם ִיְצֲעקּו "ִּדיַדן ָנַצח" - ְוִכי 
ֹלא ָיֹכל ַאָּבא יֹוֵסי ִלְפֹעל ֶזה ְּבַעְצמֹו? ְוַהַּמֲעֶנה ָלֶזה - ֶיְׁשָנם ִעְנָיִנים 
ֶׁשְּצִריִכים ְלַׁשֵּתף ָּבֶהם ֶאת ְּבֵני ָהִעיר, ֶׁשֵהם ִיְצֲעקּו ְוֹלא ֶׁשַאָּבא יֹוֵסי 

ִיְפַעל זֹאת ְּבַעְצמֹו.
ַהָּדָבר  ֶׁשַּמְׁשִאיר  אֹוֵמר  ָהַרִּבי  ַהָּמִׁשיַח:  ְלִעְנַין  ְּבנֹוֵגַע  ֶזה  ֶּדֶרְך  ַעל 
"ְיִחי  ִלְצעֹק  ֶׁשָעֵלינּו  ַהְינּו,  ִּביָכְלְּתֶכם".  ֲאֶׁשר  ָּכל  "ֲעׂשּו  ְּבָיֵדינּו, 

ַהֶּמֶלְך"!
ְּכִפי ֶׁשְּבֵעיֵנינּו ָרִאינּו ֵאיְך ֶׁשָהַרִּבי עֹוֵדד ְּבָכל ֹּכחֹו ֶאת ִׁשיַרת "ְיִחי 
ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד". ְוַעל ֵּכן, ָעֵלינּו ָלַדַעת 
ֶׁשָּבנּו ָּתלּוי ַהָּדָבר ְוָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ָּבֶזה ְּבָכל ְיָכְלֵּתנּו, ַעד ַל"ִּדיַדן ָנַצח" 

ָהֲאִמִּתי, ַּבִהְתַּגּלּות ַנאּו!

ַהְיִחיֻדיֹּות ַהְמיָֻחדֹות
״ד ת ֲחִסיֵדי ַחּבַ ל ַחְבֵרי ֲאגֻּדַ ׁשֶ
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אינה  כי  ספק  אין  טבת,  לה'  הנוגע  בכל 
משתתפים  כולנו  לראיה.  שמיעה  דומה 
בהתוועדויות, קונים ספרים - אך מי שבאמת 
הוא  עוצמתו,  במלוא  הגדול  היום  את  חֹווה 
הימים  אירועי  את  בעצמו  שעבר  מי  דוקא 
ההם. מי שזוכר בדיוק היכן עמד כאשר צמד המילים 'דידן נצח!' 

הקפיץ אותו ממקומו בתרועת שמחה. 

הרב יצחק אקסלרוד, ראש ישיבה קטנה 'אור שמחה' בכפר חב"ד, 
הוא משפיע ותיק שעל ברכיו גדלו מאות תמימים. בהתוועדויותיו 
ספגו את הלהט של הדור השביעי, את ההתקשרות לרבי מעומק 
אחד  מכל  העדינות שלא  ה'שפיצקייט'  נקודות  ואת  האוהב  הלב 

ניתן לקבל.

אך כאשר מדברים על ה' טבת, הרב אקסלרוד, על שלל תאריו 
שנות  של  צעיר  בחור  בחור.   – כל  קודם  הוא  שנותיו,  כל  ועם 
המ"מים, הרודף באדיקות אחר כל פיסת מידע מעודכנת מ-770, 
נושם במלוא ראותיו את משמעותו הגורלית של המשפט ומשתכר 

משמחת הניצחון. כשמגיע ה' טבת מידי שנה, הוא אינו זקוק לציווי 
"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" – עבורו ה' טבת הוא חדש ממש. 
בשורת ה'דידן נצח' מהדהדת זה עתה באזניו, וסוחפת יחד איתו 

את כל היושבים סביב שולחן ההתוועדויות לשמחת חג אמיתית.

השנה התבשרנו על תנופה חדשה בהרחבתה חגיגת 'דידן נצח' 
החגיגות  הקודש'.  בארץ  החסידים  'התאחדות  בארגון  המרכזית, 
יעברו לבנייני האומה בירושלים ויכילו קהל חוגגים גדול שכמותו 
גם  מוסיף  הכמות  שריבוי  רבינו,  לימדנו  כבר  כה.  עד  היה  לא 
השמחה,  באיכות  חדשה  לתנופה  ההזדמנות  זו  כן,  ואם  באיכות, 
שתפרוץ גדרים חדשים ותרומם את המשתתפים מעל ומעבר למה 

שהכרנו, טעימה משמחת הגאולה השלימה...

הכתובת  היה  אקסלרוד  הרב  של  ההתוועדויות  שולחן 
הגדול,  לאירוע  הסמוכים  בימים  'לחיים'  לאמירת  המתבקשת 
להתבוננות באירועי הימים שתפתח את הלב, ותכניס אותנו עמוק 

לתוך השמחה הגדולה.

הוא חסיד
מנצח!

כולנו קונים ספרים בה' טבת, אבל כדי להרגיש את שמחת החג במלוא עוצמתה - חייבים להתיישב עם מישהו 
שהיה שם, שחווה בעצמו את הכל • לקראת חגיגת 'דידן נצח' המרכזית בהיקף שטרם נראה כמוהו, ישבנו 

לאמירת 'לחיים' וטעימה משמחת הניצחון עם הרב יצחק אקסלרוד, ראש ישיבה קטנה 'אור שמחה' בכפר חב"ד 
• לאחר מסע סוחף אל ימי הניצחון העליזים, ננסה להבין אחת ולתמיד: מה כל כך דרמטי באותה ההחלטה 

באולמות בית המשפט שתשפיע עלינו, 35 שנה אחר כך, ותהפוך אותנו לחסידים מנצחים?

חסיד שמבין שאצל הרבי הכל עובד אחרת לגמרי –



לאחר ברכת "שהכל", זה הזמן לעבור לברכת "שעשה ניסים . 
. בימים ההם בזמן הזה". הרב אקסלרוד, תוכל לחזור בזכרונך אל 
אותם הימים? כיצד הרגישו את תקופת המשפט הארוכה, וכיצד 

התקבלה בשורת הניצחון?

תשמ"ה,  תמוז  בהתוועדויות  הפרשה,  את  הרבי  שחשף  מאז 
היה מתח גדול שהלך וגדל כל הזמן, במיוחד כשהתחיל המשפט 
ומובן  הרבי,  של  בהנהגתו  כל  קודם  ראו  הזה  המתח  את  בפועל. 
היה  המשפט  תהילים,  הרבה  אמרו  החסידים.  כל  את  תפס  שזה 
לשיחת היום ודיברו על כך ממש כל הזמן. כל אחד הרגיש שלא 
נהיה רגועים עד שנשמע שהכל מאחורנו, לשביעות רצונו הקדוש 

של הרבי.

כגודל המתח – כך התפרצות השמחה. ברגע שהגיעה בשורת 
הניצחון היתה התעוררות גדולה ושמחה עצומה, שנמשכה זמן רב, 
וקשה היה להירגע. כל מי שהצליח תפס מיד מטוס ונסע ל-770, 
שם היה השיא – שבעת ימי המשתה בניצוחו של הרבי. אשרי מי 

שזכה להיות שם...

זכיתי אז לטוס. נשארתי בארץ הקודש. אך  לצערי הגדול, לא 
הרגשנו  כולנו  בלב,  עמוק  נחרתו  בשורה  ימי  אותם  ספק,  ללא 

שקורה כאן משהו היסטורי. י"ט כסלו של הדור השביעי.

הניצחון, שאותן שמענו  בעקבות  הרבי  הנפלאות של  השיחות 
את  וביססו  השמחה  למדורת  שמן  שפכו  רק  הקודש,  מארץ 
בעל  באירוע  מדובר  החסידים:  קהל  של  הספונטנית  התחושה 
משמעות עמוקה, שמבטא ניצחון שמימי של ליובאוויטש, ניצחון 
לכאן  משתלשל  ומשם  העליונים,  בעולמות  כל  קודם  שנקבע 
לנו  נתן  הרבי  או אחר,  כזה  'הרגש' של חסיד  היה  לא  זה  למטה. 
להיות  הופך  וכל אחד מהחסידים  נפתחים,  להבין שכל השערים 

'חסיד מנצח'.

"חסיד מנצח" – מה זאת אומרת?

אולי לא כל כך נעים לשאול – אבל בהתוועדות פותחים 
הכל... – נראה שה' טבת הוא ניצחון פרטי של הרבי, 

עברו  מאז  מסויימת.  מאוד  משפטית  בסוגיא 
מהצד  בפרשה  המעורבים  כל  רבות,  שנים 
שכנגד כבר אינם איתנו, ולא ממש ברור כיצד 

אותו ניצחון רלוונטי היום לחיים שלנו, 
להתקשרות שלנו לרבי.

על  הבעלות  בין  הקשר  מה 
ובין  הקדושים,  הספרים 

חסיד  של  יומית  היום  הנהגתו 
והתקשרותו לרבי?

הוא  טבת  ה'  בהחלט, 

ניצחון פרטי של הרבי; ודוקא בגלל זה הוא כל כך חשוב עבורנו!

בנחלה,  ימים  באותם  התוועד  ע"ה  דונין  ראובן  שר'  זכורני 
לנהל  הרבי  לנו  נתן  המלחמות  כל  "את  התבטא:  הידוע  ובסגנונו 
– שטחים, מיהו יהודי וכו' – ומה יצא? הענינים עדיין תקועים... 
רק דבר אחד הרבי לקח על עצמו ונכנס אליו בכל הכח – הספרים, 

והרבי ניצח! ומה עכשיו? אנחנו שרים: 'דידן נצח'"...

היום  את  מכתיר  שהרבי  למצוא  ניתן  הרבי  של  בשיחות  גם 
בביטוי "דידן – דהספרים – נצח". הספרים ניצחו, לא אנחנו...

גוי  שופט  מהטבע.  שלמעלה  אלוקות  גילוי  הרי  הוא  טבת  ה' 
יושב ופוסק שרבי הוא משהו אחר לגמרי, ולא חלים עליו הכללים 

האנושיים של ירושה ורכוש פרטי.

