
קבוצת פרסונל, 
המתמקדת בתכנון 

פיננסי, השקעות נדל"ן 
 וניהול מיזמי נדל"ן

מברכת את 
באי הועידה, 

בברכת הצלחה 
בהשקעות 

המשמעותיות
של החיים.

ב"ה

בית להשקעות חכמות

ההדפסה בחסות

2

6
4
9



אור חדש לגמרי
עביד  ויומא  יומא  "כל  הרי  בכלל 
ענינים  מתוספים  יום  שבכל  עבידתי'", 
חדשים, עד שמתוספים אורות והמשכות 

חדשות . . 

יום אחד, אלא  ועאכו"כ כשלא עבר רק 
כבר "ויהי בשלשים שנה" מיו"ד שבט תש"י, 

שאז מתוספים ענינים חדשים לגמרי.

אפילו  בפשטות:  גם  הוא  והדבר   .  .
שנה אחת היא מלשון שינוי, היינו, שהיא 
כוללת בתוכה את כל השינויים, וא"כ מובן 
אשר עאכו"כ בנוגע לשלשים שנה, שזוהי 

תקופה חדשה לגמרי . . 

יו"ד  לאחרי  שנה  שלשים  כשמגיע 
שצ"ל  בודאי  אזי  הראשונה,  בפעם  שבט 
באופן  המעיינות  והפצת  התורה  הפצת 
חדש לגמרי, אפילו לגבי כפי שהי' בפעם 

הראשונה בתש"י.

)י"ב שבט תש"מ(

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

וההשפעות של ימים אלו.

 . . כאשר עובר מספר מסויים של שנים 
– עשר, עשרים שנה וכדומה – מהמאורע, 
יותר,  גדולים  ושינוי  המשכה  ישנם  אזי 
שלא בדומה לההמשכה והתחדשות שבכל 

שנה.

עשרים  בן  במשנה:  דאיתא  דרך  ועל 
וכו',  ארבעים  בן  שנה,  שלושים  בן  שנה, 
חדש.  דבר  מתחדש  שנים  עשר  שבכל 
ואפשר לומר הטעם ע"פ המבואר בפרדס, 
שהכל נקבע בסדר של עשרה, כנגד עשר 

הספירות, וכן הוא גם בענין זה.

ובפרט שבהמספרים דעשר גופא הרי זה 
שלושים שנה, ועל דרך ביאור הצמח-צדק 
שהוא  שנה",  בשלושים  "ויהי  הפסוק  על 
פנימיים  אורות  עשר  כלים,  עשר  כנגד 
ועשר אורות מקיפים – שהם כללות הכל.

מזה מובן, שבשעה שנשלמים שלושים 
חדשה  המשכה  נמשכת  מהגאולה,  שנה 
יותר  וכללית  יותר  נעלית  הגאולה,  בענין 

מקודם לזה.

ובמילא, בכל הענינים שפעלו עד עתה 
הגאולה,  ע"י  שניתן  בכח  ומצוות  בתורה 
דכיון  מספיק,  זה  אין  והלאה  מהיום  הנה 
צריכים  בהגאולה,  יותר  ונתגלה  שנמשך 
ויותר  יותר  ולגלות  להמשיך  להוסיף,  גם 

בתורה ומצוות.

)שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ז(

משך הזמן דשלושים שנה 
כולל כל הענינים והשינויים 

פסוק  על  הקדש  עבודת  בספר  איתא 
לשון  הוא  דשנה  שנה",  בשלושים  "ויהי 

שינוי.

מענין  שנה  שלשים  עברו  באשר   .  .
פעולת  הרי  והגאולה,  המאסר  ומאורע 
ההמשכה שמצד המאורע פעלה פעולתה 
ומכאן  להיות,  האפשריים  האופנים  בכל 
יותר,  נעלית  עבודה  להיות  צריך  ואילך 
כו'  מנוחה  להם  אין  חכמים  "תלמידי  כי 

שנאמר ילכו מחיל אל חיל".

שעשו  מה  חשבון  לעשות  צריך  ולזאת 
ופעלו במשך שלושים שנה שעברו, בכדי 
לידע איך לנצל להבא את פעולת ההמשכה 

באופן נעלה יותר.

הצלחה מופלגה לעשות "כלים" גדולים 
יותר באיכות ובכמות

. . וזוהי ההוראה: אפילו אם הסך-הכל 
או  פרטים  )אצל  יביא  החשבון  מעשיית 
כללים, סוגים או כתות( לידי מרירות, על 
והיכולת  האפשריות  את  ניצלו  שלא  כך 
של  זו  תקופה  במשך  שהיו  והכחות 
לא  היא  התכלית  הרי   – שנה  שלושים 
להשאר בזה, אלא שיבוא לידי ביטוי באופן 
אלו,  שנה  שלושים  שלאחרי  העבודה 
שתהי'  הגאולה,  שהמשיכה  הענינים  בכל 
ע"ד  נוספים,  וכחות  נוסף  בחיות  העבודה 

ביטויים נפלאים מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
במעלת ומשמעות התקופה ד"שלושים שנה"

יוצא לאור על ידי
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ת.ד. 2025 כפר חב״ד | 058-4601770
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ועיף  צי'  מ"ארץ  הבא  של  העבודה  מעלת 
בלי מים", שהצמאון שלו הוא שלא בערך 

בתוקף יותר.

וענין זה ממשיך הצלחה מופלגה ביותר, 
יותר  גדולים  "כלים"  לעשות  שיוכלו 
באיכות ו"כלים" גדולים יותר בכמות, ועל 

ידם יומשכו אורות נעלים ביותר.

דשמיא  סייעתא  נמשכת  כן  וכמו 
מופלגה  והצלחה  העבודה,  בשעת 
שעושה  עבודה  שתהי'  העבודה,  בפירות 
העולם  סוף  עד  פירותיהן  ופירות  פירות 
להעלם  סוף  שעושים  בזה  כהפירוש   –

והסתר דעולם, ול"הנחות העולם", 

שפסקי  הסמ"ע  שכתב  מה  כידוע   –
התורה,  פסקי  היפך  הם  בעלי-בתים 
לפסקי  סוף  לעשות  צריכים  ובמילא 
מקום  יהי'  ואז  העולם",   "הנחות  בעה"ב, 
לפסקי התורה, היינו, להמשיך את התורה 
למטה בכל עניני העולם, ולעשות מהעולם 

דירה לו ית' בתחתונים ממש.

)שיחת יום ה' פ' פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ז(

חוזרים ונפעלים עוד הפעם 
אותם ענינים

גבי  שעל  מננס  הידוע  המשל  דרך  ועל 
הענק, שהננס מצד עצמו הוא נמוך הרבה 
הענק,  ע"ג  שעומד  שכיון  אלא  מהענק, 
יכול להגיע ולראות למרחוק יותר, במקום 

שהענק עצמו אינו יכול להגיע ולראות.

ועד"ז בנדון דידן, שכיון שעומדים אנו 
על גבי הענק, והיינו, שנמצאים אנו לאחרי 
הראשונה,  בפעם  הענין  אירע  שכבר 
ולאחרי כל השנים שבינתיים, שבכל שנה 
אנו  יכולים  לכן  חדש,  אור  נמשך  ושנה 
להמשיך ע"י עבודתינו אור חדש שלא הי' 

עד עתה, אבל כל זה אינו אלא בכח הענין 
שאירע בפעם הראשונה.

צריכים להיות בשמחה 
מהתגלות בתוספת האור

עומדים אנו בתקופה ד"ויהי בשלושים 
צריכים   .  . תמוז  די"ב  מהגאולה  שנה" 
תוספת  מהתגלות  גדולה  בשמחה  להיות 
וקיום  התורה  שלימוד  שפועל  אור 
המצוות יהי' בנקל יותר, וכמשנת"ל שזהו 
זאת  להמשיך  ויש  הגאולה,  ענין  כללות 
בפועל ממש במחשבה דיבור ומעשה בחיי 
היום-יומיים, לפעול גילוי אלקות בעולם, 

ולעשות לו ית' דירה בתחתונים.

לא לחשוב על עצמו וההרגש שלו, אלא 
שיהי' נוגע הרצון העליון.

אמיתית  הוא  לעיל  שהאמור  אף  והנה, 
הענין כפי שהוא מצד עצמו, אבל אעפ"כ, 
לא  זאת  בכל  הרי  האדם,  להרגש  בנוגע 

מרגישים זאת )כנ"ל(.

. . אמנם, כל זה הוא בנוגע להרגש הלב, 
אבל בנוגע להענין כשלעצמו – הרי הענין 
איז  ענין  )"דער  כזה  באופן  זאת  בכל  הוא 
נמשך אור  ַאזוי"(, שבכל שנה  פָארט  דָאך 
. וכיון שכן, לא נוגע אם מרגישים   . חדש 
זאת  בכל  הוא  הענין  שהרי  לאו,  אם  זאת 

באופן כזה.

וזוהי הדרישה והתביעה – שלא לחשוב 
שיהי'  אלא  שלו,  ההרגש  ועל  עצמו  על 
נוגע הענין, ויהי' נוגע הרצון העליון )כנ"ל(, 

)שיחת ש"פ פינחס, י"ד תמוז, ה'תשי"ז(

תקופה חדשה שלא בערך
עאכו"כ  שנה,  בכל  הדבר  הוא  כן  הרי 
בדוגמת  שנה",  בשלשים  "ויהי  כשזהו 

הסתיימו  שכאשר  ביחזקאל,  האמור 
בערך  שלא  נפלא  דבר  הי'  שנה  שלשים 
מתמלאים  כאשר   .  . שלפנ"ז  הענינים 
שלשים שנה, הרי לאח"ז מתחילה תקופה 
ומעלין  למעליותא,  בערך  שלא  חדשה 

בקודש.

"בשלשים  שהוא  כפי  הענין  ישנו   .  .
שנה", שכאשר עוברת תקופה של שלשים 
שנה, אזי נעשה שינוי לגמרי ועלי' באופן 

נפלא.

עם  בקשר  ובפרט  בתורה,  ענין  כל   .  .
הנשיאים, אשר לא יעזוב את צאן מרעיתו, 
במעשה  להנהגה  לרדת  שעליו  מובן  הנה 
מרעיתו.  צאן  בחיים  זרעו  של  בפועל 
שהיו  הענינים  בכל  אשר  גם  מובן  ומזה 
עמלו אשר עמל בו במשך ימי חייו, צריך 
להתוסף אצל זרעו ואצל תלמידיו ותלמידי 
תלמידיו, ואצל אלו אשר יהיו מכאן ולהבא 
שלשים  שעברו  מכיון  תלמידיו.  תלמידי 
שנה, שהם כל סוגי השינויים שישנם בשנה 
אחת, ובנוסף לכך בכל שינוי מהם נוספת 
המעלה שזהו השלשים שנה של כל שינוי, 
היינו, שבכל שינוי ופרט שישנו בכל שנה 

ושנה ישנה העלי' דשלשים.

)יו"ד שבט תש"מ(

כל השינויים האפשריים
זהו  אזי  שנה,  שלושים  עוברות  כאשר 
השינויים  כל  של  שלם  סדר  של  מעבר 
האפשריים, ולאחרי זה נעשית השלימות,

לזכות  יוצא  שהענין  מצליח  והשי"ת 
בענינים  והנגלה  הנראה  לטוב  עד  ולטוב 
לטוב  יורד  זה  ממילא  ובדרך  רוחניים, 

הנגלה בענינים גשמיים.

)כ' מנ"א תשכ"ד(
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חיים, יש הרבה דברים שכאשר הם ב
חשבו  לא  “איך  שואלים:  מופיעים 

על זה קודם?".

רצון  קיום  הוא  מהותו  שכל  מהם,  אחד 
הרבי מה"מ והחייאת ציבור החסידים בדברי 

קודשו, הוא הספר “עניינו של משיח".

