המשולש
· · ·

מאמרי חסידות • הותועדויות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

תוכן
עניינים:

שלום עליכם חסיד!
בשנים האחרונות הפך יו"ד שבט לאחד מאירועי השיא של
בוגרי וידידי ישיבת חח"ל צפת .אל המגבית השנתית "יו"ד
צפת" שמאפשרת לכל אברך לקיים בהידור את הוראתו
של כ"ק אד"ש מה"מ "להרים תרומה לעניינים השייכים
לנשיאינו"  -מצטרפים מבצעי הפצת המעיינות ,התוועדויות
עם צוות הישיבה ועוד.

תוכן מבואר מאמר
"באתי לגני" תשי"א

השנה ,לאור התגובות הנלהבות שקיבלנו (וממשיכות להגיע
אלינו עד עצם היום הזה) לפעילות הברוכה שהתקיימה בכ"ף
מרחשוון ,ולכבוד ציון  70שנות נשיאות ,הופך גם "יו"ד צפת"
לחגיגה של ממש .לאורך  3ימים ,במאות מוקדים ברחבי
העולם יתאחדו אלפי חסידים בלימוד תורתו הק' של הרבי,
בהתוועדות אחים ובבקשה נפשית להתגלות תכף ומיד
ממ"ש.

תקציר מאמר
"באתי לגני" תשכ"א

באירוע כה חשוב כמו "יו"ד צפת המשולש" אנו הולכים
באופן של "לכתחילה אריבער" ומחלקים את התשורה
מראש ...במיוחד עבורך הפקנו את חוברת הלימוד העשירה,
המגישה אליך שלל אוצרות חסידיים .בין השאר תמצא
בחוברת זו תמלולים מהתוועדויות חסידיות עם משפיעי
הישיבה ,תדפיס מתוך "מאמר מבואר" ושיחות קודש
לקראת יום הבהיר.

התוועדות
הרב ארנשטיין

אנו מזמינים אותך ללמוד את מאמרי ההילולא ולקבל כלים
לביצוע ההוראות של הרבי ליו"ד שבט ,בסדרת הסרטונים
הייחודית שתוקרן בליל שישי ,להשתתף בשיעורי החסידות
שיתקיימו ב"מנייני החצרות" בכל רחבי הארץ (וגם בחו"ל),
להצטרף אל ההתוועדות הגדולה שתשודר במוצ"ש וכמובן
לקחת חלק במגבית השנתית ולחזק את הישיבה.

התוועדות
הרב ווילשאנסקי

בתפילה שעוד לפני כניסת השבת נזכה לחזות בהתגלות מלך
לאי גלות!
דא ָ
המשיח שליט"א והוא יוליכנו קוממיות לארצנוַ .
לנוחות הלימוד ,צירפנו כאן תמצית מאמר קבלת הנשיאות,
מאת מערכת 'מאמר מבואר' וכן תקציר מסכם למאמר
באתי לגני שנת תשכ"א ,שנערך ע"י הרב שד"ב וולף ,משפיע
בישיבה ותודתנו נתונה להם.
שלכם,
וועד המארגן  -צוות ישיבת חח"ל צפת
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מאמר מבואר

תוכן המאמר
סGיף א' – מדריגת "Gיקר שכינה" :בתחילת הבריאה היה עיקר הגילוי
האלוקי בעולם הזה ,כדברי המדרש ש"עיקר שכינה בתחתונים הייתה" .מדברי
אדמו"ר הזקן ששכינה היא "ראשית התגלות אור אין סוף" ,מוכיח שבשכינה
כמה דרגות (מלכות דאצילות; אור הקו) ,ו"עיקר שכינה" היא "התפשטות האור
השייך לזולת" באור שלפני הצמצום .מדריגה זו הייתה בתחתונים ,כי דווקא
אור שלמעלה מהעולמות יכול להאיר גם למטה.
סGיף ב' – סילוק השכינה וחזרתה לארץ הם הGיקר :ע"י החטאים
נסתלקה השכינה עד לרקיע השביעי .חטא עץ הדעת (היה שורש לחטאים
שלאחריו ולכן) פעל את עיקר הסילוק ,מהארץ לרקיע .אח"כ הורידו שבעה
צדיקים את השכינה בחזרה מרקיע לרקיע ,עיקר ההמשכה היתה מהרקיע לארץ,
ע"י הצדיק השביעי ,משה ,אשר "כל השביעין חביבין".
סGיף ג' – ביאור Gנין "כל השביGין חביבין" :מהלשון "כל השביעין
חביבין" מוכח ,שמעלתו היא מפני עצם היותו שביעי ,מצד התולדה ,ואין זה
תלוי בעבודה וכדומה .לאידך ,יש מעלה בראשון ,אברהם אבינו ,שעבודתו
הייתה לפרסם אלוקות אף במסירות-נפש (מבלי לחפש דווקא מסירות נפש
כרבי עקיבא) .ולכן בשביעי צריך להיות ניכר מעלת הראשון .חביבות השביעי
שייכת לכל אחד בדור .אנו בדור השביעי לאדמו"ר הזקן ,וכל מעלתנו היא בכך
שביכולתנו להשלים עבודת הראשון ,ולהמשיך עיקר השכינה ,ובתחתונים.

סGיף ד' – ההוכחה שאין התכלית בGולמות הGליונים אלא בGולם
הזה :הטעם שעיקר שכינה בתחתונים הייתה – הוא מפני "שנתאוה הקב"ה
להיות לו ית' דירה בתחתונים" .מבאר הוכחת רבינו הזקן בתניא ,שאין התכלית
בעולמות העליונים הרוחניים ,כי הם "ירידה מאור פניו יתברך" :מצד האורות
עצמם ,שהם רק "גילויים" וקודם המשכתם היו במדריגה נעלית יותר ,ואין
תכלית בירידה; ומצד העצמות – שאי אפשר לומר שהעצמות הוא בשביל
גילויים.
:אלא הכוונה בעולם הזה הגשמי ,שהתהוותו מהעצמות .וזה מתבטא
במציאותו ,שבניגוד לכל העולמות העליונים המגלים שיש להם מקור ,הרי
העולם הזה נדמה לו (אף שאינו נכון) שהוא עשה את עצמו ,בדומה לעצמות
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הבורא ש"שמציאותו מעצמותו" .ולכן ,ע"י עבודת האדם ב"אתכפיא
ואתהפכא" – הכנעת הרע והפיכתו לטוב – מסירים את ההעלם ומתגלה בו
העצמות.

סGיף ה' – המשך :התכלית בGולם הזה שיהיה "דירה" לGצמותו:
הכלים בעולם האצילות אינם "בריאה יש מאין" ממש אלא גילוי ההעלם.
רק שבהשוואה לאורות נקראת התהוות הכלים ,שהיא באופן של העלם" ,יש
מאין" .לכן ,באצילות שהוא רק "גילוי ההעלם" לא שייך שיתגלה העצמות
שהוא "מובדל" מעניין הגילויים .גם האורות שמוסיפים באצילות ע"י תומ"צ
הם "מונחים בקופסא" לצורך עולם התחתון .עיקר העבודה היא כפיית הרע
והפיכתו לטוב .וע"י זה נעשה "דירה בתחתונים" ,שפירושו – דירה לעצמותו
יתברך ,כמו דירה שהאדם דר בה בכל עצמותו.
סGיף ו' – נתינת כח לGבודתנו מGבודת הנשיאים :להמשכת השכינה
למטה נדרשת עבודת "שטות דקדושה" ,למעלה מטעם ודעת .כל מה שרבותינו
נשיאנו תבעו ממקושריהם – קיימו בעצמם ,ונתגלה לנו כדי שיהיה נקל יותר
לקיימם .סיפורים על גודל אהבת ישראל של רבותינו נשיאנו ,גם לאלו שלא היו
בערכם כלל.

סGיף ז' – מGלת האור שנמשך לאחר החטא ,והקשר לGנין הסתלקות
צדיקים :הדירה בתחתונים שנעשית כעת היא נעלית יותר מאשר קודם החטא,
כמו סותר בנין שהוא בכדי לבנות בנין נעלה יותר .ולכן נאמר שע"י אתכפיא
ואתהפכא "אסתלק (=מתעלה) יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין" .וב' ענינים בזה :א',
שמאיר אור שהוא בכל העולמות בשוה .ב' ,וגם שנמשך למטה הוא מאיר בבחינת
רוממות "אסתלק" (אך אין זה חלילה עליה למעלה) .גם פטירת צדיקים נקראת
"הסתלקות" ,כי על ידה נמשך אור נעלה ביותר.
סGיף ח' – Gבודת דור השביGי לפרסם אלוקות :עבודתנו בדור השביעי
לפרסם אלוקות כמו אברהם אבינו ,כדרשת חז"ל על הפסוק "ויקרא שם בשם
ה' אל עולם – "אל תקרא ויקרא אלא ויקריא" .שהזולת אף אם לא ידע ממאומה
– יכריז מעתה "אל עולם" ,שעולם ואלוקות כולא חד.
סGיף ט' – חובת כל אחד בGבודה זו ,והגאולה "Gי נשיא הדור :כל
אחד שייך לעבודה זו ,מחוייב בה וניתנו לו כחות לכך .ונשיא הדור שראה
בצרתנו וכו' יוציאנו מהגלות ,ימשיך לנו גם "גילויים" וגם יקשר אותנו בעצמות
אין-סוף ,והוא יגאלנו.
 | 8י' שבט

תקציר מאמר

"באתי לגני" תשכ"א
א .ביאור עמוק בענין שמותיו של הקב"ה.
ב .שני סוגי מלחמה ,לשלול שלל ולנצח המנגד.
ג .מלחמת בית דוד היא כעת ,נדרש מכל אחד להשליך חייו מנגד.

תוכן ומהלך הענינים במאמר
בסעיפים א-ב מסכם את תוכן דברי אדמו"ר הריי"צ במאמרו ,עד תחילת סעיף יא .ומשם נכנס לבאר כמה
נקודות לאורך סעיף יא.
בכללות אפשר לחלק את המשך המאמר (סעיפים ג-י) לשלשה ענינים שאינם תלויים זה בזה ,ואפשר
ללמדם כל אחד בפני עצמו .חלקים השונים לא רק בתוכנם ,אלא גם באופיים וסגנונם .החלק הראשון
עיוני השכלתי ,עם שימוש רב במושגים מקבלה .החלק השני פשטני יותר ,ומדבר סביב ענינים הנוגעים
לעבודת האדם .והחלק השלישי הוא תביעה למעשה בפועל ,דווקא עכשיו .וכדלקמן:
א .שמותיו של הקב"ה (סעיפים ג-ה).
במאמר אדמו"ר הריי"צ בתחילת סעיף יא מזכיר את מאמר חז"ל "לפי מעשי אני נקרא" ,ששמותיו של
הקב"ה הם לפי פעולותיו בעולם .ובסגנון הקבלה ,לפי התלבשותו בספירותיו.
כאן במאמר נעמד על ענין זה של שמותיו של הקב"ה ,ומביא בקשר לזה תורות שונות מהבעש"ט ,הרב
המגיד ואדמו"ר הזקן .הרעיונות שבדבריהם אינם בהכרח קשורים זה לזה ,אך כאן במאמר מוצא נקודה
משותפת המקשרת את שלשתם יחד[ .הנושאים המדוברים בסעיפים אלו דורשים ביאור מיוחד ,שיובא
מקצתו לקמן].
ב .מלחמה מוגבלת ומלחמה כוללת (סעיפים ו-ז).
עיקר דברי אדמו"ר הריי"צ בסעיף יא הם אודות מדת הנצח המושרשת בעצם הנפש.
מקור דברים אלו הוא במאמר אדמו"ר האמצעי ,וכאן במאמר מביא (בסעיף ו) מעט מדבריו של אדמו"ר
האמצעי במקורם .ונקודת הדברים ,שמלחמה שמטרתה לשלול שלל ,היא מלחמה מוגבלת המתנהלת
לפי חשבון .ואילו מלחמה שמטרתה לנצח את המנגד ,היא מלחמה הנוגעת בעצם הנפש ,ולכן היא
מלחמה כוללת ומוחלטת.
במקביל ממשיך ומביא (בסעיף ז) את דברי אדמו"ר הצמח צדק ,שמבאר שהשם 'צבאות הוי'' מכוון
לאור האלוקי שבאצילות ,והשם 'הוי' צבאות' ,מכוון להארת האצילות שבבי"ע .שתי דרגות אלו חוזרות
ומתקשרות לדברים הנ"ל אודות ב' האופנים במלחמה .כי כשמאיר שם 'הוי' צבאות' מציאות המנגד
נשארת ,והמלחמה היא רק לשלול שלל ,לברר ממנו ניצוצות הקדושה .אך כשמאיר שם 'צבאות הוי'' אזי
המלחמה היא לנצח המנגד לגמרי.
ענין זה מתקשר גם לדברי אדמו"ר המהר"ש אודות החילוק בין אתכפיא ואתהפכא ,עבודת הבינונים
שכופים את הרע ועבודת הצדיקים שמהפכים את הרע.
ג .המלחמה היא כעת (סעיפים ח-י).
החלק האחרון של המאמר לוקח את הדברים למעשה .אנו הדור שלקראת משיח ,ועלינו מוטלת עתה
המלחמה המדוברת במאמר ,לנצח המנגד לגמרי:
בכדי להיכנס לענין ,מקדים ואומר (בסעיף ח) שהניצחון המוחלט המדובר לעיל ,קשור עם הגילוי של
פנימיות התורה ,שעיקרו בגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו .כבר עתה מתחיל להאיר אורו של משיח
והגילוי של פנימיות התורה ,ולכן כבר עתה נדרשת מאתנו העבודה של ניצוח המנגד.
על מנת לבאר יותר כלפי מה דברים אמורים ,מביא (בסעיף ט) את דברי אדמו"ר הרש"ב בשיחתו הידועה
אודות מאמר חז"ל "כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו" ,בה קרא למלחמה של חיזוק
האמונה בביאת משיח בן דוד ,כנגד רעיונות ותנועות המחלישות את האמונה בביאת משיח בן דוד.
אדמו"ר הרש"ב בדבריו פירש את ה"גט כריתות לאשתו" שבדברי חז"ל ,כהבדלה מעניני העולם ,כולל
דברים המותרים .וכאן במאמר מקשר זאת לדברי אדמו"ר הריי"צ במאמרו אודות בזבוז האוצרות
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והשלכת חייו כנגד לצורך המלחמה ,דהיינו "להפקיר את כל אשר לו ,ולא להתחשב כלל עם המציאות
שלו ,אלא להכניס את עצמו לגמרי למלחמת בית דוד" .וכשם שהאדם ,חייל בית דוד ,נוהג מלמטה ,כך
מעורר למעלה .שהקב"ה גם הוא יבזבז האוצרות וישליך חייו כביכול בכדי לסייע לאדם בעבודתו.
בסיום הענין (סעיף י) מוסיף ומבאר משמעות נוספת בבזבוז האוצרות מלמעלה .לא כסיוע למלחמה ,אלא
כתוצאה מהמלחמה .גילוי פנימיות התורה על ידי משיח.