אם היו שואלים אותנו – לאו דווקא שהיינו מצפים לניצחון כזה. 
הרי לכתחילה נציגי אגו"ח ועורכי הדין חשבו להציג בבית המשפט 
בהסתכלות  יותר  מקובלים  שנשמעים  אחרים,  מכיוונים  טענות 
אנושית... אבל על הנקודה הזו בדיוק הרבי התעקש – שאת זה, 
את  המשפט:  בית  אולם  לתוך  להכניס  מוכרחים  זה,  את  ודוקא 

ההכרה בכך ש'רבי' הוא משהו אחר לגמרי.

מגיע  טבת  ה'  משמיים.  שלום  דרישת  עבורנו  הוא  טבת  ה' 
ומגלה לנו שאצל הרבי הדברים עובדים אחרת לגמרי מהמושגים 
המצומצמים שלנו, הכל מתנהל אך ורק על פי רצון ה'. הטבע אינו 
המוחשי  באופן  מלבדו"  עוד  "אין  בעל-הבית,  אינו  הטבע  קובע, 

ביותר.

או  כזו  לשנה  קשור  לא  ממש  טבת,  ה'  של  אלוקי  גילוי  אותו 
אחרת, ולפלוני אלמוני מהמעורבים במשפט; וממילא ברור שלא 
ישנה  ימים שבהם  אלו  רבות.  שנים  עברו  אם  גם  התוקף,  לו  פג 

המשכה אלוקית, המשכה נצחית שלמעלה מזמן ומקום.

לכח  אותנו  מחברת  המגילה,  קריאת  או  חנוכה,  נרות  הדלקת 
המסירות נפש שמתגלה בימים אלו; ובה' טבת, אנחנו חוגגים כדי 
נצח'  'דידן  כח שיהיה  להתחבר להמשכה האלוקית שנותנת 

בכל הענינים של קדושה. אנחנו רוצים לחיות בניצחון!

כאשר מפנימים שה' טבת הוא ניצחון שלגמרי 
הרבי  של  ענין  שלנו,  הכללים  לפי  לא 
שלנו.  הניצחון  זה   – סופו  ועד  מתחילתו 

בכך אנחנו הופכים לחסידים מנצחים.

העיניים  מול  עומדת  מנצח  חסיד  אצל 
במשפט  הרבי  של  הירואית  מלחמה  אותה 
על  פשרות  ללא  מלחמה  הספרים, 
ואת   – בטהרתה  האלוקית  האמת 
לקו  הופך  הוא  הזה  הקו 

המשך בעמוד 16
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מנחה במלחמה האישית שלו: זה לא מלחמה בכוחות שלי, אלא 
בכוחות של הרבי. ואם כך, מול כל המניעות והעיכובים שרק יהיו 
ואמונה  נפש  מסירות  מתוך  פשרות,  ללא  הסוף,  עד  הולכים   –
של  בכוחו  ואז,  המטרה.  תושג  שלא  מצב  ייתכן  שלא  מוחלטת 

הרבי, מובטח ניצחון לצד הקדושה.

כמו  הניצחון  אל  שנגיע  לעצמנו  מבטיחים  איך  למעשה, 
כך  ביותר,  לה' טבת בצורה הטובה  יכולים להיכנס  שצריך? איך 

שאכן יחזק את ההתקשרות לאורך כל ימות השנה?

צריכים  לרבי  שקשור  ליום  מוכנים.  להגיע  צריכים  ראשית, 
נכנסים  כאשר  פשוטות:  ובמילים  מהרגיל,  יותר  קשורים  להגיע 
לה' טבת אחרי פעילות ממושכת ב'מבצעים' ובשליחותו של הרבי, 
 – הרבי  של  לענינים  מוחלטת  התמסרות  של  ב'תנועה'  ונמצאים 

מובן מאליו שגם ה' טבת נחגג אחרת לגמרי.

הזמן  את  לנצל  פשוט  צריכים  עצמו.  היום  מגיע  זה  כל  אחרי 

זהו  חג.  להרגיש  ובאמת  טובות,  החלטות  לקבלת  להתוועדויות, 
באמת חג לכל דבר, כמו חנוכה ופורים.

כאשר מתוועדים ושמחים באמת, ההתקשרות שלנו לרבי היא 
שכח  מחסידות  יודעים  אנחנו  אותנו.  שממלא  תענוג  של  באופן 
התענוג הוא היחידה שבנפש, שהיא החיות של כל הכוחות – ואם 
כן, כאשר חסיד שמח ומתענג מהחג של הרבי, הוא מתמלא בחיות 
הוא  בנפשו  ביותר  העמוק  במקום  הנפש.  כוחות  בכל  ובשמחה 
כבר שייך לרבי; וממילא, כאשר בימים הבאים הוא יזדקק לכבוש 
הרבה  יהיה  הדבר  ה',  לעבודת  בנפש  פרטי  כח  מסויימת,  נקודה 

יותר פשוט וקל.

וכמובן, שהמסר העיקרי ביום זה, הוא זה שהרבי קבע: ספרים, 
שמבלי  הדיבורים,  כל  לאחרי  לשכוח  לנו  אסור  ספרים!  ספרים, 
לפתוח את הספרים – אין תוכן, וכמובן "אין מים – אבל נחשים 
ריקנות, ממילא חשופים למשברים  בו"... כשישנה  יש  ועקרבים 

ונפילות, ה"י... צריכים ללמוד נגלה וחסידות עד אין קץ.

16 | המנצחים



דידן נצח 

סדר המאורעות לאורך השנים מתחילת הפרשיה ועד היום

י"ב תמוז
התשמ"ה

כ״ז חשון
התשמ"ח

ה׳ טבת
התשמ"ז

ה׳ טבת
התשמ"ח

י״ט טבת
התש״נ

י"ג כסלו
התשמ"ו

ב׳ כסלו
התשמ"ח

כ״ה חשון
התשמ"ח

כ״ו תשרי
התש״נ

הרבי משתף את הציבור
בגניבת הספרים

בו נפסק כי הספרים צריכים לחזור
למקומם הטבעי - 770!

בו נפסק כי הרבי שליט"א מלך המשיח
אינו צריך להעיד בבית המשפט

בו הגיעו הספרים חזרה ל-770 )מעניין לציין שבליל ב' 
כסלו ה'תשמ"ט הכריז הרבי לאחר מעריב "גוט יום טוב!"(

בו נדחה כל המשפט נגד הרבי 
שליט״א מלך המשיח ודידן נצח!

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

וכתבי רבותינו נשיאנו שבספריית ליובאוויטש"

לשנה אחרת קבעום ועשאום
ימים טובים בהלל והודאה

בו נדחה הערעור
על הנצחון במשפט הספרים

בו נפסק כי הרבי אינו צריך להעיד במשפט 
שהתקיים נגד הרבי עצמו )תוכן המלשינות היתה 

שכאילו דברי הרבי בקשר למשפט הספרים גרמו 
לאלימות אצל 'קיצונים' והביאו לתוצאות בלתי רצויות(

ה׳ טבת
התשנ״ב

ה׳ טבת
התשפ״א

ה׳ טבת
התשע״ה

ה׳ טבת
התשס״ז

ה׳ טבת
התשפ״ב

כ״ח אלול
התש״נ

ה׳ טבת
התשע״ז

הרבי מדבר על פדיון הספרים מרוסיא
ומקשר את החג לגאולה

חסידים אינם נפרדים
האירוע בזום עקב המצב בישראל

20 שנה לדידן נצח - התאחדות 
החסידים מארגנים את ההתוועדות 
המרכזית בגן האצטרובל בתל אביב

30 שנה לה' טבת תשנ"ב
עולים לירושלים!

יריד ספרים המרכזי ב'בית מנחם'
בקשר עם הוראת הרבי לקנות ספרים

בו הוחזרו אחרוני הספרים לספריה. )חברי אגו"ח 
סיפרו שכשהגיעו באותו יום להודיע לרבי שב"ה 

הסתיימה הפרשה והוחזרו כל החפצים למקומם, 
הרבי יישר את גוו הק' ושאל: "דָאס איז דָאס?" )זהו 
זה?(, ולאחרי שהייתה לנו הזכות לענות שזהו סיום 

הענין, נעץ כ"ק אד"ש את מבטו הק' ולאחרי דקת 
דומיה שדמת בעינינו לנצח אמר: "נו, יעצט קען מען 

זָאגן דברי תורה" )נו, עכשיו נוכל לומר דברי תורה(

30 שנה לדידן נצח -
תקופה חדשה!

המקדש דלעתיד . . יתגלה תחילה בהמקום "שנסע מקדש 
וישב שם" בזמן הגלות ואח"כ נעתק למקומו בירושלים

)קונטרס בית רבינו שבבל ס"ד(
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ביקשו ממני לדבר על ה' טבת. אם להסביר מה זה ה' טבת, אז 
יש הרבה אנשים אחרים שיכולים להסביר הרבה יותר טוב, אבל 

אני לא קונבנציונלי, ולכן ביקשו ממני לכתוב כמה מילים.
כשמתחילים לדבר על ספרים, ה'דידן נצח' - שמעתי אומרים 
'הספרים ניצחו', מה זה הספרים? של מי זה הספרים? כשאומרים 
'הספרים' או מדברים על הרבי, זה דבר אחד שהוא בעיקרון אצל 

הרביים. ספרים, רבי, וחשוב איזה ספרים גם-כן.. 
מה זה ה' טבת? בקשר לתאריכים אני לא כ"כ בסדר, יש מספיק 

אנשים שיכולים להסביר מה קרה באותו יום.
בין החסידים כולם אוהבים לצעוק בה' טבת "דידן נצח", הרבי 

נ-י-צ-ח! 
מי ניצח את מי?

משם  ולקח  הרבי  של  לספריה  נכנס  מישהו  שנים  כמה  לפני 
ספרים. מה זה ספריה של הרבי?

אצל כל הרביים הספרים שלהם זה היה העיקר. "אל תיגעו בי! 
אל תיגעו בספרים שלי!". אצל כל רבותינו נשיאינו ככה ראינו. 

סיבות…  מיני  מכל  ספרים  ולקחו  נכנסו  אנשים  טבת  בה'  אז 
הסיבה האמיתית - שאותם אנשים לא רצו לקבל את המושג רבי!

