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אפילו בהמצאו בגלות, יש לו את 
הברירה להתנהג "כרצון איש ואיש": 
שהוא עומד בתוקף רק כפי המוכרח 

לקיום התומ"צ בפועל, אבל בכל 
הענינים האחרים מרגיש הוא כאילו 
הוא כפוף להגבלות הטבע ומנהגו 
של עולם כו' . . או שיתנהג "כרצון 
מרדכי", שבכל הענינים עומד הוא 

למעלה מהעולם והגלות . . ואין הדבר 
תלוי אלא ברצונו. ]אבל, בזה ישנו 

חילוק בין הדורות, שברוב הדורות היו 
כמה הגבלות מן החוץ, גזירת המלכות 

וכיו"ב, שלא איפשרו שיהודי יוכל 
לעמוד לגמרי למעלה מהגלות, משא"כ 
בדורנו זה הרי זה תלוי רק ברצונו של 

היהודי, כדלקמן[".

)דבר מלכות ש"פ ויגש תשנ"ב(
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אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,
שלום וברכה!

בקשר עם חג הפורים ולקראת ש"פ צו הננו להגיש בזאת את הקובץ "דברי הפורים 
האלה" ובו:

 - תשמ"ז  פורים  מהתוועדות  קטע   - ״הכל״  אל  הכל״  הוא  מ״הנשיא  עבר  הענין   •
ההתוועדות האחרונה ביום הפורים לע"ע, בה מסביר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
משיח,  עניני  אודות  בעיקר  לסוב  בהתוועדויות  הדיבורים  החלו  אחרונות  בשנים  מדוע 
נדפסה  )השיחה  זו.  לתקופתנו  המיוחד  הקשר  אודות  הדיבור  את  מרחיב  לזה  ובקשר 

בהתוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' 613 ואילך(.

• "תנגנו ניגון של פורים" - יומן מלא ומרתק מההתוועדות הידועה דחג הפורים תשח"י, 
בה היו גילויים נפלאים ובלתי רגילים. התוועדות זו ידועה כאחת ההתוועדויות המיוחדות 
להם זכינו בדור השביעי. היומן הנדפס כאן הינו עיבוד ושילוב של כמה יומנים שנדפסו 
בעבר בבימות שונות. כהוספה לזה הדפסנו חלק מדברי כ"ק אד"ש מה"מ שבין השיחות 
בהתוועדות זו, בהם מורגשת האווירה המיוחדת שהיתה בהתוועדות זו. דיבורים אלו נדפסו 

בשיחו"ק )הוצאה חדשה( ותורגמו ע"י המערכת.

• ה'משקה' ששתו בליובאוויטש - סקירה על המשקה ששתו בליובאוויטש מימים ימימה 
וכן השתמשו בו בשנים הראשונות בהתוועדויות כ"ק אד"ש מה"מ - משקה הבענדיקטין.

ומיד  תיכף  נזכה  בשמחה,  ההוספה  עם  הקשורים  הפורים  בימי  רצון שבהמצאנו  ויהי 
לשמחה האמיתית והשלימה בהגלות נגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ואזי נכריז 

כולנו בשמחה אמיתית את ההכרזה שהיא תמצית חיינו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימות המשיח, ט"ו אד"ש – שושן פורים,
תהא שנת עצמות ומהות - שנת הקהל

קי"ג שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ וס"ו שנה לנשיאותו



 לאחרונה התעוררה שאלה אודות השינוי בענינים המדוברים בהתוועדויות. 

ובהקדמה: ברור שכל המדובר איננו ״המצאה" ח״ו, אלא לקוח מספרים, ממדרשי 
המקור  את  מראים  מהדברים  שבחלק  )ועד  וכיו״ב  נשיאינו  רבותינו  ומאמרי  חז״ל, 

בגלוי כו׳(, ואם־כן מתעוררת השאלה:

מדברים  התוועדות  בכל  הנה  האחרונות,  בשנים  דוקא  אשר  השינוי  פשר  מהו 
באריכות, ולעתים קרובות ביותר — אודות הקץ והגאולה?

הרי היו התוועדויות רבות בשנים הקודמות )בשנים הראשונות(, וכן ריבוי התוועדויות 
ושיחות של רבותינו נשיאינו שלפני זה, ובהן אמנם הזכירו, מזמן לזמן, אודות ענינים 
אלו, אבל לא עשו מזה עיקר גדול כל־כך, ואילו עתה — בכל התוועדות משתדלים 
לבחור את המאמרים בענין זה ולחזור עליהם, ולהדגיש פעם אחר פעם את השייכות 

של הגאולה האמיתית והשלימה לכאו״א מישראל ״למגדול ועד קטן״, 

הגאולה  לפני  העולם  דמצב  הענין  כללות  ביאור  בהקדים  יובן  בזה  והביאור   .  .
)כדלקמן(.

ובהקדמה: הגמרא )בזמנה( קבעה ש״כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה״. 
לאחרי זה באו רש״י, תוס׳, הפוסקים, הראשונים והאחרונים, עד לאחרוני האחרונים, 
ובמשך הדורות כולם למדו ענין זה כפי שהוא בגמרא, ברמב״ם, בפוסקים ועד לאחרוני 

האחרונים.

"מהו פשר השינוי אשר דוקא בשנים האחרונות, הנה בכל התוועדות 
 מדברים באריכות, ולעתים קרובות ביותר — אודות הקץ והגאולה?
. . לאחר שעבר כבר גם הקץ שנאמר ע״י כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא 
דורנו וכבר אין מי שביכלתו לחשב קיצין — ויתירה מזו, אין צורך 

בחישוב קיצין, ״גענוג חשבונות״, ו״כלו כל הקיצין" בפשטות — צ״ל 
קיום ההלכה בפועל"! • משיחת פורים ה'תשמ"ז

 • 

הביאור היחיד שמצאתי הוא, שמעתה הענין עבר

מ״הנשיא הוא הכל״ אל ״הכל״
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אמנם, לימוד ענין זה היה רק מזמן לזמן, עד שבא כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו והכריז 
ב״שטורעם״ - ״לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה״! וציוה להדפיס ולהפיץ את ההכרזה 
בפירסום גדול וב״שטורעם״ דוקא, ולמרות שהיו לו מפני זה קשיים )אינני רוצה להשתמש 
יותר מסתם קשיים(, אעפ"כ המשיך לפרסם את  יותר, אף שהיו לו הרבה  בביטוי חריף 
ההכרזה הזו וציוה להדפיסה כדי שתשאר לדורות הבאים אחריו, והענין נמצא בדפוס גם 
עכשיו, רק שצריך להוריד את הספר מהמדף ולקרוא זאת עוה״פ )אבל לא רק בתור חזרה 
על הישנות, שהרי אם דברי צדיקים בכלל עומדים לעד, עאכו"כ בענין עיקרי כל כך שהוא 

עצמו ציוה להדפיס(.

וכמדובר כמ"פ — דוקא לדבר בולט לא שמים לב:

החל  ספרים,  וכמה  בכמה  כבר  נמצא  הקיצין  ענין 
מהרס״ג, וכן הרמב״ם וכן בספר ״מגילת המגילה״, ועוד, 
ועושים  הזקן,  גם "קץ״ בשם אדמו״ר  לאח״ז התפרסם 
מכל זה ״שטורעם״ — אבל לא שמים לב שגם בשיחות 
שנדפסו בדורנו )וע״ע היו בכתב או נעתקו בקופיר ביותר 
מהעתקה אחת( — ישנם קיצין החל מ״קץ״ שנאמר ע״י 
אדמו״ר )מוהרש״ב( נ״ע על שנת תרס״ו, )וכיו״ב, כמוזכר 
כמ״פ( ועד לקץ שנדפס בימינו ב״הקריאה והקדושה״ על 

שנת תש״ג, תש״ד וכו' )כנדפס שם(.

וא״כ רואים שמאז ש״כלו כל הקיצין" בזמן הגמרא, 
עברו שנים רבות כל כך, עד שבשנת תרס״ו ישב אדמו״ר נ״ע בהתוועדות ואמר ״קץ״ על 
שנה ההיא — אבל הענין נשאר רק אצל אלו שהשתתפו בהתוועדות או אצל אלו שהגיע 
לידם העתק השיחה, ואחר כך לא דיברו ע״ז במשך עשרות שנים, עד שבא נשיא דורנו 

והחל ב״שטורעם״ ד״לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה״.

וכאמור — ההדגשה היא על הפירסום בדפוס דוקא, והוא עצמו )במקום אחר( גילה את 
פתגם הצמח־צדק שענין הנדפס הוא לדורות — ובזה התכוין לרמז אודות תוקף הדברים 

שבדפוס גם לאחרי חיים חיותו בעלמא דין!