ביאור קצר של מקצת מהמושגים והרעיונות המוזכרים במאמר
שכדאי לדעת לפני הלימוד במאמר
אורות וכלים (סעיף ג) .אצילות ובי"ע (סעיף ז) .שמותיו של הקב"ה.
האדם כלול מנפש רוחנית וגוף גשמי .עצם הנפש אינו מתלבש בגוף ,רק הארה ממנו מתפשטת ונמשכת
בגוף להחיותו .הגוף הוא כמו כלי המכיל את אור הנפש ,וגם כלי שעל ידו הנפש יכולה לפעול בעולם
הגשמי .ובפרטיות ,כל אבר בגוף הוא כלי לכח רוחני מיוחד מהנשמה שמאיר בו ,הראש לשכל ,הלב לרגש,
הידיים למעשה ,וכדו'.
מלבד חיות הנפש המחיה את הגוף ,יש לגוף מקור רוחני משלו המהווה אותו להיות מציאות קיימת .כפי
שאנו רואים שבהסתלק הנפש מן הגוף בשעת המיתה ,הגוף הדומם עדיין נשאר קיים .כיון שאין קיום
הגוף מנפשו ,אלא מכח אלוקי בפני עצמו.
האדם נברא בצלם אלוקים .ולכן כל הנ"ל לגבי מציאות האדם ,יכול להיות משל לספירות שלמעלה,
בעולם האצילות :הקב"ה האציל מאיתו עשר ספירות של חכמה וחסד וכו' ,שנמשלו לאברי הגוף ("חסד
דרועא ימינא ,גבורה דרועא שמאלא וכו'") .לאחר שנאצלו הספירות חוזר ומאיר אור אין סוף ומתלבש
בהם ,כדוגמת הארת הנשמה המתלבשת בגוף .עשרת הספירות הם כלים המכילים את אור אין סוף ,ועל
ידם הקב"ה מנהיג את העולם ומשפיע לו .מכל ספירה נשפע לעולם שפע מיוחד ,המתאים למהות של
אותה ספירה.
כשם שבגוף האדם ,יש חיות רוחנית המקיימת אותו ,מלבד הנפש המתלבשת בו ומחיה אותו .כך בספירות
דאצילות ,יש בהן אור אלוקי המקיים אותן להיות מציאות ,עוד לפני שמתלבש בהן האור האלוקי שפועל
על ידן .אדה"ז מקשר זאת למאמר הזוהר "כד אנת תסתלק מנייהו אשתארו כולהו שמהן כגופא בלא
נשמתא" [= כאשר הקב"ה מסתלק מהספירות ,הם נשארות כגוף בלא נשמה] .כי גם כאשר האור האלוקי
מסתלק מהספירות הן עדיין נשארות קיימות ,כמו הגוף שממשיך להתקיים גם לאחר הסתלקות הנפש.
סוף כל סוף ,לאחר כל ההגדרות ,מדובר על עולם האצילות ,עולם האחדות ,עליו נאמר "ה' אחד" ,בלי שום
ריבוי ופירוד חס ושלום .ובלשון הזוהר "איהו וחיוהי חד ,איהו וגרמוהי חד" [= הוא וחייו אחד ,הוא ואבריו
אחד] .ולעניננו" ,איהו" היינו הקב"ה עצמו" .חיוהי" הוא האור המתפשט ממנו ומאיר בספירות דאצילות,
דוגמת הארת הנפש המתפשטת בגוף .ו"גרמוהי" הן הכלים של הספירות .שכולם אחד ממש.
*
בין עולם האצילות לעולמות בריאה יצירה עשיה שלמטה ממנו ,ישנה "פרסא" [= מסך מבדיל] ,המעלים
את האור שבאצילות שלא יתגלה כפי שהוא בבי"ע.
לכן עולם האצילות כולו ,אורות וכלים ,נחשב כאלוקות .כלומר מציאות שאינה אלא התפשטות כוחותיו
של הקב"ה עצמו .בעולם האצילות נרגש האמת ש'אין עוד מלבדו' ,ואין נתינת מקום למציאות של דבר
נפרד מהקב"ה .לעומת זאת ,עולמות בריאה יצירה עשיה הם עולמות של נבראים נפרדים שאינם אלוקות,
כיון שאינם מרגישים את מקורם שכל מציאותם היא ממנו יתברך ,ונדמה להם כאילו הם מציאות קיימת
בזכות עצמה.
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הגדרה זו ,נבראים נפרדים ,כוללת גם את הנבראים הרוחניים ,דהיינו נשמות עליונות בגן עדן שנהנין
מזיו השכינה ,ומלאכים עליונים שבמרכבה שצועקים 'קדוש' ,שכולם מרגישים את עצמם למציאות בפני
עצמה מהקב"ה ,מציאות שמשיגה את ה' ויש לה אהבה ויראה ממנו .לכן הנשמות והמלאכים נמצאים
בעולמות בריאה יצירה ,אך לא בעולם האצילות .כי כנ"ל ,בעולם האצילות אין מקום למציאות של דבר
נפרד בפני עצמו.
לכן מבואר במאמר ש"גם הרוחניות היא התהוות" ,כלומר גם הנבראים הרוחניים נבראו מאין ליש נפרד
ומוגבל ,ואינם יכולים להכיל את שם הוי' שבאצילות ,הבלתי מוגבל.
הספירה האחרונה בעולם האצילות ,המתייחסת לעולמות בי"ע ומתגלה בהן ,נקראת ספירת המלכות,
וקשורה עם שם אד-ני .כי היחס של הקב"ה לעולמות בי"ע הוא כיחס של מלך לעם ,אדון לעבדים.
משא"כ בדרגות שלמעלה מבי"ע ,שאינם נבראים נפרדים ,א"א להגדירם כעבדים ,וא"א לתאר את
הקב"ה כמלך עליהם.
*
לאחר הקדמות הנ"ל ,נוכל לדבר על הנושא המדובר במאמר ,שמותיו של הקב"ה:
אמרו חז"ל "לפי מעשי אני נקרא" ,כלומר שאנו מכנים את הקב"ה בשמות שונים לפי פעולותיו בעולם.
מכיון שאנו יודעים שכל פעולה של הקב"ה בעוה"ז משתלשלת מספירה מתאימה בעולם האצילות ,לכן
האמירה "לפי מעשי אני נקרא" מתפרשת בקבלה כמו "לפי ספירותי אני נקרא" .שבכל ספירה הקב"ה
מקבל שם אחר.
לכן כשחז"ל מונים שבעה שמות שאינן נמחקין ,א-ל אלקים וכו' ,בקבלה מסבירים ששבעה שמות אלו
מכוונים כנגד שבע מידות ,וכמוזכר במאמר ,א-ל בחסד ,אלקים בגבורה ,צבאות בנצח והוד ,ושם א-דני
בספירת המלכות.
והנה מפשטות דברי המקובלים אפשר להבין ששבעת השמות מכוונים כנגד המידות ממש .ובענין זה
ישנו דגש חזק בתורת החסידות בכלל ,החל מהבעש"ט ,ועם זה פותח גם כאן במאמר ,להבהיר שהשמות
אינם מכוונים לספירות עצמן חלילה ,אלא לאור אין סוף המלובש בהן .וכפי שמובן גם מלשון המדרש
"לפי מעשי אני נקרא" ,אני עצמי.
ולכן מבאר הבעש"ט ,שמה שאמרו המקובלים ששבעת השמות מכוונים כנגד שבע מידות ,הכוונה היא
שהשמות מורים על החיות האלקית המהווה את שבע המידות כשלעצמן ,מלבד האור המתלבש בהן.
וכנ"ל במשל הגוף ,שיש בו כח רוחני מצד עצמו ,עוד לפני התלבשות הנשמה בו להחיותו.
בשם הוי' שלמעלה מכל שאר השמות ,ישנם כמה פירושים זה למעלה מזה (הוי' מלשון מהווה ,הוי'
מלשון היה הווה ויהיה כאחד ,ולמעלה מזה) ,שמורים על כמה דרגות ,זו למעלה מזו .ולכן בקבלה מבואר
ששם הוי' מכוון כנגד האור המתלבש בכל עשרת הספירות .אך כאן במאמר מזכיר ששם הוי' הוא שם
העצם ,עצמותו יתברך שלמעלה מהאורות המתפשטים באצילות.
פירושו הפשוט של השם הוי' צבאות ,הוא כמו "הוי' אלקי הצבאות" ,שהכוונה היא על צבאות המלאכים
שבבי"ע כנ"ל .לכן הצמח צדק מפרש ששם זה מורה על האור כפי שנמשך בבי"ע .בבי"ע יש מקום
למציאות של מנגד לאלקות (כנ"ל) ,ולכן במאמר שלנו מוסיף ומפרש ששם זה מורה על מלחמה של
לשלול שלל בלבד ,שאינה מבטלת את המנגד.
השם "צבאות הוי'" ,מורה שהצבאות הם טפלים ובטלים לשם הוי' .שם הוי' הוא באצילות עצמה ,כנ"ל.
לכן הצמח צדק מפרש שם זה על אצילות ממש .ובמאמר שלנו מפרש שם זה על מלחמה שמבטלת את
המנגד לגמרי ,כמו שבאצילות אין מקום למציאות נפרדת מהקב"ה.
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התוועדות

