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– תדפיס מיוחד מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ז״. 

בתור הוספה, בא בסוף הקונטרס ברכת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בעת מסירת 

הפסק-דין (הראשון) על ביאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש בעשרה בטבת 

תשמ״ז, ורשימת נוסח הפסק-דין. 

 *

דבר״  ב״פתח  בארוכה  ראה   – השיחות1  עריכת  ואופן  זו,  שבסדרה  המעלות  אודות 

ל״דברי משיח״ ה׳תשנ״ב חלק ראשון. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

מהשנים  (ובמיוחד  חיינו״  מ״בית  ויומנים  וכיו״ב,  ״יחידות״  או  לצדקה  השטרות  חלוקת 

תשמ״ו-תשמ״ח), שיואיל לשלחן למערכת ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים. 

ויהי רצון שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית 

ויחזק  שליט״א.  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  של  והמושלמת  המלאה  בהתגלותו  והשלימה, 

השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת 

ונחת,  וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה  משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, 

ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח  יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה,  ובקרוב ממש 

צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין 

כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

״המכון להפצת תורתו של משיח״
ימות המשיח, 

ה׳ טבת, ה׳תשפ״א (הי׳ תהא שנת פֵדה אלקים), 

שבעים שנה לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י. 

1) חלק מהתוועדות זו הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, ובהוצאה זו נערך חלק זה של ההתוועדות 
ע״פ הקלטת ה״חזרה״ (ע״י ר׳ י.כ.), בשילוב פרטים מההשלמות להתוועדות ע״י ״ועד הנחות התמימים״ ו״ועד הנחות 
 196 ע׳  ח״ב  תשמ״ז  (התוועדויות  המוגהת  בשיחה  לעיין  יש   – בשיחה  המבוארים  הענינים  לשלימות  ועוד.  בלה״ק״, 
ואילך). השאר נערך ע״י ע״י שילוב ב׳ ההנחות של ״ועד הנחות התמימים״ ו״ועד הנחות בלה״ק״, בתוספת פרטים ע״פ 

הקלטת ה״חזרה״, ועוד. המאמר נדפס בסה״מ בראשית ח״ב ע׳ ריט ואילך. 
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בס״ד. ש״פ ויגש, ט׳ טבת ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

וידוע  ויגש),  פ׳  (בהפטרת  לכולם1  יהי׳  אחד  ורועה  עליהם  מלך  דוד  ועבדי 
מאמר כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו על הפסוק2 [שכבר נדפס בלשונו 

באותיות הרב3, ואותיות מחכימות4], שמתחיל בשאלה, למה מייחסים את מלך 

זה  לבאר  [ויש  דוד.  בשם  אותו  וקוראים  השלום  עליו  המלך  לדוד  המשיח 

(ועד״ז בכו״כ דרושי חסידות שמתחילים בשאלות),  שמתחיל המאמר בשאלה 

וחיות  תענוג  יותר  בו  יש  זה  שלאחרי  הביאור  אזי  שאלה  שכשיש  משום 

(געשמַאקער), ועוד זאת, שיש בביאור גם מעלת יתרון האור הבא מן החושך5, 

דמ״ש  שם,  וממשיך  וכו׳].  תכסוף7  ידיך  דלמעשה  המעלה  חוזר6,  אור  מעלת 

ורועה אחד יהי׳ לכולם הכוונה בזה היא שלא יחצו עוד לשתי ממלכות8. וכמ״ש 

בפסוקי ההפטרה שלפני זה9, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל 

חביריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, הנה 

אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו 

מהביאורים10  א׳  גם  דזהו  בידי.  אחד  והיו  אחד  לעץ  ועשיתים  יהודה  עץ  את 

בהשייכות דהפטרה זו עם פ׳ ויגש, כי בפ׳ ויגש כתיב11 ויגש אליו יהודה, הגשת 

יהודה ליוסף, כמבואר בזהר12 הענין בזה, ועד״ז בהפטרה כתיב ונתתי אותם עליו 

את עץ יהודה, חיבור יהודה עם יוסף. אמנם בזה גופא יש ב׳ אופנים (כמבואר 

שם2), דאפשר שיוסף יהי׳ למעלה מיהודה, כמו בפ׳ ויגש שיהודה ניגש ליוסף 

והיינו שיוסף הוא למעלה מיהודה, ועוד אופן שיהודה הוא למעלה מיוסף, דזהו 

מה שהחיבור דיוסף ויהודה לעתיד לבוא יהי׳ באופן דועבדי דוד מלך עליהם, 

שמלך המשיח יהי׳ מיהודה ולא מיוסף. 

1) יחזקאל לז, כד. 
2) סה״מ תרצ״ט ע׳ 191 ואילך. וראה גם ד״ה 
ואילך).  קיט  ע׳  תרע״ח  (סה״מ  תרע״ח  ויגש 

ובכ״מ. 
3) ראה סה״מ תש״ח ע׳ 296 ואילך. ובכ״מ. 

אישות  הל׳  עוז  מגדל  ב.  קצא,  של״ה  ראה   (4
פ״ד ה״ט. 

5) ע״פ קהלת ב, יג. 

ב  כב,  אורה שער החנוכה  בכ״ז שערי  ראה   (6
ואילך. סה״מ תש״ח ע׳ 122 ואילך. ובכ״מ. 

7) איוב יד, טו. 
8) יחזקאל שם, כב. 

9) שם, טז ואילך. 
10) ראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 258. וש״נ. 

11) מד, יח. 
12) ראה זח״א רו, א. ב״ר פצ״ג, ב. ובכ״מ. 
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בלתי מוגה

זה מבאר ענין יוסף ויהודה בעבודת האדם. כי היות שתכלית הכל היא  ולהבין 
שמזה  האדם,  בעבודת  שהוא  כפי  הענין  מבאר  לכן  האדם,  עבודת 

משתלשל ענינם בכל סדר ההשתלשלות. ומבאר שם, דיוסף ויהודה הם תלמוד 

ומעשה. תלמוד זה יוסף, כמובן ממ״ש13 ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו 

(אף  יוסף  בגושן ארצו של  הוא  בית תלמוד, שמקום התלמוד  לו  גושנה לתקן 

שאת יהודה שלח גו׳). דזהו גם מה שיוסף הוא לשון הוספה, שזהו גם עיקר ענין 

התורה, לאפשא לה14, להוסיף בלימוד התורה. כי הגם שכל מה שתלמיד ותיק 

עתיד לחדש ניתן למשה מסיני15, מכל מקום צריך להיות החידוש וההוספה של 

התלמיד ותיק. ויהודה הו״ע המעשה, כי כח המעשה באדם הוא הכח הכי תחתון, 

הן בסוג המדבר בכלל וכל שכן וקל וחומר בבני ישראל, אתם קרויים אדם16, 

זה  ירידה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא17, שבשביל  ענין של  זה הוא  ולכן כח 

צריך להיות ענין ההודאה והכפי׳18 וכו׳. 