ומזה מובן, שכל הקיצין שנאמרו בכל הדורות החל מזמן הגמרא ועד לקץ הנ״ל שנתפרסם 
ונדפס ע״י כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, לא נאמרו לשעתם בלבד, אלא שהענין הוא 
בכל התוקף גם בשנים הבאות, ואם־כן, מתחזקת עוד יותר )״ווערט נאך שטורעמ׳דיקער״( 

השאלה ״עד מתי״?!

ועיקר השאלה היא כיון שמדובר אודות קץ שנאמר ע״י נשיא דורנו וגם מאז כבר עברו 
עשרות שנים!

וציוה להדפיס 
ולהפיץ את 

ההכרזה 
בפירסום גדול 
וב״שטורעם״ 

דוקא, ולמרות 
שהיו לו מפני זה 

קשיים אעפ"כ 
המשיך לפרסם
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יכול להיות הביאור בדבר עד שהביאור היחיד שמצאתי הוא,  והנה, חיפשתי מה 
שמעתה הענין עבר מ״הנשיא הוא הכל״ אל ״הכל״, היינו לכל אחד ואחד מישראל.

כלומר: כל עוד הי׳ הענין ד״הנשיא הוא הכל״ וכל אנשי הדור היו מסורים אליו 
וכו', אפשר הי׳ לצאת י״ח עי"ז ולומר שהענין שייך לנשיא הדור בלבד, אלא שאעפ״כ 
בפועל ״עדיין לא בא״, אבל לאחר ירידת הדורות, כאשר המצב הוא ד״אכשור דרא״ 
בתמי׳. וביחד עם זה הולכים ומתקרבים לזמן ד״בעתה״ ו״אחישנה״ )כמבואר בסוף 
דרושי פורים שבשערי אורה( — הרי עכשיו נהי׳ הכרח גדול יותר לעסוק בזה, וממילא 

הדבר נמסר לכאו״א מישראל.

ובנוגע לפועל — מוכרחים לפרסם, ביתר שאת וביתר עוז, עד שהענין יגיע לידיעתו 
של כאו״א מישראל, אשר ע"י מעשה אחד ויחיד, דיבור אחד ויחיד, או מחשבה אחת 

יחידה, ביכלתו להביא ישועה והצלה לעולם, כפס״ד הרמב״ם!

עקבתא   — גופא  ובזה  דמשיחא״,  ד״עקבתא  בזמן  שעומדים  ולהדגיש  ולהוסיף 
דעקבתא דמשיחא, ולכן, אפילו אם עד היום הי׳ יכול לצאת י״ח בעבודתו של נשיא 
דורנו )שאפילו פירסם ״קץ״ וכו׳, כנ״ל( — הנה לאחר שמאז כבר עברו עשרות שנים, 
הרי זה דבר ברור שהדבר היחיד שעדיין לא נעשה הוא, להביא לידיעתו של כאו״א 

מישראל שקיום הלכה זו ברמב״ם הוא ענינו הפרטי!

ועפ״ז מובן מדוע אין ברירה ומוכרחים לדבר פעם אחר פעם ולהרעיש ללא הרף 
אודות הקיצין, אודות ימות המשיח וכל הפרטים שבזה, כדי שידעו את העיקר, אשר 
אין הכוונה רק אודות המדובר בספרים כו', אלא בהלכה מפורשת הנוגעת לכאו״א 
אנשים נשים וטף וכולם יחד )ובל׳ המגילה ״ביום אחד״( באופן ד״קהל גדול״ לשון 

יחיד.

וזהו גם הטעם לדיבור אודות ז׳ מצוות בני נח דוקא בזמן האחרון )דאי משום ביטול 
הסכנה בלבד, כנ״ל, הרי גם זה נתחדש כבר לפני כו״כ שנים(:

שכבר  שרואים  ומכיון  העולם,  במצב  בשינוי  כמובן,  קשורה,  צדקנו  משיח  ביאת 
נפעל שינוי בעולם )כנ״ל( ואעפ״כ עדיין לא בא, הרי זה גופא מוכיח ומחזק את הנ״ל, 

שמעתה הפעולה בזירוז הגאולה נעשתה ענינם הפרטי של כל אחד ואחת!

•

כו״כ מישראל  ונכון שבכל אסיפת  כדאי  לגודל חשיבות הענין,  ויש לעורר אשר 
יזכירו ויעוררו:

הקשיבו יהודים!

הוספת מעשה אחד ע״י כאו״א מכם — ובפרט ע״י שלשה יהודים ביחד — יכולה 
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להיות המעשה שהוא ה״מכה בפטיש״ לפני הגאולה האמיתית והשלימה.

ובהוספה — דע״פ הלכה ״מכה בפטיש״ יכול להיות ברגע כמימרא ]ונפק״מ להלכה, 
בהלכות שבת וכמובא גם )ברמז( בפרש״י בנוגע למעשה בראשית )ובאריכות יותר — 

במדרשים( בענין ״ויכל אלקים ביום השביעי״[.

 כאמור לעיל, זהו הביאור היחיד בענין זה, לאחר חיפוש, וביגיעה, ביאור מספיק 
לקושיא הגדולה הנ״ל: ״היתכן״?! ו״עד מתי״?!...

ובפרטיות יותר: מעתה ההשתדלות להביא את הגאולה היא עבודת הרבים, רבים 
כפשוטו, אנשים, נשים וטף. דהנה, ישנם ענינים שלגביהם צ״ל לאחרי גיל בר־מצוה, 
בענינים אחרים צ״ל לאחרי גיל עשרים )ולדוגמא — מחצית השקל, כמפורש בכתוב, 
בשיעור חומש היומי ״מבן עשרים שנה ומעלה״(, ועד״ז ישנם ענינים השייכים דוקא 
ל״בן ארבעים לבינה״ )דהיינו, להיות פוסק דינים(, או ״בן חמישים״, ״בן ששים״ או 
״בן שבעים״ וכו' וכו' — אבל, לאידך גיסא, ישנם דברים כאלו ששייכים לכאו״א ממש, 

אנשים נשים וטף.

נוגע  הנ״ל  הרמב״ם  שפסק־דין  מובן,  בארוכה  לעיל  המבואר  ע״פ   — ובנדו״ד 
לכאו״א ממש: וגם אם עד עתה הי׳ אפשר לצאת י״ח בלימוד ההלכה בלבד, הנה לפי 
מהלך העולם כעת יש לשוב וללמוד את ההלכה, לימוד בשטורעם הכי גדול, עד שיהא 

לימוד המביא לידי מעשה — ״מעשה אחד״ שיביא ״ישועה והצלה לעולם״!

לאחר שעבר כבר גם הקץ שנאמר ע״י כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו וכבר אין 
מי שביכלתו לחשב קיצין — ויתירה מזו, אין צורך בחישוב קיצין, ״גענוג חשבונות״, 

ו״כלו כל הקיצין" בפשטות — צ״ל קיום ההלכה בפועל!

אלא  לשמה,  שלא  אחד״  ״מעשה  שיעשה  כזה  באופן  יהי׳  ההלכה  קיום  אם  וגם 
על מנת להביא ישועה והצלה לעולם — הרי כבר פסק אדה״ז בהלכות ת״ת )ויסודו 
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בגמרא מפורשת( ״לעולם יעסוק )או ״ילמד״( אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך 
שלא לשמה בא לשמה״, ותורת החסידות מוסיפה ומבארת ד״מתוך״, היינו שה״לשמה״ 

הוא הוא ה״תוך״ ד״שלא לשמה״.

•
העברת הענין לידי כאו״א מישראל היא )כאמור( הביאור היחיד שמצאתי לתמי׳ הגדולה 

הנ״ל. אמנם, לכאורה, יכולה להתעורר שאלה בדבר:

איתא בגמרא — ״א״ל רב כהנא ורב אסי לרב: כתיב בי׳ 
בהושע בן אלה ויעש הרע בעיני ה׳ רק לא כמלכי ישראל 
וכתיב עליו עלה שלמנאסר וגו' )מפני שלא הרשיע כשאר 

המלכים בא הפורענות בימיו, בתמי׳(?

על  ירבעם  שהושיב  פרדסיאות  אותן  להו:  ״אמר 
וביטלן  הושע  בא  לרגל  ישראל  יעלו  כדי שלא  הדרכים 
ואעפ"כ לא עלו ישראל לרגל, אמר הקב״ה אותן שנים 
שלא עלו ישראל לרגל ילכו שבי )הואיל שאין מוחה בידם 

והן לא עלו יגלו וילכו בשבי(״.