ה' טבת זה משהו אחר. 
כשהרבי נכנס ל-770 להתפלל מנחה, הרבי היה שמח? היו לרבי 

'פנים צהובות'? ראו שהרבי רציני מאוד.
כל מי שהיה שם ראה את זה )אבל יש את אלה שיחגגו 'הספרים 

חזרו', מבסוטים 'אומרים לחיים'(.
'מה  לחזן  סימן  הרבי  טבת,  בה'  מנחה  להתפלל  נכנס  כשהרבי 
עם תחנון'... הרבי יודע מה זה ה' טבת - אנחנו לא יודעים מה זה 

ה' טבת.
שלו?  המשפחה  עם  מלחמה  הייתה  לרבי  נצח'?  'דידן  זה  מה 
עם גיסתו? 'הרבי ניצח אותם'? הרבי בוכה על זה! הרבי היה צריך 

לנצח אותם? אותנו הרבי היה צריך לנצח!

לדעתי, הנקודה של ה' טבת היא, שהגוי - השופט בבית המשפט 
הפדרלי - מבין שיש רבי בעולם!

השופט עשה הקדמה לפסק דין, ההקדמה הזו היא סקירה על כל 
הרביים )זה ממש מרתק לראות( כשראיתי את זה אמרתי שצריך 
לתת את זה לקריאה לכל ילד שמחשיב את עצמו לליובאוויטש, כי 

יש נקודה שלא שמים לב אליה.
השופט כותב שם על כל הרביים עד הרבי. ובסוף הוא אומר - יש 

רבי בעולם! זה ה' טבת - יש רבי בעולם!
יעיד,  ורצו שהרבי  הרבי,  נגד  זה  מכיון שהיה  במהלך המשפט, 
לא היה ברור האם הרבי רצה להעיד )יש אומרים שכן ויש אומרים 
שלא..( אבל העסקנים לא רצו שהרבי יעיד. והיתה שמועה שהרבי 
לא  שהרבי  היתה  המשמעות  לכאורה  יגידו',  הבחורים  'מה  אמר 

רוצה להעיד.
משקה  לקחו  להשתולל,  התחילו  זה  את  שמעו  כשהבחורים 
להתחשב  צריך  הרבי  מנוולים!  חבורת  להם:  אמרתי  והתוועדו. 
מה  להיקבר!  צריכים  אנחנו  בנו,  להתחשב  צריך  הרבי  אם  בנו?! 
שהרבי עושה אנחנו איתו, אבל לא שהרבי צריך להתחשב בנו ולפי 

זה הוא יעשה! ממש לא!
מה זה רבי? אני לא יכול להסביר…

הבעיה מתחילה מזה שאצל חלק מהחסידים רבי זה צדיק גדול, 
רב קדוש שיודע לתת ברכות, יש לו זיכרון פנומנלי. זה לא רבי! לא 

מחכים למשיח בשביל זה!
האם קיבלנו על עצמנו את הרבי כרבי?! עצמות ומהות אין סוף 

- קיבלנו על עצמנו?
הבעיה מתחילה מזה שאצל חלק מהחסידים רבי זה 'צדיק גדול' 

או 'רב קדוש שיודע לתת ברכות' - זה לא רבי! 
ה' טבת בא להזכיר לנו שיש רבי בעולם וצריך להשתייך אליו 

ולהתקבל אצלו ולעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.
יש רבי בעולם! יש ה' טבת בעולם! מה זה ה' טבת? זה שהרבי 

והספרים זה דבר אחד, ואנחנו שייכים לרבי.

ה' טבת מזכיר לנו

המשפיע הרב זושא פויזנר |בעולם!
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1
עליהם  חגים  יש  מהספרים,  רק  מכירים  שאנחנו  חגים  יש 
שעוד הספקנו לשמוע מזקני אנ"ש. על הרדיפות והחרדה ואחר 
כך השמחה והתחושות בחג הגאולה. אבל ה' טבת זה החג שלנו. 
לא צריך אפילו זקן לבן כדי לספר לילדים איפה היית באותו יום 
בן  צעירון  וכל  אותה,  קיבלת  ממי  יורק,  מניו  הבשורה  הגיעה  בו 
שהתפרצה  האדירה  השמחה  את  זוכר  וקצת  עשורים  ארבעה 
באותו יום ומהר מאוד נשפכה מבתי הכנסת והיכלי הישיבות אל 

רחובות העיר יחד עם הרבה מאוד משקה.

2
בהגדה של פסח, קצת אחרי שמדברים על ארבעת הבנים ורגע 
"והיא  ביחד  שרים  אנחנו  הסיפור,  לתוך  ממש  שנכנסים  לפני 
לכלותינו,  עלינו  עמד  בלבד  אחד  שלא  ולנו,  לאבותינו  שעמדה 

והקדוש ברוך הוא מצילינו מידם".

אלפי  ואולי  רבות  מאות  לפני  שנכתב  הזה  שהמשפט  מדהים 
שנים, תמיד נראה רלוונטי. סביר להניח שהמחברים התכוונו יותר 
מאשר  ואחשוורוש,  נבוכדנצאר,  סנחריב,  פרעה,  כמו  לרשעים 
לסטאלין היטלר או הנייה, ועדיין, בכל דור ודור אפשר לעצום את 

העיניים בהגדה ולהתכוון ל'עומד' עלינו שבדורנו.

את  הזה  חגיגי  כך  הכל  הערב  של  בעיצומו  שמזכירים  הרעיון 
הצלתו של הקדוש ברוך הוא מידם של העומדים עלינו בכל דור 
ודור  דור  כל  בדורו.  כסיסרא  בדורו  שפרעה  לך  לומר  הוא  ודור, 
רוצים  למיניהם  הצוררים  וכל  צורה,  ופושט  לובש  התורן  הצורר 
את אותו דבר – לכלותינו. לכן בעצם כל פעם שהקדוש ברוך הוא 

מצילנו מידם, זה סיבה לחגוג מחדש.

ועדיין, ההצלה של הדור שלנו היא דבר מיוחד. קודם כל כי היא 
והערב  עצומים,  ניסים  היו  הקודמים  שבדורות  ולמרות  'שלנו'. 
אנחנו בכלל חוגגים את יציאת מצריים שאירעה לפני שנות דור, 

אנחנו חוגגים גם את הנס שלנו. כי בזכות ההצלה של הקדוש ברוך 
הוא מידי העומד עלינו לכלותינו בדור הזה, אנחנו יכולים לחגוג גם 
את ההצלה של הדור הקודם. ובמילים אחרות, כל נס הצלה בכל 
דור, כולל בתוכו באיזשהו מקום גם את כל הניסים וההצלות של 

כל הדורות הקודמים.

3
ואם זה כך בהיסטוריה של עם ישראל, זה כך גם בשבעת הדורות 
שלנו. מהקטרוג בשל הכתב של המגיד שהתגלגל והמשל של אבן 
הריי"צ  הרבי  ועד  האמצעי  ואדמו"ר  הזקן  אדמו"ר  דרך  המלך, 
והרבי, עמדו עלינו לכלותינו. כל פעם באיצטלה אחרת, והקדוש 

ברוך הוא מצילנו מידם.

אבל כשמדובר בדור שלנו ובנס שלנו זה אחרת. ראשית זה של 
הדור שלנו, אנחנו היינו אלו שחוו על בשרנו את המתח, החרדה 
והצער ושנית, החגיגה 'שלנו' כוללת את כל הניצחונות, ההצלות, 

והתשועות של הבורא בכל הדורות.

4
אז עם כל הכבוד לזה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, 
חגיגת ההצלה של הדור השביעי היא החגיגה שלנו, של הרבי שלנו, 
הנשיא השביעי והיא כוללת בתוכה את כל הניצחונות והגאולות 

שלפני זה. 

זה  את  לעשות  צריך  שלנו  החג  את  לחגוג  באים  כשאנחנו  אז 
ביחד, וזכינו שהשנה במלאת שלושים וחמש שנה לדידן נצח אנחנו 

הולכים לעשות את זה הכי ביחד והכי גדול שאפשר. 

הבייתה,  חזרו  מוקדם,  מהעבודה  צאו  הקרוב,  חמישי  ביום  אז 
התלבשו בבגדי שבת, קחו את המשפחה ולעלות לירושלים. שימו 
לב שביום חמישי עלולים להיות פקקים בדרך לירושלים, אז אל 
שמשיח  טוב  סיכוי  יש  כי  האחרון,  ברגע  ותצאו  שלפרים  תהיו 

יתגלה פתאום, וכדאי שתהיו בעניינים.

זה
הרב שניאור חביב |שלנו!
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לחיים. לחיים!

שלמרות  במפורש  רואים  טבת,  ה'  של  לפרשיה  בנוגע 
שבחיצוניות, הנושא היה משפט טכני על ספרים ודיון על ירושה 
)חלילה(, הרבי עסק בנושא בתור קטרוג רוחני וממילא גם בתור 
להתבונן  הוא  הזה  ביום  אלינו  שנוגע  מה  ולכן,  רוחני.  ניצחון 
ולהתעורר במשמעות הרוחנית־חסידית־אלוקית של היום הזה. אך 
בכדי לדבר על ה' טבת עצמו, בהכרח לדבר לפני כן על מהות ואופי 

הקשר שבין הרבי לבין החסידים:

יותר  הרבה  הוא  לחסידים  הרבי  בין  שהיחס  מבואר,  בשיחות 
אישי וקרוב מאשר קשר של רב ותלמידים, או של אדון ועבדים, 
מדובר בקשר עמוק ונפשי, וכפי שהרבי התבטא פעם, שזה קשר 
יותר חזק מאשר הקשר שבין הורים לילדים. כי הקשר שבין אבא 
ואילו   , כרגע  בין שני אנשים שנפרדים  דבר  בסופו של  הוא  לבן 
הקשר שבין רבי לחסידים הוא בדוגמת הקשר של האדם עם עצמו, 

בין האיברים למוח. מציאות אחת ממש.

ר'  בשם  חסיד  על  סמית(  א.  של  'אבא'  בספר  )ראה  מסופר 
מיכאל חזן שהתקשר פעם למזכירות של הרבי לבקש ברכה עבור 
איזשהו עניין. המזכיר, ר' בנימין קליין, ענה לו שהרבי נתן ברכה אך 
הרבי שואל בשלום אחותך. ר' מיכאל ענה לו שהכל בסדר. אמר לו 

המזכיר שאם הרבי שואל יש מה לבדוק.

ר' מיכאל חייג לבית אחותו ואף אחד לא ענה, לבית הוריו וגם 
שם לא עונים, אז הוא התעכב עם בירור הענין. כעבור יום, פגש 
אותו המזכיר, ר' בנימין, ואמר בטרוניא: הרבי דורש בשלום אחותך 

ועוד לא קיבל תשובה..