למעשה, חסידים ושלוחים שלמדו בספר 
אומרים שיש “את החיים לפני לימוד הספר 
סדר  עושה  פשוט  זה  אחרי.  החיים  ואת   –
בכל הנושא של משיח ויותר מכך: גורם לנו 

לחיות את נושא משיח וגאולה".

כותב  ה'תשנ"ב  חיי-שרה  פרשת  בשבת 
להכין  דורנו  של  המשימה  על  מה"מ  הרבי 
את העולם לקבלת פני משיח צדקנו, וזאת 
“על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, 
שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה  כמבואר 

ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל  באופן  פה, 
ידי  על   - כולל במיוחד  והבנתו,  לפי שכלו 
באופן  ובפרט  וגאולה,  משיח  עניני  לימוד 

של חכמה בינה ודעת".

בשנת תשע"ו, אחרי עבודה ארוכה, רחבה 
ועמוקה, יצא לאור הספר 'עניינו של משיח' 
– בחסות את"ה העולמי וארגון 'התאחדות 
פורש  עמודים,  מאות  פני  על  החסידים'. 
אמן,  ביד  וולף,  דובער  שלום  הרב  העורך 
את המקורות המרכזיים המדברים בנושאי 
שבין  במחלוקות  ההכרעה  אופן  הגאולה, 
הרמב"ם לרמב"ן, מהותם של ימות המשיח, 
גדרו של מלך המשיח, שלימות קיום התורה 
בית  בניית  העתידה,  בגאולה  והמצוות 
המשיח,  בביאת  האמונה  נצחיות  המקדש, 
הדור  נשיא  העולם,  אומות  על  הפעולה 

ומשיח שבדור, הדרך לגלות את ניצוץ משיח 
ועוד – וכל זה בהתאם למקורות משיחותיו 
וגדולי  הרמב"ם  מה"מ,  הרבי  של  ואגרותיו 

ישראל נוספים. 

“חיים עם משיח 24/7"
בקרב  ללהיט  שהופץ  מאז  הפך  הספר 
רבנים, שלוחים ואנ"ש וכל מי שקרא ולמד 

בו ממליץ עליו בחום רב.

ביקשנו אפוא לדבר עם כמה מהם. 

ממלבורן  לידר  דוד  הרב  השליח 
שהתחיל  ברגע  כי  אומר  שבאוסטרליה 
ה'עצם',  את  ממש  “הרגשתי  בספר  לקרוא 
ביטוי  לידי  שבאה  עמוקה  הכי  האמת  את 
ומחשבות.  רגש  שמעוררים  ושכל  בהבנה 
הרבי אומר ש'עניינו של משיח' זו השליחות 

חייהם של חסידים רבים נחלקו לשניים: לפני הלימוד בספר 'עניינו של משיח' - ואחריו • מה כל כך מיוחד 
בו ומדוע הוא מחולל מהפכה אדירה בהתקשרות, בבשורת הגאולה ובלחיות עם משיח? • דיברנו עם 

שלוחים מלוס אנג'לס, מלבורן ובאר שבע • אל תפספסו
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והספר מסייע לנו לקבל את המשיח בחיים 
היום-יומיים, ב-24/7 שלנו, עם עצמנו ועם 
הספר  את  שלומד  מי  כל  והילדים.  האשה 
מרגיש שהוא נוגע בנימים של עצם הנשמה".

שנכנס  יהודי  על  מספר  לידר  הרב 
פוטרפס  מענדל  ר'  של  לביתו  אחת  פעם 
בשעת בוקר וראה אותו לומד רמב"ם לפני 
לומדים  'ממתי  אותו:  שאל  “הוא  התפילה. 
ר' מענדל אמר  רמב"ם לפני התפילה?', אז 
לו 'רמב"ם זו תקנה של הרבי ובבוקר קודם 
חיי  בפרשת  לרבי'.  להתקשר  צריך  כל 
שרה תשנ"ב הרבי אמר שהסתיימה עבודת 
השליחות ועכשיו כל מה שנשאר זה שהכול 
יהיה חדור בלקבל פני משיח ובפרט באופן 
של חכמה, בינה ודעת. אני לא רוצה להיכנס 
לסדר יום של אנשים, אבל הספר הזה הוא 
'עושה  ופשוט  הרבי  של  הק'  רצונו  מימוש 
ואיך  ומשיח.  גאולה  לחיות  העבודה'  את 
בכל  נוגע  כשהוא  אמיתי?  שמשהו  רואים 
טייב,  מיכאל  הרב  את  רואה  כשאתה  אחד 
את הרב ראובן וולף מלוס אנג'לס ועוד רבים 
וטובים שהספר כל כך נגע בהם והמיס את 
כל החומות ומחבר את כולם ביחד – אתה 

מבין עד כמה הוא מדויק וחשוב".

“זה שינה אצלי את
האידישקייט"

הרבי  שליח  וולף,  הכהן  ראובן  הרב 
אנג'לס  בלוס  ישראל'  'מעיין  מרכז  ומנהל 
שבקליפורניה, ארצות הברית, אומר שחייו 
השתנו, לא פחות: “אני זוכר את הרגע שבו 
בספר  בעיר,  הכנסת  מבתי  באחד  הבחנתי, 
במשיח  'קאך'  לי  שיש  כיוון  וגדול.  שחור 
הרמתי  משיח'  של  'עניינו  קוראים  ולספר 
את  ביטלתי  לקחתו.  רשות  וביקשתי  אותו 
וזה  הספר  על  ישבתי  שלי,  השיעורים  כל 
דוב-בער  שלום  הרב  חיי.  את  שינה  פשוט 
פה  עשה  משפחתי(  קשר  )אין  מצפת  וולף 
בכל  אדירה  בקיאות  עם  מדהימה,  עבודה 
הערה  בכל  ואפילו  ההדרנים  בכל  שיחה, 
מהרבי, ברמב"ם ועוד. וזה לא שהוא מנסה 
 – פשוט  אלא  נקודה,  שהיא  איזו  להוכיח 
על פי שכל - מפתח חלק אחרי חלק מה זה 

משיח, מה עניינו וכו'.

ה'עניינו  ספר,  כזה  ראיתי  לא  מעולם 
של משיח' עורר בתוכי משהו כל כך עמוק 
והציב אותי במצב חדש. זו הפעם הראשונה 
שראיתי מישהו שעשה 'צדק' עם דבריו של 
ולכן כל  ולחיות משיח  הרבי ללמוד משיח 
חסיד צריך ללמוד את זה. זה מחיה נפשות, 
פותח את העיניים, מאיר, מזיז ופשוט שינה 

את האידישקייט שלי.

זה משנה את חיי היום יום, אתן לך דוגמא: 
 - דברים שהתעצלתי עד שנתקלתי בספר 
 – וכדומה  השינה  לפני  רמב"ם  לסיים  כמו 
אצלי,  חי  כשמשיח  כעת,  קיימים.  לא  כבר 
עם  להתמהמה  יכול  לא  שאני  מרגיש  אני 
'מטלות' שונות בחייו של יהודי, של חסיד. 
פתאום יש כמין הרגש שזה 'מרידה במלכות' 
רח"ל. הספר הזה מעורר את המחשבה וגורם 
לך להבין שיש מלך ויש משיח ושזה אמיתי 
ומוחשי - אז איך אתה יכול לא לעשות את 

מה שהרבי רוצה?".

“ממליץ בחום לכל חסיד" 
קריצ'בסקי,  הלוי  שמחה  מאיר  הרב 
באר  חב"ד  משיח  בית  ומנהל  הרבי  שליח 
ב'עניינו  קבוע  שבועי  שיעור  מוסר  שבע, 
בכל  בו  ללימוד  עיתים  וקובע  משיח'  של 
עת מצוא עם מכריו ומקורביו. “הרבי מלמד 
היא  שנותרה  היחידה  שהעבודה  זה  אותנו 
עצמנו  ואת  כולו  העולם  את  את  להכין 
לימוד  ידי  על  ובמיוחד   – המשיח  לביאת 
חסיד,  כל  יהודי,  כל  וגאולה.  משיח  ענייני 
כל שליח רוצה לעשות את רצון הרבי, יראה 
של  'עניינו  מהפכה.  מחולל  הזה  שהספר 
משיח' עושה עבודה לא פחות מהיסטורית 
אשר ממצה בצורה מאוד בהירה, מקצועית 
הרבי  של  תורתו  כל  הנושא.  את  ומיוחדת 
מחולקת לפי נושאים באופן רהוט וברור. זה 
ספר שמחד הוא עיוני ועב כרס ויחד עם זה 
מרתק ומפעים. אני בטוח שיש חובה וזכות 
לכל אשר בשם חסיד יכונה ללמוד בעצמו 
בספר כדי להבעיר בו ובסביבתו את ניצוץ 
של  גדולה  כמות  לקנות  זכיתי  שבו.  משיח 
וגם  מיני מסגרות  וללמד בהם בכל  ספרים 
חב"ד  בבית  אצלנו  קבוע  שבועי  בשיעור 
חיים  מתחברים,  הסגנונות  מכל  ואנשים 
משיח, מסוקרנים ובעיקר מוכנים לקבל את 

פניו – בזכות הספר הנפלא הזה".

הספר ענינו של משיח
זה מהפכה עולמית!

הראשון  השליח  ע"ה,  פיזם  יגאל  הרב 
של הרבי מלך המשיח לקריות, ראש ישיבת 
בקרית  חב"ד  קהילת  ורב  הקריות  תות"ל 

שמואל, חיפה:

את  לקלוט  יכולים  לא  האנשים  "הרי 
ההיקף של הענין מתוך המאמרים והשיחות 
פה  לומדים  כי  לומדים,  שהם  הרבי,  של 
נקודה ושם נקודה, אבל מי יכול לאסוף את 

הכל לראש שלו.

וכאן ישב בנאדם אחד, עשה את העבודה 
לקרוא,  קשה  ספרים  הרבה  כולם.  בשביל 

אבל כשזה בספר אחד אפשר ללמוד!

וככל שיתעמק בזה עד שזה יחדור לתוכך, 
זה מדהים! כיון שכולו מרוכז בנקודה הזו, 

וזה פותח את הראש, פותח את הראש! 
ומקום  מקום  שבכל  קמפיין  לעשות  צריך 
יהיה שיעור וישבו וילמדו, הרבי הרי דיבר 
אז  וגאולה,  משיח  עניני  בעשרה  שילמדו 

הנה, זה הענין.

צריך שיהיה שיעור קבוע יום יום בספר 
הסגנון  את  אוהב  אני  )בכלל  יום!  כל  הזה! 
שלו. אני בולע כל מה שהוא כותב. גם את 

הנגלה שלו. יש לו חוש!("

השראה, אנרגיות וחזון חדש
העלער, שליח הרבי  מענדל  מנחם  הרב 
"לפני  אוסטרליה:  מלבורן,  המשיח  מלך 
עניינים  כמה  עם  התמודדתי  שנים,  מספר 
אישיים, וכאשר שוחחתי עם המשפיע שלי, 
שליח מהאזור, הוא אמר לי: לאחרונה יצא 
לאור ספר חדש שנקרא "ענינו של משיח". 
באופן אישי קיבלתי מהספר החדש השראה 
ואנרגיות חדשות בעניני משיח והתקשרות, 
מה שהרים את רוחי, וסייע לי להתגבר על 

מכשולים רבים.

הוא  ואכן  המשפיע,  מדברי  השתכנעתי 
עזר לי להשיג את הספר, ואני חייב לומר: 

זה באמת פתח לי את העיניים!

הרבי,  של  מהשיחות  הרבה  למדתי  כן, 
למדתי הרבה מהשיחות של תנש״א־תשנ״ב, 
שיחות ה׳דבר מלכות׳; אבל האופן בו הרב 
כך  כל  בצורה  הכל  את  מציג  שיחי',  וולף 
מסודרת בספר "ענינו של משיח", זה אפשר 
אומר  הרבי  מה  בדיוק,  ולראות  להכיר  לי 

בצורה הרבה יותר מוחשית.