וחד  גדול  חד אמר תלמוד  בגמרא19,  בזה  אפליגו  ומעשה  בענין תלמוד  והנה 
אמר מעשה גדול. והגם שלבסוף נמנו וגמרו דתלמוד גדול, מכל מקום 

הרי אלו ואלו דברי אלקים חיים20, ונמצא שיש מקום לב׳ הדיעות ושניהם דברי 

אלקים, אלא שלהלכה למעשה נמנו וגמרו תלמוד גדול. והנה הטעם שתלמוד 

גדול הוא משום שמביא לידי מעשה, והיינו דעיקר מעלת המעשה הוא משום 

צ״ל  הבירורים  עבודת  ובשביל  הבירורים,  עבודת  הוא  המצוות  מעשה  שענין 

הנתינת כח מהתורה [וכמו בפשטות, שבשביל שיוכל האדם לקיים המעשה צ״ל 

בשביל זה לימוד התורה לידע את המעשה אשר יעשה וכו׳]. ולכן יש בתורה גם 

הוא  וכן  מעשה.  לידי  שמביא  תלמוד  גדול  ולפיכך  הבירורים,  עבודת  מעלת 

בזמן עבודת הבירורים, משא״כ לעתיד  זה הוא רק עכשיו  כל  ברוחניות. אבל 

לבוא שאז יהי׳ גמר הבירורים, כמ״ש21 ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, הרי 

אל  המעשה  יצטרך  לא  ובמילא  הבירורים,  בעבודת  יהי׳  לא  המעשה  ענין  אז 

התלמוד, וא״כ אין התלמוד מביא לידי מעשה, ולכן יהי׳ אז מעשה גדול. ויש 

לומר, שאופן שינוי פסק ההלכה לעתיד לבוא יהי׳ ע״י שלעתיד לבוא יהי׳ עוד 

להלכה22, שיש  הוא  כן  והרי  גדול.  יותן הפסק שמעשה  ואז  וגמרו,  נמנו  פעם 

13) פרשתנו (ויגש) מו, כח ובפרש״י. 
14) ראה זח״א יא, ב. 

15) ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ״ב ה״ד. 
ובכ״מ. וראה לקו״ש חי״ט ע׳ 252. וש״נ. 

16) יבמות סא, א. 
17) ע״פ חגיגה ד, ב. 

18) ראה גם אוה״ת תשא ע׳ א׳תתצג. 
19) קידושין מ, ב. 
20) עירובין יג, ב. 

21) זכרי׳ יג, ב. 
22) ראה רמב״ם הל׳ ממרים פ״ב ה״ב. 
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בלתי מוגה

אפשרות דשינוי פסקי הלכה מסנהדרין אחד לחבירו, ע״י שנמנו וגמרו באופן 

אחר, ועוד זאת, שגם באותו הדור עצמו מצינו23 שפעם אחת נמנו וגמרו באופן 

אחד ואח״כ שוב נמנו וגמרו באופן אחר, וכל שכן וקל וחומר בסנהדרין דלעתיד 

לבוא לגבי סנהדרין שלפני זה שאפשר שיהי׳ שינוי בפסק הדין24. 

מזה מובן רק הטעם מה שלעתיד לא יהי׳ תלמוד גדול. אמנם הטעם שאז  והנה 
שבמעשה  הכפי׳  ענין  מעלת  תתגלה  שאז  משום  הוא  גדול  מעשה  יהי׳ 

דהיינו ענין הביטול והעניוות. וזהו ועבדי דוד מלך עליהם, שהגם שאז יהיו גם 

כל הגילויים, כולל תלמוד גדול, מכל מקום עיקר החידוש יהי׳ בענין המעשה, 

ענין הכפי׳, ולפיכך נקרא בשם ועבדי דייקא, דענין העבדות הו״ע הכפי׳. ומטעם 

זה נקרא משיח בשם דוד, כי מעלתו העצמית דדוד היא הענוה, וכמובא בהמאמר25, 

דהגם שהי׳ מלך בישראל קרא עצמו עני ואביון (כמ״ש26 כי עני ואביון אני) והי׳ 

בתכלית הביטול, ולכן נקרא חסיד27, וזו היא מעלת המשיח שיהי׳ עניו. 

ועבדי דוד מלך עליהם גו׳, שלעתיד לבוא תתגלה מעלת המעשה, ויהי׳  וזהו 
לעתיד  ויתגלה  וירד  למעלה  בנוי  העומד  השלישי,  המקדש  בית  בנין 

לבוא28, שזהו תכלית שלימות בריאת עולם הזה וכל סדר ההשתלשלות29, כולל 

עוד  הגלות30,  בזמן  ועבודתינו  במעשינו  תלוי  זה  שכל  יובלות,  אלפים  נ׳  כל 

בהיותנו במצרים, והשלימות דלעתיד לבוא תהי׳ גדולה יותר מהשלימות דיום 

בו כי טוב31, כמדובר בהתוועדות האחרונה32 מ״ש33 כי לגוי  השלישי שהוכפל 

גדול אשימך שם דייקא, שהשלימות דישראל נעשית דוקא ע״י העבודה בגלות, 

ואח״כ באים לבנין בית המקדש השלישי, בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו34, 

קהל גדול ישובו הנה35, במהרה בימינו ממש. 

23) ראה פרה פ״ז מ״ו. חולין מו, רע״א. 
תשמ״ג  בלק  ש״פ  שיחת  גם  ראה  בכ״ז   (24
התוועדויות   ;1816-7 ס״ע  ח״ג  קודש  (שיחות 
השבועות  דחג  ב׳  יום  שיחת   .(1767 ע׳  ח״ד 
תשד״מ (שיחות קודש ח״ג ע׳ 2286; התוועדויות 
ע׳  ח״ב  תנש״א  (סה״ש  תנש״א   .(1911 ע׳  ח״ג 

571-2 ובהערות). 
25) סה״מ תרצ״ט שם ע׳ 194. 

26) תהלים פו, א. 
27) שם, ב. 

28) פרש״י ותוס׳ סוכה מא, סע״א. וראה לקו״ש 
חי״א ע׳ 185. וש״נ. 

29) ראה תניא פל״ו. 
30) שם רפל״ז. 

31) פרש״י בראשית א, ז (מב״ר פ״ד, ו). 
32) שיחת אור לח׳ טבת (נדפס לעיל). 

33) פרשתנו מו, ג. 
34) בא י, ט. 

35) ירמי׳ לא, ז. 
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בס״ד. התוועדות ש״פ ויגש, ט׳ טבת ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

– שיחה א׳ – 

א. שבת זו היא השבת הראשונה שלאחר חנוכה, שבקביעות שנה זו הנה יום האחרון 

ובפרט השבת  ימי השבוע,  יומין״1 – כל  דחנוכה חל בשבת, ש״מיני׳ מתברכין כולהו 

שלאחרי זה2. דבכלל, כל השבתות שייכות זו לזו, שכל שבת ענינה ״שבת בראשית״3, 

ועאכו״כ בשמונה ימים אלו שתחילתם בשבת וסופם בשבת, שאז בודאי שיש שייכות 

ביניהן. 

ע״פ  שזהו  ומכיון  הבולט.  דבר  הוא  זה  לשבת שלפני  זו  בין שבת  ובמילא, הקשר 

תורה – הרי זה בולט עוד יותר, דנוסף לזה שכל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית4 (ועד 

שאפילו תנועת עלה נוגעת במחשבה הקדומה דא״ק, כתורת הבעש״ט הידוע5), עאכו״כ 

בעניני תורה, דאין הכוונה שמפני שכך הוא בעולם לכן הוא גם בתורה, אלא אדרבה – 

״אסתכל באורייתא וברא עלמא״6, שהתורה היא ״דפתראות ופנקסאות״7 שמזה נמשך 

גם בעולם, ולכן בענינים שע״פ תורה ההשגחה פרטית היא עוד יותר בכל הפרטים. 

ובפרט כשמדובר אודות פרשה בתורה, שזהו חלק מהתורה, ובכל הענינים שבתורה 

הנה ״העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו״8, ובמילא הקשר הוא בהוספה. 

זה ולקריאת התורה  זה מובן בנוגע לקריאת התורה שקראו בשבת שלפני  שמכל 

דשבת זו, שבאות בהמשך אחד, ובאופן ד״מעלין בקודש״9 (כדלקמן). 