והנה, מכיון שסיפור זה הוא חלק מ"תורת חיים״, הרי 
הוא הוראה בחיים, וצריך ללמוד ממנו הוראה, וממילא 

יש מקום להתבונן בתוכן הסיפור:

הגדירות שהעמידו מלכי ישראל כדי שישראל לא יעלו לרגל היו מפני החשש שלהם 
שמא ע״י העלי׳ לרגל יהיו ישראל קשורים למלכי בית דוד ואע"פ שתחת מלכי ישראל היו 
עשרה שבטים ותחת מלכי בית דוד רק שבט יהודה ושבט בנימין, בכ״ז חששו שע״י עלי׳ 
לרגל של יהודי אחד, ואח״כ עוד יהודי אחד וכו', תהי׳ חלישות במלוכה שלהם כתוצאה 
מחיזוק מלכות בית דוד, עד שקם הושע בן אלה )הגם שמלבדו היו עוד מלכים צדיקים 

ממלכי ישראל( וביטל את כל ההגבלות והכריז — ״כל הרוצה לעלות יעלה״.

ואעפ"כ — הוא עצמו נשלח לגלות ועמו כל עשרת השבטים!

וטעם הדבר — לפי שעד שסילק הגדירות לא עלו ישראל לרגל מפני שלא היו יכולים 
היתה  שכוונתו  אע״פ  הנה   — ההגבלות  שהסיר  לאחר  ואילו  חייבים(,  היו  לא  )וממילא 
ביטול  למרות  עלו  לא  ולפועל  דרא״  ד"אכשור  במצב  הי׳  לא  כיון שהדור  אבל  לטובה, 
ההגבלות, הרי התוצאה ממעשיו היתה ש״נטל הקולר מעצמו״, ״אני את נפשי הצלתי״ 
והחובה הוטלה על כל עשרת השבטים ו״הואיל שאין מוחה בידם והן לא עלו יגלו וילכו 

בשבי״!

לזרז את הגאולה מוטלת על  יש לתמוה לכאורה על האמור לעיל שהשליחות  ועפ"ז 

 מפני החושך 
הכפול והמכופל, 
עד כדי כך 
שצריך לעורר 
ולהתווכח וכו׳ 
אודות הזכרת 
משיח צדקנו 
וענין הגאולה 
ולא רק הזכרה 
בפה
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כאו"א, אנשים נשים וטף!

אמנם, באמת, אין מקום לשאלה כלל, כי, במה דברים אמורים שיש צורך בזהירות 
הנ"ל — כשעומדים בדרגה נעלית כזו, אבל באנשים כערכנו אין זה שייך כלל.

ועוד ועיקר: בנדו"ד לא מדובר כלל אודות הטלת הקולר )על הרבים או על היחיד( 
שאם לא יעשו אזי... אלא זירוז בלבד דכיון שכלו כל הקיצין, כולל הקץ שהכריז נשיא 
דורנו, הרי מעתה מזרזים את כאו"א מישראל )שבלאו הכי הרי הוא שייך ל״ממלכת 
כהנים וגוי קדוש״ ו״כהנים זריזין הם״ ו״אין מזרזין אלא למזורזין״(, ומודיעים את 
הכתוב בספרים )ועד ל״קול קורא״ ד״לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה״( שאין הדבר 

תלוי אלא בדבר אחד, בתנועה אחת.

ומכיון ש״אין גו׳ אתנו יודע עד מה״, לומר מהי תנועה זו, ולאידך ברור שישנו מי 
שיכול לפעול את הפעולה הראוי׳ ע"י מעשה אחד, לכן צריך כאו״א להשתדל בזה, 
והן לא — גם אם המעשה הנוסף שלו לא יביא, ח"ו, ישועה והצלה — הרי מקיים ציווי 

של הקב״ה ע"י מעשה, דיבור או מחשבה.

. . מסוגיית הגמרא בסיום מס׳ סוטה מובן דמאמר חז״ל "כלו כל הקיצין ואין הדבר 
תלוי אלא בתשובה״ — חל על ימים אלו ושוב אין מקום לדחות את הקץ יותר.

יכולה  בזה  וברגעא חדא״, מובן שהפעולה  ומכיון שהתשובה היא ״בשעתא חדא 
להיות ע״י מעשה אחד בלבד, אלא ש״אין גו׳ אתנו יודע עד מה״ מהו ה״מעשה אחד״ 

שיביא את הגאולה בפועל, לכן מוטלת השליחות על כאו״א.

ויש להוסיף ולהדגיש דנוסף על הסימנים שבסיום מסכת סוטה, ברור שבזמננו ״כלו 
כל הקיצין", כולל גם, ובפרט, מפני המעמד ומצב המיוחד דדורנו זה ולאחר כל מה 

שעבר על דור זה בפרט — ו״לא תקום פעמיים צרה״.

ימי הפורים ושבת שמחים
צילום כתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ממברק לחג הפורים דשנת 

תשכ"ו או תשכ"ז: ימי הפורים ושבת שמחים ומבורכים והתוועדויות פעילות מ.ש.
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ועוד ועיקר — מפני החושך הכפול והמכופל, עד כדי כך שצריך לעורר ולהתווכח 
וכו׳ אודות הזכרת משיח צדקנו וענין הגאולה, ולא רק הזכרה בפה, אלא גם אודות 

המחשבה אודות משיח...

ויתירה מזו: כיון שכל דבר קשור בתורה באה ״טענה״ חדשה — מכיון שאמרו חז״ל 
״ג׳ באין בהיסח הדעת . . משיח מציאה״, וכמש"נ על משיח ״מצאתי דוד עבדי״, אשר 

לכן, הרי אדרבה אסור לדבר על משיח...

ההכרזה  את  להדפיס  ציוה  ואעפ״כ  זה,  מחז״ל  ידע  בודאי  דורנו  נשיא  ואולם, 
התעניינות,  מתוך  בדבר,  שיתבוננו  ובכוונה  לגאולה״,  לאלתר  לתשובה  ד״לאלתר 

ומתוך התבוננות ועד לתוצאות במעשה בפועל!
•

 ע״פ כל האמור לעיל מובן בפשטות הטעם לאריכות הדיבור, לעתים קרובות, הן 
בענין הגאולה והן בענין ההשפעה על אוה״ע לקיים שבע מצוות בני נח:

ריבוי הדיבור אודות הגאולה הוא מפני שעצם הדיבור בדבר מבטל את פיתויי הייצר 
הרע שבא וטוען שעדיין חסרים לו ענינים אחרים ולמה לו לדאוג אודות משיח צדקנו 
והגאולה... בני ישראל כבר היו בגלות כל כך הרבה שנים, ובמילא מהיכי תיתי, שישהו 
בגלות עוד כמה שנים, ואפילו אם הגלות תמשך עוד אלף ותשע מאות שנה — גם לא 

איכפת לו!!! הוא עסוק בענינים חשובים!

ולכן חוזרים ומדברים על כך פעם אחר פעם כדי לעורר ולהזכיר שאין שום הבדל אם 
הוא אדם שעסוק בענינים גדולים וטובים או שאיננו עסוק, מדובר על כך ש״שכינתא 
בגלותא״, בני ישראל הם בגלות, וגם הוא עצמו נמצא בגלות, ואי לאו חושך הגלות לא 

הי׳ אומר דבר שכזה! ואדרבה — הא גופא ראי׳ שנמצא בעמקי הגלות!

חסידיים(  רביים  דוקא  )ולאו  האחרון  בזמן  ישראל  גדולי  כל  לדעת  ועיקר:  ועוד 
דניאל,  על  )כמבואר במפרשי התנ"ך  כל הקיצין"  ״כלו  עומדים עתה לאחר שכבר 

מפרשים שנתקבלו ע"י יראי שמים ועד״ז בעוד כו״כ ספרים(!

ואין צורך בראיות לזה כיון שהדבר נראה ונגלה בעיני בשר, ובפשטות: כשלומדים 
את הגמרא בסיום וחותם מסכת סוטה רואים שהכוונה לרגעים אלו.

ולכן, מובן שדוקא עכשיו הזמן לדבר אודות הגאולה ומכיון שאין יודעים מה עוד 
מעכב — לעסוק בפועל בכל ענין שע״פ תורה שייך לזה )כנ״ל(.

ועד״ז בנוגע לדיבור בענין ז׳ מצוות בני נח: מכיון שעומדים בזמן קרוב לגאולה, 
לאחר ש״כלו כל הקיצין", מובן שעתה הוא הזמן המתאים ביותר להכין את העולם 

כולו להיות ראוי לגאולה — ותתקיים בו תכלית הכוונה ד״לשבת יצרה״.

•
 ו״המעשה הוא העיקר״ )ולא הדיבור בענין פלוני או בענין פלוני( מעשה הגאולה 

10 • ש"פ צו - פורים ה'תשע"ו

  • פותחין בדבר מלכות  



האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו ורואים במוחש שזהו הזמן הכי מוכשר והזמן הכי 
אחרון להביא את הגאולה ע״י ״מעשה אחד״,

וע״י עשיית ״מעשה אחד״ ועוד ״מעשה אחד״ כו', עד למעשים רבים, הנה, לכל 
לראש מקיים מצות מלכו של עולם, וזוכה לחלקו בעוה״ז ולחלקו בעוה״ב, ועד שע״י 

המצוה, לשון ״צוותא וחיבור״ זוכה להתחבר בעצומ״ה ית׳.