כאשר התחלתי ללמוד את הספר, זה נתן 
לי  נתן  זה  שלי,  בשליחות  חדשה  חיות  לי 
חזון  לי  נהיה  עבורה,  לעבוד  חדשה  מטרה 
חדש בשליחות - איך אני רואה את משיח 

בכל פרט ובכל עניין ופעולה.

לעצמי,  הללו  הרגשות  את  השארתי  לא 
כאן  השלוחים  ידידיי  את  בזה  ושיתפתי 
התחלנו  מכן  לאחר  קצר  וזמן  באוסטרליה, 
משיח".  של  "עניינו  בספר  לשלוחים  שיעור 
משיח  בענייני  נוסף  שיעור  התפתח  מזה 
חושב  ואני  יותר;  כלליים  בנושאים  וגאולה 
שזה גרם כאן באוסטרליה התעוררות חדשה, 

בנושא של משיח אצל כל השלוחים שלנו.

ההמלצה שלי היא לכל שליח, להשקיע 
לו  שיעזור  מה  ומשיח,  גאולה  וללמוד  זמן 
פרט,  בכל  משיח  של  החיות  את  להחדיר 
מלכנו  לנו  שנתן  השליחות  את  ולמלא 

משיחינו בפועל ממש!"
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אדוננו  יחי  ולברכה!  לחיים  לחיים, 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

"ויהי בשלושים שנה"!!!

כעת בעמדנו בשנת תשפ"ב - שלושים 
שנה לשנת תשנ"ב, כל חסיד ששייך לרבי, 
ממני  מצפה  הרבי  מה  עצמו  את  שואל 

לחשוב להרגיש ולעשות כעת?

כדי לענות על השאלה הזו, צריך להסתכל 
בתורתו של משיח, מה הרבי בעצמו מסביר 
וכך  שנה',  'שלושים  של  המשמעות  על 
בעומדנו  כעת,  מאיתנו  הדרישה  מהי  נדע 
בשלושים שנה לאחר החידוש העצום אותו 
בכינוס  השליחות  בעבודת  מחדש  הרבי 
ובמיוחד  ה'תשנ"ב,  שנת  של  השלוחים 
של  שליח  אחד  שכל  הגדיר  שוב  שהרבי 

נשיא דורנו משיח צדקנו,

בדעת תחתון, שלושים שנה זהו זמן רב, 
היא  ועולה  המתבקשת  השאלה  ובמילא 
עד מתי? כבר עברו 30 שנה משיחת ה'דבר 
מלכות' חיי שרה - השיחה של 'קבלת פני 
ואפילו  תסכול  ותחושת  צדקנו',  משיח 
)מצד  ייאוש  של  תחושה  לשמוע  אפשר 
המבלבלים(,  הרע  והיצר  הבהמית  הנפש 
עולות מהלב למוח. 30 שנה עברו ו'עדיין 

לא בא'?!

מלכות  ובדבר  וירא  מלכות  בדבר  גם 
'התגלות  שישנה  הרבי  אומר  תולדות, 

התגלות  ואשר  משיח',  של  מציאותו 
ביאת  של  החידוש  עיקר  זהו  מציאותו 
רק  לא  'ישנה  וכלשונו הקדושה:  המשיח. 
דמשיח',  ההתגלות  גם  אלא  המציאות, 
"נסתיימה  הרבי  אמר  וישלח  ובשבת 
זמן שמשיח צדקנו  וכל  עבודת הבירורים 
אלא  הבירורים  עבודת  אינה  מתעכב 
בפועל  ההתגלות  להביא  מיוחדת  עבודה 
הגאולה.  לשלימות  מחכים  וכעת  בעולם" 

ואעפ"כ 30 שנה עברו ועדיין לא בא?!

להתעלם  יכולים  איננו  כחסידים, 
מתחושות אלו, יש לשים אותם על השולחן 
שלושים  שעברו  הייתכן  בהם.  ולטפל 
שנה מאז שהרבי אמר שסיימו את עבודת 
השליחות, ושישנה התגלות מציאותו של 
משיח, ועדיין הרבי לא התגלה בשלימות. 

מהו אם כן ה'טראסק' הגדול סביב שלושים 
'ועדיין לא בא - אין  שנה, אם המצב הוא 
בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 

ובפשטות'?!

**
שנה  שלושים  מלאו  תשי"ז,  תמוז  בי"ב 
ממאסרו  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לגאולת 

בשנת תרפ"ז.

פתח  תמוז  מברכים  בשבת  כבר  ואכן, 
הרבי את שיחתו הק' בהתוועדות במילים 
המשיך  לאחמ"כ  שנה'.  בשלושים  'ויהיה 
גם  שנה  שלושים  בעניין  לדרוש  הרבי 
בהתוועדות  וכן  תמוז,  י"ב  בהתוועדות 

ש"פ פינחס י"ד תמוז.

נתמקד אם כן על כמה ציטוטים מדברי 
התוועדויות,  באותם  הרבי  של  קודשו 
שייתנו לנו הסברה ואור חדש מהו המושג 

של שלושים שנה.

שנשלמים  "בשעה  הק':  ובלשונו 
תמוז[,  י"ב  ]של  מהגאולה  שנה  שלושים 
הגאולה,  בעניין  חדשה  המשכה  נמשכת 

נעלית יותר וכללית יותר מקודם לזה".

שלושים  עברו  "ואשר  נוסף:  ובקטע 
שנה מעניין ומאורע המאסר והגאולה, הרי 
פעלה  המאורע  שמצד  ההמשכה  פעולת 
פעולתה בכל האופנים האפשריים להיות, 

וזוהי הדרישה והתביעה: 
שלא לחשוב על עצמו 

וההרגש שלו, אלא שיהיה 
נוגע העניין ויהיה נוגע 

הרצון העליון

מסה מאלפת מאת הרב שמעון יהודה פיזם, מנכ"ל התאחדות החסידים
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ומכאן ואילך - צריכה להיות עבודה נעלית 
יותר".

י"ב תמוז עצמו אומר  יום  ובהתוועדות 
שעשו  מה  חשבון  לעשות  "צריך  הרבי: 
במשך השלושים שנה שעברו בכדי לידע 
ההמשכה  פעולת  את  להבא  לנצל  איך 

באופן נעלה יותר".

ויומיים לאחמ"כ - בש"פ פינחס, המשיך 
שלמרות  השמחה,  עניין  על  לעורר  הרבי 
ולא  חדש  אור  שנמשך  מרגישים  שלא 
מרגישים ש'הימים האלה נזכרים ונעשים', 
הרי ש"לא נוגע אם מרגישים זאת אם לאו, 

שהרי העניין בכל זאת הוא באופן כזה. 

לחשוב  שלא  והתביעה  הדרישה  וזוהי 
נוגע  על עצמו וההרגש שלו, אלא שיהיה 
וכיוון  העליון,  הרצון  נוגע  ויהיה  העניין 
שכן הרי בבוא חג הגאולה בכל שנה ושנה 
ובפרט בהתקופה של ויהי בשלושים שנה 
צריכים להיות בשמחה גדולה ביותר מצד 
שייראו  שפועלים  ועד  וכו'  כוח  הנתינת 
בעיני בשר, בגאולה האמיתית והשלימה" 

עכ"ל הק'.

כמו כן בכל השיחות הנ"ל, הרבי מציין 
הקודש',  'עבודת  ומספר  צדק  מהצמח 
ששלושים שנה כולל את כל האפשרויות 

והשינויים שישנם באדם ובעולם.

לענייננו:  בנוגע  פשוטות  ובמילים 
הגאולה  להיות  צריכה  הייתה  בתשנ"ב 
ובפועל,  בפשטות  והשלימה  האמיתית 
 – וכלל"  כלל  מובנת  שאינה  "סיבה  ומצד 
עברו   – תשנ"ב  וישלח  בשיחת  ק'  כדברי 
שכולל  שינוי,  מלשון  שנה  שנה,  שלושים 
כעת  האפשריים,  והעניינים  השינויים  כל 
נותן  והרבי  בתכלית  מושלם  כבר  הכל 
ואפשרויות  עוצמתית,  הכי  הזדמנות  לנו 
 – עתה  עד  שהיה  ממה  לגמרי  חדשות 
יותר להכריע את  ונעלית  המשכה חדשה 
הכף ולהביא את הגאולה בפשטות – קבלת 
פני נשיא דורנו משיח צדקנו בפועל ממש!

**
איך  עצמו  את  שואל  אחד  כל  וכעת, 
והמדהימה  הנדירה  ההזדמנות  את  לנצל 

הזו, כיצד עושים זאת?

כינוס  של  מלכות  בדבר  כשנתבונן 
ב'  לפועל  מביא  שהרבי  נראה  השלוחים, 

נקודות:

להכין   – שליח  כל  של  ההכנה  א. 
 – משיח  פני  לקבלת  וסביבתו  עצמו  את 
באופן  משיח  של  ענינו  את  שמסביר  "ע"י 
כאו"א,  של  והבנתו  שכלו  עפ"י  המתקבל 

וגאולה  משיח  בענייני  לימוד  ע"י  ובפרט 
ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת".

ע"י לימוד תורה אור וליקוטי תורה,  ב. 
השירים(,  )בשיר  הסיום  ועד  מההתחלה 

עי"ז פועלים את ההמשכה בעולם.

ישנו  ובזה  הראשונה,  בנקודה  נתמקד 
עניין של חשבון נפש!

של  עניינו  'הסברת  על  מדבר  כשהרבי 
להתעסק  שצריכים  היא  הכוונה  משיח', 
– מבצע משיח בטהרתו,  זה עצמו  בעניין 
צריך  זה  לרבי.  ההתקשרות  נקודת  שזו 
של  השנתי  התקציב  עיקר  את  לתפוס 

השליחות, ולבחון כמה כסף בפועל ממש 
חב"ד  הבית  של  השנתי  התקציב  מתוך 
שלי,  הצדקה  של  שלי,  המוסד  של  שלי, 
יוצא על השליחות הזו - הפעילות הזו של 

הסברת ענינו של משיח?

והמסקנא הפשוטה של כל אחד מאתנו 
להשקיע  תפקידנו  שעכשיו   - תהיה 
בגשמיות  משיח  של  עניינו  בהסברת 
ובפועל, לפעול שאני ומשפחתי וכל אדם 
של  ענינו  את  יבין  שלי  ובעיר  בסביבתי 
שכלו  פי  על  אצלו  יתקבל  ושזה  משיח 

והבנתו!

את הכלים לזה כבר יש. ולדוגמא הספר 
הנפלא ענינו של משיח מאת הרה"ח הרה"ג 
שלום דובער וולף, שיצר מהפכה עולמית 
בתודעה של משיח ובהבנה העצמית היכן 

עכשיו.  לעשות  נדרש  ומה  כיום  אוחזים 
הספר מתאים לכל שליח – כל אחד יכול 
מסודרים  שיעור  מערכי  ממנו  להכין 
מהפכה  ליצור  הגאולה,  תורת  בהסברת 
באים  אנו  עימם  באנשים  תודעתי  ושינוי 

במגע.

כל אחד יבחן את מעמדו ומצבו  - האם 
כיום  יש  הזה?!  מהספר  ולימדתי  למדתי 
עשרות  בספר.  שיעורים  מ120!  למעלה 
שתוכן  המהפכה  על  מספרים  שלוחים 
הספר יצר אצלם בתודעה האישית שלהם 

ואצל רבים שלימדו אותם.

האלה  התכנים  את  שיבינו  רוצה  הרבי 
הרצון  את  ו'לדלל'  לעקוף  דרך  שום  ואין 
הקדוש של הרבי כ"א לעשות את המאמץ 
כמשמעו.  פשוטו  וללמוד  ולשבת  הנדרש 
בספר הזה נעשתה עבודה מדהימה לפשט 
ולבאר בשפה הכי פשוטה עד כמה שניתן 
הרבי,  בתורת  אלו  עמוקים  תכנים  לבאר 
לנצל  צריכים  ברורה!:  היא  המסקנא  אזי 
בספר  ויסודי  קבוע  לימוד  ולקבוע  זאת 
ענינו של משיח ומי שרוצה להעמיק יותר 
אדרבה שילמד את כל המקורות משיחות 

ומאמרי הרבי של תכני הספר.