ואע״פ שנמצאים כבר אחרי חנוכה (שהסתיים בשבת שעברה), ולא זו בלבד שענין 

הדלקת הנרות (ועאכו״כ בברכה) אינו ה״עבידתי׳״10 דימים אלו, אלא אדרבה – הוא ענין 

דהיפך ואיסור, דענין הדלקת הנרות בפשטות לא שייך לאחר חנוכה, הרי לאידך גיסא 

מובן שאין הכוונה שזהו ענין של ירידה, שהרי זהו היפך ההלכה: ההלכה היא ש״מעלין 

״ח׳  ר״ת  שחנוכה  חנוכה,  אודות  כשמדובר  ועאכו״כ  ענין,  לכל  בנוגע  שזהו  בקודש״, 

1) זח״ב סג, ב. פח, א. 
 – ובארוכה   .9 הערה   592 ע׳  ח״ב  לקו״ש  ראה   (2
שיחות תשד״מ: ש״פ בא (שיחות קודש ח״ב ע׳ 1124-5; 
התוועדויות ח״ב ע׳ 805-6); ש״פ יתרו (שיחות קודש 

שם ע׳ 1264 ואילך; התוועדויות שם ע׳ 940 ואילך). 
3) ראה לקו״ת שה״ש כה, א. 

4) ראה כש״ט (הוצאת קה״ת) הוספות סקי״ט-קכב 
(צט, ב ואילך). וש״נ. 

5) שם סימן קכא (ק, ב). וש״נ. 
6) ראה זח״ב קסא, ריש ע״ב. 

7) ב״ר פ״א, א. 
8) כש״ט שם סימן קטז (צט, ריש ע״ב). וש״נ. 

9) ראה ברכות כח, א. וש״נ. ובכ״מ – נסמנו בלקו״ש 
חי״ג ע׳ 250 הערה ד״ה להעלות בקודש. 

10) זהר ח״א רה, סע״א. ח״ג צד, ריש ע״ב.



7ש"פ ויגש, ט' טבת 

בלתי מוגה

נרות והלכה כבית הלל״11, ודעת בית הלל הוא ש״מעלין בקודש״12, ונמצא שחנוכה עצמו 

מדגיש שמוכרח להיות המשך גם לאחר חנוכה, ואדרבה – באופן ד״מעלין בקודש״. 

ומכיון שזהו ענין של הלכה, במילא זה צריך להיות בפשטות [דבנוגע לפסוק, אף 

שגם בזה יש כלל ש״אין מקרא יוצא מידי פשוטו״13, הרי אעפ״כ יש ג׳ מקראות שאינם 

כן14; משא״כ בענין ההלכה אין יוצא מהכלל], דכל הלכה נאמרה בסגנון פשוט, ובלשון 

הקדמת הרמב״ם ״בלשון ברורה״ (וצחה15). 

ומכל זה מובן, שככל שממשיכים הלאה, כך נעשה עילוי בכל הענינים. 

ועאכו״כ ע״פ המבואר בפנימיות התורה – שגם בה הי׳ ענין ד״מעלין בקודש״, שהרי 

ואח״כ  החכמה״16,  זאת  לגלות  ד״מצוה  הסדר  נעשה  ואח״כ  בהעלם,  שהיתה  זמן  הי׳ 

שהמעיינות   – חוצה״18  מעיינותיך  ד״יפוצו  האופן  לאמיתת  עד  ד״יתפרנסון״17,  הסדר 

עצמם, כפי שהם בכל התוקף, יגיעו ב״חוצה״19; ובמילא ע״פ פנימיות התורה מובן עוד 

יותר שגם בזמן שלאחר חנוכה אין ענין של ירידה ח״ו, אלא אדרבה – ״מעלין בקודש״. 

רואים   – זה  שלפני  השבת  לגבי  זו  בשבת  שישנו  בקודש״  ד״מעלין  זה  וענין  ב. 

בקריאת התורה (כנ״ל). 

ובהקדים, שגם בשתי השבתות של חנוכה (שבשנה זו הן היום הראשון דחנוכה והן 

היום האחרון חלו בשבת) ישנו הסדר ד״מעלין בקודש״: 

בנוגע לקריאה דיום הראשון, איתא במדרש20 ״כאילו כולם הקריבו ביום הראשון״. 

וכמדובר בארוכה בהתוועדות שלפני זה21, בזה גופא ישנם ב׳ ענינים: (א) אפילו בנוגע 

בימים  בפועל  (שהקריבו את הקרבנות), אף שאת הקרבנות הקריבו  לנשיאים עצמם 

ביום  הקריבו  כולם  ״כאילו  זהו   – הראשון  ביום  הגיעו  כשכולם  הנה  זה,  שלאחרי 

״קרבנם״22,  כתוב הלשון  [שגם עליהם  והעגלות  לבקר  בנוגע  ועאכו״כ  (ב)  הראשון״; 

ביום  בפועל  הקריבו  זה  שאת  נצחיות],  שהן  במדרש23  איתא  לעגלות  בנוגע  שלכן 

הראשון. 

והיינו, שביום הראשון היו כולם יחד באופן של כלל, ובימים הבאים נעשו באופן 

של פרט בפני עצמו. 

11) אבודרהם סדר הדלקת נר חנוכה (ד״ה והטעם). 
הובא בעט״ז ופמ״ג לשו״ע או״ח סתר״ע. 

12) שבת כא, ב. 
13) שם סג, א. וש״נ. 

14) ראה סוטה טז, א. 
15) ע״פ ל׳ הכס״מ בהקדמתו. 

16) ראה שער ההקדמות בהקדמת הרח״ו (נדפס גם 
בהוספה לקונטרס עץ החיים). 

וראה  ואילך).  סע״ב  (כג,  בסופו  ת״ו  תקו״ז   (17

מק״מ בהקדמה לזהר. כסא מלך לתקו״ז שם. ועוד. 
נדפסה   – דהבעש״ט  הידועה  אגה״ק  ראה   (18

בכש״ט (הוצאת קה״ת) בתחילתו. 
19) ראה לקו״ש ח״ד ע׳ 1119 ואילך. ח״י ע׳ 106. 

חט״ו ע׳ 282 ואילך. ועוד. 
20) במדב״ר פי״ד, יג. 

21) דברי משיח – שיחת ש״פ וישב שנה זו ס״ב. 
22) נשא ז, ג. 

23) במדב״ר פי״ב, יח. 
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בלתי מוגה

ואח״כ, ביום השמיני של חנוכה, שאז קוראים ״זאת חנוכת המזבח״24 – נעשה שוב 

הענין דכלל, כולם יחד. אבל אין הכוונה לכלל באותו אופן שהי׳ ביום הראשון דחנוכה, 

שהרי בתורה ישנו הסדר ד״מעלין בקודש״, כך שהכל הוא בסדר של עליות: קודם ישנו 

הכלל כמו שהוא ביום הראשון; אח״כ באה עלי׳ (״מעלין בקודש״) שאין זה כלל בלבד 

אלא נעשה פרט, היינו שכל פרט נעשה ענין לעצמו; ואח״כ נעשית עלי׳ נעלית יותר – 

שנעשה כלל כפי שהוא ביום האחרון, שאז ״זאת חנוכת המזבח״, עילוי נעלה יותר הן 

מהכלל והן מהפרט. וכמבואר הפרטים בזה במקום אחר25. 

ג. כל זה הוא סדר של עליות בחנוכה עצמו, עד ליום השמיני דחנוכה שחל (בשנה 

בה  זה,  שלאחרי  לשבת  גם  נמשך  ומזה  יומין״;  כולהו  מתברכין  ש״מיני׳  בשבת,  זו) 

קוראים פרשת ויגש [שאמנם התחילו בקריאתה בשבת הקודמת במנחה, אבל זה לא הי׳ 

בהדגשה עד שבת זו, שבה קוראים את כל פרשת ויגש בשלימות, ביחד עם ההפטרה], 

שההשפעה ממנה היא גם על הימים שלפני זה, החל מיום ראשון, ועאכו״כ שמשפיעה 

על יום השלישי שהוכפל בו כי טוב26 שהי׳ בשבוע זה27. 