סיבוך  איזה שהוא  היה  והתברר שאכן  ר' מיכאל התקשר שוב 
מיכאל  ר'  הכרה.  מחוסרת  שוכבת  כעת  והיא  אחותו,  עם  רפואי 
הכניס את שמה לרבי, הרבי בירך והמצב התייצב ב"ה, עד שהיא 

השתחררה מבית הרפואה.

כך  על  לה  וסיפר  זמן,  כעבור  לאחותו,  התקשר  מיכאל  כאשר 
שהרבי התעניין בשלומה מבלי שספרו לו, היא התרגשה והסבירה 

לו: 'אתה הרי אומר לנו תמיד שהרבי הוא ראש בני ישראל, ולכן 
כשהרגשתי שאני עומדת לאבד את ההכרה הדבר היחיד שרציתי 
הוא שיפנו לרבי לבקש ברכה, אבל לא הצלחתי לדבר, כיוון שכך 
עצמתי עיניים וביקשתי מהרבי שיעזור לי. מסתבר שהרבי שמע 

אותי...

הסיפור הזה, ועוד הרבה אחרים כמוהו, ממחישים לנו עד כמה 
הרבי הוא לא רק יהודי כללי שדואג להרבה יהודים או לכלל ישראל. 
הרבי הוא ראש, ראש שרואה כל יהודי בתור חלק מהמציאות שלו. 
ראש שדואג לכל אחד מהאיברים שלו, הן ברוחניות והן בגשמיות. 

כשהרבי דואג לכך שיהודים יניחו תפילין, שנשים תדלקנה נרות 
ליהדות,  דואג  שהרבי  בגלל  רק  לא  זה  המצוות,  שאר  וכל  שבת 
ולכן  שלו,  מהמציאות  חלק  הם  שהיהודים  בגלל  אלא  לקב"ה, 
מפריע לו ואכפת לו באופן אישי מכל יהודי, כאדם הדואג לעצמו.

כאשר חסיד קולט את הנקודה הזו, גם התפיסה שלו מול הרבי 
ידע  לי  אינו רק מישהו שנותן  כזה, שהרבי  הופכת להיות באופן 
והבנה, או הכוונה נכונה וכדומה, אלא הרבי הוא הדמות שנותנת לי 
חיים, הוא המנוע שמניע את התפקוד שלי בעולם, עד שמשמעות 
שאני  היחידה  המציאות  הוא  שלו.  בנוכחות  כרוכה  שלי  החיים 
ובמילים  שלי.  החיים  את  שממלאת  הדמות  בה,  תלוי  חש 
אחרות: הנוכחות של הרבי בעולם היא זו שמעניקה לי משמעות, 
וכשהמציאות הזו, חלילה, לא קיימת בחיי, ישנה חלישות בחיות 

ובמשמעות.

בדרך ממילא, כאשר חסיד רואה שהתעורר כאן קטרוג על הרבי, 
ןעל נוכחותו של הרבי בעולם, החסיד מרגיש מאויים, כי תמצית 
רצון אישי  ואז, מרגיש החסיד  נמצאת תחת קטרוג.  החיים שלו 

ונפשי, שהרבי, הראש שלו, ינצח! 

הדבר מזכיר את המבואר בחסידות בנוגע לראש השנה. שבערב 
זה גורם ליהודי  ודבר  ר"ה יש סילוק התענוג מהנהגת העולמות, 
"אין  העולם",  על  "מלוך  לה'  ולזעוק  בשופר  ולתקוע  להתעורר 
לנו מלך אלא אתה" וזה תוכן התפילה ב)עיקר בליל( ראש השנה. 

הרב נחמיה גרייזמן |ה׳ טבת
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ובאופן דומה בענייננו, החסיד מרגיש שיש כאן קטרוג האם תישאר 
משמעות וחיות בעולמו, או ח"ו, היה לא תהיה, ובדרך ממילא הוא 
נצח',  ה'דידן  וזה  .. תכין".  דוד עבדך במהרה  "וכסא  לה':  מתחנן 

שבשמים פסקו שיש לנו רבי, ויש לנו חיים.

חב"ד  האם  הוא  שהקטרוג  כך  על  דיבר  הרבי  לעניין,  מעניין 
פעילה או לא, ובסגנון שדיברנו מקודם, השאלה היא האם הגוף 
מספיק  הרבי  של  הנוכחות  אכן  האם  ראש,  לו  שיש  מרגיש  אכן 
הזו,  באמירה  זהירות  צריך  החסידים.  באמצעות  בעולם,  פעילה 
אבל הרבי בעצם אומר שיש כאן קטרוג משמים, שתפקידם של 

החסידים הוא לברר את הענין הזה.

העם,  של  החיים  נקודת  להיות  הוא  הרבי  של  עניינו  אם  כי 
התכלית היא שאכן יראו שחסיד של הרבי הוא 'חסיד חי', חסיד 
שהרבי מאיר בו. זוהי כל המטרה שבשבילה הרבי ירד כאן לעולם.

הרבי  פעולות  האם  היא  כאן  הגדולה  השאלה  העניין,  בעומק 
אך  'כן',  היא  שהתשובה  כמובן  פעילות.  היו  העולם  את  להרים 
מטרת המצב היא לעורר ולזעזע את החסידים שיבינו שבאמת הם 
חלק מהרבי. שהרבי פועל דרכם, שהחסידים יכריזו על נאמנותם 

לתכלית חייהם, להיות הצינור של הרבי לפעול בעולם.

היהודים  של  ההכרזה  לתוכן  מקביל  בזהירות,  הזה,  הענין  גם 
בראש השנה, שעסוקים בקבלת עול מלכות שמים, ולהצהיר על 

נאמנותם להיות עבדי ה'.

את  לשאול  צריך  חסיד  שכל  השאלה  טבת,  בה'  העניין  וזהו 
עצמו:

האם ההנהגה שלי היא באופן שמראה שחב"ד אקטיבית, האם 
ההתנהגות  האם  והראש,  הלב  הוא  שהרבי  משדרים  שלי  החיים 
דיבור  הזה, במחשבה  העניין  כזו שמשקפת את  באמת  היא  שלי 

ומעשה.

הוא  שהרבי  לחוש  הכוח  את  נותן  טבת  ה'  חיוביות:  ובאותיות 
שאני  ומה  שלי  ההחלטות  יומית,  היום  שהנהגתי  שלי,  החיים 
עושה זה במשקפים של הרבי, איך הרבי היה רוצה לראות אותי 

בכל פרט בחיי.

ואז בהנהגה שלנו אנחנו משדרים ופועלים שהרבי חי ונוכח בכל 
פינה בעולם, "חב"ד איז אקטיב" )חב"ד פעילה( ע"י שאנו 

חסידים חיים.

יש כאן שילוב של שתי תכונות נפש שונות, 
שנפסק  טבת,  בה'  שקיימת  השמחה  מחד 
ואת  החסידים  את  להנהיג  ימשיך  שהרבי 
ויחד  מכך,  המשתמש  כל  על  כולו,  העולם 

עם זאת קיימת כאן גם הדרישה והתביעה מכל חסיד ביום הזה, 
להתאים את חייו למציאות של הרבי.

מהבחינה הזו, ה' טבת הוא המשך לקבלת הנשיאות: י"א שבט 
אותו  של  שני  חלק  הוא  טבת  ה'  הרבי,  של  הנשיאות  עצם  זה 
תהליך, הניצחון של הרבי שימשיך להנהיג את החסידים ולהעניק 
ופועלים  לרבי,  הבטלים  החסידים,  של  והניצחון  ליהודים,  חיות 

וממשיכים את מציאותו, מציאות האלקות, בעולם.

*

הרבי  בה  השנה  תשנ"ב,  אחרי  שנה  שלושים  עומדים  כאשר 
הרים את ההנהגה היום יומית שלנו למעמד ומצב גאולתי, יש לחג 

ה' טבת משמעות חזקה ועמוקה פי כמה וכמה.

בלי  של  לאופן  התומ"צ  כל  את  הרים  הרבי  הנפלאות  בשנות 
רובד  יותר,  עמוקה  מציאות  קיבלה  שלנו  האידישקייט  כל  גבול, 
חדש לכל העניינים, הרבי חשף אז את העצם של כל יהודי ושל כל 
דבר, שבכל דבר ירגישו את תכליתו ועניינו העצמי, כפי שיתגלה 

בשלימות בגאולה.

הרבי רוצה מאתנו שהעולם של יהודי יהיה עולם של אלוקות, 
מצב  בדוגמת  יהיה  אחר  יהודי  עם  שלו  שהקשר  גאולה,  של 
בדרך  אלוקות.  של  אחת  מציאות  שכולם  שמרגישים  הגאולה, 
ממילא גם הקשר שבין חסיד לרבי הוא עצמי יותר. אם עד תשנ"ב 
דיברו על ההתקשרות בין חסיד לרבי במילים של יחידה וכדומה, 
מתשנ"ב הקשר קיבל ביטוי עמוק ועצמי. הקשר בין חסיד לרבי, 

נשמת משיח, הוא בעצם הנפש.

ובאותיות אחרות: כשחיים בדרך של הרבי, שהעולם הוא עולם 
של גאולה, ונמצאים בימות המשיח בפשטות, אזי כל רגש ופעולה 
רבדים  מיתוספים  הרבי,  עם  בקשר  וגם  עצמותי,  ביטוי  מקבלים 
מנשמת  עצמי  חלק  שהוא  משיח  ניצוץ  של  קשר  יותר,  עצמיים 

משיח

ממילא גם ה' טבת, הניצחון של הרבי, ניצחון של משיח, מקבל 
עומק נוסף ועצמי, ומידי שנה יותר ויותר עמוק. 

*

של  ביטוי  היא  שמחה  השמחה.  לרגש  גם  מתחבר  הזה,  הענין 
מצב שהאדם קיבל והיתוסף לו משהו. 

בי' שבט שמחים על כך שהרבי הסכים להיות רבי, ובה' טבת 
רבי,  לנו  שיש  הענין.  על  'אישור'  כביכול  שקיבלנו  שמחים 
ושהוסר הקטרוג ממנו. וידוע אשר שטר שיצא עליו ערעור 

והתקיים, הוא תקיף וחזק ומשמח בכפליים. 