הרב ארנשטיין ע"ה
···

המהות של יו"ד שבט
 . .הרבי רוצה התוועדויות פעילות  . .מה
הפירוש? שאנחנו נהיה אחרת ,שנהיה
הרבה יותר טובים ממה שהיינו קודם..
אצל חסידים תמיד היה את הענין הזה
שי' שבט ,הוא 'ראש השנה' להתקשרות..
ולכן ,כמו שבר"ה כל אחד עסוק בעבודה
של קבלת עול מלכות שמים ,אזי ,גם בי'
שבט ,משמעותו היא קבלת מלכותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח..
מה זה קבלת המלכות? הקב"ה הוא מלך
העולם ,ואף על פי כן ,ה' אומר ''אמרו לפני
מלכויות כדי שתמליכוני עליכם" או כמו
שאנחנו אומרים בכל יום בתפילת ערבית
– "ומלכותו ברצון קיבלו עליהם"..
 אז כאן ,יש את הנשיאות של הרבי ,אתהמלכות של הרבי ..שזה קשור להתמסרות
שלנו ,כמו שהרב וילהלם דובר קודם ,על
הפירושים של צבא ,וההדגש של הצבא,
שה'איש צבא' הוא בנוי על מסירות נפש,
והוא בכל רגע עושה את המשימות שלו
בהתמסרות הכי גדולה - ..וזה בעצם
התכלית של י' שבט.
הרבה פעמים בחיים שלנו ,קורה שאנחנו
שואלים את עצמנו ,הרי עשינו 'החלטות',
היינו בהתוועדויות ,ועוד פעם ,ועוד הפעם,
ודיברו על זה לפני שנה ,ולפני שנתיים..
 האמת היא ,שבמאמר הזה של 'באתילגני' יש תשובות לכל הספיקות ,אחד
הדברים שהרבי מצביע עליהם ,זה - ,ואני
אגיד את זה במילים שלי  -מי שלמד
קצת תניא ,ולמד פרק ו' ופרק כ"ד ,אז הוא
מביא שם מה'עץ חיים' שכל ה'עולם הזה',
הוא עולם הקליפות והסטרא אחרא ,וכל
מעשי העולם הזה קשים ורעים ,והקליפות
גוברים בו ..וחושך כפול ומכופל..
זאת אומרת ,שההסתכלות הזאת
שהעולם הזה זה 'עולם השקר'' ,עולם

הקליפות' ..וזה גם מובא בתניא ,והוא
מביא את זה מהעץ חיים ..מהאר"י-ז"ל,
וזה נכון ..אבל במילים 'באתי לגני אחותי
כלה'' ,עולם' ,זה 'גן' ,מה זה 'גן'? ' -גן'  -זה
מקום של תענוג..
האדם חייב שיהיה לו קורת גג ,אדם צריך
שיהיה לו בית לגור בו ,אבל גינה ,גן ,עם
כל מיני עצים ופרחים ..זה דבר של תענוג..
אז הקב"ה אומר ,שהעולם הזה הוא ה'גן'
שלו' ..גני' - ,הוא המקום המיוחד שלו,
המקום של ה'תענוג' שלו ,המקום החביב
שלו - ..וזה בעצם המהות של העולם
שלנו!..
ויתירה מכך" ,באתי לגני ,למקום שהיה
עיקרי בתחילה ,עיקר שכינה בתחתונים
הייתה" - ..מה המשמעות?
אומרים ליהודי ,תשמע ,אתה צריך להביא
את הקב"ה לכאן ,אתה צריך לגלות
אלוקות בעולם ,אתה צריך לשנות את
העולם..
והוא מיד נזעק ,וטוען  -מה אתם רוצים
ממני? 'עולם' זה העלם והסתר ,אני זה
בסך הכל ,אדם קטן ,ויש לי יצר הרע גדול,
ויש לי כל מיני תכונות וחולשות ,ואני לא
מסוגל..

כמו שבר"ה כל אחד
עסוק בעבודה של קבלת
עול מלכות שמים ,אזי,
גם בי' שבט ,משמעותו
היא קבלת מלכותו של
הרבי שליט"א מה"מ..
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אומרים לו ,תשמע ,כל המצב הזה שלא
רואים אלוקות ,זה מצב בלתי נורמלי,
המצב הנורמלי של העולם ,זה ה"גן" של
הקב"ה..
המצב הנורמלי של העולם ,זה ,שהקב"ה
ברא את העולם; זה ,ש'עיקר שכינה
בתתתונים הייתה';
אחר כך ,אנשים חטאו ועשו בלבול
בבריאה ,ונהיה מצב בלתי רגיל ..והיה
סילוק השכינה..
מה רוצים ממך?  -רוצים בסך הכל
שתחזיר את העולם לנורמליות שלו..
תחזיר את העולם לטבע הראשון שלו,
לענין הראשוני שלו ,שהעולם הזה הוא,
הוא ,ה'מקום' של הקב"ה..
נכון ,היה חטאים ,היו 'מעשי בני אדם',
נהיה עולם כזה שאנחנו לא רואים בו
את ה'קדושה' ,את ה'אלוקות' ..ובמקום
זה אנחנו רואים כל כך הרבה דברים
שליליים,
אבל ,החסידות ,היא מגלה את הפנימיות,
שהעולם הזה ,בעצם ,זה 'עולם נפלא',
זה ה'גן' של הקב"ה..
היא מגלה את עצם הידיעה
הזאת שהתפקיד שלנו
זה להחזיר את העולם
למימד הטבעי שלו,
שככה הוא נברא,
שכינה
ל'עיקר
בתחתונים הייתה'.
איך עושים את זה?
כאן ,יש מרשם קצת
קשה..
זאת אומרת ,המתכון שהרבי
הריי"צ ,ואחר כך כמובן עשרות מאמרי
חסידות של הרבי שלנו ,הם נותנים לנו
את הדרך ,את המתכון ,איך ממשיכים את
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השכינה – .על ידי אתכפיא ואתהפכא..
זה המתכון..
מה פירוש? בחיים שלנו ,ה-א' של כל דבר,
זה  -לעבוד .אני לא נבראתי אלא לשמש
את קוני .ישראל נהיו 'צבאות ה' ,הם לא
סתם עבד ,נכון הם גם עבדים" ,כי לי בני
ישראל עבדים ,עבדי הם ,אשר הוצאתי
אתם מארץ מצרים",
אבל יחד עם זאת יש להם את המעלה של
'צבא' ,של 'אנשי חיל' ,של 'מסירות נפש'..
עבד ,יכול להיות לפעמים ,מצב שבו ,אין לו
ברירה ,יכול להיות מצב כזה שאין לו מה
לעשות' ..עבדא בהיפקירא ניחא לי'ה'..
'צבא' ,זה שם המעלה ,זה שם שמורה על
המסירות נפש ,ההתחלה של ה'עבודה' ,זה
לרצות לצאת מהטבע שלי ..לשנות את
עצמי.
יכול להיות מצב כזה שאדם לומד הלכה,
לומד תורה ,לומד גמרא ,לומד חסידות..
והוא לא רואה כל כך את התוצאות..
יש ביטוי של הרבי הרש"ב ,במאמרים,
ב'קונטרס התפילה' ..הוא
משתמש "לפעול ישועתו
בנפשו" פירוש הדברים
שהוא מכניס את
עצמו לעבודת ה' הוא
רואה עולם חדש..
"הוא פועל ישועות
בנפשו".
מגיע יום כזה נפלא,
שעת הכושר ..יום
מסוגל ..ונדרש מאיתנו,
כמו שכעת לומדים
בפרשות 'יציאת מצרים'
קריאת ים-סוף' וכל הניסים האלה,
שאצל כל אחד יהיה את יציאת מצרים
שלו ,ואצל כל אחד יהיה את ה'קריעת ים
סוף' שלו ,למה לא רואים את זה כל כך?

אח"כ מגיע שלב שאני גודל ,ואני כבר
צריך לשים לבד את הגבולות שלי ..אז,
המושג הזה של 'חינוך' זה קבלת עול.

כאשר מגיע יום כזה,
צריך לנסות להתחבר..
לקחת קטע של מאמר..
קטע של שיחה ..לנסות
להתחבר לזה..
כי אנחנו' ,במחילה' ,כנראה 'קצת'
עצלנים..
איך אמר פעם מישהו" :הרבי דרש שלכל
אחד יהיה לו את ה'עשה-לך-רב' שלו ..לי
יש את ה'רב נח' ,מה שנח לי אני עושה ,ר'
'נח' ,הוא ה''רב'' שלי ..מה שקשה לי  -לא
בא-לי לעשות..
אבל הא' של חינוך ,הא' של עבודת ה'  -זה
לעשות מה ש'לא מתחשק'..
הא' של חינוך; נולד תינוק ,תינוק הוא
מחמל נפשם של ההורים ,ילד ראשון ,ילד
מתוק ..איזו שמחה..
אבל ,הא' של חינוך ,אני לא יודע אם ממש
הא' ,אבל עכ"פ ה'התחלה'  -זה 'גבולות'.
 זה כן, וזה לא.הילד רוצה ,אני יודע ,לישון עם אמא,
אומרים לו – בשום אופן לא.
אתה צריך אוכל – תקבל ,צריך להחליף
לך ,תקבל .אבל לא צריך שיהיה לך את
ה'תפיסה' שלך - ..אתה רוצה לבכות?  -זה
לא יעזור לך..
צריך לשים לו את הגבולות מה כן ומהלא ..וככה זה נמשך בחיים..

ו'קבלת עול' הפירוש הוא ,איך שכתוב
ב'באתי לגני'' ,אתכפיא' .ו'אתכפיא',
פירושו ,קשה לי ,ואף על פי כן ,אני יודע,
שבשביל זה נבראתי בעולם..
וזה אחד הדברים ,שכאשר מגיע יום כזה,
צריך לנסות להתחבר ..לקחת קטע של
מאמר ..קטע של שיחה ..לנסות להתחבר
לזה..
לראות מה זה אומר לי בעבודת ה' שלי,
ואז ,אם האדם מתחבר לזה ,זה חילוק של
'אין ערוך' .אם הוא באמת מתחבר לענין
הזה ש'אני עובד' ,אז הוא יראה עולם
חדש..
אולי בהמשך ננסה יותר להרחיב ,אבל
כל הענין הזה מה שהוא מסביר ,זה 'גבול'
ו'בלי גבול'..
אם אדם עובד רק במה שמסתדר לו לפי
הטבע שלו ,לפי הרגילות שלו ,הוא ממשיך
אלוקות מוגבל המתלבש ב'כלים' ,שנקרא
'ממלא כל עלמין'..
ואם הוא עובד יותר מהרגילות שלו ,מעבר
להגבלות שלו - ..אסתלק יקרא דקוב"ה
בכולהו עלמין - ..נמשך אלוקות אין-סוף
בעולם ,בלי-גבול..
ולכן ,בהתאם לכך ,אם הוא עובד בכוחותיו
המוגבלים  -הוא ממשיך דרגא של
גבול ,ואם הוא עובד יותר מהרגילות
שלו ,ולמעלה מהגבול שלו -מאודך ,הוא
ממשיך את ה'בלי-גבול' לעולם..
וזה בעצם הנקודה המרכזית של 'באתי
לגני' ,הנקודה המרכזית של 'עבודת ה'' .זה
אומר להתחבר ל . .זאת אומרת ,לא לקחת
את הרבי למקום שלי איפה שאני רוצה . .
אלא לנסות להתחבר לאן שהרבי רוצה..
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טוב ,בכל אופן יהי רצון ,שבאמת ,היום
הקדוש הזה ..וכמו שהרבי מדגיש
ש'עשרה מישראל ביחד' ומברכים אחד
את השני ויהיה לכל אחד את כל המצטרך
בגשמיות וברוחניות..
ועיקר העיקרים שהימים האלה נזכרים
ונעשים ,כמו שזה היה היום בלילה לפני 68
שנים  -חיי"ם שנים ,שאז הרבי התפרסם
והתגלה בתור הרבי ה 7הנשיא השביעי- ,
נשיא הדור.
אז ,כן תהיה לנו ,זה הזמן הכי טוב ,קראנו
היום בחומש את 'שירת הים' ...שעכשיו
גם הרבי יתגלה ,ויגאל אותנו ,ותבוא
תיכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה..
לחיים!
 . .מכיון שהיום הזה ,י' שבט ,קשור גם
לרבי הריי"צ ,אני אספר לכם סיפור
שהתחיל בזמן הרבי הקודם ונמשך בזמן
הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח.
את הסיפור הזה סיפר ר' יואל כהן ,ה'חוזר'
של הרבי שליט"א מלך המשיח ..אני
שמעתי את זה לפני כארבעים ומשהו
שנים ..
הוא סיפור ככה :בתקופה של הרבי הקודם,
(בכלל ,סתם ,אני אומר הערת ביניים,
ה'שכונה' של ליובאוויטש – קראון היטס,
היו בה מעט מאוד חסידים ..הם היו ממש
'מתי מספר' ,מאחר שהיא הייתה שכונה
מאוד יוקרתית ,ולרוב ,החב"דניקים לא
היו מסוגלים לרכוש שם בית ..
רובם גרו בשכונת ברונזוויל ,או במקומות
קרובים ,אבל מעט מאוד היו גרים בתוך
ה'שכונה' ,בכל אופן ,הם השתדלו תמיד
לבוא ..אבל ,זה היה המצב)..
היה יהודי ,שגר בתוך ניו-יורק בשכונה
מאוד מרוחקת ,שהוא בכלל לא היה
חסיד ,זאת אומרת ,שהיו לו שורשים
טובים ברוסיא ,הוא הגיע מבית טוב,
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רק שכשהוא הגיע לניו-יורק ,כמו הרבה
יהודים אחרים ,מאירופה ,חלקם הגדול
לא עמדו בניסיון..
אז ,לגדל 'זקן' – פשיטא ,אבל לאט לאט,
גם להיזהר מחילול שבת או להיזהר
בשמירת שבת וכיו"ב נהיה כמעט בלתי
אפשרי ,צריכים להתפרנס ,צריכים
עבודה ..והיו הרבה מאוד שלאט – לאט,
ירדו מהדרך ..
כשהרבי הריי"צ הגיע לארה"ב ,אז ,הוא
התחיל את ה'מהפך' הזה ,מה שנקרא,
הוא הכריז ש"אמריקה אינה שונה" שגם
בה אפשר לשמור על תורה ומצוות ,ועל
היהדות ..וצריך לקיים את זה בכל התוקף..
בכל אופן ,היה יהודי מסוים ,שהשם שלו
היה דווקא שם מאוד יהודי' ,אברהם אבא',
שהוא הרגיש אהבה לרבי הקודם ותמיד
היה משתדל לבוא ולראות אותו ..מתי
אפשר לראות את הרבי? – בעיקר בשבת
ויום טוב ,בפרט הרבי הקודם ,שבהיותו
באמריקה ,לא יצא כמעט מ ..770ובפרט
בשנים האחרונות שבכלל לא יצא .היה
חולה ..רק ,היו הזדמנויות שלפעמים
בשבת ויום טוב  ..ולא היה שייך שם לבוא
ולהתארח ..קיצער ,אותו יהודי בלאו הכי
לא שמר שבת  .אז הוא היה לוקח את
האוטו ,נוסע לקראון-הייטס ,ומשתדל
להיכנס כדי לחזות בזיו פניו של הרבי
הקודם ,והיה חוזר לביתו ..
ו'ליובאוויטש' ,הרי תמיד היו לה כל מיני
יהודים ,אהה ..מה שנקרא "מתנגדים",
ובקיצור ..הדבר הזה הגיע לידיעה של
חוגים כאלה שלא היו 'אוהבי חב"ד '..
אז איך כתוב " -ראה את המציאה ונפל
עליה" - ..מצאו מציאה גדולה ,ש'מה?'..
הנה ..תראו..
 אפשר להיות "חב"דניק  -מחלל שבת",ובמקום ,שיעיפו אותו לכל הרוחות,
ויצעקו עליו "צא ,טמא!" - ..אז הוא