בני שיחי' סיפר לי שבחודש החגים, ישב 
בשכונת  מאנ"ש  אחד  בבית  חג  בסעודת 
נראה  היה  שלא  תמים  ישב  לצידו  המלך, 
משיח.  בענייני  התעסקותו  שעיקר  מאלו 
בני פתח עימו בשיחה, ומסתבר שהתמים 
הנ"ל מגיע  אכן ממשפחה שהיא בקו אחר 
בתפיסה שלהם בעניין משיח. פעם אחת, 
הזדמן לאותו בחור הספר ענינו של משיח, 
חודשים,  כמה  במשך  בלימודו  שקד  הוא 

עד שנוצר אצלו שינוי תודעתי.

אותו תמים ניגש לאביו וביקש הסברים.. 
האבא השיב לו שאיננו יודע לענות לו על 
הדברים, כיוון שעוד לא למד בספר, ועל כך 
השיב הבן: בינתיים, עד שתלמד את הספר, 
אוכל לעבור ללמוד בישיבה שעוסקת חזק 
בענייני משיח? האב הסכים והבחור עבר 
ישיבה. כיום, הוא כל כך התהפך בתפיסה 
שלו, עד שהוא חי את הנקודה של משיח 

בחיות גדולה וכולו חדור בזה!

תודעתית!  מהפכה  ויוצר  יצר  הספר 
כוחות  ויש  שנה,  שלושים  על  מדברים 
לעצמו  הלימוד  חדשה.  המשכה  חדשים, 
אחד  כל  של  ביכולתו  הוא  ולאחרים 
הכוחות,  את  נותן  שליט"א  הרבי  ואחד, 
הוא  שהרבי  וכיוון  רבי',   – חסיד  'עומק 
שמתקשר  חסיד  כל  כמו"כ  אלוקות, 
חדור  גם  הוא  הרבי  עם  ובגילוי  בפשטות 

הייתכן שעברו שלושים 
שנה מאז שהרבי אמר 

שסיימו את עבודת 
השליחות, ושישנה התגלות 

מציאותו של משיח, 
ועדיין הרבי לא התגלה 

בשלימות?!

פעם אחת, הזדמן לאותו 
בחור הספר ענינו של 

משיח, הוא שקד בלימודו 
במשך כמה חודשים, עד 

שנוצר אצלו שינוי תודעתי
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נהיים  שלו  והכוחות  באלוקות,  בגלוי 
י"ט  בקונטרס  כמבואר  אלוקיים,  כוחות 
חסידים  ועאכו"כ  ה'תשנ"ב,  וחנוכה  כסלו 
מוכרחים   – שלוחים  שהם  שקולטים 
את  לנו  שיש  בחוזק  מחשבתו  לתקוע 
יכולים  ואנחנו  האלה  האדירים  הכוחות 

להצליח בזה בוודאות!

ולגבי הנקודה השניה המובאת בשיחה, 
יכול בהשקעה של 10-15 דקות  כל אחד 
)כדברי  למיגרס  לקרוא  להצליח  ביום, 
הרבי בזה( את כל התורה אור וליקוטי תורה 
ב'התאחדות  הוצאנו  כך  לשם  סיומם!  עד 
 - שנתית  תוכנית   - הלוח  את  החסידים' 
של הלימוד שהתקבל ב"ה וזה נהיה ופשוט 

אפשרי והרבה יותר קל!

**
טוב  שם  שהבעל  מספרים  חסידים 

הוריד את הס"מ לעוה"ז.

עם  ונעמד  כלב  של  בדמות  ירד  הס"מ 
רגליו הקדמיות על חלון החדר.

סרוחה,  טיפה  לבעש"ט:  הס"מ  אמר 
אותי  להוריד  והחוצפה  העזות  מהיכן 
)בעת  פעמיים  רק  לכאן  ירדתי  לעוה"ז? 
המקדש  בית  חורבן  ובזמן  העגל  חטא 
ידי  על  עשיתי  השאר  כל  הראשון(, 
אינני   – הקדוש  הבעש"ט  ענה  שלוחים.. 

ירא ממך, רק מה' אחד, אין עוד מלבדו.

'הוציא  שהבעש"ט  הוא,  הסיפור  סיום 
גרונם  שמואל  ר'  מפיו'.  הס"מ  של  בלעו 
תמימים  בתומכי  המשפיע  שהיה   -
בליובאוויטש, אמר שמקובל אצל חסידים 
 – היא  מפיו'  בלעו  'הוציא  שהכוונה 
שהבעש"ט הוציא מהס"מ את נשמתו של 

ה'אלטער רבי' שהיתה בלועה אצלו!

כמו  הס"מ.  מול  במלחמה  כעת  אנו 

שזו   - הספרים  במשפט  הרבי  שהתבטא 
את  שזוכר  מי  וכל  הס"מ,  עם  מלחמה 
התמיהה  את  זוכר  וודאי  הזו  התקופה 
ייתכן שתהיה  הגדולה שהייתה אז – איך 
ותלחם  צער  שתגרום  בעולם  מציאות 
זו מלחמה מול הס"מ,  עם הרבי? אבל כך 

כשהרבי הוא המצביא בראש.

וכפי  הס"מ,  עם  המלחמה  היא  כך 
שהרבי הסביר בש"פ מקץ תשנ"ב שדווקא 
יש  לכן  כך  כל  לגאולה  ההתקרבות  בגלל 
וצריך  קשיים  יש  זה,  בלעומת  התגברות 
בדבריו  וטהורה  תמימה  באמונה  להיאחז 
של הרבי – שנבחרנו להיות שותפים שלו 
הגאולה  זמן  זה  וכעת  הגאולה  בהבאת 

ועלינו להכריע את הכף!

**
מהעניין,  לרגע  דעת  להסיח  אסור 
לאסוף ולרכז את עצמנו ואת כל המציאות 
ענינו  הסברת  במשימה  ולהתמקד  שלנו 

של משיח.

לקבוע  בהצעה,  באתי  פועל  של  ועל 
חברותא ולהתחזק בענייני גאולה ומשיח. 
כולנו  זו  החלטה  לוקחים  כאשר  ובמיוחד 
יחד, וודאי זה ישפיע על כל השלוחים בכל 
וכבר ראינו במוחש בחודשים  קצווי תבל 
עולמית  התעוררות  שיש  האחרונים, 

עצומה בקרב כל השלוחים בעולם, בעניין 
שרה  'חיי  בשיחת  מעמיק  ועיון  לימוד 

תשנ"ב' ורואים בפועל שינוי והתעוררות.

כל זה נובע ונמשך מהרבי על ידי אותם 
של  העניין  להם  ונוגע  שאכפת  חסידים 
ההתקשרות  נקודת  אצלם  ומאיר  משיח, 

הזו.

בכל  מקפידים  שבעקשנות  החסידים 
שבוע ללמוד את הדבר מלכות, שמכריזים 
מורנו  אדוננו  'יחי  הקודש  הכרזת  את 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד' בעקשנות, 
כי  בעקשנות,  הגאולה  בשורת  מפרסמים 
החיצונים',  עיני  מסמא  מקיף  'אור  כידוע 
כשאנחנו דבקים בנקודה של הסברת ענינו 
הלאה,  ומשפיע  קורן  העניין  משיח,  של 
אלו  והרחוקה.  הקרובה  הסביבה  כל  על 

עובדות!

שתתגלה  מציאות  נוצרת  זה,  ובזכות 
תיכף ומיד בעיני בשר, שהרבי חי וקיים 
וגואל את כולנו בשמחה אמיתית ובאופן 
הבשורה  ועם  אריבער'  ד'לכתחילה 
שנה',  בשלושים  'ויהי  של  והנקודה 
אנ"ש,  קהילות  כל  את  ומחיים  הולכים 
כל המקורבים בבית חב"ד בכל עיר ובכל 
בפשטות  כולו  העולם  בכל  עד   – העיר 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  דומלא  באופן 

לים מכסים.

את  לנו  יש  מנצחים!  חסידים  אנחנו 
לכן  שכנגד  הצד  את  לנצח  הכוחות  כל 
וזוכים  מעוררים  מאירים,  יוצאים,   -
לראות את הגאולה בפשטות, מתוך ברכה 
בגשמיות  המצטרך,  בכל  לכאו"א  וישועה 
ומתוך  והנגלה  הנראה  בטוב  וברוחניות 

חסד ורחמים, ממש, ממש, ממש!

לחיים ולברכה, יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד!

כשאנחנו דבקים בנקודה 
של הסברת ענינו של משיח, 
העניין קורן ומשפיע הלאה, 

על כל הסביבה הקרובה 
והרחוקה. אלו עובדות!
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הכותרות  זועקות  שנה  בשלושים  ויהי 
של המושבים והסדנאות בכינוס השלוחים 

תשפ"ב.

פני  את  ששינתה  להכרזה  שנה   30
חיי   – השלוחים  כינוס  בשיחת  השליחות 
שנותרה  היחידה  "העבודה  תשנ"ב  שרה 
הרבי  פסק  כך  צדקנו",  משיח  פני  קבלת 

לפני 30 )!( שנה בדיוק.

השנה  השלוחים  מתוועדים  מה  על  אז 
שכותרת  שנה   30 לאחר   770 בספסלי 
הכינוס לא משתנית וממשיכים עם הרגל 

על אותה דוושת גז בלי להרפות.

מזה  חוץ   30 במספר  כך  כל  מיוחד  מה 
שהנה הגענו למספר עגול?

למספר  מאוד  רלוונטית  משמעות  יש 
.30

התוועדות י"ב תמוז תשי"ז. היה זה 30 
את  פתח  הרבי  תרפ"ז,  הגאולה  מחג  שנה 
ההתוועדות עם הציטוט מפתיחת הנבואה 
של הנביא יחזקאל - "ויהי בשלושים שנה" 
והמשך הפסוק – "ברביעי בחמשה לחודש 
מראות  ואראה  כבר  נהר  על  עומד  הנני 

אלוקים".

יחזקאל הנביא פותח את אחת הנבואות 
מרכבה'  'מעשה  הנקראת  מפורסמות  הכי 
הרמב"ם  כותב  שעליהם  האלוקות  סודות 

שאפשר לדרוש אותם רק לצנועים.

המרכבה  סודות  לגילוי  הפתיח  וזה 
"ויהי בשלושים שנה" חלפו 30 שנה והנה 
יחזקאל הנביא מגלה את סודות המרכבה.

סתם  הללו?  שנה  ה30  בציון  חשוב  מה 
ציון דרך להיסטריונים ודורשי רשומות?

באותה שיחה של יב תמוז תשי"ז הרבי 
הסביר את המשמעות: הצמח צדק מבאר 
ש-30 שנה זה כולל את כל סוגי השינויים 

שחולפים על העולם במשך 30 שנה.

ובלשון החסידות: 10 אורות פנימים 10 
כלים, 10 מקיף.

לשנות  כשרוצים  פשוטות,  במילים 
לא  שזה  יודעים  אנחנו  מישהו  או  משהו 
תפיסה  איזו  משנה  כשאדם  וגמרנו,  זבנג 
בחיים ולא משנה באיזה תחום זה יהיה, זה 

מגיע בשילוב של שלושה דברים יחד.

הדרך,  בצדקת  אותו  שמשכנע  תוכן   .1
בנפש,  לזה  להתחבר  צריך  הוא  ברעיון, 
לא  שהוא  אדם  גם  להשתכנע,  להסכים, 
רוצה  קטן  ילד  וגם  בטבעו  משכיל  איש 

להבין. בלקסיקון החסידי זה נקרא 'אור'.

זה  שמבינים  אחרי  גם  פעולה,  דרך   .2
לא מספיק, צריך לדעת איך לבצע את זה, 

הדרכה מקצועית, טיפ מעשי.