ובעניני פרשת ויגש יש עלי׳ לגבי הקריאה דחנוכה, שתוכנה יובן מהענין כמו שהוא 

ד״יתפרנסון״),  באופן  שהם  כמו  המעיינות  ישנם  שעכשיו  (וכנ״ל  התורה  בפנימיות 

המאירה את מעלת קריאת התורה דפרשת ויגש לגבי הקריאה דחנוכה: 

החידוש של חנוכה הוא ״והוי׳ יגי׳ חשכי״28, והיינו שאע״פ שכשנמצא ב״חשכי״ הוא 

במצב דמקבל, דמכיון שנמצאים במצב של חושך מוכרחים לאור המשפיע שהוא יאיר, 

הנה זהו רק בהתחלת הענין; אבל אחרי שאור המשפיע מאיר כבר, צריך (לא רק את 

אור המשפיע בלבד, אלא) שיגלה את מעלתו של המקבל גופא, ״יגי׳ חשכי״ – שהחושך 

עצמו מאיר, שזהו מעלתו של המקבל באופן שלמעלה מהמשפיע. 

ציון״30,  זה מודגש בחנוכה, כמבואר במאמרים29 הענין ד״רני ושמחי בת  וגם ענין 

שלאחר ש״הי׳ קורא אותה בתי״ ואח״כ ״קרא אותה אחותי״ ואח״כ ״קרא אותה אמי״31 

– אומרים שהשלימות היא דוקא ב״רני ושמחי בת ציון״ [וזה קשור גם עם ״זאת חנוכה״ 

– ״זאת״ לשון נוקבא, ספירת המלכות, לא (רק) ״זה השער להוי׳ צדיקים יבואו בו״32, 

אלא דוקא ״בזאת יבוא״33 – ״דא תרעא לאעלאה״34, השער לכל הענינים35]. 

24) נשא שם, פד. 
ישמעאל.  דר׳  בברייתא  של״ה  סידור  גם  ראה   (25

ובכ״מ. 
26) פרש״י בראשית א, ז (מב״ר פ״ד, ו). 

27) יום הבהיר ה׳ טבת – היום בו ״דידן נצח״ באופן 
גלוי לעיני כל העמים (בבית המשפט הפדרלי) בנוגע 
לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו שבספריית ליובאוויטש. 

וראה יומן יום הנ״ל. המו״ל. 
א  מא,  מקץ  תו״א  וראה  כט.  כב,  שמואל-ב   (28

ואילך. אוה״ת חנוכה שיט, ב ואילך. ובכ״מ. 
29) תו״א שם לו, א ואילך. שערי אורה שער החנוכה 
כד, ב ואילך. אוה״ת שם. סה״מ חנוכה ע׳ פה ואילך, 

ובהנסמן שם הערה 3. 
30) זכרי׳ ב, יד. 

31) שמו״ר פנ״ב, ה. שהש״ר פ״ג, יא (ב). 
32) תהלים קיח, כ. 

33) אחרי טז, ג. 
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בלתי מוגה

בפרשת  מודגש  זה  וענין  המקבל.  מעלת   – חנוכה  אחרי  שניתוסף  החידוש  וזהו 

ויגש, שנקודת החילוק בינה לפרשה דשבת שעברה מובנת מענינה כפי שמוארת בספרי 

חסידות חב״ד באופן ד״יתפרנסון״ ובאופן מואר (״אין ַא ליכטיקן אופן״), בכל הספרים, 

״אור״  רק  (לא  חיים  תורת  בספר  שזה מתגלה  כפי  ואח״כ  אור,  תורה  החל מספר 

אלא ״חיים״), ואח״כ – באור התורה [דאע״פ שהשם ״אור התורה״ לא ניתן ע״י הרביים 

ישראל במשך עשרות  נקרא ע״פ מנהג  כך  חיים״37), הרי  ו״תורת  אור״36  ״תורה  (כמו 

שנים, שאם על כל ענין וענין נאמר ״מנהג ישראל תורה היא״38, עאכו״כ בענין כזה, ועד 

להלכה כפשוטה, שאם מישהו יעשה נדר בנוגע לענין הקשור עם ספר ״אור התורה״ 

– הנה ע״פ דין תהי׳ הכוונה לספר זה], מאדמו״ר הזקן, אדמו״ר האמצעי והצ״צ, שהם 

שלושת האבות דחסידות חב״ד39 [דכשאומרים אדמו״ר האמצעי (״דער מיטעלער רבי״), 

הרי מזה עצמו מובן שיש לפניו את אדמו״ר הזקן ולאחריו את הצ״צ], וכידוע שענינם 

חכמה בינה דעת40, 

שבכל שלושה ספרים אלו (הן תו״א, הן תו״ח והן אוה״ת) מתחילים דרושי פרשת 

ויגש עם ענין בית המקדש – בפסוק41 ״קורות בתינו ארזים״, ועד לסיום הפסוק (״רהיטנו 

ברותים״), כמובא בתרגום שזה קאי על בית המקדש דלעתיד לבוא. 

עם  דחנוכה,  הענין  הי׳  זה  שלפני  דאף  חנוכה.  לגבי  זו  פרשה  של  חידושו  וזהו 

יותר), עד  ואח״כ הכלל הנעלה  וכל הפרטים,  (כנ״ל שישנו הכלל,  כל העילויים שבו 

לענין ד״בהעלותך את הנרות״42, ש״שלך גדולה משלהם״43, שלאחר כל העבודות באים 

״גדולה משלהם״,  זה  לאתערותא דלעילא – לא רק ע״י אתערותא דלתתא (שאז אין 

מאתערותא  שלמעלה  דלעילא  אתערותא  אלא  דלתתא),  האתערותא  ע״י  בא  שהרי 

דלתתא44 – הרי כל זה קשור עם חנוכת המשכן, ואחרי חנוכה מתחיל ענין חדש – הענין 

דבית המקדש השלישי. 

והיינו, שלאחר שכבר קראו בתורה את הענין דחנוכה – בין אם קראו בעצמם, או 

(אלו שלא קיבלו עלי׳ לתורה בימים אלו) ענו ״אמן״, כמבואר בגמרא45 שזהו ענין של 

נצחון המלחמה, הנה לאחר שגמרו את נצחון המלחמה בחנוכה – אומרים ״עמדו הכן 

 122 ע׳  תרפ״ט  סה״מ  וראה  רע״א.  ח,  זח״א   (34
הערה 77. וש״נ. 

35) ראה מאמרי אדה״ז אתהלך – לאזניא ע׳ קצד. 
תקס״ט ע׳ נז. מאמרי אדהאמ״צ בראשית ע׳ עו. אוה״ת 

שה״ש כרך א ע׳ רסו. ועוד. 
36) ראה אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ד ס״ע 

תקסב. 
37) ראה הקדמה לתו״ח. 

יו״ד  רמ״א  ב.  כ,  מנחות   – נפסל  תוד״ה  ראה   (38
סתצ״ד  קפ.  סו״ס  או״ח  אדה״ז  שו״ע  ס״ד.  סשע״ו 

סט״ז. ועוד. 
ס״ו,  תשנ״ב  תולדות  (חל״ה)  לקו״ש  ראה   (39

ובהנסמן שם הערה 37. 
40) סה״ש תש״ב ע׳ 19. תש״ה ע׳ 60. 

41) שה״ש א, יז. 
42) בהעלותך ח, ב. 

43) פרש״י עה״פ. 
44) ראה לקו״ת שה״ש כד, א-ב. ובכ״מ. 