מרגיש טוב בליובאוויטש ..תראו ..זה
חב"דניק - ..ניסו לבזות את ליובאוויטש.

וכל הדברים האלה זה ..הרבי ,עמד בראש
וניהל את הדברים.

היה שם בהזדמנות כזאת ,אברך' .בחור
חסידי' ,הוא היה אז ,וקראו לו בערל
בוימגארטן ,אחר-כך הוא התפרסם בתור
שליח גדול בארגנטינה ,שעשה שם
'גדולות ונצורות' והוא היה כזה' ..חריף '.

אז כמובן התלונות והמכתבים והמחאות
והתלונות הגיעו לרבי..

הוא פגש בחורים ..בחורי ישיבות ..שככה,
הם התחילו לבזות את 'ליובאוויטש' ..אז
הוא לא יכול היה להתאפק ..והוא אמר
להם ,שה'חילול שבת' של אותו יהודי,
יותר יקר אצל הקב"ה מאשר ה'שיעור
כללי' שהראש ישיבה שלהם אומר כל
שבוע..
טוב ,כמובן" ,ותרגש ותרעש הארץ,
ומופתי השמים ירגזו" - ..מה זאת אומרת
 ?..איך אפשר להגיד דברים כאלה ..והרבי
שליט"א מלך המשיח ,הוא היה ה'..שר
החוץ' ..איש הקשר ..זאת אומרת ,הרבי
הקודם עשה חלוקת תפקידים בין החתן
הראשון שלו ,הרב גור-אריה ,לבין החתן
השני ,הרבי ,מה שנוגע לישיבות חב"ד,
ב ,770ובעולם ..אז הוא עומד בראש ,הרב
שמריהו גור אריה ,או איך שהחסידים
קראו לו  -הרש"ג.
ומה שהיה נוגע לפעילות של שלוחים,
של 'הפצת החסידות' והדפסת ספרים,

אם אני רוצה להשפיע על
יהודי לשמור שבת  ..כן?,
אם אני אגיד לו ,תשמע,
אם היה 'בית מקדש' ,היו
סוקלים אותך באבנים ..

טוב ,הרבי ,פגש פעם את הבחור הזה,
ואמר לו בחיוך ,תראה ,לא כל דבר ,גם אם
הוא אמיתי ,צריך להגיד אותו ב'חצוצרות
וקול שופר' ,זאת אומרת ,הרבי ,לא
התווכח איתו על עצם העניין ..
משל למה הדבר דומה ,אם אני רוצה
להשפיע על יהודי לשמור שבת  ..כן? ,אם
אני אגיד לו ,תשמע ,אם היה 'בית מקדש',
היו סוקלים אותך באבנים ..
 זה אמת לאמיתה .אך האם זה ישכנעאותו לשמור שבת? לא בטוח ..לא ..יש
הרבה דברים אמיתיים ..אבל ...
טוב ,עבר כמה זמן ..היה בנתיים י' שבט..
היה הסתלקות של רבי הקודם ..והתחילה
התקופה של הרבי..
והוא המשיך הלאה ..עם ה'לבוא ל'770
גם באופן של חילול שבת ,רחמנא ליצלן..
אז בזמן של הרבי הקודם ,ר' יואל לא היה
בשטח..
אבל בתקופה של הרבי ,ר' יואל כבר היה
ב ..770היתה איזו התוועדות של הרבי,
בסוכה ,ובאמצע ההתוועדות - ,זה היה
בתקופה הראשונה של הנשיאות  -אותו
יהודי ניגש לרבי ,והוא דיבר עם הרבי..
וראו שהוא ככה מדבר מאוד בהתלהבות
ובחיות ( ..הוא סיפר שאנשים לא יכלו
להבין מה הם מדברים ,כי הם דיברו
באיטלקית )..אבל הוא רואה שהיהודי
מדבר בלהט מאוד גדול ..ותוך כדי דיבור,
היהודי הזה מוסר לרבי את ה'צרור
מפתחות' ,הרבי מרים את הצרור ,ואחרי
זה מחזיר לו את המפתחות..
מה
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הרבי דרש ממנו
משמעית
« המשך מעמוד  23חד
לשמור שבת..
אז אותו יהודי אמר" ,בשבילך רבי ,אני
נותן את הכל ..קח את כל המפתחות של
ה'ביזנס' שלי ..הכל שלך"..
הרבי לקח ,ואמר ,עכשיו קניתי ,הכל
שלי ,עשיתי 'קנין' ,קניתי את המפתחות,
עכשיו ,אני מחזיר לך בחזרה ,שזה
יעמוד לרשותך ,ותוכל להשתמש ששה
ימים בשבוע ,בשבתות וחגים זה נשאר
בבעלותי - .אבל חוץ משבת וחג ,זה עומד
לרשותך..
ומאז אותו יהודי חזר לאט לאט ,התחיל
לשמור שבת ,ולשמור תורה ומצוות ..
מה בעצם הנקודה בזה?
הנקודה היא ,שכשאדם קשור לרבי,
מאמין ברבי ,יכול להיות שהמצב שלו
לגמרי לא טוב..
ברוחניות ..הרבי עוזר לו!
אם אנחנו נתבונן ביציאת מצרים ,זה דבר
איום נורא .שמונים אחוזים מבני ישראל
מתו במכת חושך! שמונים אחוז ...

אבל ,יתירה מזו ,היו בין אלו דתן ואבירם..
למה הם לא מתו בחושך? ..פסל מיכה..
דתן ואבירם...
חז"ל מספרים שבקריעת ים סוף ,באו
מלאכי שרת וטענו ,מה נשתנו אלו מאלו..
הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי
עבודה זרה..
למה רבונו של עולם אתה הולך לעשות
נס ,להציל את היהודים מהמצרים? מה
שנשתנו אלו מאלו? -הללו עובדי עבודה
זרה והללו ..
אז הנקודה שהרבי שליט"א מלך המשיח
מסביר בחלק י"א ..הנקודה היא ..שזה
תלוי אם אתה רוצה לצאת ממצרים..
אז זה לא משנה ..אפילו שיש חטאים
גדולים וקשים  ..אם הוא רוצה לצאת
ממצרים הוא יוצא..
ואם הוא לא רוצה לצאת ממצרים – מה
לעשות? אז ,אל תצא.
זאת אומרת ,זה מה שאומרים לרשע,
אילו היה שם לא היה נגאל ,סתם ,מה?
סתם רוצים לרדת עליו? לדקור אותו? מה
קרה?

"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים"
– אחד מחמישה ,זאת אומרת ,אם היו
שש מאות אלף גברים מגיל עשרים
עד גיל שישים לבד מנשים וטף ,אלו
שפחותים ..אז בואו נכפיל את המספר פי
ארבע ,אלו שמתו ..

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר ,למה?
פשוט רוצים שיחזור בתשובה  ..אומרים

אז אפשר לחשוב שאלו שנשארו ,כולם
היו צדיקים גמורים ..אזי ראשית ,אנחנו
לומדים את זה ב'פשוטו של מקרא'
שאחרי כל הניסים והנפלאות ..כולם
התלוננו" ,למה הבאתם אותנו למדבר"
ועוד פעם מתלוננים" ,מי יתן מותנו
במדבר"" ,בשבתנו על סיר הבשר" ..וזה
כבר ה'צדיקים' שנשארו ..

בקריעת ים סוף ,באו
מלאכי שרת וטענו ,מה
נשתנו אלו מאלו ..הללו
עובדי עבודה זרה והללו
עובדי עבודה זרה..
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לו ,תשמע ,מה שאתה אומר "מה העבודה
הזאת לכם"  -לכם ולא לו - ,אילו היית
במצרים ..זה היה עוזר לך ,היית מת במכת
חושך.
אבל ,עכשיו ,מה לעשות? עכשיו עברנו
את זה ..אחרי מתן תורה נהיה כריתות
ברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל,
ואז הבטיחה התורה שישראל עושים
תשובה..
אז אין מצב כזה ..אז מה אתה מחכה? סוף
סוף אתה תעשה תשובה ..שם לא היית
נגאל ,אבל אחרי מתן תורה ,אין אף יהודי
שילך לאיבוד ..זה וודאי שכולם נגאלים..
זאת אומרת ..שהנקודה היא ,חסידות
בכלל ,זה מגלה את הפנימיות ..שמשה
רבינו ,רבי ,זה..
זה מגלה את התוכן הפנימי של יהודי .את
התקשרות העצמית של יהודי.
בכ"ד טבת ,היה לי גם את התענוג הזה
לשמוע קצת ..האמת הרבה יותר טוב
לשמוע מאשר לדבר ..ה' עזר ,היה לי גם
לילה שהייתי צריך לדבר ,אבל היה לי
גם לילה שיכולתי לשמוע ..בקרית חב"ד
בצפת..
היה שם יהודי יקר ,קוראים לו הרב אלי
פרידמן ,כתב ספרים חשובים 'ביאורים
על רש"י ב 'פרקי אבות' וכו' וכו' ..אז הוא
התוועד ,והוא סיפר בהתוועדות משהו
מעניין..
מתקשר כמובן לתניא שאנחנו לומדים
עכשיו ,בי"ח-י"ט ,שזה נותן לנו גם איזה
ביאור ,מה ספר התניא נותן לנו..
הוא סיפר סיפור ,שפעם ברוסיא ,לפני
משהו כמו  80שנה ,או  70שנה ,היה מצב
כזה ,שהיה שם משפיע חסידי ,ששאל
יהודי אחד ,תגיד ,את האמת ...את מי אתה
אוהב יותר? את הקדוש ברוך הוא ,או את
בני הבית שלך ,אשה ,ילדים ,קרובים..