שהבעל  מביא  הריי"צ  הרבי  לדוגמה, 
ה',  את  לעבוד  הדרך  מהי  הראה  טוב  שם 
אבל אדמו"ר הזקן בא והראה איך עושים 
בלשון   – עבודה,  הכלי  הם  מה  זה,  את 

החסידות זה נקרא 'כלים'.

באווירה  להיות  צריך  האדם   .3
לעשות,  רוצה  שהוא  בשינוי  שתומכת 
יבוש  'ואל  פותח  ערוך  השולחן  בכדי  לא 
שעברת  להיות  יכול  כי  המלעיגים',  מפני 
הראשונים,  השלבים  שני  את  בהצלחה 
אתה מחובר לתוכן, יודע מה לעשות, אבל 
זה לא 'אין'.. זה לא מקובל בחברה שאתה 
נמצא בה, אומר השולחן ערוך 'אל יבוש', 
תהיה  שתומכת  אווירה  לך  אין  אם  גם 
חדור  תהיה  לצדדים  תביט  אל  פטריוט, 

מטרה.

אבל, זה לא המצב האופטימלי, שמעתי 
הרמב"ם  את  מצטט  שהרבי  שיחה  פעם 
ממורה נבוכים שאומר 'האדם הוא מדיני', 
בשפה פשוטה, האדם הוא מטבעו טיפוס 
עם  תלך  אל  הרמב"ם  אומר  ולכן  חברתי, 
בסביבה  תגור  מלכתחילה  בקיר,  ראש 
תומכת שתעזור לך לחיות כפי הראוי כפי 

שה' רוצה,

השליחות,  עידן  לפני  היה  זה  נו,  טוב, 
השליחות היא בכח של הרבי, אבל באופן 
וזה  חברתית,  תמיכה  צריך  אדם  כללי 

נקרא בלשון החסידות 'מקיף'.

בשביל  גם  כך  אישי,  בשינוי  כמו  אז 
שיהיו  העולם  של  התודעה  את  לשנות 

מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו,

האלו:  המרכיבים  שלושת  את  צריך 
אורות – תוכן והבנה שמשנה את התודעה, 
כלים – ללמוד איך להתבונן על התקופה 
הזאת, והמקיף – להכנס לאווירה של ימות 

המשיח.

ועל זה אנחנו אומרים היום:

ויהי בשלושים שנה.

שנה   30 לפני  התחיל  שהרבי  המהפכה 
כ"ח  בשיחת  הרבי  סימן  שלה  היעד  שאת 

ניסן, אורות דתוהו בכלים דתיקון.

30 שנה זה הזמן שבו ה'אורות' ה'כלים' 
ו'המקיף' מגיעים לשלימות.

האורות דתוהו נכנסו לכלים דתיקון.

אחרי  שנה  שלושים  תשפ"ב,   היום, 
בכלים  דתוהו  'אורות  באזנינו  שמהדהד 

דתקון',

זהו פרק זמן שהרבי אומר שבו נפעלים 
כל שלושת העניינים אורות, כלים, ומקיף 

–  בשלימות.

פעלו  חסידים  האלו,  שנה  ה30  במשך 
עלוני  של  אלפים  מאות   - התחומים  בכל 
תוכן מסוגים שונים, רבבות פעולות שהתוו 
דרך פעולה וכלים לקבלת פני משיח, אין 
כולו  העולם  את  שהכניסו  כינוסים  ספור 
לאווירה של ימות המשיח. במקיף הקרוב 

ובמקיף הרחוק.

היום העולם מוכן לגאולה, לא רק במובן 
שהוא מוכן שיבואו ויגידו לו את המסר, זה 

היה כבר לפני 30 שנה ככה הרבי העיד.

היום העולם הוכן לגאולה, הוכן בלשון 
שנה   30 בפועל.  אלא  בכח  רק  לא  עבר, 
שהכניסו את האורות דתוהו בתוך הכלים 

דתיקון. 

היום לדבר בלהט על משיח זה לא רק 
מדברים  החוגים  כל  ליובאוויטש,  נחלת 

ועוסקים בזה,

לפני 30 זה לא היה כך, כשחבדניק היה 
מדבר על משיח היו פולטים אמירה צינית 

או בדיחה כתגובה,

בערב  עושים  ברק  בבני  היום,  אבל 
פסח מנוי לקרבן פסח, כי משיח מגיע אז 
שלא יהיו תקועים ללא קרבן, כל הזכויות 

והקרדיט שלהם זה לא הועתק מחב"ד..

מצויין,  משיח זה כבר לא משהו מופשט, 
משיח זה ריאלי ולא רק בליובאוויטש אלא 

אצל כולם.

זהו – "ויהי בשלושים שנה".

הרב מנחם לרנר – שליח הרבי בשכונת האירוס ראשל"צ ויוצר הקורס הדיגיטלי "משיח זה ריאלי"
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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



 יו"ד שבט - יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
ויום התחלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח

הכנה מל' יום לפניו, משבת מברכים, 
שבת שלפניו

הגדול  ]יום  לפני  יום  שלושים  א. 

והקדוש1[ עשירי2 בשבט )מעשרה בטבת 

להתחיל  יש  כו'(,  בטבת  מט"ו  ועאכו"כ 

שיהי'  כדי  הפעולות  והתחלת  ההכנות 

החשובים  הענינים  כבכל  מסודר,  בסדר 

הדורשים הכנה מיוחדת3.

התוועדויות בשבת מברכים וראש 
חודש ובשבת שלפני'

התוועדויות  לערוך  ונכון  כדאי  ב. 

מברכים  הש"ק  מיום  החל   - מיוחדות 

חודש שבט4, ובפרט בר"ח שבט5 ]ובשבת 

ולחזק איש את רעהו  שלפני'6[ - לעורר 

והבאת  בזירוז  במיוחד  הענינים  בכל 

הגאולה תיכף ומיד7.

גם  ידובר  אלו  בהתוועדויות  ג. 
והכנת  סידור  אודות   - ובעיקר8   -
ההתוועדויות דיו"ד שבט, יום ההילולא9.

שביום  מועד  מבעוד  לארגן  ד. 
]פעילות,  התוועדויות  תהיינה  ההילולא 
מתוך אהבת ישראל10[ בכל מקום ומקום, 
בכל   - מלך"  הדרת  עם  ד"ברוב  באופן 
מקום לפי תנאי המקום והזמן בכדי שיהי' 

"ברוב עם" עד כמה שאפשר11.

ה. ]הנ"ל הוא[ לכל ראש "בעיר הבירה" 
ובארצנו  ההילולא,  בעל  של  אמותיו  ד' 

הקדושה12.

]ו. כשי' שבט חל בערב שבת, שקשה 
לערוך התוועדות "ברוב עם" בו ביום, וגם 
בליל שבת וביום השבת מוגבלים13, צריך 
בהכנות  מועד  בעוד  להתחיל  במיוחד 
יום  שלאחרי  בימים  לערוך  ומתי  כיצד 

ההילולא14.

ז. מה טוב - שיעשו התוועדות הן ביום 
ההילולא, או בשבת שלמחרתו, והן בימים 
שלאחרי זה - באופן וזמן המתאים שיותר 
עם  ד"ברוב  באופן  בזה,  ישתתפו  יהודים 

הדרת מלך"15[.

לפרסם בכל מקום על דבר הכנות 
המתאימות

ומקום  מקום  בכל  ולפרסם  לעורר  ח. 
ההכנות  את  מועד16  בעוד  שיעשו 
ומנהגים  הענינים  לכל  המתאימות 

הקשורים עם יום ההילולא17.

ט. ]המנהגים[ כבר נדפסו בפרטיות18, 
בלימוד  הוספה  היום;  לתפילת  בנוגע 
ההילולא  בעל  של  תורתו  כולל  התורה, 
מיוחדת  הוספה  כז[;  אות  לקמן  ]ראה 
שמתנהגים  ]למוסדות  הצדקה  בנתינת 

1( ש"פ שמות תש"נ - התוועדויות 
ע' 152.

 - תש"נ  שמות  ש"פ  ראה   )2
התוועדויות ע 155: "עפ"ז מובן שיום 
)כשכל  בשבט  עשירי   - ההילולא 
עומדת  ההילולא  דבעל  עבודתו 
בגלוי( - מבטא את התוכן הכללי של 
עבודתו: לגלות את היו"ד - "העשירי 
ובכל  יהודי,  בכל   - לה'"  קודש  יהי' 
ויום העשירי בחודש   .  . דבר בעולם 
 - יוסף  כנגד  שבט,  בחודש   - הוא 
בן  לי  ה'  ד"יוסף  העבודה  על  המרמז 
אחר"". עיי"ש בארוכה ובהערות, וגם 

על הקשר להגאולה.

 - תש"נ  טבת  ט"ו  משיחת   )3
זו  "ובשנה   :126 ע'  התוועדויות 
ההילולא  ליום  שנה  ארבעים  ימלאו 
והשלימות  העילוי  נעשה  שאז 
ועינים  לדעת  לב  לכם  ה'  ד"נתן 
עניני  בכל  לשמוע"  ואזנים  לראות 
העבודה בדרכיו ואורחותיו של בעל 
להוסיף  יש  לכך  ובהתאם  ההילולא. 
בעל  של  הוראותיו  בקיום  יותר  עוד 
'המעשה  בפועל,  במעשה  ההילולא 

הוא העיקר'".

שבכל  ההתוועדות  על  "נוסף   )4
שבת  בפרשת  "שנאמר  ושבת,  שבת 
קהילות  להקהיל   .  . משה  ויקהל 
שם:   91 ובהערה  וכו'".  שבת  בכל 
וטף,  ונשים  "וי"ל שקאי על האנשים 
בנוגע  שנאמר  משה"  "ויקהל  כמו 
לציווי נדבת המשכן שהשתתפו בזה 

האנשים והנשים... וגם הטף...".

5( "נוסף על הנהוג לאחרונה בכל 
וארא  ש"פ  וראה  חדשים".  ראשי 
 :543 ע'  קודש  שיחות   - תשנ"ב 
לסידור  בנוגע  החלטות  על  "נוסף 
עצמו,  ההילולא  ביום  ההתוועדויות 
לסידור  בנוגע  גם  להחליט  יש 

ההתוועדות בר"ח שבט".

תשנ"ב  שבט  ג'  שיחת  ראה   )6
"סידור   :562 ע'  קודש  שיחות   -
ליום  הקדמה  בתור  התוועדויות 
יום  שלפני  בשבת  ובפרט  ההילולא, 
שלאחריו".  בשבת  ועד"ז  ההילולא, 

ועוד.

ע'  סה"ש   - תשנ"ב  וארא  ש"פ   )7
.267

8( שיחת ג' שבט תשנ"ב - שיחות 
העיקר  הוא  "המעשה   :563 ע'  קודש 

יקבל על עצמו החלטה  - שכל אחד 
בעל  של  התורה  לימוד  בעניני 
המדובר  העיקר  על  נוסף  ההילולא, 
ליום  בקשר  התוועדויות  סידור   -

ההילולא".

מבה"ח  טבת,  כ"ח  וארא,  ש"פ   )9
ע'  קודש  שיחות   - תשנ"ב  שבט 
"וכן   :267 ע'  שם  בסה"ש  וראה   .543
לעריכת  ההכנות  ע"ד  לעורר  יש 
בשבט  דהעשירי  ההתוועדות 
בעל  עם  ביחד  תהי'  שבודאי   -

ההילולא".

כ"ק  שהואיל  המברק  נוסח   )10
שיחיו  לאנ"ש  לשלוח  מה"מ  אדמו"ר 
יו"ד שבט,  בכל מרחבי תבל לקראת 
תנש"א  תש"נ,  תשמ"ט,  תשמ"ח, 

תשנ"ב.

11( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 272.

 - תשמ"ט  וארא  ש"פ   )12
ש"פ  וראה   .212 ע'  התוועדויות 
 :188 ע'  התוועדויות   - תנש"א  בא 
ומקום  מקום  בכל  ולפרסם  "לעורר 
של  אמותיו  בד'  הפעולות  על  )נוסף 

בעל ההילולא(".