יביא  שעי״ז  מחשבה  או  דיבור  מעשה,  אותו  את  למצוא  הקב״ה  יזכהו  סוף  וסוף 
״ישועה והצלה לו ולכל העולם כולו", ובפשטות — גאולה האמיתית והשלימה ע״י 

משיח צדקנו!

"מפריז על המידה באופן שניכר לכל אשר משתכר"
מכתב ממזכירות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, משנת תשי"ח בטרם תיקן הרבי את 

"תקנת המשקה", במכתב זה מביע הרבי את צערו מכך שהלה לא נזהר בשתייה
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יום רביעי, תענית אסתר תשי"ח.

שנים־עשר  של  בואם  עם  פורים  לקראת  'להתחמם'  מתחילה  ב־770  האווירה 
תלמידים לשהות בצילא דמהימנותא בחג הפורים. הללו סודרו בין בתי אנ"ש בשכונה.

עם רדת יום, התכנסו קהל החסידים לתפילת ערבית בשעה 6:30 כשקורא המגילה 

"לעת־עתה אינני שיכור עדיין; אולי הייתי אוחז כבר ב"עד דלא ידע", 
אבל אתם מעכבים אותי; הנכם יושבים מסביבי וכולם ב"מדידה 

והגבלה". פלוני חושב על כך שה"עניבה" תהי' מונחת במקום המתאים, 
ופלוני חושב על הגרביים אם הם בצבע המתאים לעניבה"... 

יומן מלא ומרתק מהתוועדות המיוחדת של פורים תשח"י בה היו גילויים 
נפלאים והתבטאויות מיוחדות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 • 

 "זה 'ניגון של תענית אסתר'

תנגנו ניגון של פורים"
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הוא הקורא הוותיק והידוע ר' מרדכי שוסטרמן.

הרבנית  עבור  המגילה  את  בעצמו  קרא  סיפר שהרבי  הולצמן  יעקב  ר'  המשב"ק 
בביתו שברחוב פרזידנט, והוא העיד שהקריאה הייתה "במהירות רבה", והרבנית אף 

לא הביטה בחומש.

במהלך הערב התקיימו התוועדויות פורים במקומות שונים. ה'חוזר' ר' יואל כהן 
אידיש,  אינם מבינים  התוועד עם תלמידים ספרדים שהגיעו מארגנטינה, שכן אלו 

והוא מדבר עמם בלשון הקודש ובעברית.

למחרת, התפלל הרבי תפילת שחרית עם הציבור, וכתמיד נקרא לעלות לתורה. גם 
ביום, המגילה נקראה בנוכחות הרבי על ידי בעל הקורא הוותיק.

מספרים שהרבנית הודיעה לפני הפארברענגען שעוד בסעודת פורים שערך הרבי 
בביתו, כבר אמר הרבה לחיים... 

ההתוועדות נערכה באולם ב־585 אלבאני עוו. בסמיכות לראטלאנד ראוד.

בשעה 8:30 בערב נכנס הרבי להתוועדות חג הפורים. בשעת מעשה איש לא שיער 
ביותר  המפורסמות  ההתוועדויות  אחת  תהיה  זו  כי 
של הרבי במשך השנים, התוועדות שנמשכה תשע 
שעות רצופות, עד השעה 5:30 בבוקר, כשאור ראשון 

הפציע מעל בתי ברוקלין!

אלא  אורכה,  בשל  הייתה  לא  ייחודיותה  אולם 
בשל "עניינים נפלאים" "וגם הרבה גילויים", כפי 
שכותב ביומנו הרב צבי הירש גאנזבורג. זה האחרון 
עמד אמנם הרחק מעט מהרבי, ולא זכה לשמוע את 
כל השיחות, מה גם שאת השיחות הפרטיות ששוחח 
עם אנשים דיבר בקול נמוך. "משה לברטוב הבטיחני 
שיחות  וקטעי  מהשיחות  רשימותיו  לי  להלוות 

ואעתיקם בל"נ אי"ה".

ניגונים שמחים. לצד  לנגן  הורה  ביותר. הרבי  הייתה שמחה  התחלת ההתוועדות 
בימתו של הרבי עמדה קבוצת בחורים ואנ"ש, 'המנגנים' )ראה מסגרת(, שהחלו לנגן 

בסדר מסודר, בקול אחיד וברור. שיחה רודפת שיחה, ניגון רודף ניגון.

ה'זאל' היה מלא מפה לפה בחסידים שהגיעו להשתתף בהתוועדות פורים.

ידע את הסיבה  לא  איש  בתוך עצמו'.  'התכנס  הרבי  כי  היה  ניכר  בשלב מסוים, 
הורה  כאשר  הרבי  של  פניו  את  לפתע  לרצינות שאפפה  גדולה  בין שמחה  למעבר 

מספרים 
שהרבנית 

הודיעה לפני 
הפארברענגען 
שעוד בסעודת 

פורים שערך 
הרבי בביתו, 

כבר אמר הרבה 
לחיים...
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לנגן את הניגון "היי צמאה צמאה.." )"וכמדומה לנו שמצווה לנגנו בעת שמשהו אינו 
כדבעי"(. לאחר מכן התחיל הרבי לנגן בעצמו את הניגון "דרכך", ניגון עמוק המביע 
ניגון שמח, ניכר היה שרוחו  געגועים ורעד פנימי. גם כאשר 'המנגנים' החלו לנגן 

השמחה של הרבי טרם שבה.

זמן מה חלף. איש אינו יודע מה הסיבה. לפתע הרגישו החסידים ש"כנראה שבאמצע 
פעל משהו שוב בטוב". זה היה כאשר האור והשמחה שבו לשכון על פניו הטהורות 
של הרבי, כאשר פנה ואמר על הניגון שהושר באותו רגע )ניגון הכנה ליחידות לר' 
שלמה טשאשניקער( "זה ניגון של 'תענית אסתר', תנגנו ניגון של פורים", ושוב שבה 

החיות לעדת החסידים...

ניגון שמחה רודף ניגון שמחה. הרבי עצמו פתח בניגון של שמחת תורה. מה מתאים 
יותר מחיבור בין פורים לשמחה... הרבי אף עודד את הניגון במחיאות כפיים, כשהקהל 

כולו מחרה ומחזיק אחריו.

בעיצומה של ההתוועדות אמר הרבי מאמר חסידות ד"ה "חייב איניש לבסומי", 
מאמר עמוק בביאור 'עץ חמישים אמה', 'עדן', 'נהר', 'גן', 'אאלפך חכמה', 'פנימיות 

הרצון', 'חיצוניות הרצון' כו'. אמירת המאמר ארכה למעלה משעה!

'חזרות' להתוועדות ע"י צוות המנגנים
יומיים לפני חג הפורים תשי״ח, התכנסה אסיפה בביתו של ה׳חוזר׳ ר׳ יואל כהן, 

כדי להתארגן אודות ניגון ניגונים באופן מסודר בעת ההתוועדות של פורים, מי 

שעורר על כך, היה המזכיר הראשי הרב חדקוב, שביקש ״לעשות דבר מה אודות 

זה״, כפי שמספר ר׳ צבי הירש גאנזבורג ביומנו.

שיעמדו  והתמימים,  מאנ״ש  עשר  כחמישה  לאסוף  הוחלט  האסיפה  במהלך 

בהתוועדות במקום אחד, והם ינצחו על הנגינה, בתקווה שזה יעזור. כמו כן הוחלט 

לעשות חזרות. הנאספים אף בחרו ורשמו לעצמם סימנים לכעשרים ניגונים, על 

מנת לנגנם בהתוועדות פורים.

קודם פורים נקראה אסיפה נוספת, במהלכה, כך תוכנן, יעשו חזרות אחרונות 

על הניגונים אותם ביקשו לנגן בהתוועדות פורים. כמה אברכים וכמנין בחורים 

אכן הגיעו, בעוד רוב אלו שהבטיחו לבוא - לא הגיעו. הנוכחים ניגנו עד אחד־

עשרה וחצי. ״יעזור ה׳ יתברך שיהיה טוב, כי אינני רואה עדיין שום תקווה לעתיד 

מזהיר בזה, רק באם נעשה משהו״, מוסיף הרב גאנזבורג וכותב בפסימיות.