ענה לו ,תראה ,אני לא רוצה להיות שקרן
אני מרגיש יותר את הקרבה שלי לבני
הבית שלי ..
אני אמנם אוהב גם את ה' אבל ...
אומר לו המשפיע ,זה לא נכון! אתה
באמת אוהב את ה' יותר ממה שאתה
אוהב את הילדים שלך!
אומר לו המשפיע ,לו תתאר לעצמך שיש
אפשרות לצאת מרוסיא ,ומגיעים שם
לתחנה של הגבול ,והם אומרים ,תראו,
משפחות לא יוצאים .רק בודדים ..
והוא ,מה ייעשה? העצה לזה ,זה להצהיר
 זאת לא אשתי ,אלו לא ילדי ,אני אישבודד - ...או להשאר שם ברוסיא ,רחמנא
לצלן ,להשאר לעדי עד..
 מה אתה תעשה? מה יש לך שאלה? ודאי שאני אגיד שזהלא אשתי ,ואלו לא ילדי ,ואצא ..ואשתי
גם תעשה אותו דבר ,וגם הילדים.
אז אמרתי דבר שהוא לא כל כך אמיתי,
אחרי כן ,אני אתאחד בחזרה עם
המשפחה שלי..
והעיקר שיצאתי מרוסיא!
 יפה ..ומה יהיה אם להבדיל ,גוי יגידלך שלדקה אחת ,שתיים ,תשקר ,ותגיד
שאתה כופר בה' .שאתה מאמין ,אני
יודע ,..בנצרות ,או משהו כזה אז ,אתה
תעשה את זה?..
 אני? חס ושלום! איך זה ייתכן?! אני ,כמוכל יהודי כשר ,אמסור נפשי על קדושת ה'.
איך אעשה דבר כזה?
 אז תגיד לי ,את מי אתה אוהב יותר?!מהמשפחה הקרובה שלך ,אין לך שום
בעיה לכמה דקות להיפרד ..ואתה יודע
שאחרי זה תוכלו עוד הפעם להתאחד
חזרה..
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 מהקדוש ברוך הוא ,אפילו לרגע אחד,אתה אומר ,שאם חס וחלילה ,מישהו יגיד
לך להתכחש ,אז בוודאי שאתה תמות על
קידוש ה'!.
וזה ,נותן לנו מושג שוב ,ספר התניא ,זה
בלי גבול ..זה אין סוף ..כמו שאדמו"ר
הזקן כותב בהקדמה" ,כל התשובות על
כל השאלות ..
זאת אומרת ,כל העניינים בעבודת ה',
שיהיו אצל כל אחד ,עד ביאת משיח
צדקנו .ומשם ,גם אח"כ" ..רשמתי את כל
התשובות על כל השאלות" - ..בתניא יש
את הכל ..
אבל ,נכון ,עיקר החידוש של אדמו"ר
הזקן ,היה ,אהבה ויראה שכליים ..מה
שיהודי מכיר את ה' ,מתבונן ב'ממלא כל
עלמין'' ,סובב כל עלמין' ,שזה יהי ה עיקר
הדגש ..
הענין הזה של לגלות את אהבה
המסותרת ,שהוא מדבר עליו בפרק י"ח..
אדמו"ר הזקן אומר" ,מי שדעתו קצרה,
אין לו לב מבין בגדולת 'אין סוף' ברוך-
הוא ,גם אליו ,קרוב הדבר ,על ידי גילוי
אהבה המסותרת".
ואף על פי כן ,אנחנו מסתכלים במאמר
'באתי לגני' ,התוכן המרכזי הוא  -הכח,
ה'מסירות נפש' של יהודי ,שיהודי לא

אני? חס ושלום! איך
זה ייתכן?! אני ,כמו כל
יהודי כשר ,אמסור נפשי
על קדושת ה' .איך אעשה
דבר כזה?
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רוצה ולא יכול להפרד מהקב"ה ..
יהודי מוסר את נפשו על קידוש ה' ,ומה
שהוא מסוגל לחטוא ,זה רק בגלל ה'רוח
שטות' ..שהיא מכסה ומסתירה על
האמת ..אבל ,צריך לגלות את הפנימיות
של היהודי ..שהפנימיות של היהודי ,זה
דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא - .ויהודי,
לא יכול להיות נפרד מהאלוקות.
אני גם שמעתי ממנו ,באותה התוועדות,
הוא אמר גם ווארט יפה ,על שער הייחוד
והאמונה ..הוא אמר כך ,שמצאו יהודי,
שהיהודי הזה ,הוא מה שנקרא' ,יהודי
ירושלמי טיפוסי' ,נראה לגמרי 'לא
חב"דניק' ..עם כל התלבושת האופיינית..
ומצאו אותו ,כשהוא יושב  ,ולומד 'ליקוטי
תורה' ,וככה ,ממש ,בעיון ומשקיע..
ושואלים אותו ,מה אתה משקיע כל
כך ב'לקוטי תורה'? אתה הרי משתייך
לחסידות אחרת ..מה ראית?
אז הוא אומר אותו יהודי כך" :יש צווי
אויבערשטער'ס"  - 2הקדוש ברוך הוא..
כביכול - ..יש הקדוש ברוך הוא של חב"ד
ויש ,את הקדוש ברוך הוא של אלו שהם
לא חב"ד..
יהודים יראים ושלמים ,אבל יש להם,
כאילו  ,הקדוש ברוך הוא שונה ..
אם ישאלו מישהו ,מה צריך הקדוש ברוך
הוא ,לעשות ,אם הוא ירצה להחריב
את העולם? אז ,הוא יגיד "יביא מבול
לעולם"" ,ישרוף את העולם"! איך ,אני לא
יודע ..יעשה כל מיני טריקים ופעולות עד
שיצליח להחריב את העולם ..
לומדים 'שער היחוד והאמונה' ומבינים,
שבאמת ,הוא לא צריך לעשות כלום ,רק,
ברגע אחד להפסיק להחיות את העולם,
כל החיות של העולם ,זה ה"לעולם ה'
דברך ניצב בשמים "..
כל רגע הוא מחדש את הדיבור שלו ..אם

הוא יפסיק את הדיבור ,יהיה אין ואפס
ממש כמו שהיה קודם ששת ימי בראשית
ממש..
אומר אותו ירושלמי ,כשאני נחשפתי לזה,
אמרתי ,אני מעדיף את ה'אויבערשטער'
של חב"ד. .
ה'אויבערשטער' הרציני ..
טוב ,בכל אופן ,החסידות ,היא בעצם,
'פותחת את העיניים' ..מה שחסר לנו ,זה
להתחבר ..
יש את הסיפור ,סיפור ידוע ,מפורסם..
שהתפרסם לאחרונה ,בשנים האחרונות ..
"היה אחד מהחסידים הכי גדולים ,קראו
לו ,ר' שניאור זלמן גור-אריה ..יש" ,איך
אומרים?" ,ה'זקנים הלבנים' ידעו אותו,
הכירו אותו..
הוא היה מאוד מצטיין בהתמסרות שלו,
וההתקשרות שלו לרבי ,ועם כל המעלות
שלו ,היה לו גם ,הוא היה ,מאוד 'פרום',
מה שנקרא 'דתי '..כזה 'ירא שמים' גדול..
מקפיד מאוד על כל ה'חומרות' ..קיצער,
הוא היה גם איש עסקים ..
והיה את הסיפור הזה ,שפעם אחת ,הוא
יצא מביתו ,לשדה התעופה ,אחר כך,
התברר ,שהטיסה שלו תהיה מחר – בעוד
עשרים וארבע שעות ..
טוב ,אז מה הבעיה? לוקחים מונית
וחוזרים הביתה ..
אבל ,הוא נזכר ,שכתוב ב'צוואת רבי
יהודה החסיד' ,שאם אדם יוצא מביתו,
לשם מטרה מסוימת ,שלא יחזור יותר
לביתו ,עד שהוא ילך למחוז חפצו ,ויעשה
שם מה שצריך  ,ורק אז יחזור ..
נו ,אז פתאום הגביר הגדול הזה נהיה
הומלס ..ניהיה חסר בית ..אין לו כעת לאן
לחזור ..

טוב ,בכל אופן ,החסידות,
היא בעצם' ,פותחת את
העיניים' ..מה שחסר לנו,
זה להתחבר ..
אז ,עוד לא היה ,כנראה ,מלון בקראון
הייטס ..חיפש מלון במנהטן ..ואין לו איפה
להיות ..
אז הוא הרים טלפון למזכיר הראשי של
הרבי  -הרב חדקוב ,ואמר לו" ,מה אני
יעשה? ..רק בעוד עשרים וארבע שעות,
הטיסה שלי ,ובינתיים אין לי קורת גג ,ואין
לי איפה להיות"..
גם לא מתאים ,שהוא ,ב'מעמד שלו',
יבוא לחברים ,ויבקש "תארחו אותי" ..איז
פאסטנישט...
לא מתאים.
הרב חדקוב העביר את זה לרבי ,והתשובה
הייתה" ,שהוא ילמד פרק תניא ,ואם
לומדים פרק תניא ,נהיים אדם חדש" ..ואז
הוא יוכל להיות רגוע ולחזור לביתו .ילמד
פרק תניא ,הוא איש אחר ,אז אין לו יותר
מה לחשוש ..
כעבור כמה זמן ,עוד פעם הרב חדקוב
מצלצל ,הרב חדקוב מצלצל ואומר,
שהרבי ביקש להגיד ,שמה שהוא אומר,
זה לא 'מליצה' ,אלא' ,כפשוטו'..
הרבי ,כנראה ראה שהוא קצת 'חששן
וחרד' ,אז עוד פעם ,הוא התקשר אליו,
לומר שזה כפשוטו " -לומדים פרק תניא,
נהיים אדם חדש! ..
לחיים חסידים .לחיים.
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התוועדות

הרב ווילשאנסקי
···

לחיים ,לחיים ולברכה!
הייתי בכינוס צא"ח שהתקיים ,בחודש
תשרי אצל הרבי שליט"א מלך המשיח,
והיה שם את הרב חדקוב ,הוא תמיד היה
הנואם האחרון ,והוא דיבר 'בקשר עם
היום-יום של אותו יום'..
ואז קלטתי שזה הייתה הוראה מהרבי..
ההנהגה הזאת ללמוד מידי יום ביומו
בצורה מסודרת..
אחד הדברים שהוא הזכיר ,זה שכדי
שהיום  -יהיה 'יום' .בשביל ,שהיום ,יהיה,
כזה שהוא 'מאיר' ,ואפשר להאיר אתו..
כמו שכתוב ש''כל יומא ויומא עביד
עבידיתיה''.
אז ,יש את הדבר הזה שקוראים לו 'היום-
יום' ..כדי שיהיה לנו את הפתגם היומי
שנותן לנו את האור של היום ..ולהאיר את
היום עם הפתגם שמופיע ביום יום..
***
 . .אני רוצה להתחיל עם סיפור ,מכל סיפור
חסידי צריך לקחת הוראה בעבודת ה'..
הרבי מדגיש בה'יום יום' של אתמול,
שכל סיפור חסידי צריך להביא לשלושה
נקודות ,צריך להביא להוראה בעבודת
ה' הפרטית ,צריך להביא למידה טובה,
ולהידור מצווה..
הסיפור שנספר עכשיו ,זה סיפור
שהתפרסם לאחרונה ,בשם הרב גרונר
(שכנראה שמע בשם בעלי המעשה),
סיפור ,על יהודי שלא מאנ"ש ,שהיה לו
ילד ,שבאיזהו שלב ,גילה שהילד שלו לא
משתף פעולה בבית-ספר ..גילו שהוא
פשוט לא שומע..
הלכו איתו מקצה הארץ ועד קצהו ולא
מצאו שום רופא שימצא מזור לילד ..כולם
התייאשו ואמרו שכנראה שהילד יישאר
חרש לכל חייו..

בשלב מסוים ,פגש אותו יהודי מאנ"ש,
וראה שהוא מודאג ,התעניין בשלומו,
והוא סיפר לו ..שאל אותו ,אותו יהודי
אם הוא כבר שאל בענין ,את הרבי
מליובאוויטש..
היהודי כפי שהזכרנו לא היה שייך
לאנ"ש ..ועוד יותר מכך ,ב'קהילה' שאליה
הוא השתייך ,לא היו כאלה שנוהגים
לפנות לרבי..
אבל הוא לחץ עליו ,ובסוף הבן-אדם
התיישב וכתב מכתב לרבי ,לאחר זמן
לא רב הגיע אליו מכתב בדואר ,הרבי
כתב לו להגיע לרופא בארה"ב בשם ד"ר
גולדשטיין..
הוראה מפורשת מה עליו לעשות ,היהודי
קיבל את המכתב ,היה אצל כל הרופאים..
בארץ  ..השם 'גולדשטיין' לא היה מוכר..
"מה ,ד"ר גולדשטיין יהיה זה שיביא לואת ה'מזור' לבנו?" הוא שם את המכתב
בצד ולא התייחס..
לאחר זמן מה ,הוא פגש את אותו יהודי
מאנ"ש שהציע לו לכתוב לרבי ,ושאל
אותו מה עם המכתב ,והוא ענה לו" ,אהה..
כן ..כן ..כן ..הגיע מכתב ..לא זוכר בדיוק

הלכו איתו מקצה הארץ
ועד קצהו ולא מצאו
שום רופא שימצא מזור
לילד ..כולם התייאשו
ואמרו שכנראה שהילד
יישאר חרש לכל חייו..
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מה היה כתוב ,אבל כך וכך היה התוכן''..