דידן נצח! לחיים ולברכה! גוט יום טוב!
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בה  הראשונה  הפעם  הידוע,  ככל  הראשונה.  הפעם   .1
ביקש הרבי מרבנים שיפסקו שעל הקב"ה להביא את הגאולה – 
הייתה במוצאי יום הכיפורים תשכ"א. ליד שולחן סעודת מוצאי 
יום־הכיפורים בדירתו של הרבי הריי"צ, התבטא הרבי: "הרי נכתב 
הראוי  מן  מארץ־ישראל  חשובים  רבנים  לכאן  שהגיעו  בעיתונים 
שיאמרו )יסכימו?( שמשיח יבוא!". אחד הרבנים המסובים הגיב: 
"וכי אנו צריכים להסכים? מי אנו שנסכים? שהרבי יסכים!". פני 
אחדים,  ימים  כעבור  הגיב.  לא  מעשה  בשעת  אך  הרצינו,  הרבי 
בסעודת ליל א' של חג הסוכות, נשאל הרבי בענין הנהגת הבחורים 
מארץ־ישראל ביום־טוב שני של גלויות והרבי הגיב: "יום־טוב שני 

של גלויות? הרי יכולתם לחסוך זאת לגמרי!…".

הרבנים  עם  ביחידות  יפסקו.  הראשיים  שהרבנים   .2
הראשיים לארץ ישראל, הרה"ג הרב אליהו והרה"ג הרב שפירא, 
כל  שיתקבצו  הרבי  ביקש  תשמ"ו,  שני  אדר  בכ"ז  שהתקיימה 
הרבנים ויוציאו פסק־דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד!… 
הרבי אמר כי "צריכים להתחיל הרבנים הראשיים, הכהן בראשנו, 

והרב הראשי אחריו, וכל העם אחריהם".

היחידות, התקיים  ועיכובים. חודשיים לאחר  מניעות   .3
בירושלים יום עיון לרבני חב"ד, והרבנים הראשיים הוזמנו להשתתף 
את  לנצל  חשב  כי  מספר  גלוכובסקי  מענדל  מנחם  הרב  באירוע. 
הגאולה.  על  דין  פסק  להוציא  הרבנים  משני  ולבקש  ההזדמנות 
הרב שפירא הגיע בזמן, והרב אליהו התעכב. הרב גלוכובסקי ניסה 
למשוך זמן, אך כעבור שעה יצא הרב שפירא. לא חלפו שתי דקות, 
והרב אליהו הגיע, וסיפר כי נהגו נרדם תחילה, ואחר־כך התבלבל 
בדרך למרות שהוא עושה את הדרך הזאת כמה פעמים בשבוע. 
רצף של אירועים משונים, כדי שהרבנים הראשיים לא ישבו יחד 

לפסק הדין המיוחד…

הרב  התיישב,  אליהו  מרדכי  שהרב  לאחר  זאת,  למרות 
גלוכובסקי הביא לפניו את נוסח פסק הדין, ואמר כי מכיון שהרבי 
זאת  לעשות  כדאי  פסק־דין שכזה,  על  שיחתמו  מהרבנים  ביקש 
במעמד זה. הרב אליהו קרא את הפסק־דין, הוסיף אי־אלו פרטים 
ולאחר מכן חתם עליו והקריא אותו בפני הרבנים. בין דבריו הדגיש 
הרב אליהו כי פסק דין זה נחתם בירושלים עיר הקודש. פסק הדין 
ירוסלבסקי  הרב  קיבל  לילה  באותו  ועוד  לרבי,  בפקס  מיד  נשלח 
של  חתימות  להוסיף  הרבי  של  הוראה  ובו  מהמזכירות,  טלפון 
הוראות  ובו  מהמזכירות  נוסף  טלפון  הגיע  מכן  לאחר  רבנים. 

נוספות לגבי הפסק־דין.

הרב  מסר  תשמ"ז  בטבת  בעשרה  אנ"ש.  רבני  פסק   .4
הרבי  לידי  דקראון־הייטס,  הבד"ץ  חבר  מארלאוו,  קלמן־יהודה 
ובירך:  בפסק,  עיין  הרבי  אנ"ש.  רבני  חתמו  שעליו  פסק־דין 
שהקב"ה ימלא משאלות לבבכם לטובה בכל הדברים שנכתבו כאן, 
ובלשון הרמב"ם: 'אמן כן יהי רצון'. ושיהיה זה בעגלא דידן ממש, 
ובפרט שנמצאים אנו שלושים יום לפני י' בשבט. שנשמע בשורות 

טובות, וייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

הבאות  בשנים  דין.  פסקי  לבקש  ממשיך  הרבי   .5
ביקש הרבי פסקי דין מרבנים נוספים. כך ביקש מאב"ד אונגוואר 
הרב מנשה קליין ז"ל, כאשר בא לנחמו בכ"ז שבט תשמ"ח, וביקש 
"שהרבי יפעל שמשיח יבוא!" באומרו: "כעת צריכים רק שהרבי 
ינהיג את כולם לקראת משיח צדקנו" – אמר לו הרבי: "תפסקו כך 

ב'שונה הלכות'. וגם לפרסם בדפוס, הוראה לרבים".

6. לא מספיק פסק של הרבי. כאשר הגאון מערלוי, 
חלוקת  במהלך  הרבי  עם  נפגש  ז"ל,  סופר  יוחנן  הרב  הרה"ג 
השטרות לצדקה, בה' אדר שני תשמ"ט ביקשו הרבי להוציא פסק 
הלכה על הגאולה. הרב ערלוי אמר שישנו כבר הפסק דין של הרבי, 

"שהקב"ה ימלא משאלות 
לבבכם לטובה"

בקשר עם יום הבהיר ה' טבת, אשר בתוך שבעת ימי המשתה, בעשרה בטבת הגישו פסק דין בקשר לביאת משיח, 
מובא לפניכם כמה עובדות על פסקי הדין על הגאולה ומלך המשיח: הפעם הראשונה בה ביקש הרבי מרבנים שיפסקו 

שעל הקב"ה להביא את הגאולה, על המניעות והעיכובים בדרך, על הפסק דין הראשון שהרבי הוא מלך המשיח ועוד

22 | המנצחים



וכולנו, בתוככי כל בני־ישראל מצטרפים לפסק דין זה. אבל הרבי 
לא הסתפק בכך ואמר: "אין לתלות עניין זה על היחיד, כי אם על 
צריכים  ובמילא  לו.  צריכים  רבים   – צדקנו  הרבנים, שהרי משיח 
הרבים לפסוק כן. שאז ישנו גם כוח ומעלת הציבור – 'הן א־ל כביר 

לא ימאס'".

7. הפסק־דין הראשון שהרבי משיח. בכינוס חירום 
של חסידי חב"ד בעקבות שיחת כ"ח ניסן תנש"א, כתב הרב מרדכי 
שמואל אשכנזי, רבו של כפר חב"ד, פסק דין הקובע "שהגיע זמן 
ותתגלה  ומיד כמלך המשיח  יתגלה הרבי תיכף  בו  הגאולה אשר 
ובפועל  ועיכובים  מניעות  שום  וללא  כולו  העולם  בכל  מלכותו 

טפחים  מעשרה  למטה  ממש 
נאו מיד ממש ממש ממש".

ולהבחל"ח  נחשון  דוד  הרב 
ר' אבי טאוב טסו מיד עם פסק 
אייר.  בב'  והגיעו  לרבי,  הדין 
הדין  פסק  על  חתמו  בינתיים 
יוסף  הרב   – נוספים  רבנים 
קראון  בד"צ  חבר  הלר  אברהם 
מענדל  גרשון  הרב  הייטס, 
גרליק רבה של מילאנו, הרב לוי 
ביסטריצקי רבה של צפת, והרב 
גדליה אקסלרוד אב"ד בחיפה. 
לרבי  הגיש  נחשון  הרב  כאשר 
אמר  הרבי  הדין,  פסק  את 
כח!"  ישר  כח,  "ישר  בחיוך: 
לכיס  המעטפות  את  והכניס 
נסעה  מכן  לאחר  הסירטוק. 
משלחת להקריא את פסק הדין 
הרבנית  ציון  ועל  הק'  באוהל 
הצטרפו  בהמשך  מושקא.  חיה 
הרב יהודה קלמן מארלאו והרב 
הדין  מבית  אזדאבא  אברהם 

בקראון הייטס.

חג  במוצאי  רבותינו.  ציוני  על  השני,  הפסק   .8
השבועות, התקיימה בקראון הייטס אסיפת רבני חב"ד מכל רחבי 
המבוסס  ההלכתי  כפסק  הדין  פסק  את  מחדש  ניסחו  שם  תבל, 
על הלכות הרמב"ם. וכך נכתב בו בין היתר: "הרי ברור על פי דין 
תורת אמת שחל על הרבי הלכה זו ד"בחזקת שהוא משיח", שהרי 
נתקיימו בהרבי כל התנאים המנויים ברמב"ם הנ"ל". הרבנים גם 
טאוב,  אבי  לר'  ולהבחל"ח  נחשון  דוד  לרב  מינוי  כתב  על  חתמו 
שיסעו לקברי נשיאי חב"ד ברוסיה, להקריא שם את פסק הדין. 
לר'  הרבי  פנה  הדולרים,  חלוקת  במעמד  סיוון,  י"ג  ראשון  ביום 

עבור  זה  והצלחה,  "ברכה  ואמר:  נוסף  דולר  לו  הגיש  טאוב,  אבי 
הנסיעה".

הרבי התייחס לפסק דין בשיחתו המפורסמת בשבת משפטים 
תשנ"ב בה ציין שמלך המשיח החל בפעולותיו – כתוצאה מהחלטת 
והכרזת "מלכי רבנן" ש"הנה זה )מלך המשיח( בא" . . וכן הפסק 
דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה… פסק־

דין "מסיני", שנמשך וחדר גם בגדרי העולם".

9. חלה עליו שבועת התורה. לקראת י"א ניסן תשנ"ב 
בראשות  הרבנים  חשובי  ידי  על  שנחתם  שלישי,  דין  פסק  נכתב 
הרב פנחס הירשפרונג והוקרא על ידי הרב יצחק הנדל בהתוועדות 
הפסק  תוכן  תשנ"ב.  ניסן  י"א 
הגדר  את  יש  שלרבי  הוא 
משיח,  בחזקת  של  ההלכתי 
שבועת  עליו  חלה  שכך,  וכיוון 
נרו לעולם  התורה "שלא יכבה 
ועד", והוא יחיה בחיים נצחיים.