בהתוועדות פורים, עמדו המנגנים כפי המתוכנן, במקום אחד, לימין הבמה של 

הרבי, ו״עשינו כמיטב יכולתנו״ הוא מעיד. ״נדמה לנו כי הנגינה היתה קצת טובה 

מפעמים הקודמות, אם כי אין זה מספיק וחסר בזה הרבה, הרבה מאד״.
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מכאן ואילך, לאחר המאמר, החלו 'הגילויים' הגדולים. הרבי קרא לכל התלמידים 
שמונה־עשרה  באמריקה  תמימים'  'תומכי  ישיבת  נתייסדה  שעמם  הראשונים  שהיו 
שילדקרויט,  זאב  בשמותיהם:  מנה  הרבי  ת"ש.  פורים  שושן  ביום  לכן,  קודם  שנים 
אברהם בארנעצקי, מענדל פעלדמאן, מרדכי אלטיין, יצחק קאלאדני, יהושע גודמאן, 

ועוד.

"היום התמלאו ח"י שנה ליסוד הישיבה באמריקה" אמר הרבי, והפליג לדבר בשבחה 
של 'תומכי תמימים'. הרבי אף מזג להם 'משקה' בידיו הקדושות, ובסיום השיחה הורה 
הרבי לתמימים שעמם נוסדה הישיבה לפני ח"י שנים לצאת בריקוד )והוסיף - אבל 
לא על השולחן...(. כנראה שרק תשעה יצאו בריקוד והרבי רמז גם לראש הישיבה 
הגאון הרב מרדכי מנטליק לרקוד עמם, והוא - איש המוחין וקבלת העול - קפץ לתוך 
והוסיף:  רוקדים...  איך  ותראה  איתם  לך  נו,  לו,  אמר  הרבי  בריקוד.  נסחף  המחול, 

שיגידו לחיים לפני הריקוד. ונתן להם לחיים ורקדו עם הניגון שמחה.

גדולה,  בשמחה  מקומו  על  ורקד  קומתו,  מלוא  הרבי  קם  שמחה,  של  זו  ובשעה 
כשלצדו רוקדים זקני החסידים הרב ישראל ג'ייקובסון והרב שניאור גרליק. מה נהדר 

היה המראה...

השיחה הבאה עסקה אף היא בעניינם של התמימים "כל היוצא למלחמת בית דוד", 
על יסוד אותה שיחה מרטיטת לב ונפש שאמר כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בעת ייסוד 

ישיבת 'תומכי תמימים'.

לפני ההתוועדות הביא ר' אברהם זילברשטיין בקבוקי 'בנדיקטין'. אם עד אמירת 
המאמר אמר הרבי לחיים רק על יין )אם כי תמיד על כוס מלאה( הרי שלאחרי המאמר 
היתה  הרבי  של  הגביע  לצד  כלל,  בדרך  'בנדיקטין'.  על  לחיים  לומר  הרבי  התחיל 

קם הרבי מלוא קומתו, ורקד על מקומו בשמחה גדולה. מה נהדר היה המראה...
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מונחת כוס זכוכית לשם שתיית מים. הפעם ביקש הרבי מהרב מענטליק ז"ל, שהי' 
המוזג הקבוע של הרבי בהתוועדויות, שימזוג 'בנדיקטין' לכוס הזכוכית מלוא הכוס 
ושתה אותה בשתי פעמים עד גמירא. שוב ביקש הרבי שימזגו לו ממשקה הבנדקטין. 

בהמשך ההתוועדות ביקש הרבי שיביאו לו 'בנדיקטין'. "אברהם זילברשטיין איז 
דא? אברהם זילברשטיין... אפשר וועט איר געב'ן בנדיקטן? איר קענט אפשר שאפ'ן 
בנדיקטין?  זילברשטיין... אולי תביאו  זילברשטיין פה? אברהם  ]אברהם  בנדיקטין? 
בנדיקטין!"  קצת  עוד  במשקה,  לחסוך  לא  בנדיקיטין?[  'לייצר'  אולי  יכולים  אתם 
ובהמשך שאל שוב "אברהם זילברשטיין איז דא צי ניט ]פה או לא[? אולי יש מישהו 

אחר שיעמיד פה בנדיקטין?"

ר' בנימין לויטין נסע לביתו להביא בקבוקי 'משקה' נוספים. גיסו של הרבי, הרש"ג, 
חשש לבריאותו של הרבי ומנע את מזיגת ה'משקה' לרבי. כשפנה הרבי לרב מנטליק, 
שכונה "שר המשקים", וביקשו למזוג עוד 'משקה', מנעו הרש"ג מלעשות כן. אחד 
האברכים שנכח במקום, חטף את הבקבוק ונתנו לרב מנטליק כדי שימזוג לרבי כפי 

רצונו.

'בגילופין', אך  הי'  יצויין, שבאותה התוועדות הרב מענטליק בעצמו  ]בדרך אגב 
נשאר על עמדו. כאשר הרבי יצא - הוא קרס כמו מגדל קלפים. פשוט, ע"פ טבע לא 

הי' בכוחו לעמוד ולמרות זאת הוא נשאר במקומו, כל זמן שהרבי נכח במקום![

למנוע  כדי  מאמץ  כל  עשו  הרבי,  של  לבריאותו  חששו  הם  שאף  החסידים,  זקני 
מהרבי לשתות 'משקה', ואחד מהם אף מזג לכוסו של הרבי סודה שהייתה במקום. 

הרבי הביע את אי־שביעות רצונו ושפך את תכולת הכוס על הארץ.

בין הדברים התבטא הרבי בצורה נדירה:

"מספרים שחָאניע מרוזוב הי' אומר, שבפורים, לאחרי שלוקח כוסית משקה, ביכלתו 

"אפשר וועט איר געב'ן בנדיקטן? איר קענט אפשר שאפ'ן בנדיקטין?" - הרבי מחזיק בידו בקבוק בענדקטין
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לומר הכל... והשומע לא יתרעם עליו )"ער וועט ניט הָאבן קיין פַארריבל אויף אים"(, 
כיון שיוכל לתרץ שהי' שיכור...

הייתי  אולי  עדיין;  שיכור  אינני  לעת־עתה  "אני 
אוחז כבר ב"עד דלא ידע", אבל אתם מעכבים אותי; 
והגבלה".  ב"מדידה  וכולם  מסביבי  יושבים  הנכם 
פלוני חושב על כך שה"עניבה" תהי' מונחת במקום 
בצבע  הם  אם  הגרביים  על  חושב  ופלוני  המתאים, 
ארה"ב  מדינת  חוקי  ע"פ  שכן,  לעניבה...  המתאים 
צריכה להיות שייכות בין הלבוש שע"ג הרגל להלבוש 
שהצואר  "בהמה"  בבחינת  להיותו  הצואר,  שע"ג 
והרגל שוים ממש... ובמילא צריך להיות צבעם שוה. 

ועד"ז בשאר ענינים כיו"ב.

"ישנם כאלו שבינתיים צוחקים הם על הבדיחה )"דזשָאק"( שנאמרת על פלוני, אבל 
בפנימיותם מתייראים שמא עוד מעט יאמרו איזה ענין הנוגע אליהם... ואז הדבר יגע 
להם )"עס וועט זיי ָאנרירן"(, ובמילא יכול להיות נוגע ב"פמליא של מעלה"... שהרי 

הם מקושרים עם ענינים של מעלה".

בשלב מסויים החל הרבי להכות באגרופו על השולחן. הרב בערל ריבקין שם ידו 
רוצים  "אם  אמר:  הרבי  אך  תינזק,  לא  הרבי  שידו של  כדי  הרבי  אגרופו של  תחת 

לשמור על בריאותי, צריכים פשוט לעסוק ב'תומכי תמימים'".

ר' לייבל מוצקין קרב אל שולחנו של הרבי וביקש ברכה עבור בריאות אמו. הרבי 
פנה אל מזכירו האישי הרב חדקוב ואמר לו: "אולי תכריזו שבתי הרפואה סגורים, 
וכן הענינים הכלכליים כו'". בשלב מסויים מילא את כוסו של הרב מוצקין ב'משקה' 
לברכה, וכן גם לשאר החסידים שביקשו ברכות הורה הרבי לומר לחיים. בין השיחות 
שומעים בהקלטה שהרבי אומר כמה פעמים לאלו שאמרו לו "לחיים" - "א פולע! 

]מלא![".

בעת ההתוועדות ניגש מר ליטוין מבוסטון אל הרבי עם בתו הקטנה שאך מלאו לה 
4 שנים, וביקש ברכה בעבורה. הרבי נתן לה חתיכת 'מזונות' והורה לה לברך. הילדה 

אכן ברכה והרבי הקשיב וענה 'אמן'.

מר ליטוין ורעייתו התגוררו בבוסטון, וזכו לקירובים רבים מהרבי. הם חזרו בתשובה 
ואף תרמו באותם  והיו מהמסייעים החשובים לאחזקת הישיבה החב"דית בבוסטון, 
ימים סכום כסף הגון לקניית בניין גדול עבור הישיבה, בניין ששימש קודם לכן כבית 

כנסת קונסרבטיבי.