45) ברכות נג, ב. נזיר בסופה. 
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כולכם״46, ולא על ענין שנעשה כבר (שהרי על זה לא מתאים לומר ״עמדו הכן״), אלא 

על דבר חדש – ״עמדו הכן כולכם״ לבית המקדש השלישי, ״קורות בתינו ארזים״. 

ד. ובאותיות פשוטות: 

תוכן העבודה עכשיו הוא – הענין דבית המקדש. ולא בית המקדש הראשון, שהרי 

זה כבר הי׳, ולא בשביל זה היו צריכים ללכת אח״כ לגלות; ולא בית המקדש השני, עליו 

יהי׳ כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון״ (כדאיתא בגמרא48 שזה קאי  ״גדול  נאמר47 

על בית שני), שלמעלה זו הגיעו ע״י גלות בבל – שהרי גם זה כבר הי׳, ואח״כ הלכו 

לגלות במשך למעלה מאלף ותשע מאות שנה, שבודאי זהו בשביל עילוי נעלה יותר – בית 

דג׳  ויגש בדרושים  גם מבית שני). שזהו תוכנה דפרשת  המקדש השלישי (שלמעלה 

הרביים הנ״ל, וגם בדרושים שאחריהם49. 

צריך  עושה  שיהודי  פרט  שכל  וענין,  ענין  לכל  בנוגע  עכשיו  העבודה  תוכן  וזהו 

להיות חדור בנקודה הפנימית – שיהי׳ קשור עם בית המקדש השלישי! 

ואם יבוא יהודי ויטען שעסוק בעבודתו, ומה מבלבלים אותו שצריך כל הזמן לרצות 

את בנין בית המקדש – עונים לו על זה, שעכשיו הרי שנת השמיטה – ״שבת להוי׳״50; 

ואם ממשיך לטעון ששמיטה הוא ענין הקשור עם ספירת המלכות51, ונוגע רק למעלה 

וכו׳ – עונים לו שענין המלכות ישנו בכל דרגא. ובדורנו זה, לאחר ששה דורות של 

מלאכתך  ״כל  כבר  הרי  הכל,  ופעלו  געַאקערט״)  הָאבן  זיי  (״ווָאס  ש״חרשו״  הרביים 

עשוי׳״52, וצריך רק את בנין בית המקדש! 

ואין זה ענין הנוגע לחוג אחד בישראל, אלא ענין כללי עבור כל בני ישראל – מבלי 

ַא  בָאבָאווער,  ַא  חב״דניק,  ַא  איז  ער  (״צי  גור  או  בובוב  לחב״ד,  שייך  הוא  האם  הבט 

גערער״), או אדם קר (״ַא קַאלטער״), או ליטאי (״ליטווַאק״) וכיו״ב, קודם בר מצוה, 

מנהגים  או  הנוסחאות  בין  מינה  נפקא  אין  וכו׳;  לדעת  קודם שהגיע  מצוה,  בר  אחרי 

השונים, ״מנהג אבותינו בידינו״53 וכיו״ב54, כי כך אומרת התורה – שעכשיו בשבת זו 

קוראים את פרשת ויגש, שענינה בית המקדש השלישי! 

ואין נפקא מינה איך העולם מסתכל על זה (״ווי די וועלט קוקט אויף דערויף״), כי 

האמת היא שהעולם מוכן לקבל זאת, וכמו שראו בפועל שאלו שלא התפעלו ואמרו 

ודיברו – דבריהם נתקבלו! 

46) ראה אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ד ריש 
ע׳ רעט. ״היום יום״ טו טבת. 

47) חגי ב, ט. 
48) ב״ב ג, סע״א. ועוד. 

49) ד״ה ויגש אליו יהודה תשמ״ו (סה״מ בראשית 
ח״ב ע׳ ריב ואילך). ועוד. 

50) בהר כב, ב. ד. 

51) ראה ד״ה ויטע אשל שנה זו. וש״נ. 
52) מכילתא ופרש״י יתרו כ, ט. טושו״ע (ודאדה״ז) 

או״ח סש״ו ס״ח (סכ״א). 
הל׳  רמב״ם  ב.  קד,  עירובין  ב.  לה,  שבת  ע״פ   (53

קידוה״ח פ״ה ה״ה. ועוד. 
שנה  מקץ  ש״פ  שיחת   – משיח  דברי  גם  ראה   (54

זו סכ״ה. 
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ואדרבה – זהו ענין המונח ומובן אצל כל אחד שאחרי חנוכה צריך להיות ״מעלין 

בקודש״, ואפילו ילד מבין שצריך לגדול תמיד (״הַאלטן אין איין ווַאקסן״), ולא להסתפק 

במה שהי׳ קודם. ואדרבה – כשמדובר אודות אחד שהוא כבר צדיק גמור ואומרים לו 

שצריך להיות הענין ד״אין להם מנוחה״55 ו״ילכו מחיל אל חיל״56, אומר: מה פתאום, הרי 

הוא כבר צדיק! ועד״ז בנוגע לענין שבשכל – טוען שהוא כבר חכם! וצריך לפעול עליו, 

ילד, ובכללות  יודיעו חכמה״57; אבל כשמדובר על   .  . ״ימים  יהי׳  יום –  שבהגיע עוד 

יותר – עד הזמן דגיל העמידה, יודע הוא שמציאותו היא שצריך תמיד לגדול, ואין זה 

תלוי אם יודע ורוצה או לא, אלא כך ברא אותו הקב״ה, שבגיל זה גודל והולך (והמבוגר 

צריך ללמוד זאת מהילד). 

זו  ״עם  כמ״ש59  קונו״58,  את  ב״לשמש  הוא  הגדילה  תוכן   – בפשטות  יהודי  ואצל 

יצרתי לי (למען60) תהילתי (של הקב״ה) יספרו״. וצריכים לפעול, שבני ישראל יידעו 

שכל הלהט שלהם (״זייער גַאנצער קָאך״) צריך להיות בענין זה דסיפור תהילותיו של 

הקב״ה, ושיגדלו בזה תמיד, ועד באופן ד״מעלין בקודש״ (כנ״ל). שהנקודה בזה עכשיו 

היא – בית המקדש השלישי, כנ״ל. 

ה. אלא, נשאלת השאלה: אם הדברים כל כך פשוטים (עד שאפילו ילד מבין זאת) – 

מדוע זקוקים להסברה, ואין כל אחד מבין זאת לבד? 

והביאור בזה – בפשטות: 

אליהם  לב  שמים  אין   – בחיים  פשוטים  הכי  הדברים  שדוקא  בפועל,  רואים 

(״פַארזעט מען״), מצד רוב הפשיטות ורוב הרגילות. ולדוגמא: כשמישהו יוצא לרחוב 

והולך ״לעבודתו עדי ערב״61 – זורחת לו השמש, וע״י כח אור השמש המאיר על הארץ 

יכול להסתובב ולראות היכן הולך ומה הוא עושה. אמנם, אף שזה דבר הנראה לכל, ולא 

עוד, אלא שכאו״א נהנה מזה – כמה אנשים חושבים בשעת מעשה בכלל אודות השמש 

ואור השמש וכו׳?! אלא צריכים לעוררו שיחשוב על כך. 

ודוגמא קרובה יותר: אדם בריא אינו מרגיש את אבריו (ידו או רגלו), ואדרבה – 

דוקא כאשר אינו בריא ח״ו מרגיש משהו62. 

וזה שלפעמים אינו תופס (״כַאּפט זיך ניט״) זאת בעצמו – אינו מפני שאין זה שייך 

אליו, אלא אדרבה – מצד רוב הפשיטות והרגילות שבזה. 

55) ברכות בסופה. 
56) תהלים פד, ח. ברכות שם. 

57) איוב לב, ז. 
58) ע״פ משנה וברייתא סוף קידושין. 

59) ישעי׳ מג, כא. 
60) פרש״י עה״פ. 