היום.  הדין  פסק   .10
ג'  של  וההסתר  ההעלם  לאחר 
רבנים  מספר  התארגנו  תמוז, 
וניסחו את פסק  בארץ הקודש 
לאור  ועיקרו:  מחדש,  הדין 
דורנו  שנשיא  הרבי  קביעת 
הוא נביא דורנו, הרי יש לדברי 
הרבי אודות הגאולה תוקף של 
של  שיחותיו  פי  ועל  נבואה, 
הוא  כי  עולה  מהן  עצמו  הרבי 
בזה  פוסקים  המשיח,  המלך 
מלך  אדמו"ר  קדושת  שכבוד 
המשיח יש לו דין נביא ומפורש 
שמרמז  הקדושות  בשיחותיו 
ומובן  נביא  שהוא  עצמו  על 
שהוא  הקדושות  משיחותיו 
עודד  וכן  המשיח,  המלך  הוא 
שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" . . ועל 
כן מחויבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו מגדר החיוב לשמוע 
לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד 

ממש.

שכונות  ערים,  רבני  אדמו"רים,  מאות  חתומים  הפסק  על 
את  העולם.  מכל  חב"ד  רבני  וכן  והזרמים  החוגים  מכל  וקהילות 
מצטרפים  העת  כל  ובמשך  ליפש,  יצחק  הרב  אוסף  החתימות 

רבנים חדשים לפסק.

)בית משיח(

14

45 פרק ד

ד. הרבנים צריכים לפרסם הפסק דין ש"כלו כל הקיצין"

ביום ראשון, עשרה בטבת ה'תשמ"ז, נכנסו רבני אנ"ש על מנת למסור לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א את 
פסק הדין הנ"ל על-דבר חיוב התגלות משיח צדקנו תיכף ומיד )נאו!(. את פסק-הדין מסר הרה"ח הגרי"ק 

מארלאוו, ראש הבד"צ דקראון הייטס. כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עיין בפס"ד במשך זמן, ואח"כ אמר:

השי"ת ימלא משאלות לבבכם לטובה בכל הדברים הכתובים כאן, ובלשון הרמב"ם: אמן כן יהי רצון. 
ושכ"ז יהי' בעגלא דידן ממש, ובפרט שנמצאים שלשים יום לפני יו"ד שבט. 

שנשמע בשורות טובות, ויהפכו ימים אלה "לששון ושמחה ולמועדים טובים".
)ספר השיחות תשמ"ז ח"א ע' 230(

ה. חיוב התגלות משיח צדקנו
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אלבום
מחגיגות ה׳ טבת

לאורך השנים
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ה׳ טבת
דידן נצח

"נזכרים ונעשים"
"נזכרים"1  בשנה,  שנה  מידי  ונעשים  נזכרים  האלה  הימים  א. 
להקבע   - הראשונה  בפעם  שהיו  הענינים  אותם  "נעשים"  ועי"ז 

ל"יום סגולה" ו"עת רצון" בכל הקשור לנצחונם של הספרים2.

דידן - דהספרים - נצח

ב. מכאן ולהבא צריך להיות חיזוק והוספה בלימוד התורה ביתר 
שאת וביתר עוז, וזהו "אבן הבוחן" לנצחונם האמיתי של הספרים, 

"דידן - דהספרים - נצח"3.

ג. בפשטות - להוסיף בקביעות עתים לתורה, כולל ובמיוחד - 
לימוד ברבים, "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה", מתוך "דיבוק 

חברים" ו"פלפול התלמידים"4.

אלו  בספרים  ללמוד  ועד"ז  המשניות,  ]לימוד  ראש  ולכל  ד. 
שנפדו5[ לימוד המביא לידי מעשה, עד ללימוד ההלכות6, בספר 
הרמב"ם, בשולחן ערוך ונושאי כליו כו', ובפנימיות התורה, תורת 
החסידות שעי"ז יכולים לקיים המצוות שחיובן תמידי בכל רגע, 

אמונת ה', יחודו אהבתו ויראתו כו'7.

ה. ועוד וגם זה עיקר - שהלימוד עצמו הוא באופן שחודר כל 
מציאות שלו, "כל עצמותי תאמרנה", "ערוכה בכל רמ"ח אברים", 
מהמוח שבראש עד להעקב שברגל, בכל החיות וההתלהבות כו'8.

עפ"י  התורה,  בלימוד  להוסיף  מישראל  רבים  לעורר  ]וכן[  ו. 

הציווי "ואהבת לרעך כמוך", שזהו "כלל גדול בתורה" ויתירה מזה 
"זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושא הוא"9.

רכישת ספרי קודש בכל בית פרטי10

ואחד  אחד  כל  של  האוכל11[  בחדר  ]וגם  פרטי  בית  בכל  ז. 
לחומש,  )נוסף  יהדות  של  היסוד  ספרי  להיות  צריכים  מישראל 
סידור, תהילים, ובבית חסידי - גם ספר התניא וכו'( כולל ובמיוחד 
ספרי הלכה בענינים הנוגעים לחיי היום-יום, שילמדו בהם לעתים 

קרובות, כדי לדעת את המעשה אשר יעשון12.

ח. וכן בנוגע לחתן-כלה שמתכוננים לבנות בית יהודי - שביחד 
עם ההשתדלות להכין כלי הבית, "מטה וכסא ושולחן ומנורה" יש 
להשתדל )ואדרבה - לכל ראש( שבבית יהיו ספרי קודש, שילמדו 

בהם כו', ועד שנעשה "בית מלא ספרים"13.

הבנה,  לכלל  שהגיעו  ביותר,  הקטנים  )גם  וילדה  ילד  לכל  ט. 
כמו:  משלהם,  קודש  ספרי  יהיו  כו'(  לדבר  מתחיל  משהתינוק 
ברשותם  שיהיו  ספרים  קטן14[,  ]תניא  ותהלים,  חומש,  סידור, 

ואחריותם, ויניחום בחדרם15.

בשימוש  מלהרבות  יחששו  שלא  לילדים  יסבירו  ובודאי  י. 
הספרים מחשש שיתקלקלו ויקרעו - מכיון שיבטיחו להם שיקנו 

להם ספרים חדשים ומהודרים עוד יותר16.

נתינה לצדקה לקניית ותיקון ספרים

יא. בתשמ"ח נתן כ"ק אדמו"ר מה"מ דולר נוסף - כהשתתפות 
בקניית ספרים חדשים, אובתיקון ספרים ישנים, או לתת ליהודי 
- ספריפנימיות התורה,  כולל  יתקן ספרים,  או  יקנה  אחר שהוא 
פנימיות  של  ספרים  לקנות  שישתדלו  לאחרונה  שהונהג  כפי 

התורה שבכתב או בדפוס17.

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

1( "כפי שכבר הכריזו ובאופן של פירסום - פרסומי ניסא".
2( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 164-5. ושם ע' 174: "ויהי רצון ש"יום סגולה" זה ו"עת רצון" 
זה, - ובפרט ביום השבת לאחר חצות, "עת רצון", "רעוא דרעוין", והמשכו במוצאי שבת קודש זה, 
"סעודת מלכא משיחא", כפי שהכריזו על התוועדות חסידים בקשר להספרים - ינוצל באופן המתאים, 
ובתכלית השלימות וכו'". ושם ע' 183: "ומכיון שמדובר אודות ספרי' בקנה-מדה עולמי, המהוה אוצר 
בלום עבור היהדות התורנית כולה - מובן, שנצחונם וגאולתם של ספרים אלה )בה' טבת( הו"ע של 
נצחון וגאולה עבור היהדות התורנית כולה, כולל ובמיוחד - נצחון וגאולה להמשך והרחבת הפעולות 
והיהדות והפצת המעיינות חוצה, עד לתורת החסידות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא  דהפצת התורה 
ובדרכי  נועם  והעיכובים, בדרכי  והולך", תוך כדי התגברות על כל המניעות  דורנו, באופן ד"מוסיף 
שלום, ובאופן "דפדה בשלום נפשי גו' כי ברבים היו עמדי", שגם אנשי אבשלום התפללו לנצחונם 
של דוד". ועיין בשיחת אור לה' טבת תשנ"ב - סה"ש ע' 212: "ה' טבת הוא יום הקשור עם ענין של 
"גאולה" - גאולת ופדיון ספרי רבותינו נשיאינו. ותיכף ובסמיכת ל"גאולה" ישנה ה"תפלה" ובקשה 
כו' על הספרים המחכים עדיין לפדיונם, ועוד ועיקר - התפלה על הפדיון הכללי בגאולה האמיתית 

והשלימה".
3( שם: "הספר תורה עצמו מדגיש ששלימותו ע"י הלימוד והיגיעה כו' בשאר ספרים שמשתמשים 
בהם ללימוד יום-יומי, ונמצא, שנצחונם של הספרים ע"פ התורה - כמפורש בהספרים עצמם - הוא 
)לא בכך שמכאן ולהבא ישמרו עליהם בכבוד גדול, שלא לידע בהם וכו', ע"ד ובדוגמת השמירה על 
ס"ת בארון הקודש כו', אלא אדרבה( שמוסיפים עוד יותר בהשימוש והלימוד בהספרים, ואדרבה - 
ככל שמוסיפים יותר ללמוד בהספרים, ניתוסף יותר בכבודם של הספרים )גם אם יבלה ויקרע הספר 
מרוב לימוד(, ועד שעי"ז ניתוסף גם בכבוד והשלימות דהס"ת )שחייבים לשומרה בארון הקודש וכו'(, 
שעיקרה ותכליתה, כאמור, "ולמדה גו' שימה בפיהם", ע"י הלימוד בהספרים הנדפסים . . ודוגמתו 
בנדו"ד, שהספרים עצמם מכריזים שתכליתם ומטרתם )וממילא, כבודם( - הלימוד בהם, אפילו על 

חשבון שלימותם של הספרים, שיבלו ויקרעו מרוב הלימוד".

4( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 168. ושם הערה 45: "לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה", 
ולא באופן ש"יושבים בד בבד )ביחיד( ועוסקים בתורה . . שמטפשים כו'" )ברכות בסופה(".