 - תשמ"ח  בא  ש"פ  ראה   )13
התוועדויות ע' 272: "שבו ביום קשה 
כיון  עם",  "ברוב  התוועדות  לערוך 
ועד"ז  לשבת.  בהכנות  שעסוקים 
לסעוד  שצריך  כיון  שבת,  בליל 
סעודת שבת ביחד עם בני ביתו וכו', 
מוגבל  זה  גם   - השבת  ביום  ואפילו 
רק לאלו הנמצאים בסמיכות מקום".

14( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 272. ושם הערה 53: "משא"כ לפני 
להקדים  נוהגין  אין   - ההילולא  יום 

ביום וכיו"ב".

15( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 273.

 - תשמ"ט  וארא  ש"פ  ראה   )16
ביום  "בעמדינו   :212 ע'  התוועדויות 
הש"ק ר"ח שבט, יש לעורר ולהתחיל 
בכל עניני העבודה הקשורים עם יום 

ההילולא דעשירי בשבט...".

17( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 272.

המנהגים  לספר  נוסף  נדפס   )18
ח"ד  באג"ק  גם   - ואילך   95 ע'  חב"ד 
ע' קמ"ב ואילך, לקו"ש חי"א ס"ע 216 

ואילך.
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ברוחו או שנקראים על שמו19[, וכו'20.

בכל  אלו  דברים  יפרסמו  בודאי  י. 
נוגע  זה  שענין  אלו  לכל   - ומקום  מקום 
אליהם  נוגע  להיות  שצריך  או  אליהם 
ספק  שמתעורר  מקום  ובכל  ]ואדרבה[, 
גם  ולפרסם  ולהודיע  להחמיר  יש   - כו' 

במקום ההוא21.

מקום  בכל  ולפרסם  לעורר  ]וכן  יא. 
להכנה  בנוגע  יתירה  ובהדגשה  ומקום[, 
והבטחון  האמונה  חיזוק  ע"י  להגאולה22 
יום  בכל  לו  "אחכה  לגאולה,  והצפי' 
עמדו  ההילולא:  בעל  כלשון   - שיבוא" 

הכן כולכם לקבל פני משיח צדקנו23.

משבת מברכים להוסיף במעשיו 
ותורתו של בעל ההילולא

י'24[  לפני  ]ושבת  מברכים  בשבת  יב. 

שבט - צריך כל אחד ואחת ]אנשים נשים 
]ולהתחיל26[  עצמו  על  לקבל  וטף25[ 
להוסיף ]ענינים חדשים, במחשבה דיבור 
ומעשה27[ ביתר שאת וביתר עוז במעשיו 

וכו', של בעל ההילולא נשיא דורנו28.

שזכו  ]ל[אלו  בפרט  הוא[  ]הנ"ל  יג. 
לראות את כ"ק מו"ח אדמו"ר, או להתאחד 

אתו ע"י לימוד תורתו29.

דיום  השבוע  לתוך  כשנכנסים  ]יד. 
שזוהי   - דורנו  נשיא  של  ההילולא 
צורך  יש  חדש  דבר  של  "פתיחה" 
כיון  "בהפתיחה",  מיוחדת  בהשתדלות 
ביתר   - בעבודה  הוספה  מתחילה  שאז 

שאת וביתר עוז!30[.

תורתו,  מלימוד  החל  הוא[  ]הנ"ל  טו. 
ותורה בכלל, ובאופן כפי שבעל ההילולא 

צריך  יהודי  של  התורה  שלימוד  תבע, 
ללמד אותו כיצד עליו להתנהג31.

טז. "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" 
בכל  ובפרט  בהידור,  המצוות  קיום   -
הפעולות שבעל ההילולא יסד, ובכללות - 
הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות 

חוצה32.

שהלימוד  עצמו  על  יקבל  אחד  כל  יז. 
בתורתו של בעל ההילולא ישלים וימלא 
והפצת  בהתפשטות  שנחסר  מה  גם 
בכח  ועיכוב  המניעה  בגלל  המעיינות 
לימודו  ע"י  הן  ההילולא,  דבעל  הדיבור 
המעינות  בהפצת  והן  בדיבור  הפרטי 

חוצה לאחרים33.

יח. לקיים - ובהוספה - כל ההוראות 
בלימוד  הן  ההילולא,  בעל  של  והתקנות 

 - תנש"א  בא  ש"פ  ראה   )19
התוועדויות ע' 188.

20( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 272.

21( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 276: "ובודאי יפרסמו השומעים . 
. ]ואדרבה - אצל אלו שצריך להיות 
נוגע אליהם )מכיון שלעת עתה אינם 
אליהם(,  נוגע  שהדבר  מרגישים 
לפעול  וההכרח  הצורך  יותר  מודגש 
להם  נוגע  הדבר  יהי'  שאכן  עליהם 
. ולפרסם גם במקום   . בפועל ממש[ 
נשיא  של  שעניניו  דמכיון  ההוא, 
הדור,  מאנשי  לכאו"א  שייכים  הדור 
אלו  בפעולות  לכלול  להשתדל  יש 

כאו"א מישראל".

22( ש"פ בא תנש"א - התוועדויות 
יום  בכל  לו  ש"אחכה  "ואף   :191 ע' 
שהגאולה  ומצפים  מקווים  שיבוא", 
 - שהקב"ה  ובודאי  היום,  תבוא 
את  יביא   - יעשה"  יראיו  ש"רצון 
. כמה וכמה   . הגאולה ביום זה ממש 
ימים לפני יום ההילולא - הרי אדרבה, 
לאחרי ביאת משיח צדקנו יהיו עניני 
יום ההילולא ביחד עם בעל ההילולא 
)כידוע שצדיקים קמים לתחי'  עצמו 
גם  וממילא,  יותר,  נעלה  מיד( באופן 
ליום ההילולא צריכה להיות  ההכנה 

באופן נעלה יותר".

23( ש"פ בא תנש"א - התוועדויות 
בכל  ולפרסם  לעורר  "יש   :188 ע' 
ההכנות  ע"ד   .  . ומקום  מקום 
ועאכו"כ  ההילולא,  ליום  המתאימות 
ע"ד הנהגה המתאימה ביום ההילולא 

עצמו . . והדגשה יתרה וכו'".

 - תש"נ  וארא  ש"פ  וראה 
בזמן  "וכבר   :185 ע'  התוועדויות 

הגמרא "כלו כל הקיצין", וכן הקיצים 
בדורות  ישראל  גדולי  ע"י  שנאמרו 
 - ולדוגמא   :107 ]ובהערה  שלאח"ז 
ד"ה  הזקן  רבינו  של  הידוע  במאמרו 
פרשיות  אדה"ז  )מאמרי  האלף  ואת 
גם  ולהעיר  תכא(.  ע'  ריש  ח"א 
הזקן  רבינו  של  במאמרו  מהמבואר 
הקיצים  והתאחרות  ריבוי  בענין 
תקלט.  ס"ע  הקצרים  אדה"ז  )מאמרי 

וש"נ([".

ילמדו  "ובודאי   :189 ע'  ושם 
ובפרט  אלה,  מאמרים  ויפרסמו 
ההילולא  מיום  עתה  זה  בבואנו 
ותורתיו  מעשיו  "כל  השלימות  שלו, 
ישועות  ד"פועל  באופן  ועבודתו" 
מעמד  לך  שאין  וכיון  הארץ",  בקרב 
מחושך  יותר  הארץ"  ד"קרב  ומצב 
מובן,  דמשיחא,  בעקבתא  הגלות 
בקרב  ישועות  ד"פועל  שהענין 
הארץ" הוא לכל לראש בנוגע לגאולה 

האמיתית והשלימה".

24( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
עשירי  שלפני  "שהשבת   :268 ע' 
בשבט(  עשירי  ביום  )ובודאי  בשבט 
וצריכים  רצון  ועת  זכאי  זמן  הוא 
מעשיו  ב"כל  להתחזק  כדי  לנצלם 
ההילולא,  בעל  של  ועבודתו"  תורתו 
הורנו  אשר  ישרה  "בדרך  ללכת 

מדרכיו ונלכה בארחותיו נס"ו"".

בא  וש"פ  שבט,  ג'  שיחת   )25
תשנ"ב - סה"ש ע' 296.

 - תשמ"ט  וארא  ש"פ  ראה   )26
ש"ה'  "ואף   :215 ע'  התוועדויות 
כאילו  אצלו  וחשיב  ללבב",  יראה 
כבר נעשה הדבר בפועל, עד כדי כך 
אין  מ"מ,  זה,  על  ה"שכר"  גם  שנותן 
בפועל  דמעשה  העילוי  עדיין  בזה 
כפשוטו, "המעשה הוא העיקר", רגע 

זה דההוה.

ולכן, מלבד קבלת החלטות טובות 
בנוגע לימים שלאח"ז, צ"ל גם )בתור 
השבת  ביום  בפועל  מעשה  התחלה( 

עצמו".

שיחות   - תשנ"ב  וארא  ש"פ   )27
כל  צריך  זו  "בשבת   :542 ע'  קודש 
ענינים  עצמו  על  לקבל  ואחת  אחד 
חדשים, ולהחליט החלטות במחשבה 
דיבור ומעשה בכל הענינים ד"מעשיו 
ותורתו ועבודתו" של בעל ההילולא, 
שזה   - השלימות  דתכלית  ובאופן 
היעוד  קיום  את  יותר  עוד  יזרז 
ונשיא  עפר"  שוכני  ורננו  ד"הקיצו 

דורנו בראשנו!

אשר, ענין זה עצמו, עצם הזיכרון 
דורנו,  נשיא  נכנס  שהנה  והידיעה, 
ומביט - מה נעשה עם החסידים שלו, 
אריין  גייט  )"אט  שלו  והתלמידים 
נשיא דורנו און גיט א קוק וואס טוט 
זיך מיט זיינע חסידים און מיט זיינע 
מנצלים  ועד-כמה  האם  תלמידים"(, 
הם את ה"נשלמה פרים שפתינו", את 
ע"י  דוקא  להשגה  הניתנת  השלימות 
 - הגלות  בזמן  ב"שפתינו"  העבודה 
נשים  אנשים  כאו"א,  מעורר  זה  הרי 
וטף, לקבל על עצמו החלטות להוסיף 
ועד  העבודה,  בשלימות  יותר  עוד 
לתכלית השלימות, כך שגם באם הי' 
סיבה  )מאיזו  עתה  עד  בעבודה  חסר 
ומיד  הוא מחליט תיכף  שתהי'(, הרי 
ולהבא  מכאן  הנהגתו  את  להיטיב   -

במחשבה דיבור ומעשה".

28( ש"פ וארא תשנ"ב - סה"ש ע' 
וכו'".  מברכים  בשבת  "בעמדנו   :266

ועוד.

29( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 

יום  )לפני  זו  משבת  "החל   :272 ע' 
ובימים  בשבט(  דעשירי  ההילולא 
שלאחרי זה - צריך כל יהודי ]ובפרט 

אלו וכו'[".

30( שיחת ג' שבט תשנ"ב - שיחות 
קודש ע' 559: "שכן, ביום הקודם לא 
נדרשה עדיין עבודת ההכנה הנדרשת 
בשבוע דיום ההילולא, והרי בכל ענין 
בהשתדלות  צורך  יש  "פתיחה"  של 
ביום  כשמדובר  ובפרט  מיוחדת. 
וממילא  הדור...  נשיא  של  ההילולא 
במיוחד  מודגשת  שאצלם  מובן 
ההשתדלות   - עוז  ויתר  שאת  ביתר 
עוז(  וביתר  שאת  )וביתר  המיוחדת 

שצריכה להיות בפתיחת הדבר".

31( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 272: "�צריך להיות באופן שלא רק 
הוא לומד את התורה )ועד שמתאחד 
ולא  כמוהו  שאין  נפלא  ב"יחוד  עמה 
כערכו נמצא כלל כו'"( אלא שהתורה 

מלמדת אותו...".

32( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 272.