שנה"..

אומר לו אותו יהודי ,הגיע לידך מכתב עם
תשובה מפורשת מהרבי ,שבו הוא אומר
לך בדיוק מה לעשות ,ואתה מהסס?! יש
לך ספק אם לעשות את זה? או לא? וודאי
שצריך!!

הרופא מסתכל עליו ,עם חיוך ,חושב
לרגע ,בחיוך ,ורושם לו מרשם ,הוא יוצא
מהרופא ,הולך לבית מרקחת ,ועומד
בתור .כשהוא מגיע לרוקח ,הרוקח אומר
לו שאין לו את מה שהרופא כתב לו..
"-מה זאת אומרת?!"

זה לא בא בקלות ,אבל בסוף ,אותו יהודי
נכנע ,והתחיל להתעניין בכרטיסים ..הוא
כבר בא לסגור כרטיס ,ואז פתאום הוא
שם לב ,שהוא בעצם לא קבע עם הד"ר
גולדשטיין הזה שום דבר..
התקשר לד"ר גולשטיין ,ואז אומרים לו
מהמשרד של הד"ר ,דאפשר לו לקבוע תור
לעוד חצי שנה" ,מה חצי שנה?!" ..הוא
צריך עכשיו ..הוא התכונן לטוס עכשיו,
לא עוד חצי שנה..
טוב ,אין ברירה ...אז הוא קבע תור לעוד
חצי שנה ,חיכו חצי שנה ,ואז ,הוא נוסע..
הגיעו לשם ,נכנסים לד"ר ,התברר שהוא
ד"ר רציני מאוד..
עצם העובדה שהם היו צריכים לחכות
לו חצי שנה כבר רמזה להם את זה..
ומסתבר ,שהוא מתמחה בכל
מה שקשור לאף-אוזן-
גרון ..לכל מה שקשור
לשמיעה..
הרופא מסתכל על
התיק ,בדק את הילד
שלו ,ואז הוא אומר
לו" ,אין לי מה להגיד
לך" .בדיוק כפי מה
שהוא שמע מכל
הרופאים שהוא הלך
אליהם לפני זה..
פה ,האבא אומר לו" ,תראה ,אני
לא באתי אליך סתם ..אני באתי אליך כי
הרבי מליובאוויטש שלח אותי אליך! לא
באתי סתם מהארץ ..לא חיכיתי סתם חצי
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"הוא רשם לך סוכריות ..סוכריה אחתבבוקר ,וסוכריה אחת בערב ..אין לנו
סוכריות ..אנחנו לא מוכרים סוכריות..
אנחנו מוכרים פה תרופות "..הוא לגמרי
התבלבל"– ..מה זאת אומרת?"
הוא חזר לרופא ..ושאל אותו 'מה זה?'
והרופא הסביר לו; תראה ,מבחינה
רפואית ,אני לא רואה דרך שהילד יחזור
לשמוע ..אתה אומר הרבי מליובאוויטש..
הרבי מליובאוויטש יכול לעשות נס!..אז ,בסדר ,תקח משהו ,בשביל הנס..
למעשה ,הוא לקח את ה''תרופה'' במשך
שבועיים ,והילד התחיל לשמוע! ..נס
גלוי ..מה'סוכריה' ..בלי שום 'משהו' סתם..
והילד התחיל לשמוע!..
הסיפור הזה אומר לנו הרבה
מאוד ..ובוודאי ,גם משהו
שיוכל להוסיף לנו ,כפי
שאמרנו קודם ,חיות
פנימי בהידור מצוה,
להוסיף לנו מידה
טובה..
אבל ,אני רוצה קודם
כל ,להתחיל להתייחס
לענין הזה ,שהבית
ה'חסידי' ,בנוי מהקשרים
האישיים של הבן-אדם
בתוך ה'משפחה'..
והייתי ,בא ואומר ,הרי ,אנחנו יודעים,
ש'מרגלא בפומי'ה' של הרבי הריי"צ,
שהיה מאחל לילד ,היה מאחל "שתגדל

צריך לשאוף ולפעול להיות 'למדן' ..זה
ה'סיידר'..

אבל אחר כך זה השתנה..
והרבי שליט"א מלך
המשיח התחיל לאחל
"שתגדל ,להיות חסיד,
ירא שמיים ולמדן".
והרבה התעכבו על זה,
מתעכבים על זה..
להיות ירא שמים ,חסיד ולמדן".
וכך ,החסידים היו רגילים בזמנו של
ה'פרידיקער רבי' ..וגם התקופה שאחר כך,
היו רגילים ,שזה הנוסח .אנחנו כ'חסידים'
מבינים את הנוסח הזה..
אבל ,מגיעים ה'מתנגדים' ,ואומרים ,מה
פתאום? מה זאת אומרת? דבר ראשון
זה צריך להיות 'למדן' ,שקודם כל 'חסיד',
ורק אחר-כך 'למדן'? הכי חשוב זה ללמוד..
ללמוד תורה ..צריך להתחיל מה'למדן'..
'אהבת התורה'' ..למדן' צריך להיות לפני
הכל..
אבל אנחנו יודעים ,ש'אם אין יראה ,אין
חכמה' ..יהודי ,גם מי שלא יכול להיות
'למדן גדול' ,צריך להיות 'ירא שמים',
צריך ללמוד 'שולחן ערוך'' ,קיצור שולחן
ערוך' ..לדעת את ההלכה ,להתנהג ביראת
שמים..
ואז ,ברגע שהוא 'ירא שמים' ,אז הוא
באמת משתדל לקיים את התורה
והמצוות ,בהידור ,כמו שצריך ..לקיים
אותם בחיות - ,מה שה'חסידות' הכניסה
חיות ב'עבודת ה' של היהודים' ,וכמובן,

אצל הרבי ,בשנים הראשונות ,גם ,זה היה,
את ה'לשון' הזאת..
אבל אחר כך זה השתנה ..והרבי התחיל
לאחל "שתגדל ,להיות חסיד ,ירא שמיים
ולמדן" .והרבה התעכבו על זה ,מתעכבים
על זה..
והייתי רוצה ,פה ,לשים דגש על נקודה
מסויימת ,ובהקדים;
במוצאי שבת ,שמענו את השיחה של
הרבי ,וראו את הוידיאו ,והרבי דיבר,
שהיהודי ,מקיים את התורה והמצוות,
כהמשך למתן תורה.
כל הענין של התורה והמצוות ,של 'בין
אדם לחבירו' ,כל הענין ,ש'היהודי צריך
לעבוד על המידות' ,ולהתנהג כמו שצריך,
בצורה מוסרית ..זה הכל ,בא ,בהמשך
למתן תורה.
שזה ,בעצם ,מה שאנחנו יודעים ,שחז"ל
אומרים לנו" ,תורה בגויים אל תאמין",
חכמה בגויים ,תאמין .אבל' ,תורה בגויים',
אל תאמין! חכמה ,זה דבר ששייך גםאצל גויים ,אבל תורה ,זה דבר ששייך רק
למי שהיה במתן תורה..
מצד חכמה ,אפשר לבנות כל מיני עניינים,
מוסריים ,ולקבוע את הדברים הכי נעלים..
ואיך צריך להתנהג ..וכל מיני דברים..
אבל כאן ,הרבי הזכיר ,את מה שראינו,
את אותה מדינה ,שהייתה כל כך אמונה
על כל מיני הנהגות וענייני המדע וכו' וכו'
ולאן הם הגיעו ..רחמנא ליצלן..
כשעושים את זה על פי תורה ,אז זה
נצחי ,יש לזה קיום ,ואז אפשר לדעת שזה
אמיתי.
ואנחנו רואים את זה גם ב'פרקי אבות'
בפרק א' ..פרקי אבות זה מילי דחסידותא..
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פרקי אבות זה הדברים של 'חסיד'.
הדברים שמופיעים בפרקי אבות ,זה לא
'הלכות' סתם ..הדברים שבפרקי אבות זה
הדברים שבהם עוסקים 'לפנים משורת
הדין' ,הנהגות טובות ,הנהגות ישרות,
הנהגות של דברים שהאדם עובד על
המידות שלו ..ובאופן שהכל על פי התורה
והמצוות .וכמו שאמרתי קודם..
וכלשון הרבי ,כשהוא מגיע לבאר את
פרקי אבות .יש הרבה פעמים ,כשהרבי
מגיע לבאר את פרקי אבות ,אנחנו
מוצאים שהלשון של הרבי ,זה" ,מה
פה ה'לפנים משורת הדין'? זה הרי דבר
פשוט על פי שולחן ערוך ..מה פה ה'מילי
דחסידותא'?"..
והרבי מוצא את הענין המיוחד שיש בכל
דבר..
אומר הרבי ,תדע לך ,שה'מילי דחסידותא'
של פרקי אבות ,מתחיל ,מ'משה קיבל
תורה מסיני'.
מתי ה'דברים' ,יש להם את ה'אמת'? מתי
ה'דברים' באמת יכולים להיות אצל האדם,
להיחקק אצלו בצורה פנימית ,וזה יהיה
משהו ש'קיים' אצלו ,ו'חדור' בו .שרואים

נכון' ,חסיד' ,זה דרגא
מאוד גבוהה ,עד כדי כך,
שכתוב בתניא ''איזהו
חסיד המתחסד עם
קונו'' ,עם קן דילי'ה..
דרגא גבוהה ביותר..
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שזה באמת ההנהגה שלו? מתי שרואים
שזה על-פי התורה והמצוות..
וכאן הייתי רוצה ,לבוא ולומר ,שבהדגשה
הזאת של חסיד ,ירא שמים ולמדן,
מתחילים במילה חסיד אפשר לראות
הרבה נקודות ..ואפשר לבוא ולהגיד,
שאנחנו מתחילים עם השאלה "מה היעד
שלי"?..
נכון' ,חסיד' ,זה דרגא מאוד גבוהה ,עד כדי
כך ,שכתוב בתניא ''איזהו חסיד המתחסד
עם קונו'' ,עם קן דילי'ה ..דרגא גבוהה
ביותר..
נכון ש'חסיד' ,דורשים ממנו עניינים של
'לפנים משורת הדין' ..עניינים של 'לוותר
לזולת' ..כמו שמזכירים ב'תניא' את
הדוגמא מ'הצפרניים' ,ש'חסיד' שורפן,
כדי שמישהו אחר לא יכשל בהם ,אפילו
אם זה מזיק לו..
הענין של ה'חסיד' ,זה שהוא תמיד יחפש
לעשות טובת זולתו ..ה'חסיד' ,הוא יהודי
שיש לו את ה'אהבת ישראל' כפי שה'בעל
שם טוב' דורש ,וכפי שהרבי שליט"א מלך
המשיח דורש ..ה'חסיד' ,הוא יהודי שחי,
חיות חסידית ,הידור בתורה ומצוות ,כפי
שאמרנו קודם ,ב'היום יום' הוא הדגיש לנו
שלושה נקודות..
זה ,להביא למידה טובה' ,חסיד' ,הוא יהודי
שחייב להיות אצלו מידה טובה ,להתנהג
במידות טובות ,להדריך את הבית במידות
טובות ,לדעת ,איך ,תמיד' ,לחשוב על
הזולת'..
לדעת ,תמיד ,תמיד להתבטא בצורה
טובה ,איך להתייחס בצורה הטובה,
ולהתייחס בצורה של 'מידות טובות'..
זה ,ל'השריש בפנים' ..זה ענין של 'חסיד',
'חיות פנימית' ב'הידור מצוה' .להרגיש את
ה'דרכי נועם' של 'תורת החסידות'' ..תורת
החסידות'' ,דרכי החסידות'..

להחזיק מעמד בזמננו
זה מתחיל מזה שאתה
'חסיד' ,יש רבי ,ואתה חי
את הרבי ,והרבי שליט"א
מלך המשיח חי אצלך..
אז באמת ,ה'חסיד' אומר מהתחלה ,זה
היעד שלי ,אני לא אסתפק בלי להיות
'חסיד' ,ואז הוא עובד ,להיות 'ירא שמים',
'ולמדן'" ,לא עם הארץ  -חסיד" ..ואז,
הוא יכול להיות חסיד ,זאת אומרת ,הוא,
מלכתחילה ,מעמיד את עצמו" ,זה היעד
שלי"..
בהחלט נכון להסתכל כך על הדברים,
אם זה בדיוק ההסבר הנכון ,או לא ..אבל
הענין הזה להרגיש אותו בעבודת ה' ,הוא
באמת נכון..
וכפי שהזכרתי קודם ,את ההדגשה,
שכשאומרים 'חסיד' ,אז ,יש לזה כל כך
הרבה משמעות..
אבל ,הייתי אומר ,שבזמננו ,הדגש 'חסיד',
זה מתחיל ,בעצם' ,חסיד של רבי'' ,חסיד',
הוא חסיד של הרבי שליט"א מלך המשיח.
וזה בעצם ההתחלה..