61) תהלים קד, כג. 
 .105 ע׳  ח״י  לקו״ש   .49 ע׳  ראה סה״מ תש״א   (62

ועוד. 
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ועד״ז בעניננו: זהו דבר הפשוט לכל אחד (ואין זה שייך דוקא לחב״ד, ולא קשור עם 

שינויי נוסחאות, כנ״ל), שעכשיו הוא הזמן שלאחר חנוכה, וכבר נפעלו כל הענינים, 

ועכשיו הוא הזמן השייך (לא למשכן, אלא) לבית המקדש; וגם פשוט לכל אחד שבודאי 

בית  על  מדובר  אלא  מקודם,  כמו  המקדש  בית  להיות  שיחזור  כדי  בגלות  היינו  לא 

השלישי. אלא שלפעמים מפני רוב הפשיטות לא שמים לב, ולכן צריך לספר  המקדש 

ולעורר על זה. 

ולכן נתן הקב״ה לאדם שכל בכלל, ו״תורה אור״63 במיוחד (וגם כפי שנקראת בלשון 

דאע״פ  הדברים,  מציאות  את  ומאירה  – המגלה  ייתא״64)  ״אור   – ״אורייתא״  תרגום, 

לעוררו  צריכים   – הדבר  פשטות  מצד  דוקא  הנה  הפשיטות,  בתכלית  הוא  שהדבר 

ולהאיר על כך. וכידוע שאור אינו בורא דבר חדש, אלא רק מגלה את המציאות הקיימת 

לפני זה, שכל זמן שאינה מוארת – אינה נרגשת. 

וכמודגש בשם ספרו של הצ״צ – ״אור התורה״ (כנ״ל שתוכנו של פרשת ויגש נעשה 

מואר בדרושים שבתו״א, תו״ח ואוה״ת): 

יש ענין בתורה שעל ידה נבראים ענינים – ״אסתכל באורייתא וברא עלמא״; אבל 

כאן לא מדובר על נקודה זו, אלא על ענין של אור (״אור התורה״), שהתורה מגלה את 

הענין, ענין שכל אחד יודע בפשטות, אלא שאין שם לב כנ״ל, ולכן ישנו האור – בכדי 

להאיר את הענין, ועם אור התורה. 

דבאור גופא יתכנו כו״כ סוגים: אור האבוקה, אור הירח, אור השמש65, ״אור שבעת 

הימים״, ועד כמו שיהי׳ לעתיד לבוא ״שבעתיים כאור שבעת הימים״66; אבל לא על זה 

מדובר, אלא על אור התורה, שגם ילד מבין שאור התורה הוא הרבה יותר נעלה מכל 

סוגי האור (כולל גם האור שנברא ביום הראשון ויהי׳ לעתיד לבוא, עם כל מעלותיו), 

דלהיות שכל העולם נברא בשביל התורה67, מובן שאור התורה הוא נעלה עוד יותר. 

ועם אור זה (אור התורה) מאירים את הנקודה – מהו תוכן העבודה דפרשת ויגש 

עכשיו, שזהו אופן עבודה נעלה יותר ממה שהי׳ לפני זה, כנ״ל. 

ו. וכדי שלא יתבלבלו (״צוטומלן״) מריבוי הענינים, נחזור עוד הפעם בקיצור על 

מה שדובר: 

על יהודי לדעת, שתוכן העבודה עכשיו הוא – בענין בית המקדש השלישי, שזוכים 

לזה ע״י ״לשמש את קונו״ בכל הענינים שעושה, ע״י קיום השולחן ערוך, 

63) משלי ו, כג. 
64) סה״ש תש״ד ריש ע׳ 116. וראה לקו״ש ח״כ ע׳ 

271. ובכ״מ. 
65) ראה פסחים ז, סע״ב. 

66) ישעי׳ ל, כו. 
67) תנחומא (בָאבער) ר״פ בראשית פי׳ ג׳ וה׳. לקח 
טוב (פס״ז), פרש״י ורמב״ן ר״פ בראשית. וראה ב״ר 

פ״א, ד. ויק״ר פל״ו, ד. 
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– ואם אינו יכול ללמוד שולחן ערוך – שילמד קיצור שולחן ערוך; ואם אינו מבין 

זה  יכול לקרוא את  ואם אינו  קיצור שולחן ערוך בלשון הקודש – שילמד באנגלית; 

בעצמו – שיהי׳ לו ״עשה לך רב״68, או ישאל אדם שני. 

דכל ענינים אלו צריכים להיות: יש ללמוד שולחן ערוך, ולקיימו, כל אחד לפי אופנו; 

אבל כל זה צריך להיות חדור בנקודת כל הענינים – הענין דבית המקדש השלישי. וזה 

פועל ש״מיד הן נגאלין״69. 

– שיחה ב׳ – 

ז. ישנם השואלים: המדובר לעיל הוא לכאורה דיבורים ״פראיים״ (״ווילדע רייד״70), 

דיבורים חדשים, שמעולם לא שמעו; בכל הזמנים והדורות עד עתה הי׳ סדר העבודה 

באופן ד״תמידים כסדרם״71: נמצאים בעולם, ובו לומדים תורה ומקיימים מצוות, ועכשיו 

פתאום אומרים שסדר העבודה הוא להביא את משיח ולבנות את בית המקדש השלישי? 

הבחינה  וא״כ  ישראל67,  ובשביל  התורה  בשביל  נברא  העולם  לראש:  לכל  הנה 

הראשונה על כל ענין לראות האם זה מתאים (״אויסגעהַאלטן״) – הוא ע״י שמביטים 

בתורה, ורואים מה התורה אומרת. ואם התורה אומרת באופן מסויים – כך הוא האמת, 

וכך יש לנהוג, ואין מה להתפעל מזה שהעולם אוחז שאין זה סדר! 

ובנוגע לעניננו – כתוב בפירוש בתורה, בפסוקים בתנ״ך ובמאמרי חז״ל ובספרים 

של גדולי ישראל במשך הדורות, שאמונה בביאת המשיח היא יסוד בתורה, ״אחכה לו 

בכל יום שיבוא״72, וכפי שאומרים בתפילת העמידה בכל יום ויום – ״לישועתך קוינו כל 

היום״, ״את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח״, ובשבתות ויו״ט – ״ותחזינה עינינו בשובך 

לציון ברחמים״, וכיו״ב. וכמבואר בכמה מקומות שבני ישראל צריכים להתפלל ולתבוע 

״עד מתי״ תימשך הגלות, כמדובר כמה פעמים בארוכה73. 

ויתירה מזו: העבודה שבני ישראל עושים עכשיו ממהרת את ביאת המשיח. 

ובמילא, כאשר נשמעת טענה בעולם ש״ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא״74 וכיו״ב – 

אין מה להתפעל מזה, וצריכים לומר בפירוש את המציאות האמיתית ע״פ תורה, ואין 

מה לחשוש כיצד תהי׳ התגובה, מכיון שהעולם מוכן לקבל את הדברים. 

68) אבות פ״א מ״ו. מט״ז. 
69) רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה. 

70) ע״פ חזרת ר׳ י.כ. (וכן נרשם ביומן מההתוועדות) 
אמר: ״ווילדע ווערטער״. 
71) נוסח תפלת מוסף. 

ע״פ   – בסידורים  הנדפס  מאמין״  ״אני  נוסח   (72
עיקר הי״ב מי״ג העיקרים (פיה״מ להרמב״ם סנהדרין 

הקדמה לפרק חלק). 
73) שיחה שבהערה 54 סכ״ה. וש״נ. 