ניסה להשקיט את הרעש ולהשיב  וגברה, ה'וועד המסדר'  ההמולה ב'זאל' הלכה 

אני לעת־עתה 
אינני שיכור 
עדיין; אולי 
הייתי אוחז 

כבר ב"עד דלא 
ידע", אבל אתם 

מעכבים אותי
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את הסדר על כנו. החסיד ר' זלמן דוכמן ביקש לעמוד ולהכריז שישמרו על הסדר, אך 
הרבי מנע ממנו באמרו: "זאת היו צריכים להבהיר אתמול, וכעת שבו..."

בשלב מסויים החל הרבי לברך את הציבור לבני, חיי ומזוני. ופירט: בני - שיהיו 
בנים בריאים. אלו שאין להם בנים - שיהיו להם בנים; ואלו שיש להם ילדות - יהיו 
להם גם בנים זכרים. וכן בחיי - שתהיה בריאות בהפלגה. וכן במזוני - לא רק שתהיה 
את  הקדוש  מפיו  ובירך  הרבי  הוסיף  וכך  בהרחבה.  פרנסה  מצומצמת, אלא  פרנסה 
הציבור בברכות מפליאות שלא כרגיל. עדת החסידים הבינה כי שעה גדולה היא זו, 

וכי יש לנצלה לבקשת ברכות ולפעול ישועות.

הרבי פנה לר' אברהם בארנעצקי וביקשו שיכניס את בניו ל'תומכי תמימים' ודיבר 
על כך ממושכות. בנושא זה דיבר גם עם ר' מענדל פלדמן, והוסיף "שגם אם הסכמתי 
שיוציאו מ'תומכי תמימים', בכל זאת שיכניסו לשם בחזרה". וכמו לחזק את הדברים, 

דיבר שיחה ארוכה לבנו של בארנעצקי על מנת שיסכים להיכנס ל'תומכי תמימים'.

כמה שיחות היו מיוסדות על מאמרו של כ"ק אדמו"ר הזקן "ליהודים היתה אורה" 
ל' נקבה.

דוד  עזריאל  ר'  הרה"ח  שחיבר  מאמין"  "אני  הידוע  הניגון  את  לנגן  ציווה  הרבי 
פאסטאג, ברכבת שעשתה דרכה אל משרפות המוות בימי השואה.

כאשר דיבר אודות ישיבת 'תומכי תמימים' אמר שכל אחד ישתתף בישיבה בגופו 
בנשמתו כו', ולא ישכח גם בממונו.

אור ראשון החל להפציע כאשר הורה הרבי לנגן את ניגון הבעל־שם־טוב, ולאחר מכן 
ניגון ד' בבות, ושלא כתמיד, את הבבא האחרונה ניגנו פעם אחת בלבד. ההתוועדות 

הסתיימה במגבית פורים ל'קופת רבינו'.
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כשיצא הרבי מהאולם, רצה לייבל גרונר לעזור לרבי, אבל הרבי אמר שאין צורך 
והוא יסתדר לבד. אח"כ, הרב שמעון אהרן סימפסון לקח את הרבי לביתו.

למחרת, ביום ששי, הרבי אמר להרב גרונר שהוא זוכר שהי' משא ומתן בין הרב 
מענטליק ושאר הרבנים אבל אינו זוכר בדיוק מה הי'. כשהוא חזר על חילופי הדברים 
אם למזוג עוד בנדיקטין לכוסו של הרבי או לא, הרבי שאל: "ווי האט געהאלט'ן דעם 
זה עלול  כי  צודקים,  היו שחשבו שהרבנים  והוא ענה:  ]ומה סברו הציבור[?"  עולם 
להזיק לבריאותו של הרבי, והיו שאמרו כי מאחר שהרבי שותה בפורים, כאשר חייב 
אלו  הרבי:  ענה  ואז  יזיק.  לא  ודאי  זה  המשכות,  הרבי ממשיך  וכך  לבסומי,  איניש 

שחשבו שלא צריך למנוע ממני, צדקו.

בשבת שלאחרי פורים, הי' 'אויפרויפערניש' של החתן ממשפחת בריקמאן שחתונתו 
תתקיים השבוע הבא עם הבת ממשפחת חייקין. מישהו הציע להם שיבקשו מהרבי 
להתוועד לכבוד השמחה )כמו שהיה נהוג בשנים ההם(. הרב חייקין לא הרגיש בנוח 
לשאול, כי לאחרי שהי' פארבריינגען כה ארוך רק יום אחד קודם - בליל ששי, הוא 
לא רצה לבקש התוועדות נוספת. אבל הרב בריקמאן טען שמה כבר יכול לקרות? 
במקרה הכי גרוע הרבי יאמר שלא תהי' התוועדות אז אכן לא תהי', אבל מלבקש לא 

יפסידו דבר. 

לפועל הם דיברו עם ר' שמואל זלמנוב, והוא שאל את הרבי. הרבי הסכים אך הוא 
ביקש שלפני זה יכנסו אצלו החוזרים לחזור על הפארבריינגען של פורים. ר' יואל 

נכנס עם ר' אברהם שם־טוב לחדרו הק' ושהו שם כעשרים דקות.

לאחר מכן התברר שהרבי שאלם אם הם יודעים את כל השיחות שנאמרו בהתוועדות 
זוכר מה נאמר לאחר שתי השיחות הראשונות והמאמר  פורים, שכן הוא עצמו לא 
שאחריהם... חסידים שחו בזה וסיפרו כי היו דברים מעין אלה גם אצל נשיאים קודמים, 

ונראה שהדיבורים היו באופן של "שכינה מדברת מתוך גרונו".

השניים חזרו לפני הרבי על חלקים מהשיחות, וסיפרו לו את השתלשלות העניינים 
במהלך ההתוועדות. כאשר סיפרו שכאשר ניגנו ניגון אדמו"ר הזקן, חזרו על ה'בבא' 
האחרונה רק פעם אחת, שאלם מדוע נהגו שלא כתמיד? ר' אברהם שם טוב השיב: 
"כי כן ציווה אדמו"ר". הרבי התפלא: "כך הוריתי? נו!" בסיום ביקשם הרבי למסור 

לו את ראשי הפרקים מהשיחות.

ואכן, לאחר שראשי הפרקים הועלו על הכתב, הכניסו את תוכן הדברים לרבי שעבר 
עליהם, ואף הגיהם.
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• אמר לא': )שכנראה הגיע עכשיו(: אתה יכול לשבת שמה. דבר ראשון תגיע ל"עד 
דלא ידע", אח"כ נדבר איתכם...

• הרב שם טוב, אולי תגיד לחיים. עד ל"עד דלא ידע" מסתמא יש לך עוד 'שיעור'. 
תנו לו כוס של רבנים )"א רבני'שן כוס"(, כוסו של אליהו. הנ"ל אמר "לחיים" וכ"ק 

אדמו"ר שליט"א ענה לו "לחיים ולברכה".

• העיר לא' האורחים שהוא הגיע עם "לבושים של בעה"ב" גם לפה! "הוא השקיע 
בזה 800 דולר, ומסתובב פה כאילו הוא היה בבואנוס איירס"...

להגיד  ירצה  שיהודי  במקום  ובכעס!  בפליאה  פה  מסתכלים  בחיוך:  אמר  אח"כ 
"לחייים" בפורים - מסתכלים על זה כאילו זה היה דבר פלא!

• אח"כ אמר: אולי 'תשקו' )"אפגיסן"( את הרב חודוקוב עם כוס גדולה, והוא יחזור 
לשבת...

• אמר לא': מה אתה צריך אחרים, אתה יכול לבקש בעצמך! אבל זה צריך להיות 
קשור לענין שעליו מדברים. הרי אי אפשר לתת בשמחת תורה ענין השייך לראש 

השנה! עכשיו זה ענין של פורים, מה השייכות לר"ה?!

• לא' אמר: אולי אוכל לפעול ששניאור זלמן בליסאווסקי ימסור רצונו לרצוני - 
עכ"פ בענין אחד, ובמילא לא יפגע הדבר בהנהגתו בכל שאר הענינים, בענין אחד 

יפעל על עצמו.

אבל בזה הוא צריך למסור רצונו לרצוני, ובאופן שגם אם יהי' נראה לו שע"פ שו"ע 
צריך לעשות להיפך, מ"מ, יסמוך עלי שע"פ שו"ע עליו לעשות כפי שהנני מורה לו.

התשובה לא נוגעת הלילה דוקא, בערב שושן פורים ובליל שושן פורים. זה יכול 
להיות גם מחר ומחרתיים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ואמר: כנראה שהוא אוחז ב"עד דלא ידע"... כיון שהוא 
נשאר כך... )כולם צחקו( נו, שיתבונן ויאמר את התשובה.

נו, ר' שניאור זלמן, איתך אני לא יכול לדבר ביחד, אתם מונחים בחיצוניות ואני 
מונח בפנימיות, וזה ענין של לא קרב זה אל זה.