וכל מיני פיתויים ..רוחניים וגשמיים..
ולכל אחד ,הקדוש-ברוך-הוא ,נותן לו את
הנסיונות שלו להתמודד איתם ..מה שהוא
צריך לעבור ולחוות וכו'..
להחזיק מעמד בזמננו זה מתחיל מזה
שאתה 'חסיד' ,יש רבי ,ואתה חי את הרבי,
והרבי חי אצלך..
הרבי חי בבית שלי ,חי בבית שלך ...הרבי
חי בשביל כולנו ..וזה מה שמחזיק ,וזה
מה שמעורר אותנו כל הזמן להתנהג כפי
שמתאים ל'חסיד של הרבי'.
ר' מרדכי ליעפלער ,גר בפטרבורג' ,ישיבת
כרכים קשה' ,בדרך כלל ,יהודים ,בזמנים
ההם ,גרו בעיירות הקטנות ,עם אווירה
של יידישקייט..
בעיר הגדולה ,זה ,כל הפריצות ,וכל
הדברים ..זה לא פשוט ..ר' מרדכי
ליעפלער אמר ,שמה שהחזיק אותו ,זה
היה ה'גאווה' שלו ,מה זאת אומרת?
חס ושלום ,כשהוא עבר ,והיה משהו,
להסתכל פה ,להסתכל שם ,אז הוא היה
אומר לעצמו" ,מה? שאני אכשל? אני,
ה'חסיד' הגדול של ה'אלטער רבי' ,"..וכך
הוא היה מתגבר..
כשאני חי כחסיד ,אני יודע ,שאני נמצא
במקום ,שממני נדרשים דברים אחרת,
אבל לא סתם ..יש לי מי שנותן לי את
ההנחיות ..יש לי מי שחושב עלי..
יש לי מי שדואג לי ,מי שנותן לי את
הכוחות ..מי שמנחה אותי ומדריך אותי
על כל צעד ושעל..

בדור שלנו ,הכל מתחיל ,מ'חסיד של הרבי'
אם אנחנו ,בדור שלנו ,יכולים להחזיק
מעמד ,עם כל הנסיונות ועם כל הקשיים
שמתעוררים ..זה אמנם לא קשיים כמו
שהיו לאבותינו ברוסיא ,קשיים של
מסרות נפש..

ובאמת כשנכנסים לבית של חסיד ,רואים
את התמונה של הרבי ,רואים את החת"ת
ואת ה'לקוטי שיחות' ,רואים את הספרי-
חסידות ,ואת הרמב"ם וכו' ,וכו' ..

אבל ,הקשיים של היום ,יש בהם את
הקושי שלהם ..יש היום ,כל מיני קשיים,

וזה ,בוודאי ..זה ממש ,כמו המזוזה של
הבית ,שזה 'בית יהודי' ,זה ,מראה שזה
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בית חסידי ..ברור ..פה מדברים על משהו,
שהוא הרבה מעבר לכך ..שהרבי בבית יהיה
מורגש ..זה לא פשוט ,על זה צריך הרבה
להשקיע ..ובזה ,צריך את אותם 'סיפורים
על רבי' ..בכל הזדמנות..
הרבי התבטא פעם בתש"י ,ש'צדיקים
דומים לבוראם' ..שאם אלול זה זמן
שהמלך בשדה ,אז גם הצדיקים 'נמצאים
בשדה' ,ואצלנו ,ה'רבי' שלנו ,ה'מלך' שלנו,
נמצא בשדה ,ומה זאת אומרת?
זאת אומרת ,שאם תמיד ,הרבי זמין לכל
אחד ,עונה לכל אחד ,אז בתקופה הזאת,
זה באין ערוך ,וצריך לדעת שהרבי מסתכל
אלינו ,בא אלינו ,וכמו שהרב הראל התבטא
'נכנס אלינו'..
וגם אם אנחנו לא בדיוק לא ברמה
המתאימה ,הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו..
"ואזי רשאין כל אחד ואחד לגשת אליו",
ומי שהוא לא ניגש ,זה כבר ,ממש חס
ושלום ענין של 'פגיעה'..
איך אפשר? לא לגשת? 'המלך בשדה'..
הוא 'מחכה' לי ..אז ,בוודאי..
אלא מה ,אני לא מוכן- ..עכשיו זה זמן
שהוא מוכן שאני אכנס אליו ,גם בבגדים
האלה ..וכמובן מתוך זה ,שאני מתכונן,
שאחר כך ,כשהוא הולך העירה ,כולם
הולכים אחריו..
זה זמן מיוחד לעבוד עם כל הר"ת של חודש
אלול ,בהשקעה מיוחדת בעניינים של
'תורה'' ,עבודה'' ,תשובה'' ,גמ"ח' ..וכמובן
ובעיקר בעניינים של 'גאולה!'..
שזה המציאות שלנו ,המ שאנחנו הדור
הראשון של ה'גאולה' ואנחנו מתקשרים
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שאם אלול זה זמן
שהמלך בשדה ,אז גם
הצדיקים 'נמצאים
בשדה' ,ואצלנו ,ה'רבי'
שלנו ,ה'מלך' שלנו,
נמצא בשדה ,ומה זאת
אומרת?
לרבי שליט"א מלך המשיח ,שהוא בא
ואומר בכל נושא ונושא :תראה ,נותנים
לך את האפשרות לראות ,ואפשר לראות..
ולחוש ,ולהרגיש 'מלך המשיח'..
וכפי שצריך להיות בבית ,הנהגה כזאת..
הנהגה של 'להכיל' ..להכיל את ה'שונה',
להכיל את הילדים ..להכיל אחד את השני,
הבעל את האשה ,האשה את הבעל ..זה
זמן שיש כח מיוחד לשם כך..
ו'להכיל' ,לא אומר ,שלכן ההנהגה היא
צודקת ,להכיל אומר שלמרות שאולי יש
משהו לא צודק ,צריך להכיל ,ולעבוד יחד..
ויש את הכוחות המיוחדים..
ולזכור שאנחנו כ'חסידים' ,הרבי דורש
מאיתנו ,ויחד עם זה נותן לנו את הכוחות
לשם כך..
(מתוך התוועדות חודש אלול  -תש"פ)

התוועדות

הרב מיודובניק
···

לחיים תמימים!
אנו נמצאים כיום בתקופה מיוחדת,
תקופת סף הגאולה .רבות כבר דובר על
המשמעות המיוחדת של תקופה זו ועל
העבודה הנדרשת בה.
לפעמים אנו נוטים לחשוב שבתקופת
סף הגאולה הקב"ה כבר עושה את הכל
בעצמו .הוא זה שפועל את הדברים,
ואצלנו העבודה רק יותר קלה .האמת
היא שזה לא נכון .בתקופת סף הגאולה
העבודה היא הרבה יותר קשה .לא קשה
במובן של "אתמול ניקית חדר אחד ,היום
תנקה שני חדרים"" ,אתמול סחבת קילו
אחד ,היום תסחוב שני קילו" ,אלא במובן
שהעבודה הרבה יותר חשובה ומכרעת.
זוהי עבודה יותר קשה ,יותר עם אחריות.
אנו צריכים להפעיל בעצמנו את הראש
ולחשוב לבד מה צריך לעשות ומה לא
צריך לעשות.
***

מעולם לא הייתי עצוב
כשר' מענדל היה באנגליה ,הייתי מתקשר
אליו מידי פעם ומשוחח איתו בטלפון.
פעם אחת ,כשהתקשרתי אליו ,אמר לי ר'
מענדל" :עופר ,מדוע אתה עצוב?"
רוח ילדוּת נזרקה בי ושאלתי אותו" :ומה
איתך ,מעולם לא היית עצוב?"
– "לא!" הוא ענה לי מיד" ,מעולם לא הייתי
עצוב!"
שוב נזרקה בי רוח ילדות ושאלתי אותו:
"בדרך תולדה או בדרך עבודה?"
ר' מענדל שתק לרגע ,חשב ,ואז ענה לי:
"בדרך עבודה!"...
פעם אחת ,כמדומני שזה היה בשבת
מברכים מנחם-אב תשנ"ד ,הייתי בשבת
בכפר והלכנו להתפלל תפילת קבלת שבת

ר' מענדל בטבעו היה
בעל מרה-שחורה,
ולמרות זאת הוא היה
תמיד שמח .איך הוא
אמר לי? – "מעולם לא
הייתי עצוב!"
בביתו של ר' מענדל ,לר' מענדל כבר לא
היה כח ללכת לישיבה והתפללנו איתו בלי
מנין בביתו.
אחרי התפילה ,לפני שפנינו ללכת לבית,
פנה השווער שלי (ר' שלוימק'ה מיידנצ'יק
ע"ה) לר' מענדל וצעק עליו (באידיש):
"ר' מענדל ,דו ביסט א זינדיקער!" [=אתה
חטאן] ,דהיינו שהוא 'חוטא מקצועי'.
ר' מענדל ישב והניד בראשו לאות הן
מבלי לומר מילה .כשיצאנו מהבית פניתי
לשווער ושאלתי אותו למה הוא התכוון.
השווער פנה אלי ואמר" :הוא בעל מרה-
שחורה ,הוא מפחד שהוא עומד למות,
לכן צעקתי עליו"...
אני הכרתי היטב את ר' מענדל .ר' מענדל
בטבעו היה בעל מרה-שחורה ,ולמרות
זאת הוא היה תמיד שמח .איך הוא אמר
לי? – "מעולם לא הייתי עצוב!"
ר' מענדל הכיר אותי היטב .פעם אחת
בשבת חנוכה באחד השנים ,הלכתי בזאל
בישיבה ולפתע ר' מענדל סימן לי באצבעו
שאבוא אליו .הגעתי אליו במהירות .ר'
מענדל ביקש שאביא את המכתב שהרבי
שלח באותה תקופה לאסירים בבתי
הכלא והיה מפוזר על השולחנות בישיבה.
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הבאתי שני מכתבים כאלה ,אחד בשבילי
ואחד בשבילו והתיישבנו ללמוד את זה
ביחד.
במכתב הרבי כותב לאסירים שאל
להם להיות עצובים ועליהם להתעודד
ולהתחזק בשמחה .כשסיימנו ללמוד ,פנה
אלי ר' מענדל ואמר" :אם כן עופר ,מדוע
הינך עצוב?" ...ר' מענדל הבחין בעצבות
שבה הייתי שרוי באותם ימים ודאג
שאפסיק להיות עצוב.
יש החושבים שעבודת ה' זה להיות מעונן.
להיות תמיד עם פנים רציניות ועצובות,
כאילו שהוא נמצא מתחת לענני גשם
כבדים ובהתאם לזה גם סבר פניו נראה
כזה (באידיש אומרים "פארוואלקענער",
רואים
כשהם
"פארטושטלער").
מישהו שמח ,הם אפילו יכולים לפנות
אליו בשאלה "פארוואס ביסטו אזוי
פריילעך"?=[ ...מדוע הינך כל-כך שמח?]
אין כזה דבר עבודת ה' מתוך עצבות! אין
כזו חי'! יהודי צריך להיות בשמחה באופן
תמידי .צריך להיות מצב שכשיום אחד
רואים אותו לא שמח ,זה נראה ממש
מוזר ,מכיון שבדרך כלל רגילים
לראותו בשמחה.