74) תענית ה, ב. 
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וכמו כן אין מה להתפעל מזה שאחרים עושים אסיפות וועידות (״קָאנפערענצן״) 

וכיצד  ישראל,  עם  הנהגת  להיות  צריכה  כיצד  (״אויספָארשן״)  ולחקור  לדרוש  בכדי 

עליהם להגיב לאומות העולם, האם צריכים לענות, האם צריכים לשאול קושיות, האם 

אין לעשות מאומה, וכיו״ב; 

ועאכו״כ אלו המאמינים בתורתנו  בתנ״ך,  (״בייבל״) [שגם הם מאמינים  תנ״ך  קח 

הקדושה, ״תורת אמת״75], ותסתכל שם בפנים, ותראה שכתוב בפירוש מה עם ישראל 

צריך לעשות: 

יצרתי  זו  ״עם  בפירוש:  כתוב  ההפטרות76)  באחת  שאומרים  (בפסוק  ישעי׳  בספר 

לי (למען) תהילתי יספרו״. שזה נותן הוראה ברורה מה עם ישראל וכל אחד מישראל 

בפני עצמו צריך לעשות: כל אחד מישראל (כולל כזה ש״בשם ישראל יכונה״77, כהמשך 

הפטרה הנ״ל), צריך לספר את תהילותיו של הקב״ה, עד לתהילה העיקרית – ״כי גאל 

ה׳ יעקב גו׳״78 (כסיום וחותם ההפטרה הנ״ל)! 

ח. ועוד ועיקר: 

אמונה בביאת המשיח והצעקה ״עד מתי?!״ ולעשות את כל התלוי בו להביא את בנין 

בית המקדש השלישי (העבודה דזמן זה) – אינה סתירה לעבודה ד״תמידים כסדרם״: 

את  שיעשו  גם  הוא  רוצה  צדקנו,  משיח  בביאת  שיאמינו  רוצה  שהקב״ה  כמו  בדיוק 

העבודה באופן ד״תמידים כסדרם״, ויהיו מונחים בכל פרט ופרט. 

נשאלת השאלה – כיצד ניתן לעשות את שני הענינים בבת אחת: בכדי לקיים מצוה 

בלי  שלומדים,  הפרטי  לענין  להתמסר  צריכים  תורה,  תלמוד  מצות  ועאכו״כ  כדבעי, 

ובלבולים מן החוץ, אפילו דאגות של דברי קדושה. ואמרו חז״ל79 ש״לא  שום דאגות 

יגעת ומצאת אל תאמין״, אפילו לא אמונה (שלמעלה מהשכל, ועאכו״כ בשכל). א״כ, 

כיצד ניתן לקיים זאת בה בשעה שצועקים ״עד מתי?!״, וחושבים אודות הענין שהזמן 

גרמא – בנין בית המקדש השלישי? 

זיך״) בלימוד פרש״י  (״מ׳קָאכט  ועד״ז היא השאלה בנוגע לזה שמתעסקים בלהט 

על התורה, שנוסף ללימוד שיעור חת״ת בכל יום – יש להתעכב בכל שבוע עכ״פ על 

פרש״י אחד וללמדו בעיון ולהבינו כראוי, ולדייק בדבריו – בדיוק כמו שמדייקים בכל 

ענין בתורה80. 

75) ל׳ הכתוב – מלאכי ב, ו. 
76) דפרשת ויקרא. 

אדמו״ר  אגרות-קודש  וראה  ה.  מד,  ישעי׳   (77
מהוריי״צ ח״ב ע׳ פ. וש״נ. 

78) ישעי׳ שם, כג. 
79) מגילה ו, ריש ע״ב. 

80) ראה גם דברי משיח – שיחת ש״פ ויצא שנה זו 
סי״ג; סכ״א. 
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כידוע ש״כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל ניתן למשה מסיני״81, כולל פרש״י 

שנכתב ברוח הקודש82. וע״פ מה שכותב הרמב״ם בפירוש המשניות83 ש״אין הפרש בין 

. . ושם אשתו מהיטבאל84, ותמנע היתה פילגש85, ובין אנכי ה׳ אלקיך86״, עד ש״האומר 

שאין התורה מעם ה׳ אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת . . הרי זה כופר בתורה״87 – 

מזה מובן שצריכים לדייק בדברי רש״י בדיוק כמו שמדייקים בעשרת הדברות! 

ענין  צריך ללמוד  כל כך הרבה עבודה, הוא  הנ״ל: כשיש לאדם  ונשאלת השאלה 

״עד  לצעוק  לו  אומרים  וגם  ציבורית,  בעסקנות  להתעסק  צריך  הוא  ואלמוני,  פלוני 

מתי?!״, ולהיות מונח בעבודה דבנין בית המקדש השלישי – כיצד ניתן לדייק בדברי 

רש״י, שעל זה זקוקים לשימת לב ושלא תהיינה דאגות אחרות?! 

אבל מכיון שהקב״ה תובע מיהודי את שני הענינים, ו״איני מבקש . . אלא לפי כחן״88, 

מובן, שהקב״ה, שאצלו ״נמנע הנמנעות״89, נתן את הכח ד״נמנע הנמנעות״ לכל אחד 

מישראל, שיוכל לעשות את שני הענינים – ההפכיים – בבת אחת: להתמסר בשלימות 

לעבודתו הפרטית (כאילו שלא הי׳ שום דבר אחר בעולם), ובה בשעה – להיות מונח 

בכוונה הכללית דבנין בית המקדש השלישי! 

וביחד  וכפי שזהו בבית המקדש גופא, שמצד אחד הוא למעלה ממדידה והגבלה, 

עם זה יש בו מדות (כמ״ש ביחזקאל90 ומובא ברמב״ם91) – ומזה מובן גם בנוגע לעבודה 

הקשורה עם בית המקדש השלישי, שמצד אחד תובעים שתהי׳ תנועה של ״שטורעם״ 

בתביעה ״עד מתי?!״, אבל ביחד עם זה יש להתעסק בענינים פרטיים (ע״פ תורה). 

ט. ולדוגמא: 

מיד במוצאי שבת זה יש להתמסר לעשיית העבודה הקשורה עם ההכנות לבנין בית 

המקדש השלישי והבאת הגאולה, ובפרט שזוהי ״סעודתא דדוד מלכא משיחא״92. 

וביחד עם זה, ע״פ דין צריכים לעשות הבדלה על כוס עם שיעור, ועם ברכה בדיוק, 

ולהטביל את האצבע ביין ולשפשף בעיניים (״רייבן די אויגן״) וכו׳93, עם אמירת הפסוק 

81) ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ״ב ה״ד. וראה 
לקו״ש חי״ט ע׳ 252 הערות 20-21. וש״נ. 

ג.  מב,  יחזקאל  פרש״י  וראה  א.  קפא,  של״ה   (82
יום״  ״היום  א׳שפה.  ע׳  ח״ג  תער״ב  המשך  גם  וראה 

ו שבט. 
83) סנהדרין ר״פ חלק (היסוד הח׳). 

84) וישלח לו, לט. 
85) שם, יב. 

86) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו. 
87) רמב״ם הל׳ תשובה פ״ג ה״ח. 

88) תנחומא נשא יא. במדב״ר פי״ב, ג. 

בספר  הובא  סתי״ח.  הרשב״א  שו״ת  ראה   (89
החקירה להצ״צ לד, ב. סה״מ תרע״ח ע׳ תכ. ועוד. 

90) פ״מ-מג. 
91) הל׳ ביהב״ח. 