• הוספה מיוחדת •
במהלך ההתוועדות פורים תשח"י - בין השיחות, ציוה כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לכו"כ לומר "לחיים", ודיבר כו"כ ענינים והתבטאויות מיוחדות

 • 
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תפסיק לחשוב על חיצוניות, תאמר לחיים, תשכח מעצמך, תעשה מה שצריך ותקח 
אתך גם את הרב חודוקוב.

ההוא ענה משהו וכ"ק אד"ש אמר: תראה, איתך אני לא יכול לדבר בכלל. תאמר 
ידע שזה קשור  לא  לכל הקהל, אבל הקהל  סיפור,  ברצוני לספר עליך  נו!  לחיים! 

אליך...

)בעת ההתוועדות שהתקיימה בשבת כי־תשא שלאחר פורים, הוסיף הרבי והתייחס 
לכך: הוא כבר התחיל לשמוע, שתהיה התחלה טובה. כשראה שהקהל תמה ולא מבין, 
זאת אומרת:   =[ ברוסטוב, שהיה אומר: "שלי, שלך, מבין"  עני  היה  אמר בשחוק: 

אנחנו מבינים אחד את השני[(.

• כ"ק אד"ש שאל: הרב סידני ]שלום בער[ העכט אולי פה? הרב סולומון ]שלמה[ 
פוגלמאן אולי פה? שתיהם אינם? סידני העכט לא?

ותתחיל ללמוד חסידות  גדולה  כוס  סולומון פוגלמאן פה, אולי תאמר לחיים על 
בכל יום אליבא דנפשיה. אני מתכוון לזה כפשוטו: תגיד לחיים על כוס גדולה וממחר 

בבוקר תתחיל ללמוד חסידות אליבא דנפשיה.

הרב בראנעצקי יכניס את הבן שלו לתומכי תמימים, והרב מענדל פלדמן לא יתפעל 
ממה שהוא שמע ממני בעצמי שהוא יכול למסור את הבן שלו לישיבה אחרת, והוא 

יתחיל לשלוח אותו לתומכי תמימים,

ואם הבן פה, ואם הרבי מענדל פלדמן פה - אזי מבלי הבט על כך שהוא פעם היה 
נשיא של "אגודת הרבנים" - הוא ישלח אותו לתומכי תמימים,

הרה"ח ר' חיים מרדכי אייזיק ע"ה חודוקוב הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל שי' שניאורסאהן
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ואם הוא יהיה מוכרח לעבור ענין של מסירות נפש בפועל ממש - זה ישאר בזה 
שהוא ימסור את הנפש וישלח את הבן שלו ללמוד בתומכי תמימים, והוא יגדל ואח"כ 

יהיה לו ממנו נחת.

והרבי טלישבסקי לא יסתכל אם העניבה מונחת במקום או שלא, והוא יגיד לחיים 
ידע בין ארור המן לברוך  "עד דלא ידע" עם כוס גדולה, וממש כפשוטו "עד דלא 

מרדכי", כמו שהיה בשמחת תורה שהקב"ה זיכה אותו,

והוא יפעל זאת גם על המחותן שלו, שהוא "מורא'דיק" במדידה והגבלה!

• אמר על פלוני, )א' מזקני אנ"ש( "הוא אינו גורס מה שברצוני 'לגעת' ביהודים, 
אבל מה אני יכול לעשות. ועכשיו אני יכול לענות שאני שיכור ובמילא אני במצב 
של "עד דלא ידע"", אבל מתכוונים אליך הרב סימפסון... כ"ק אד"ש צחק ועימו כל 

הקהל. תגיד לחיים ותפעל גם על הרב סימפסון.

• הרב נאה, אולי תאמר לחיים ותחליט בתוקף הכי גדול להיות חסיד, לא להביט על 
כל העלמות והסתרים ועל המניעות והעיכובים, יכול להיות שהיצר הרע יגיד לך שזה 
בסתירה לפרנסה, העיקר להיות חסיד. ווערן א ציבעלע אבער חזר'ן חסידות ]תהיה 

בצל אבל תחזור חסידות[!

הרב שמואל מנחם מענדל שניאורסון, נו!

• הרב סידני העכט, ה' יעזור שיתחילו לקרוא לך - כולם, אפילו אשתך בעצמה 
ואתה בעצמך - בשם "שלום", וה' יעזור לך שיהיה שלום בענינים הגשמיים ובענינים 

הרוחניים ובמילוי משאלות ליבם לטובה בזרעא חייא וקיימא בקרוב ממש,

ושתמלא את הענין שדובר עליו ביו"ד שבט בנוגע ל"שיכון חב"ד" - שתפעל זאת 
במילואו, פשוט בגשמיות, למטה מעשרה טפחים.

תושיב את הרב חודוקוב על כיסא, ובמילא הוא יוכל להיות שיכור, אף אחד לא 
יפריע לו... 

הרב חודוקוב! תושיבו אותו על כיסא ותביאו לו כ"כ הרבה משקה שהוא יהיה "עד 
דלא ידע", ובמילא הוא ישכח שהוא תלמיד שלכם, ר' יואל באראנטשיק, וכו' וכו' 

והוא יהיה כמו שצריך להיות.

ואותו דבר יהיה גם בנוגע אליכם, תהיו טופח על מנת ותפעלו על הרב... מארץ 
ישראל, ואותו דבר תפעלו על הרב...

הוא אמר משהו ואמר כ"ק אד"ש: שתהיה רפואה שלימה אבל צריך להיות "עד דלא 
ידע", צריכים לשכוח גם מהענינים של בריאות גוף.
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רבנן",  מלכי  "מאן   - מלכים  שולחן  מעל  ירד  לא  "בענדיקטין"  המלכות  משקה 
לפחות מאז זמנו של אדמו"ר מוהר"ש וכמסופר בשיחת כ"ק אדמו"ר הריי"צ מחורף 

תרצ"ה:

מהנאמר,  הלאה[  ]הרבה  ווייטער  אסאך  הי'  בכתב,  המאמר  עיקר  רס"ו,  "המשך 
ההגהות )שהיו בגליונות בפ"ע( נכתבו לאחרי האמירה. בין פ' דברים וראה ג"כ אמר 

חסידות אבל לא בההמשך. וישנם רק הנחות. 

הדברים  אלה  המאמרים  לי"א  ההגהות 
וה' אמר המכסה )וירא רס"ז( כתבם אבא לא 
נופש  )מקום  בווירצבורג  כ"א  בליובאוויטש 
נאך  ווייט  זה  והי'  כשהשלימם  באשכנז(. 
וציווני  קראני  חנוכה[,  אחרי  ]הרבה  חנוכה 
להביא בענעדיקטין וא"ל: "אספר לך מאורע: 
בשנת תרל"ח כשסיים אבא ]אדמו"ר מהר"ש[ 
"המשך וככה" קראני, ציווה להמשרת להביא 
יין "טאקאיער", ציווני לסגור הדלת וא"ל "בא 
ודיבר איתי א שעה מיט  ואתה".  אני  ונשמח 
בעניני  רבעים[  ושלשה  ]שעה  פערטל  דריי 
חסידות" )כנראה הכוונה כ"ק אדנ"ע עם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר. הרושם(.

לשלוח  נהג  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק 
מאמשינוב  לאדמו"רים  מנות  משלוח 

ומקופיטשניץ, בקבוק בענדיקטין ומיני מזונות, 

 סקירה מרתקת אודות משקה ה'בענדיקטין' בו השתמשו כמה 
מרבותינו נשיאנו, כולל הרבי מלך המשיח, עד למאורע שגרם 

להפסק השימוש ב'משקה' הבענדיקיטין

 • 

ה'משקה' ששתו 
בליובאוויטש

בקבוק בענדקטין מלפני כחמישים שנה
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אשר  בעת  אחת  פעם 
גרונר  משה  הרב  הגיע 
מאמשינוב  לאדמו"ר 
המשלוח  את  והביא 
מהונכחים  אחד  מנות, 
בענין  הספק  את  העלה 
ומיד  השתיה,  כשרות 
מזג לעצמו האדמו"ר את 

המשקה לכוס ושתה.

הרבי  שלח  אחת  שנה 
בקבוק  שז"ר  זלמן  עם 
חב"ד  לחסידי  בנדיקטין 
בכפר חב"ד, שאלו אז את 
מיוצר  שזה  שידוע  הרבי 
הייצור  וסוד  נזירים  ע"י 

כמוס ויש בזה חשש בענין הכשרות, ענה הרבי שכ"ק אדמו"ר הרש"ב שלח שליחים 
לברר על המשקה ומצאו שהוא כשר, ומכיוון שלאחר מכן המשיכו הרבי רש"ב והרבי 

ריי"צ להשתמש במשקה זה, לכן גם הוא מתיר להשתמש בו.