איזהו עשיר -
השמח בחלקו
יש לפעמים מצבים
שיש לאנשים בעיות
לא פשוטות .במצבים
כאלה איך אפשר
להיות בשמחה? יש
שאומרים לחשוב על כך
שכמה שהמצב גרוע ,בכל
זאת הוא יכל להיות הרבה יותר
גרוע ...אבל זה לא הדרך הנכונה.
הדרך הנכונה בה חסיד מסתכל על
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הדברים ,זה שבכל מצב בו הוא נמצא ,גם
כשקשה לו ויש לו בעיות ,תמיד יש הרבה
דברים טובים באמת שה' נותן לו והוא
צריך להכיר בכך ולתת תודה לה' .ובמיוחד
לשמוח בזה שהוא יהודי ,בזה שבכל מצב
בו הוא נמצא תמיד הוא נשאר קשור
להקב"ה!
חסידים אומרים על הפתגם "איזהו עשיר
השמח בחלקו" :איזהו עשיר? – השמח
ב"חלק אלוקה ממעל ממש" שלו! הוא
שמח בזה שהוא יהודי!
בחור צריך להיות שמח ויש לו על מה
להיות שמח .לשמוח על כך שהוא בדרך
הנכונה והוא גורם נחת לרבי!
אין לך על מה להודות לקב"ה? אין לך דבר
שבשלו אתה צריך להפסיק לחשוב על
עצמי ולהתחיל לחשוב על הקב"ה?
הנקודה היא לחשוב מה הקב"ה רוצה
ממני! לא מה אני רוצה ,אלא מה רוצים
ממני! יכול להיות שמתעסקים בענינים
קדושים ,חשובים והכרחיים ,אולם
השאלה היא האם אני עושה אותם בגלל
שכך אני רוצה או בגלל שכך
הקב"ה רוצה.
זה החוש שכל אחד צריך
לקבל ,איפה צריכים
אותך .איפה זקוקים
לך .לא איפה טוב
לך .זו הבעי' שלנו,
התבלבלנו ,במקום
להבין איפה צריכים
אותנו ,אנחנו כל הזמן
מרגישים איפה טוב
לנו .ויש הפרש מאוד
קטן בין הדברים .צריך
להרגיש איפה צריכים אותי ,לא
איפה טוב לי ,לא איפה כיף לי.
מישהו כתב לרבי מכתב ,והרבי ענה לו:
'עד מתי תחשוב על עצמך ,תתחיל לחשוב

חסיד הוא תמיד שמח.
גם כשקורה משהו רע,
תמיד הוא שמח .ולכן אי
אפשר לנצח חסיד ,כי גם
אם הוא מפסיד תמיד
הוא יהיה המנצח.
על כ"ק מו"ח אדמו"ר' .במקום לחשוב על
עצמך תתחיל לחשוב על הרבי.

חסיד תמיד בשמחה!
חסיד הוא תמיד שמח .גם כשקורה משהו
רע ,תמיד הוא שמח .ולכן אי אפשר לנצח
חסיד ,כי גם אם הוא מפסיד תמיד הוא
יהיה המנצח.
שמעתי ממורי ורבי ,ר' מענדל פוטרפס:
ברוסיה ,היה מצב שלחסידים לא היה
פרנסה ,מכיון שכל העבודות היו קשורות
לממשלה והממשלה הכריחה את
כולם לעבוד גם בשבת ,ממילא זה יצר
קושי גדול להשיג פרנסה .יום אחד גילו
החסידים עבודה שאפשר לעבוד בה מבלי
לחלל שבת :לעבור מבית לבית ולמכור
את ספרי הקומוניסטים .כל עובד היה
מקבל כמות ספרים מסויימת שהוא היה
צריך לגמור במשך חודש ,וכך הם יכלו
למכור בכל ימי השבוע וביום שישי ושבת
לנוח מהעבודה ולשבת ללמוד חסידות,
להתפלל באריכות ,להתוועד ,להתענג על
ה'.
שלחו החסידים מכתב לרבי הריי"צ

ושאלו אותו האם מותר לעבוד בעבודה
הזאת (להפיץ ספרי קומוניסטים) .והרבי
ענה להם שכן (כנראה משום שהספרים
היו נמכרים בין כה וכה ,ומשום שבין כה
וכה אף אחד לא התייחס ברצינות למה
שנכתב בספרים האלה).
התחילו החסידים לעבוד בעבודה זו
וכך יכלו שלא לעבוד בשבת .מנהלת
המחלקה של מכירת הספרים 'קלטה'
את התרגיל שעשו החסידים – שהם
משתמשים בתאוריה הקומוניסטית
עצמה כדי להצליח לא לעבוד בשבת...
קראה המנהלת לכל החסידים ואמרה
להם שהם יכולים להמשיך בסדר זה בו
הם אינם מוכרים ספרים בשבת ,אבל
מעתה ואילך ,מידי יום (כולל יום השבת)
הם יצטרכו להגיע למשרד ולחתום על כך
שהם נמצאים .החסידים הודיעו לה מיד
שאם כך אז אין על מה לדבר ועזבו את
העבודה.
[היו שם גם יהודים שומרי מצוות שלא היו
חסידים ,שאמרו לעצמם שעדיף לחתום
בשבת כדי שיוכלו להביא פרנסה הביתה
ולשמור את שאר השבת .הם מצאו
לעצמם היתרים והיו חותמים בשבת עם
יד שמאל ( -בשינוי) ועם עיפרון ( -כתב
הנמחק) .היה שם גם רב אחד שכך היה
עושה מידי שבת ,וכשהגיע יום כיפור ,הוא
חתם עם העיפרון ביד שמאל ולפתע חטף
'שבץ' ומת .הוא לא היה מסוגל לחתום על
דף ביום כיפור.]...
פיטרה המנהלת את החסידים והביאה
במקומם גויים שימכרו את הספרים.
הגויים היו מסתובבים מידי יום ומוכרים
את הספרים ,אולם בסוף כל יום השתמשו
הגויים בכל הכסף שהשיגו באותו יום
בשביל לקנות 'משקה' .הסתיים החודש
והמנהלת קראה לגויים וביקשה מהם
את הכסף על כל הספרים שמכרו ,אבל
לא נותר להם אפילו גרוש להביא לה...
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כדי התור ,כדי שכשיגיעו לראש התור,
הם יראו שעדיין יש להם צבע בפנים והם
בריאים וכך לא יהרגו אותם.

באותה הזדמנות סיננה
המנהלת בשנאה כלפי
החסידים :תמיד טוב
לכם...
ראתה המנהלת את המצב ,פיטרה את
הגויים והחזירה את החסידים תוך שהיא
מסכימה להם שהם לא יצטרכו לעבוד
בשבת ולא יצטרכו לחתום בשבת.
באותה הזדמנות סיננה המנהלת בשנאה
כלפי החסידים :תמיד טוב לכם...
ר' מענדל אמר שהיא כיוונה לנקודת
האמת .כי חסיד תמיד טוב לו .כשאין לו
פרנסה הוא יודע שזה מהקב"ה ,וכשיש לו
פרנסה כל שכן שהוא יודע שזה מהקב"ה,
וממילא תמיד טוב לו והוא תמיד שמח.

להכריח את עצמך להיות שמח
השווער שלי (ר' שלוימק'ה מיידנצ'יק
ע"ה) היה מספר תמיד ,שפעם אחת היתה
אשה שעברה בדולרים והיתה קצת
עצובה .והרבי אמר לה שלפעמים צריך
אפילו לצבוט את הלחיים כדי להיראות
בשמחה.
השווער הסביר מה הכוונה ב"לצבוט את
הלחיים" :במחנות ההשמדה בשואה,
היתה מידי פעם סלקציה לראות מי בריא
ויכול להמשיך לעבוד ומי כבר 'גמור'
לגמרי ואותו היו שולחים למשרפות .היו
אנשים שעמדו בתור והם היו חיוורים
לגמרי וחלושים ,אבל הם רצו לחיות ,לכן
הם היו צובטים את עצמם בלחיים תוך
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כך גם בענין השמחה – שגם אם אתה
לא מצליח באמת להיות שמח ,אבל צריך
לפחות להראות לאחרים שאתה בשמחה.
לפחות לעשות את עצמך...
משך שנים היה השווער שלי מספר את
הסיפור הזה על אשה שעברה בדולרים
(כנ"ל) .אחרי שהוא נפטר ,עברו על
הארכיון הפרטי שלו בו היו הרבה מכתבים
ודברים שהוא קיבל מהרבי .בתוך הארכיון
נמצאה גם מחברת שבה היו כתובות
שלושה יחידויות שהיו לו אצל הרבי
(בשנת תשמ"ד).
באחת מהם היה מסופר שהוא נכנס לרבי
עם אשתו ושתי בנותיו הקטנות ,שעדיין
לא היו נשואות .בסוף היחידות הרבי נתן
דולר לאמא ודולר לכל אחת מהילדות,
ואמר להם שיצאו החוצה כי הוא רוצה
לדבר עם אביהם לבד .הם חשבו שהרבי
רוצה לדבר איתו על עניני הכלל.
כשהם יצאו החוצה פנה אליו הרבי ואמר
לו' :אמרתי להם שיצאו החוצה כי לא
רציתי לבייש אותך בפניהן .מדוע אתה
לא שמח? ....צריך תמיד להיות בשמחה.
כשיש מצב שאתה לא שמח ,צריך לפחות
לצבוט לעצמך את הלחיים כדי להיראות
שמח' .והרבי המשיך ואמר לו" :תחייך!"
השווער חיייך והרבי אמר לו ש'זה לא
מספיק ,שיחייך חיוך יותר גדול' .ואז הוא
חייך והרבי היה מרוצה.
חסיד תמיד צריך להיות שמח .גם אם
יש מצב שקשה להיות בשמחה ,צריך
להכריח את עצמך להיות בשמחה!
***

לא להיות מרוצה מהגלות
איך אפשר מצד אחד להיות כל הזמן
בשמחה ,ומצד שני להיות כל הזמן שבור
ונדכא על זה שעדיין נמצאים בגלות?
איך מסתדרים שני הענינים ביחד? ובכלל,
האם הרבי רוצה שנהיה כל הזמן עם
פרצוף חמוץ ונסתובב חסרי חיות בגלל
שמשיח עוד לא הגיע?
והתשובה היא פשוטה :ודאי שהרבי לא
רוצה שנסתובב כל היום עם פנים של
תשעה באב בגלל שעדיין נמצאים בגלות.
הרבי רוצה שלא נרגיש מרוצים במצב
של גלות ,שלא נרגיש שהכל כבר בסדר
והחיים יכולים להימשך ככה .שכמה
שהחיים שלנו יהיו טובים וכמה שנהיה
מונחים בביצוע הרצון של הרבי בחיות
ובשמחה ,עדיין נרגיש תמיד שהמצב
הקיים הוא מצב לא הגיוני ואנו מוכרחים
שהרבי יתגלה .שלא נרגיש טוב בגלות.
*

מסופר שפעם אחת ,הגיע רב מפורסם
לדרוש בבית כנסת של יהודים רומנים.
עלה הרב על הבימה והתחיל לדרוש בענין
הגניבה – עד כמה היא חמורה והיא לאו
דאורייתא וכו' וכו' .כשסיים הרב את
דרשתו ,עלה גבאי בית הכנסת על הבימה
ותרגם את דברי הרב לקהל המתפללים:
אם לא תגנבו – לא יהיה לכם!...
קינדערלאך! אני אומר לכם :אם לא
תעבדו – לא יהיה לכם! אם לא תשקיעו
מעצמכם בשביל להתקרב לקב"ה – אתם
פשוט לא תתקרבו לקב"ה! אתם לא
תתחילו להרגיש אותו כמציאות מוחשית
בחיים שלכם! כל אחד צריך להשתדל בכל
כוחותיו לעבוד ולהתאמץ בשביל הקב"ה
כמה שיותר .זהו ענינה של התוועדות
– התוועדות ענינה להתעורר בתשוקה
לעבוד את ה'.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד
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המגבית
השנתית

הרבי אומר:
תרומה לישיבה
זה הדבר הכי
טוב בשבילך!

בהנוגע למחשבה אודות קניית ס"ת .הנה אף שמובן גודל דבר זה ,אבל בהמצב
העכשוי אשר מוסדות החינוך על טהרת הקדש נמצאים במצב כספי חמור ,כמה
מלומדי התורה ונושאי דגלה מצבם החומרי הוא קשה ביותר כו' וכו' ,נכונה סברת
הרב שליט"א שהצדקה תהי' להחזקת מוסדות התורה ולומדי תורה ,וק"ל.
(אג"ק חלק יד ע' מט-נ)

ההורים בישראל שזקוקים לישועה
והצלה מיוחדת לילדיהם  -האמצעי
הבטוח לכך ,תמיכת לומדי תורה.

"וגדולה היא הזכות ליטול חלק ולהשתתף בהחזקת
והרחבת "תומכי תמימים" כדי לקבל את הברכות
מהקב"ה בכל המצטרך ,בגשמיות וברוחניות"

(היום-יום ט' תמוז)

(דברי הרבי מה"מ באג"ק חט"ו ע' תכ"ג):

השקעת כסף ומאמץ בהישיבה ,מהווה
א .השקעה בדבר בטוח כפי שהוכיחו זאת ישיבות ליובאוויטש במשך השנים מאז הווסדן.
ב .ההשקעה מנוצלת במידה הכי מושלמת כיון שהישיבה מגדלת תלמידים שיצמיחו . .
פירות ופירי פירות עד עולם . .
(ז' כסלו תשי"ב)

והלוואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים בעד
הישיבה ,הישיבה עושה בשבילם ,וכמו שמשתדלים ומתייגעים ויוצאים מהכלים ("און
מ'גייט ארויס פון די כלים") בעניני פרנסה גשמיות ,אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע
להשתדלות בעניני הישיבה ,אשר הי' טוב הנראה והנגלה אפילו בענייניהם הגשמים.
(אגרות קודש חלק ט"ו עמ' ערא)
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