בא  וש"פ  שבט,  ג'  משיחת   )33
ע'  ושם   .296 ע'  סה"ש   - תשנ"ב 
בכח  נגעו  הגלות  "שיסורי   :292
שגם  פועל  שזה  בגשמיות,  הדיבור 
בדיבור  )כביכול(  נגע  בפשטות 
וכיו"ב,  שלו  חסידות  במאמרי 
שיהי'  פעל  זה  הענינים  שבפשטות 
להיות,  מהראוי  )בכמות(  מיעוט  בזה 
הן בהתפשטות הדיבור שלו באמירת 
בהתפשטות  והן  חסידות,  מאמרי 
דברי חסידות שלו בכתב )כי אם היו 
יותר מאמרים, הי' מתוסף  מתוספים 
וגם  המאמרים,  של  ב"חזרה"  גם 
ברשימות שבכתב(. ...והתיקון ומילוי 
נפעל  השלימות  בתכלית  הדבר 

12 / ההתקשרות האמיתית



התורה – לימוד שיעורי חת"ת וכיו"ב, והן 
בעבודת התפלה בגמילות חסדים34.

יט. ו]לקיים[ בפרט ההוראות ותקנות 
עצמו  ההילולא  מבעל  לשמוע  שזכינו 
שיחה  מכתב,  ע"י  או  פנים  אל  )פנים 
איך  לעצמו  שיצייר  ידי  על  ותורה35(, 
הראשונה,  בפעם  ממנו  למד(  )או  ששמע 

על מנת להחזיקו, ועם הוספה34.

הפרטיות  בתקנות  להוסיף  ]וכן[  כ. 
בשיעורים פרטיים שכל אחד ואחת לוקח 
שיעורא  לפום  ואחת  אחד  כל  עצמו,  על 
נשיא  עם  קשור  שזה  מכיון  ]אבל  דילי' 

הדור - הרי זה כולל ריבוי הכי גדול[34.

בהביטול  בפרט  ]להוסיף[  כא. 

אחד  שבכל  הדור,  לנשיא  והתקשרות 

נעשים  עניניו36,  וכל  מציאותו  ואחת 

שמלאים  זה  ידי  על  הדור,  לנשיא  קודש 

שענינו  שליחותו37,  בקיום  וחדורים 

בפועל  המשיח"  לימות  "להביא  העיקרי 

ממש38.

ללמוד מהנהגתו של הנשיא בענינים 
הנוגעים לדורנו זה

שיכולים  המיוחדים  מהענינים  כב. 

 - דורנו  נשיא  של  מהנהגתו  ללמוד 

א(  זה39  לדורנו  במיוחד  הנוגעים  ענינים 

העבר,  של  ההישגים  עם  להסתפק  לא 
כו', הן  אלא להוסיף בזה במשך כל הזמן 

בעצמו, והן בהעבודה דהפצה כו'40.

צריכה  השם  בעבודת  ענין  כל  ב(  כג. 
גם  ותענוג41,  שמחה  מתוך  להעשות 
ליהדות,  לקרבו  שצריכים  לזה  בנוגע 
)לא  תהי'  ומצוות  לתורה  שהתקרבותו 
עי"ז  אלא(  וכיו"ב,  העונש  יראת  מצד 
שמרגיש הטוב טעם ותענוג שיש בתורה 

ומצות42.

שבט  לי'  בקשר  הפעולות  חיזוק  כד. 
צריך להיות עם כל הסוגים בבני ישראל, 
אנשים נשים43 וטף, וכל סוג - לפי ענינו, 

ע"י   - ההילולא  בעל  של  בכוחו   -
...ע"י  דורנו  ...של  בגופים  הנשמות 
הביטוי בדיבור בפועל ...ובשפע רב, 
דבעל  וכו'  והוראות  תורה  הדברי 

ההילולא...".

34( ש"פ בא תשמ"ט - התוועדויות 
ע' 223.

עצמותו  כל  את  "שהכניס   )35
"אנא נפשי כתבית  בזה, ע"ד כביכול 

יהבית"".

 - תשנ"ב  וארא  ש"פ  ראה   )36
ע"י  "במיוחד   :545 ע'  קודש  שיחות 
הקשר והביטול הגמור לנשיא דורנו, 
הכל",  הוא  ש"הנשיא  באופן  ועד 
)יעקב  הנשיא  של  שענינו  היינו, 
ב"הכל",  וחודר  נמשך  וישראל( 
שהוא  ע"י  נעשה  שזה  עניניו,  בכל 
אשר  כל  את  "הכל",  את  מקדיש 
מעשה  ובשעת  כל",  מכל  "בכל  לו, 
האט  )"ער  לנשיא-הדור   - כוונתו 
"הכל"  שאז  דורנו"(,  נשיא  זינען  אין 
ומזה מובן גם  וישראל!  שייך ליעקב 
עצם  בשעת  שלו,  ההתעוררות  גודל 

ההחלטה בענין זה!".

תשמ"ט  וארא  מש"פ  להעיר   )37
"...נתינת   :211 ע'  התוועדויות   -
התפקיד  למילוי  בנוגע  יתירה  כח 
והשליחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
בעילוי  שמתעלה  שמכיון  דורנו... 
רחמים  מעורר  ומשם  עילוי...  אחר 
וממשיך כח כו' לתלמידיו ולתלמידי 
אין  דין,  בעלמא  בעבודתם  תלמידיו 
)אפי'  וסכנות  קשיים  מפני  לפחוד 
בכל  תורה(  ע"פ  אמיתיים,  קשיים 
נשיא  של  השליחות  למילוי  הקשור 
של  בכוחו  שהולכים  מכיון  הדור, 

נשיא הדור".

לטעון  "ואין  שם:   62 ובהערה 
לידע  אפשר  אי  דקשוט"  שמ"עלמא 
דין  שבעלמא  והסכנות  הקשיים 

את  תדין  "אל  חז"ל  שאמרו  )וע"ד 
במקומו  למקומו",  שתגיע  עד  חברך 
דוקא,  דין  בעלמא  ופשיטא  דוקא, 
ההוראות  כי   - דקשוט(  מעלמא  ולא 
מו"ח  דכ"ק  השליחות  לקיום  בנוגע 
ע"י  )גם(  באים  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
השתטחות וקריאת הפדיונות כו' על 
הציון הקדוש, בעלמא דין, שלכן, יש 
בזה גם המעלה של הוראה ופס"ד ע"י 

מורה-הוראה שנמצא בעלמא דין".

יותר:  ובפרטיות   :215 ע'  ושם 
וקריאת  הציון  על  ההשתטחות 
 - גיסא  מחד   - מוכיחה  הפדיונות 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק 
בעלמא  ולא  דקשוט,  בעלמא  נמצא 

דין.

אבל, מאידך גיסא - מכיון שבעת 
שומעים  הציון  על  ההשתטחות 
אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  הוראות 
ששומעים  שנדמה  או  דורנו,  נשיא 
לו  מוסרים  אופן  ובכל  ההוראות, 
שצריכים  בודאי  הרי   - אלו  הוראות 
בסכנה  להתחשב  מבלי  לקיימם 
לא  זו  הוראה  שלולי  )אע"פ  שבדבר 
ש"אין  מפני  זו  להנהגה  מקום  הי' 
שכאשר   – ועד  הנס"(,  על  סומכים 
ישאל אצל רב מורה-הוראה, יורה לו 

לעשות כן".

38( ש"פ וארא תשנ"ב - סה"ש ע' 
.266

39( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
270: "שבנוסף לההוראות שכל נשיא 
נותן לאנשי דורו ]הן הוראות כלליות 
והן הוראות פרטיות[ ה"ה גם משפיע 
הנשיא(,  )של  הוא  מענינו  אליהם 
לעשות  להם  שנותן  הנתינת-כח  ע"י 
מנהו"  ושמץ  קצהו  "אפס  )עכ"פ( 
שהנשיא  ומכיון  בקודש.  מעבודתו 
הוא "לב כל קהל ישראל" - יש לומר, 
מקבלים  הדור  שאנשי  שהענינים 

ה"הוראות"  ]ובפרט  מהנשיא 
 - הנשיא[  של  מהנהגתו  שלומדים 
ה"ה תפקידו המיוחד של הדור הזה. 
רז"ל  מאמר  בפירוש  הידוע  וע"ד 
אחד  שלכל  טפי",  זהיר  הוי  "במאי 
יש מצוה הנוגעת אליו במיוחד, שבה 
מאיר )זהיר מלשון זוהר ואור( ביותר 
היא  זו  שמצוה  ועד  אלקי,  האור 
ה"שער" לכל המצוות שמקיים, שלכן 
טפי"  )כפשוטו(  "זהיר  להיות  צריך 

במצוה זו".

40( שם.

שבט  ג'  שיחת  גם  וראה   )41
תשנ"ב - שיחות קודש ע' 561 ואילך: 
מצד  יותר  עוד  מיתוסף  זו  "בהנהגה 
דורנו  נשיא  של  שענינו  הידיעה 
היתה באופן של שמחה. דהנה בענין 
בהנהגות  )גם(  חלוקים  מצינו  זה 
...שהיו  חב"ד  נשיאי  הנשיאים, 
הי'  והנהגתם  ענינם  שעיקר  נשיאים 
באופן דשמחה, והיו נשיאים שענינם 
)שני(  משאר  באחד  הי'  העיקרי 
מצינו,  דורנו  לנשיא  בנוגע  הקוים; 
של  באופן  דוקא  היתה  שהנהגתו 
שמחה! הפלא שבדבר יגדל עוד יותר 
שבפשטות  העובדה  עם  בהתחשב   -
גשמיים,  בעל-יסורים  הי'  הוא 
שפעלו  בעל-יסורים   - לזה  ונוסף 
והשפיעו על הענינים הרוחניים שלו. 
שהעבודה   - העיקר  והוא  ...ועוד 
מתוך  דוקא  תהי'  אלו  ענינים  בכל 
נשיא  של  שעבודתו  כמו  שמחה, 
דורנו היתה בפשטות - למרות היותו 
דוקא!  שמחה  מתוך   - בעל-יסורים 
כלומר אע"פ שכל אחד מאתנו צריך 
להיות בריא בגשמיות, כציווי התורה 
הרי  לנפשותיכם",  מאד  "ונשמרתם 
וזוהי  הגלות,  מיסורי  אנו  סובלים 
ההוראה האמורה - שמבלי הבט על 
יסורי הגלות תובע הקב"ה ש"עבודת 
שמחה  מתוך  דוקא  תהי'  הוי'" 

 - וכמה  כמה  אחת  ועל  לבב!!  וטוב 
הגאולה  אל  יותר  עוד  כשמתקרבים 

האמיתית והשלימה!"

42( ש"פ בא תשמ"ח - התוועדויות 
ע' 270-: "ושני ענינים אלו מרומזים 
"יוסף   - ההילולא  בעל  של  בשמו 
הוספה,  מלשון   - "יוסף"  יצחק": 
להוסיף כל הזמן... ו"יצחק" - מלשון 
בעבודת  ענין  שכל  ותענוג,  צחוק 
ושמחה...  תענוג  מתוך  יעשה  השם 
קשורים  יצחק"(  )"יוסף  השמות  שני 
 37 ]ובהערה  העתידה  הגאולה  עם 
עשירי  ביום  ההילולא  "וגם  שם: 
)בשבט( שייכת להגאולה - כי עשרה 
הוא מספר השלם המורה על שלימות 

העבודה דגאולה העתידה...[

ושם ע' 272: "ולכן עבודה זו היא 
דור  זה  דורנו  של  המיוחד  תפקידו 
האחרון של הגלות שתפקידו להביא 
בשלח  ש"פ  וראה  הגאולה".  את 
תשמ"ח הערה 113 - התוועדויות ע' 
306: "להעיר, שחודש שבט הוא כנגד 
שבטו של יוסף ולכמה דיעות )כסדר 
שבט  כנגד  ניסן(  בחודש  הקרבה 
השייך  התענוג,  ענין  שמן,  אשר... 
ידו  ועל  ותענוג(,  )שמחה  ליצחק  גם 
 ... כמ"ש  דיוסף,  העצמיות  נתגלה 
עמו",  יוסף  עצמות  את  יוסף  "ויקח 
"שרח בת אשר היא שהראתה למשה 
היכן יוסף קבור כו'"... ובחודש שבט 
השלם,  מספר  שבו,  בעשירי  עצמו 
להורות על שלימות העבודה בענינים 

ד"יוסף" ו"יצחק"".