בשנת תשכ"ז העיר "חכם אחד" מאנ"ש שלכאורה יש בעיה הלכתית עם המשקה 
המיוצר ע"י כמרים, ובאמת מני אז הפסיק הרבי להעלות בנדיקטין בפומבי על שולחן 

ההתוועדות, ובשיחת ש"פ נח הסביר: 

"דער צווייטער ענין וואס איך האב געוואלט דערמאנען איז בנוגע וואס עס זיינען 
דא אזעלכע מרה שחורה'ניקעס און ניט נאר דאס פועל'ט אין התמדה בלימוד התורה 
כו', נאר אז זיי זיינען מעורר בכתב ובע"פ בנוגע בענעדיקטין, אז זיי זאגן אז עס איז 

דא אין דעם שאלות וספקות כו'.

וועט מען דערוויילע אפשטעלן די משקה פון בענעדיקטין, און מ'וועט זיך בעניצן 
מיט משקה וועלכע ס'איז אויך פאר די עולם'שע מרה שחורהנ'יקע און די רביים זאלן 
ניט קיין פאריבל האבן - וואס אין ליובאוויטש פלעגט מען דאס טרינקען, - ביז עס 
וועט קומען משה ואהרן און זיי וועלן ארויסווייזן אז עס איז ניטא קיינע שאלות ופקפוק 
סיי־ווי  בשר,  עסן  וועלן  וועלכע  די  סיי  דאס,  טרינקען  מעגן  וועלן  אלע  און  איסור, 
ברכת  כמבואר בהלכות  צוזאמען  זיין  מזמן  וועט מען קענען  חלב  עסן  וואס  וועלכע 

המזון.." )שיחו"ק תשכ"ז ח"א ע' 132, התוועדות פר' נח ע' י"ח(.

]הענין השני שרציתי להזכיר הוא בנוגע לזה שישנם כאלה בעלי מרה־שחורה, ולא 

עיתון מעריב מדווח על שליחותו המיוחדת של "נשיא המדינה"
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רק שזה פועל על ההתמדה בלימוד התורה כו', אלא שהם מעוררים בכתב ובעל־פה 
בנגע לבענעדיקטין, שהם אומרים שיש בזה שאלות וספקות כו'. 

בינתיים נפסיק את משקה הבענעדיקטין, ונשתמש במשקה שהוא גם עבור בעלי 
המרה־שחורה ה"עולם'ישע", והרביים לא יהי' להם טענה - שכן בליובאוויטש היו 
איסור,  ופקפוק  שום שאלות  שאין  ויראו  ואהרן  שיבואו משה  עד   - זה,  את  שותים 
ושכולם יוכלו לשתות את זה, וגם אלו שאוכלים בשר וגם אלו שאוכלים חלב יוכלו 

לזמן ביחד, כמבואר בהלכות ברכת המזון..."[

סיפר ר' חס"ד שי' הלברשטאם: בשמיני עצרת תשמ"ז נכנסתי עם ידידי הרה"ת 
בנימין אלטהויז לספרייה לומר "גוט יום טוב" לרבנית. הרבנית אמרה לנו: "נו מאכט 
קידוש" ]תעשו קידוש[, על השולחן עמד בקבוק בנדיקטין, בעוד אני פניתי להביא 
את היין הרבנית אמרה לנו: "חסידים, שמיני עצרת מאכט מען קידוש אויף משקה" 
]בשמיני עצרת חסידים עושים קידוש על משקה[ ומזגה לכל אחד מאתנו כוס מלא 

בנדיקטין, עשינו קידוש ושוחחנו. 

פתאום ראינו את הרבי עומד ליד הדלת, נעמדנו מיד והתחלנו לצאת מהחדר כדי 
שהרבי יוכל להיכנס, הרבי סובב את ראשו אלינו ואמר בחיוך: "א באנדע בטלנים 
מלאזט די בענדיקטין אויפן טיש און מ'גייט אוועק" ]חבורת בטלנים, משאירים את 

הבנדיקטין על השולחן ועוזבים[. 

הגהת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לגליון "משיח טיימ'ס" משנת תשמ"ד: 
כריכת  משמאל:  ]רעשן[.  וגראגער  המן[  ]אוזני  כו"כ המן טאש  להוסיף כפשוט 

החוברת לאחר הכנסת התיקונים.
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• הוספה מיוחדת •

ביקור "אנשי חב"ד" בצבא
מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א למפקד בצבא לקראת חג הפורים • במכתב 
זה מזכיר הרבי את "המבצעים" ש"אנשי חב"ד" עושים בבסיסים ומודה על הדו"ח, 
בהמשך המכתב מבאר הרבי לחיילי היחידה את מהותו של פורים במובנים שלהם

 • 
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ב"ה ט' אדר, תשל"ה ברוקלין נ.י.

לכבוד סגן סימן טוב מגורי - כהן שי'
ד.צ. ]דואר צבאי[ 2302

. . והנני מכיר תודה למר בעד שימת לבבו להודיעני מהתרשמותם הטובה מביקורי 
אנשי חב"ד. ומובן אשר תיאורו המרשים ודבריו הנלבבים גרמו לי נחת רוח וגם עידוד, 

ותשואות חן למר ולחבריו שיחיו.

כיון שהמדובר באנשי צבא וביחידה בצבא, המכירים בכח המעשה והביצוע, ובלשון 
במכתבו  המובעים  והרגשים  הרושמים  אשר  בטוחני  עיקר״,  ״מעשה  ז״ל  חכמינו 
ג׳ האהבות, אהבת ה׳ אהבת התורה ואהבת ישראל,  יתורגמו בפועל, ועד להחדרת 
טוב  חכמינו:  ובסגנון  טובים,  ובמעשים  במצוות  מעשיות,  בפעולות  היום־יום  בחיי 

לשמים וטוב לבריות.

ומענין ימים אלו, ובפרט שקשור בצבא, בודאי יודעים שמעשה פורים הרי זה דבר 
והיפוכו: מחד, הי׳ נס גלוי, אשר עם קטן המעט מכל העמים, ושנוסף לזה הי׳ מפוזר 
ולאבד״,  להרוג  ״להשמיד  של  בסכנה  עמד  מדינה,  ומאה  ועשרים  בשבע  ומפורד 
ולכאורה ללא מוצא, ובכל זה הי׳ נהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. 
ומאידך היתה גם פעולה טבעית, ובלשון המגילה נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, 
מפליאות  התוצאות  היו  ה׳  שבחסדי  אלא  ממש,  נפשות  סכנת  שהיתה  אומרת  זאת 

ביותר, ועד אשר נפל פחד היהודים על מבקשי רעתם.

והלימוד מהאמור, שבעת סכנה ר״ל צריך אמנם לעשות בדרך הטבע, שיהי׳ צבא 
מאורגן וזריז וכלי זיינם בידם וילמדו תכסיסי מלחמה וכו׳, אבל יסוד היסודות ועמוד 
החכמות, כולל גם חכמת תכסיסי מלחמה, הוא לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא 
הגדול,  המורה  )לשון  המצאו  מאמתת  אלא  נמצאו  לא  כו׳  הנמצאים  וכל  נמצא  כל 
הרמב״ם, בהתחלת ספרו יד החזקה(. זאת אומרת, שהצבא יהי׳ חזק בבטחונו בה׳, כי 
לה׳ הישועה; ועל ידי כך, כלשון הכתוב, ה׳ אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת 
עליהם  ״תפול  כי  מלכתחילה,  מלחמה  שלילת  לתכלית־נצחון,  ועד  לפניך,  אויביך 
אימתה ופחד״, ולקיום היעוד ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד גו׳ וחרב לא 

תעבור בארצכם — אפילו חרב של שלום.

ובזה אסיים ואומר שלום למר ולחבריו שיחיו.

בכבוד ובברכה לשמחת פורים ולבשורות טובות
מ. שניאורסאהן

מר  ימצא  בודאי  לזה,  להזקוקים  נוסף  לביאור  צורך  יש  באם  אשר  תקותי  נ.ב. 
האותיות המתאימות. ותודה רבה בעד העזר והסיוע שלו בכל האמור.
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פלוני חושב על כך 
שה"עניבה" תהי' מונחת במקום 

המתאים, ופלוני חושב על 
הגרביים אם הם בצבע המתאים 
לעניבה... שכן, ע"פ חוקי מדינת 
ארה"ב צריכה להיות שייכות 

בין הלבוש שע"ג הרגל להלבוש 
שע"ג הצואר, להיותו בבחינת 
"בהמה" שהצואר והרגל שוים 
ממש... ובמילא צריך להיות 

צבעם שווה"...

"

לתרומות והקדשות
ארה"ק - 072.224.4200 | חו"ל - 770.893.9489

 לזכות
 הוד כ"ק אדמו"ר

מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

•

 לע"נ
 הרה"ת ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה

 קדנר
 נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א