5( משיחת אור לה' טבת תשנ"ב - סה"ש ע' 211: "ספר הראשון בתורה שבע"פ - ספר המשניות. ועפ"ז 
מובן עוד יותר כיצד פדיון הספרים מביא להפדיון הכללי דהגאולה - כמפורש בפסוק "ציון במשפט 
תפדה גו', "היינו שע"י לימוד התורה ]שבזה מתבטא כנ"ל הנצחון ופדיון האמיתי של הספרים[ - 
נפעלת הפדי' של "ציון", ובפרט ע"י לימוד הספרים, מתחיל מספרי המשניות - כמאמר חז"ל "אין 

הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות המשניות".
וה"ציון במשפט תפדה" הוא בהדגשה יותר - ע"י לימוד בספרים אלו שנפדו ]הערה 18: ויש לומר, שגם 
כינוס הגליות שנעשה "בזכות המשניות" הוא בהדגשה יתירה ע"י לימוד במשניות וע"ד זה בספרי 
פס"ד שנפדו משבי' - כי, טעם הדבר שבזכות המשניות הגליות מתכנסות הוא לפי שעל ידה נפעל 
בירור הניצוצות שבעולם. ונת"ל שע"י פדיון ספרים בתורה נתוסף הכח לפדיון ניצוצות שבעולם[ 
...וע"י עצם ההחלטות בזה - הרי מכיון שהקב"ה רואה שההחלטות הן אמיתיות ובודאי יקיימו אותם 
]הערה 21: ובפרט שההחלטות מתקבלות במקום קדוש, וב"בית המשולש" - בית תפלה, בית תורה 

ובית מעשים טובים )כמדובר כמ"פ([".
6( וראה שם הערה 15: "ראה הל' ת"ת לאדה"ז רפ"ב, ש"בזמן הזה גם הלכות פסוקות של פסקי 
הגאונים הפוסקים כמו הטור והשו"ע והגהותיו בכלל משנה יחשבו". ועפ"ז אולי י"ל שכ"ה גם ביחס 

לנדו"ד. ועצ"ע".
7( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 168: "כמ"ש "דע את אלוקי אביך ועבדהו בלבב שלם".

8( שם ע' 168-9: "ובלשון חז"ל "מה להלן באימה וביראה ברתת ובזיעה אף כאן כו'" היינו, ד"עסק 
התורה שבכ"ע ובכל זמן )גם בזמן הגלות, גם בחושך כפול ומכופל דגלות זה האחרון( הוא דבר ה' ממש 
שנאמר למשה בסיני . . כאילו קבלה היום בהר סיני", כמודגש בנוסח דברכת התורה שבכל יום - "נותן 

התורה", לשון הוה".
9( שם ע' 169.

10( ראה שיחת מוצאי ה' טבת תשמ"ט - התוועדויות ע' 103: "יום זה קשור עם ענין הספרים, וממילא 

ובפרט  גודל ענין הספרים: מבואר בפוסקים  זמן המתאים להזכיר עוה"פ אודות  מובן שכעת הוא 
ברא"ש )וכמדובר פעם בארוכה( ...שבזמנינו, קניית ספרי-קודש היא בכלל קיום המצוה דכתיבת ספר 

תורה מדאורייתא. זאת ועוד:
עניני  ומכיון שכל  מוני המצוות( המצוה האחרונה שבתרי"ג מצוות.  )לרוב  מצות כתיבת ס"ת היא 
התורה הם בדיוק ובתכלית הדיוק, ובפרט הענינים שבתכלית או בסיום התורה, מובן איפוא גודל הענין 

שבמצוה זו – להיותה האחרונה שבמנין המצות.
ואפי' לדעת אלו החולקים וסוברים שבקניית ספרי קודש אין קיום מצות עשה דאורייתא, הרי, גם 
לשיטתם מקיימים בזה )לכה"פ( מצוה מדברי-סופרים, אשר, "חביבין עלי דברי סופרים" ו"חמורין 

עלי דברי סופרים".
נמצא, ש)לכו"ע( ישנה חשיבות מיוחדת בקניית ספרי קודש )בזמן הזה(.

ויתירה מזו: בקניית ספרי קודש יש את ב' העילויים יחד, הן העילוי דמצות עשה מדאורייתא )כדעת 
הרא"ש(, והן העילוי דמצוה מד"ס )לשיטה הב'(.

ויש להוסיף, שכמו"כ הוא גם בנוגע ל"כתבים" בכלל, ובמיוחד כתבים של פנימיות התורה שיש להם 
הענין והתוקף דספרי קודש".

11( עיין ש"פ ויגש תנש"א - התוועדויות ע' 103: "ועד"ז בנוגע לספרי-קודש שצריכים להיות גם בחדר 
האוכל, כיון שבעת הסעודה צריכים לומר דברי תורה, וכשמתעורר איזה ספק כו' יכולים לעיין בתוך 

הספר שנמצא בסמיכות מקום".
12( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 171.

13( שם ע' 171-2: "כולל הפי' - שכל מציאות הבית וכלי תשמישו חדורים בתוכנם של ה"ספרים", 
ובלשון חז"ל "בית ועד לחכמים". ובהערה 84: "להעיר גם ממ"ש בפרשתנו "ואת יהודה שלח לפניו גו' 
להורות לפניו גושנה", "לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה", ודוגמתו גם בנוגע להתיישבות בבית 
פרטי, שתחילה יש לעשות בו "בית תלמוד", "בית ועד לחכמים". ועיין ש"פ ויגש תנש"א - התוועדויות 
ע' 103: "ויש להוסיף בדיוק הלשון "בית מלא ספרים" - ש"מלא" לאמיתתו פירושו שא"א למלא עוד 
יותר, כי, כל זמן שיכולים למלא עוד יותר, אינו "מלא" בשלימות. ובנדו"ד - שכל זמן שישנו ספר בעולם 
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הוזלת מחיר הספרים

יב. להתדבר עם מוכרי הספרים והמו"לים - להכריז על הנחה 
מיוחדת על ספרי קודש בכל מקצועות התורה, מתוך מטרה להקל 

ולעודד את רכישת הספרים, ועי"ז – הלימוד בהספרים18.

לזרז ה"פדיון שבויים" על ידי רכישת ספרים

יכולים לזרז את הפדיון  יג. כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, 
וההשבה של הספרים והכתבים ]הנמצאים בשבי' במדינה ההיא[ 
על ידי זה שיעשה ענין דוגמתו - ע"י שיביא ]או יקנה19[ לביתו 
תורה,  בדברי  חדשים20  קודש  )וכתבי(  ספרי  וכיו"ב,  ולספרייתו 

בהוספה על הספרים שיש לו מקודם21.

וכל הזריז הרי זה משובח - שיתחילו לקבל את ההחלטות  יד. 
בזה כבר עתה, ולקיים זאת בהקדם האפשרי22.

)ולכן לשלם( על  טו. הנ"ל כולל גם ע"י עשיית הזמנה מראש 
המינוי לקבלת ספרים חדשים שיוצאים לאור אח"כ )בלשון הידוע 
הנדפס בכמה ספרים - "פרענומעראנטן"(, ובשעת ההוצאה לאור 

של הספר מקבלים אותו המנויים תיכף ומיד22.

יש   - שלו  בהספרי'  יוסיף  ואחת  אחד  שכל  זה  על  נוסף  טז. 
לפרסם זאת גם בסביבתו, ולבאר את גודל הענין שבזה וכו'23.

לתת ספרים במתנה

ולכלה  ש"ס,   - לחתן  מתנה  שנותנים  ישראל  מנהג  ידוע  יז. 
יתנו להן ספרי הלכה  )ובימינו אלה,  נותנים סידור קרבן מנחה24, 
קצרה",  ודרך  ברורה  "בלשון  הבית  להנהגת  השייכים  בענינים 
בלשון הקודש, או מתורגם לשפת המדינה וכו'( וכל המרבה הרי 

זה משובח25.

יח. ראוי ונכון לנצל את מנהג ישראל, לתת ספרי קודש הנדפסים 
או  שלהם  שמחה  לקראת  קטנים,  ילדים  כולל  לאחרים,  כמתנה 

לפני חג וכיו"ב26.

הקמת והרחבת ספריות ציבוריות

לתורה  ציבורי  בית  ויקימו  שהקימו  ומקום  מקום  בכל  יט. 
תפילה וצדקה, - בית חב"ד וכיו"ב, יש להשתדל שנוסף להספרים 
ספרי'  להקים  וכו'  תהילים  ספרי  חומשים,  סידורים,  המוכרחים, 
את  להרחיב  או  התורה,  מקצועות  בכל  ספרים  שתכלול  תורנית, 

הספרי' הקיימת לתועלת הציבור כולו27.

הרחבת ספריית אגודת חסידי חב"ד

והמו"לים,  ספרים,  מחברי  הרבנים,  מכבוד  מבקשים28  כ. 
שיואילו מטובם לשלוח העתק בתור תשורה לספרי' הגדולה של 

חסידי חב"ד ליובאוויטש - להוסיף ולהרחיב הספרי'29.

ספרים  ברשותם  שיש  ספרים  מאספני  מבקשים  וכן  כא. 
וכיו"ב  משפחה  קרובי  מעזבון  כו',  נדירים  מדפוסים  מיוחדים, 
של  הגדולה  לספרי'  לתרמם   - כו'(  ללימוד  להם  זקוקים  )שאין 

אגודת חסידי חב"ד ליובאוויטש, לטובת הציבור והכלל29.

גם  התורה,  מקצועות  בכל  לספרים  היא  ]בהנ"ל[  הכוונה  כב. 
אפי'   - מזה  ויתרה  כו'30,  מקצועות  בשאר  כתבי-עת  לספרים 
בהם  גם  להסתכל  צורך  יש  שלפעמים  לתורה,  שבניגוד  לספרים 

בבחי' "ודע מה שתשיב לאפיקורס"31.

כך,  מלמפרע,  נתונה   - והכלל  הציבור  תודת   - והתודה  כג. 
שהמנדבים לא ימתינו למכתב אישור ותודה על משלוח הספרים, 

מכיון שאין הזמן גרמא כלל להשיב ולאשר לכל אחד ואחת32.

ספרים כפולים

כד. כדי לבטל החשש שהספרים יבלו מרוב שימוש - העצה לזה, 
שיש לו ספרים כפולים, שעל ידי זה ישמר גם הנוי דהספרים33.

)מתוך המעשה הוא העיקר(

ששייך לבית זה ולעת-עתה ה"ה מחוץ להבית, אין זה עדיין "בית מלא ספרים" לאמיתו. ולכן, יש 
להמשיך בכהנ"ל באופן ד"המתחיל במצוה אומרים לו גמור", עד לגמר ושלימות הענין".