בשלח  וש"פ  בא  ש"פ  ראה   )43
"וכיון   :300 ע'  סה"ש   - תשנ"ב 
הגלות  דור האחרון של  הוא  שדורנו 
ודור הראשון של הגאולה... השתדל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לפעול 
כדי  הנשים,  על  ביותר  ולהשפיע 
בזכותן של  ולזרז את הגאולה  למהר 

נשים צדקניות שבדורנו".
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שזה הוא אחד מחידושיו של נשיא דורנו44 
)דבר חידוש לנשיא בישראל45(46.

בשבת לפני ההילולא
הכנות  עם  הקשורים  המנהגים  כה. 
להיארצייט )כמו הוספה בלימוד התורה, 
בנתינת הצדקה וכיו"ב( אפשר להשלימם 
ופשיטא לקיימם גם בימי השבוע שלאחרי 
השבת; אבל העלי'47 לתורה שייכת דוקא 

לשבת שלפני היארצייט48.

כו. צריך עיון גדול אם אפשר להשלימו 
בקריאת שני וחמישי הבא, ובפרט שהוא 
לומר  תמצי  שאם  )ואף  אחרת,  בפרשה 
בקריאת  להיות  יכולה  בשבת  שהעלי' 

התורה דתפלת מנחה, מכל מקום הרי זה 
חלק משבת זה(49.

ביום ההילולא
כז. ללמוד תורתו של בעל ההילולא50 
לגני,  באתי   - ההילולא  בהמשך  ובפרט 
מההמשך  בפרק  בפרט   - גופא  ובזה 
המתאים לשנה זו51 בעומק והבנה חדשה 
- להבין עצם ופנימיות כוונת דברי הרב52.

ברבים  יהי'  שהלימוד   - טוב  ומה  כח. 
יותר הצלחה  )עכ"פ בשנים(, שזה מוסיף 
הקדמת  לאחרי   - וגם  הלימוד;  בהבנת 
בהצלחת  גם  המוסיפה  צדקה,  נתינת 

הלימוד53.

הימים  )כולל  ההילולא  יום  כט. 

זמן  הוא  ולאחריו54(  לפניו  הסמוכים 

מסוגל ביותר להוספה ביתר שאת וביתר 

עוז בכל עניני העבודה של נשי ישראל55 

וחדורות  מובטחות  להיות  )שצריכות 

באה  ממש  ומיד  שתיכף  השמחה  ברגש 

הגאולה56(.

ל. ]בבואנו[ מיום ההילולא יש להוסיף 

הוראותיו  במילוי  עוז  וביתר  שאת  ביתר 

החסידות57,  תורת  והפצת  לימוד  ע"ד 

מישראל  בכאו"א  ניכר  שיהי'  באופן 

שהוא יהודי שלמד חסידות וכל מציאותו 

חדורה בתורת החסידות58.

 - תשמ"ח  בא  ש"פ  ראה   )44
"מהחידושים   :275 ע'  התוועדויות 
היה  לזמן  שמזמן  דורנו  נשיא  של 
לעודדן  ישראל  נשי  בפני  מדבר 
בפני  ואפילו  יהדות,  בעניני  ולחזקן 
ציוויו  שע"פ  אלא,  עוד,  ולא  טף, 
נתפרסמו הדברים גם בדפוס, שעי"ז 

נעשה בבחינת הוראה לדורות".

וש"פ  שבט,  ג'  שיחת  ראה   )45
"והגם   :296 ע'  סה"ש   - תשנ"ב  בא 
ישראל  בגדולי  דוגמתו  שמצינו 
ממכתביהם  ]כידוע  שלפנ"ז  בשנים 
כולם,  אצל  התקבל  לא  ה"ז  וכיו"ב[, 
היה  זה  אצלם  שנתקבל  אלו  ואפי' 
פעולותיו  משא"כ  הגבלות;  כמה  עם 
התפשטו  בזה  ההילולא  בעל  של 
והגיעו לריבוי מקומות בעולם, והולך 
בערך  שלא  התווסף  ועי"ז  ומתפשט, 
וטף  ובנות  דנשי  התורה  בלימוד 

בישראל".

בא  וש"פ  שבט,  ג'  משיחת   )46
"והדגשה   .296 ע'  סה"ש   - תשנ"ב 
ובנות  נשי  עם  פעולות  על  מיוחדת 
לעבודתם  שנוסף  וטף,  ישראל 
בעבודת  גם  עי"ז  מיתוסף  בעצמם, 
כל בני הבית, גם האנשים: יחודם של 
טף הוא בכך שמחנכים אותם קמעה 
באופן  שלהם  הכלים  לפי  קמעה, 
שיוכלו לקבל... ונוסף לזה: טבע הטף 
המאכל  יכול  שעי"ז  האוכל,  לפרר 
יכולים  שאינם  לאחרים  גם  להגיע 
קטנים.  פירורים  מאשר  יותר  לקבל 

ועד"ז בנוגע לנשי ובנות ישראל...".

 - תשמ"ט  בא  ש"פ  ראה   )47
שע"י  "כידוע   :217 ע'  התוועדויות 
בנשמה  עלי'  נפעלת  לתורה  עלי' 

הדרגות  ובכל  לתורה,  העולה  של 
הנפש,  כוחות  בכל  גם  ועד  שבזה, 
דיבור  מחשבה   - הנפש  בלבושי  וגם 

ומעשה".

 -  2 הערה  תשמ"ח  בא  ש"פ   )48
מפני   - ")וי"ל   :268 ע'  התוועדויות 
וראה  היארצייט(".  מתברך  שמיני' 
שלו  ההילולא  "שיום  בפנים:  שם 
וההכנות לכך בשבת שלפניו שייכים 

לכל אחד ואחד שבדור.

]שם הערה  יסוד להצעה  גם  וזהו 
מו"ח  כ"ק  הצעת  על  שמיוסדת   :11
אביו,  ליארצייט  בקשר  אדמו"ר 
שבשבת  נ"ע[.  )מהורש"ב(  אדמו"ר 
אחד  כל  יעלה  בשבט  עשירי  שלפני 
של  ההילולא  יום  שהרי  לתורה, 
הנשיא שייך לכל יהודי, "הוא הכל"".

תשמ"ח  בא  ש"פ  משיחת  ולהעיר 
"ולהעיר,   :275 ע'  התוועדויות   -
בבחינת  שיהי'  מספיק  לא  זה  שענין 
שיומשך  צריך  אלא,  בלבד,  מקיף 
לבחי'  שבאים  ועד  פנימי,  באופן  גם 
מבחי'  ולמעלה  שלאחרי  המקיף 

הפנימיות...".

 -  2 הערה  תשמ"ח  בא  ש"פ   )49
התוועדויות ע' 268.

תש"נ  טבת  ט"ו  שיחת  וראה   )50
התוועדויות   - הארבעים(  )שנת 
שני  יום  ההילולא,  "וביום   :127 ע' 
 - הקריאה  יום  שהוא  בשבוע, 
דברי  במקומו(  כאו"א  )גם  יאמרו 
היום  קריאת  עם  הקשורים  תורה 
בתורה, וכן ועאכו"כ מתורת ומאמרי 
שהוציא  מהמאמר  ההילולא,  בעל 
או  בשבט,  העשירי  לקראת  לאור 
לפרשת  השייכים  מהמאמרים 

השבוע, ובשנה זו - פ' "בשלח פרעה 
את העם", "שבת שירה", הקשורה גם 

עם הגאולה האמיתית והשלימה".

51( בשנת תשמ"ט פרק י"ט בפעם 
השני'. וראה "פתח דבר" לד"ה באתי 
ע'  ח"ב  מלוקט  סה"מ   - תשכ"ח  לגני 

רל"ח.

52( ש"פ בא תשמ"ט - התוועדויות 
הארבעים  לשנת  בקשר   .223 ע' 
אדעתי'  אינש  ל"קאי   - בהתאם 

דרבי'".

53( ש"פ בא תשמ"ט - התוועדויות 
ע' 223. בקשר לשנת הארבעים. ושם 
לעני  פרוטה  "יהיב  ע"ד   :64 הערה 
אחזה  בצדק  אני  דכתיב  מצלי  והדר 
בב"ב  שנאמר  ואף  א(.  י,  )ב"ב  פניך" 
שם בנוגע לתפלה, הרי מובן שכן הוא 
לימוד  שע"י  פניך"  ל"אחזה  בנוגע 
נעשו  צדקה  שע"י  וכידוע  התורה. 

מוחו וליבו זכין אלף פעמים ככה".

של  ההילולא  יום  גם  "שהוא   )54
יום  גם  אליו  ובסמיכות  זקנתו,  אמו 

ההילולא של אמו".

55( ש"פ בא וש"פ בשלח תשנ"ב - 
סה"ש ע' 306. "שהנהגתן תהי' ברוחן 
)נשותיהם  הצדקניות  הרבניות  של 
של הנשיאים( בעלות היאצ"ט, שעי"ז 
נעשה גם המשך החיים של הרבניות 
הן  אף  בחיים  זרען  "מה  הצדקנות, 
"וכיון   :300 ע'  שם  וראה  בחיים". 
הגלות  דור האחרון של  הוא  שדורנו 
ודור הראשון של הגאולה... השתדל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לפעול 
כדי  הנשים,  על  ביותר  ולהשפיע 
בזכותן של  ולזרז את הגאולה  למהר 

נשים צדקניות שבדורנו".

תשנ"ב  בשלח  וש"פ  בא  ש"פ   )56
מיוחדת  "והוראה   .307 ע'  סה"ש   -
 – השירה  לענין  בנוגע  ועיקרית 
כמודגש בשירת מרים ושירת דבורה: 
"מובטחות  מצרים  שביציאת  כשם 
היו צדקניות שבדור שהקב"ה עושה 
להם נסים והוציאו תופים ממצרים", 
האחרון,  זה  מגלות  בהגאולה  גם  כך 
צריכות  הצדקניות  ישראל  שנשי 
מובטחות  ובודאי  מובטחות  להיות 
הגאולה  באה  ממש  ומיד  שתיכף  הן 
האמיתית והשלימה, ועד שמתחילות 
האחרונים(  הגלות  )ברגעי  תיכף 
על  ובמחולות,  ובתופים  בהשירה 
והשלימה!  האמיתית  הגאולה  בוא 
התפלה,  עם  ביחד  יותר:  ובפרטיות 
שיביא  מהקב"ה  ודרישה  הבקשה 
ומיד ממש, שהיא  את הגאולה תיכף 
אריכות  על  ומרירות...  צער  מתוך 
בהצעקה  ביטוי  לידי  שבא  הגלות, 
מתי,  עד  מתי,  "עד  עמוק  ולב  מקרב 
עד מתי"! . . . חדורות הן )גם ובעיקר( 
ברגש השמחה, ושמחה גדולה ביותר 
מצד  בהשירה,  ביטוי  לידי  שבאה 
)המלך  זה  ש"הנה  הביטחון  גודל 

המשיח( בא", וכבר בא!"

תנש"א  בשלח  ש"פ  ראה   )57
"שהפצת   :226 ע'  התוועדויות   -
העבודה  היא  חוצה  המעיינות 
כך  כדי  ועד  זה,  דדורנו  העיקרית 
בבחינת  הם  העבודה  עניני  ששאר 
לעבודה  ביחס  לו"  שזרה  "עבודה 
חוצה,  המעיינות  להפצת  העיקרית 
של  האחרון  דור  הוא  זה  שדור  כיון 

הגלות ודור הראשון של הגאולה".

 - תנש"א  בשלח  ש"פ   )58
התוועדויות ע' 226.
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