14( משיחת כ"ב שבט תשנ"ב - סה"ש ע' 360.
15( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 172: "שבודאי יעשוהו חדר של תורה ותפלה, עי"ז שיתפללו 
יום חול  יתנו צדקה בכל  וכן חדר של צדקה, עי"ז שתהי' בחדרם קופת-צדקה שבה  וילמדו בהם, 
)כמדובר כמ"פ שכל בית פרטי, וכל חדר פרטי, צ"ל בית תורה תפלה וצדקה, שיקויים בו "ועשו לי 
מקדש ושכנתי בתוכם", בדוגמת "מקדש מעט"(". ועיין שיחת מוצאי ה' טבת תשמ"ט - התוועדויות ע' 
103: "ובפרט שלאחרונה נהוג שלקטנים יש ספרי קודש משלהם )ולא רק מאכלים ולבושים משלהם(, 

שזה מוסיף חיזוק ונועם בחייהם".
16( שם ע' 172-3.

"וע"פ המנהג לאחרונה לקשר עם ענין  ע' 104:  - התוועדויות  17( שיחת מוצאי ה' טבת תשמ"ט 
כרגיל,  בעבר:  דוגמתו  היה  שלא  דבר  חידוש,  של  ובאופן  )דהספרים(,  זה  ענין  גם  נקשר  הצדקה, 
הסיום הוא בחלוקת שטר לצדקה, לכאו"א מהאנשים הנשים והטף, ועכשיו נוסיף עוד שטר אחד - 
כהשתתפות בקניית ספרים חדשים . . לקנות ספרים של פנימיות התורה שבכתב או בדפוס )ולא רק 
ללמוד את הענינים באופן שזוכרים אותם בע"פ(". ולהעיר משיחת אור ליום הבהיר ה' טבת תשנ"ב 
- שיחות קודש ע' 479-477: "כפי שנלך כעת לעשות כאו"א מכם שליח לצדקה, ע"י נתינת ב' שטרות: 
האחד - לעשות בו כטוב בעיניו, והשני - לענין הצדקה... ]אח"כ נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א 
ובהוספה  לצדקה,   - והשני  בעיניו,  כטוב  בו  - לעשות  דולר: האחד  ב' שטרות של  מהנאספים שי' 

מדילי'[".
18( ש"פ ויגש ה' טבת תשמ"ח - התוועדויות ע' 171: "על ה"שולחן ערוך" ושאר ספריו של הב"י, 
לרגל שנת החמש מאות להולדתו... ו"מצוה גוררת מצוה" ...בכל מקצועות התורה, בקשר ובשייכות 

לשנת הקהל".
19( ראה ש"פ ויגש תשנ"ב - שיחות קודש ע' 488: "וכפי שנהוג, שרכישת הספרים והכתבים היא 
דוקא תמורת תשלום מסויים, בכדי שהקונה ייחס חשיבות לדבר, מכיון ששילם עבורו. שאלתי פעם 

את כ"ק מו"ח אדמו"ר - שהי' מוציא לאור מזמן לזמן קונטרסים, וצוה שידפיסו על-גבי הקונטרס 
- מהו הצורך להדפיס על הקונטרס  וכך אגורות, במטבע מסויים שהי' שוה-כסף(  )כך  את מחירו 
את מחירו, וכי לו די בזה שאומרים ותובעים זאת?! כ"ק מו"ח אדמו"ר ענה לי - שמכיון שנמצאים 
)ומתעסקים( בעולם )"אז מ'האט צו טאן מיט אן עולם"( מלשון העלם והסתר, צריכים לשלול את 
כל הענינים המסוגלים להגרם מצד ההעלם והסתר שבעולם. וכיון שאמרו חז"ל "אסיא דמגן במגן 
)שמרפא בחינם( - מגן שוה", הרי מזה מובן גם לעניננו, אשר התורה מביאה רפואה לעולם, שבאם 
מישהו יחשוב שרכישת הקונטרס יכולה להיות בחינם, "במגן" - אע"פ שהוא מביא רפואה לעולם - 
הרי הוא יכול להסיק מכך, ש"מגן שוה". ולכן צריכים לשלול זאת עד כדי כך, שמדפיסים על הקונטרס 
עצמו את מחירו. אבל על התשלום כשלעצמו לא היתה הקפדה מיוחדת, וממילא מובן שלפעמים 

התשלום לא הי' מעכב וכו'".
20( ראה ש"פ ויגש תשנ"ב - סה"ש ע' 226: "כלומר, כאו"א יחליט תיכף ומיד עתה, עוד ביום השבת, 
להוסיף ספרים וכתבים על מה שיש לו מכבר, כולל גם - שאינו מסתפק בספרים שרכש בערב שבת 
קודש אחר הצהרים, אפי' לא בכמות הספרים שהייתה לו בערב ש"ק קודם הדלקת הנרות, ואפילו 
לא בספרים שניתוספו אצלו ביום הש"ק עד-עתה באופן המותר, כמו ע"י מתנה וכיו"ב - אלא הוא 

מוסיף בזה עוד ועוד".
 - "וזוהי ההוראה לפועל שיש לקחת מההתוועדות  וראה שם בשיחות קודש ע' 487-8:  21( שם. 
שכאו"א ירכוש ספרים וכתבים נוספים לספרייתו, שעי"ז מתוסף גם בכל הספרים שיש לו כבר. וכפי 
שרואים גם בפשטות, שע"י כל ספר וכתב-יד שמתווסף, נפעלת הוספה גם בהבנה והשגה בשאר 

הספרים והכתבים, עכ"פ - ביכולת ההבנה והשגה.
ובהוספה זו נכלל, שאין לו להסתפק בכך שבכל שבוע ושבוע מופיעים ענינים חדשים - ספרים ישנים 
שהודפסו מחדש, או ענינים חדשים ממש )קונטרסים חדשים וכו'(, אלא הוא רוחש בנוסף לזה עוד 

ספרים וכתבים חדשים.
וזה גופא פועל הוספה אצל המוציאים-לאור והמדפיסים, בידעם שהספרים מגיעים לעוד יהודים 

וכו'".

22( ש"פ ויגש, סה"ש תשנ"ב ע' 227.
23( ש"פ ויגש תשנ"ב - שיחות קודש ע' 489.

24( "סידור עם עברי-טייטש, שהובאו בו כמה דינים השייכים לנשי ישראל בשפה המדוברת )ובימינו 
יתכן שיתביישו במתנה  ואולי  ל"עברי-טייטש",  זקוקות  ואינן  וכו',  ויודעות  לומדות  אלה, שהנשים 

כזו - יתנו להם וכו'(".
25( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 172.

26( ש"פ ויגש תשנ"ב - סה"ש ע' 227. וראה גם ש"פ ויגש תשנ"ב - שיחות קודש ע' 487: "וכנהוג, 
שנותנים מתנה - ספרים וכתבים של חסידות, הן כתבים ישנים שהודפסו כבר, אלא שמדפיסים אותם 
שוב, והן ענינים המופיעים לראשונה, ונותנים אותם בעין יפה, לכל אחד ואחת, לאנשים נשים וטף, 

כולל תינוקות.
ומזה יש ללמוד, שנתינת ספרים וכיו"ב צריכה להיות בעין יפה וכו'".

27( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 173. ובהערה 90: "להעיר ממארז"ל "צדקתו עומדת לעד, זה 
הכותב ספרים ומשאילן לאחרים".

28( "כפי שפורסם בשעתה בהוראת מייסדה ומנהלה של הספרי', כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 
לאחרי העתקת הספרי' למדינה זו" )ראה לדוגמא: אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ חי"א ע' שצה. ועוד(."

29( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 173.
30( "כי גם ספרים אלה יכולים להוסיף בעבודת ה' )כמאמר המשנה "כל מה שברא הקב"ה לא ברא 

אלא לכבודו(".
31( ש"פ ויגש תשמ"ח - התוועדויות ע' 173: "אם כי, השימוש בסוגי ספרים אלה לאותם הראויים לכך, 

שיודעים "להשתמש בהן לעבודת ה' או לתורתו".
קדושין  בדיני  שמצינו  ע"ד  בזה  יש   - חשובה  לספרי'  וכיו"ב  ספרים  שתרומת  "ולהעיר  שם:   )32

ש"באדם חשוב . . בההיא הנאה דקא מקבל מתנה מינה גמרא ומקניא לי' נפשה".
33( ש"פ מקץ, זאת חנוכה תש"נ - התוועדויות ע' 90.
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ב"ה

מבצעי דידן נצח על כל הספרים!

4
3ב- 100 ₪ספרים

ב- 100 ₪ספרים

/ תורת רבותינו נשיאינו / גאולה ומשיח / לימוד ועיון
/ חסידות מבוארת / לאשה החסידית / חסידות למתחילים

/ סיפורי חסידים  / קומיקסים וספרי ילדים 

מקסימום
חוויה ונוחות

ב"ה

1:00 בלילה ה' טבת מ-14:00 עד  יום חמישי 
בנייני האומה | אולם אורנים

/ אולם מרווח ומסודר
/ עגלות קניות במקום

/ אזור ייעודי ביריד לנשים

כל הספרים לכל הגילאים

חדש!
הזמנה מוקדמת
באתר התאחדות

החסידים
hisachdus.co.il

איסוף במקום

 יריד דידן נצח המרכזי
בבנייני האומה בירושלים

1:00 בלילה גברים בלבד  - 19:00 19:00 גברים נשים ומשפחות  |    - 14:00

כניסה בהתאם 
לכללי התו הירוק 
וע"פ הוראות 
משרד הבריאות

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י



ב"ה

השיטה
המנצחת

ם ו ב ל א ה

450 עמודי צבע מרהיבים • מדריך פרקטי איך לחיות משיח בתכל'ס 
• פרקי חייו של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה

₪ 50
רק באתר התאחדות 

החסידים וביריד 

בבניני האומה

₪ 88

נו מלך המשיח לעולם ועד ורבי ו  ננו מורנ יחי אדו
058-4601-770מוקד התאחדות החסידים



המעמד
הגדול

תשפ"ב

ברכינו
אבינו
כולנו
 כאחד

ב"ה

היסטוריה
עושים
שנה

חוגגים120

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

צילום תמונת בלומפילד: עודד קרני

ו' ניסן, 7.4.22

אצטדיון בלומפילד
תל אביב-יפו

לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש

מטה משיח
בארץ הקודש



נו מלך המשיח לעולם ועד ורבי ו  ננו מורנ יחי אדו

: ם י ט ר פ ו ת  ו נ מ ז ה ל
058-4601-770מוקד התאחדות החסידים

   |  חובת האמונה  |  התקשרות למלך המשיח
  |  דור השביעי  |  נשיא הדור  |  עשו כל אשר ביכולתכם

  |  רגש של גאולה  |  לראות עולם אחר ועוד

ב"ה