ומו״ש.  הבדלה  כוונת  האריז״ל  סידור  ראה   (92
פע״ח שער (יח) השבת ספכ״ד. וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 

489 הערה ד״ה מוצאי שבת-קודש. 
93) ראה רמ״א או״ח סרצ״ו ס״א. שו״ע אדה״ז שם 
(כרך  ערך הבדלה  אנציקלופדי׳ תלמודית  וראה  ס״ה. 
מלך  אדמו״ר  אגרות-קודש  גם  וראה  וש״נ.  פ).  ע׳  ח 

המשיח שליט״א חי״ב ע׳ רכו. 
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לא   – בסידור  בדיוק  כמ״ש  אחרונה  ברכה  לומר  אח״כ  מקומות)94,  בכמה  (כהמנהג 

מספיק שיתרוצץ כל הלילה ויצעק שצריכים לברך ברכה אחרונה; בזה אינו יוצא י״ח, 

ואדרבה – אם אינו מקיים את זה בפועל, יוצא שדיבר דברים בטלים – אלא הוא צריך 

לברך ברכה אחרונה בפועל. 

ולא רק כמו שברכה היא למעלה מאצילות, ועכ״פ – באצילות, ועכ״פ – בבריאה 

(עולם הברכה) וכו׳ (כפי שטוען שצריך להיות אצלו מצד גודל מעלת עבודתו), אלא 

ברכה בפשטות בעולם הזה הגשמי, בדיוק כמו שכתוב בסידור, בדיוק כמו שאומר ילד 

קטן, 

[ואדרבה: ילד אומר את זה עם יותר תמימות ו״שטורעם״ ממבוגר. כפי שרואים זאת 

בפשטות: כאשר אומרים לילד קטן שלפני שהוא שותה מים עליו לברך ברכה ״ברוך 

אתה ה׳ . . שהכל נהי׳ בדברו״ (או – ברכה אחרונה אחרי האכילה), הוא שואל: מדוע? 

ומשיבים לו: כי כך ציוה הקב״ה. שואל הילד: כיצד יתכן שהוא, ילד קטן, יוכל להודות 

ולברך את הקב״ה שברא את כל העולם?! ומשיבים לו: כי בדיוק כשם שהקב״ה ברא את 

כל העולם ואת מעט המים שאתה שותה, הוא ברא אותך באופן כזה שתוכל לברך אותו. 

ואז, פותח הילד זוג עיניים (״עפנט אויף דער קינד ַא ּפָאר אויגן״), ואומר את הברכה 

עם התפעלות! 

בידעו  ברכות,  באמירת  הורגל  מבוגר, שכבר  אצל  היתה ההתפעלות  והלואי שכך 

שהקב״ה נתן לאדם כח לברך אותו (את הקב״ה). 

ואין זה ענין ״מומצא״ (״איז דָאס ניט קיין געמַאכטע זַאך״) ח״ו, אלא כך הוא האמת, 

שכאשר אחד יודע שהקב״ה נתן לו את הכח – אז הוא אכן מברך את הקב״ה כביכול!]; 

ואח״כ צריך ליטול ידים ל״מלוה מלכה״, עם ספל שצריך להיות כלי שלם בלי שום 

נקב כו׳95, ולהתנגב עם מגבת, ולברך ברכה, ואח״כ לערוך (״ּפרַאווען״) סעודת מלוה 

מלכה; 

בית  את  לבנות  היא  כוונתו   – פרטים  ופרטי  בפרטים  הדיוק   – זה  כל  עם  וביחד 

המקדש השלישי, ומיד, ברגע כמימרא, ללכת לארץ הקודש ביחד עם משיח צדקנו. 

י. וכשם שזהו בנוגע לעבודה עם עצמו, כן הוא גם בעבודה עם הזולת: 

מצד אחד נדרש שיתעסקו עם עשיית טובה ליהודי שני, שאותו אחד הוא איש פרטי 

ומדובר אודות טובה פרטית וכו׳. ועד כדי כך זה נוגע – שזה בכלל יכול להיות תכלית 

ירידת נשמתו למטה, כפי שאמר הבעש״ט לר׳ מרדכי (צדיק נסתר), שהנשמה יורדת 

94) ראה קיצור של״ה מסכת שבת דיני מוצאי שבת 
(עג, סע״ג). ועוד. 

נט״י  סדר  סקנ״ט.  או״ח  (ודאדה״ז)  טושו״ע   (95
לסעודה לאדה״ז סי״ב ואילך. 
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למשך שבעים-שמונים בכדי לעשות טובה ליהודי פעם אחת96. שזו יכולה להיות טובה 

קטנה, ואפילו טובה לילד קטן; 

בית  לבנין  ההכנות  את  לעשות  להיות  צריכה  שעבודתו  אומרים  זה  עם  וביחד 

המקדש השלישי, ועבור זה היא הכוונה דכל העולמות, עליונים ותחתונים, בכל סדר 

ההשתלשלות, עד דכל נ׳ אלפים יובלות97! 

כיצד אפשר לעשות את שני הענינים בבת אחת? כי הקב״ה, שאצלו ״נמנע הנמנעות״, 

נתן את הכח לבני ישראל שהם יוכלו לעשות את שני הענינים בבת אחת – גבול ובלי 

גבול ביחד. 

וע״ד המדובר בהתוועדות שלפני זה98 בנוגע לשבחו של אהרן הכהן ״שלא שינה״99 – 

כי בה בשעה שעמד בהתפעלות שלמעלה ממדידה והגבלה מכך שבאפשרותו להדליק 

את המנורה ש״גדולה משלהם״ (מהקרבת הנשיאים), הדליק את המנורה באופן ד״לא 

שינה״, בדיוק הפרטים ופרטי פרטים. 

יא. ולאחרי כל זה מובן, שאין מה להתפעל מהעולם, כי הקב״ה נתן לבני ישראל את 

השליחות ואת הכחות לקיים זאת – לעשות את שני הענינים יחדיו: העבודה ד״תמידים 

כסדרם״, עבודה פרטית, וביחד עם זה – להתכונן לגאולה ובנין בית המקדש השלישי. 

זיין  אין  שטָאלץ  הַאלטן  נָאר  זיך  (״וועט  בגאון  עבודתו  יעשה  רק  יהודי  וכאשר 

עבודה״) – יצליח, ויראה שלא רק שהעולם אינו מפריע, אלא אדרבה – העולם כבר 

מוכן. הוא צריך רק לספר זאת לעולם ולאומות העולם, ולדבר בדרכי נועם ובדרכי שלום 

ובדברים היוצאים מן הלב, ויראה שאין התנגדות, ועאכו״כ שאין זקוקים למלחמות. 

מנין יודעים זאת? כי אלו שהלכו עם גישה זו אכן הצליחו! 

ועפ״ז נשאלת השאלה: אם העולם כבר מוכן וזה כל כך פשוט – מדוע העולם צריך 

לשמוע זאת ממנו? 

עניים  הקב״ה  ברא  מדוע   – הקב״ה100  אצל  זו  שאלה  שאל  מזמן  כבר  המלך  דוד 

ועשירים, ולא באופן ״שיהי׳ בשוה כולם עשירים״101, הרי הקב״ה הוא זה ש״זן ומפרנס 

ינצרוהו״, ״למי  לכל״102? והקב״ה השיב ״אם אעשה את עולמי שוה, חסד103 ואמת מן 

יעשו צדקה״101. 

אגרות-קודש  לעומר.  כ  אייר,  ה  יום״  ״היום   (96
אדמו״ר מהוריי״צ ח״ג ע׳ קעד. שם ע׳ רפב. וראה גם 

דברי משיח – שיחת ש״פ וישב שנה זו ס״ח. 
רסח.  ס״ע  דברים ח״א  ראה מאמרי אדהאמ״צ   (97
וש״נ. ספר הליקוטים – דא״ח צ״צ ערך יובל ס״ז (ע׳ 

שיב ואילך). וש״נ. 
98) שיחה שבהערה 54 ס״י. 

99) פרש״י בהעלותך ח, ג. 
100) שמו״ר פל״א, ה. וראה אוה״ת דרושים לר״ה ע׳ 
א׳שצד. סה״מ קונטרסים ח״א קיט, א ואילך. ובכ״מ. 

101) ידי משה לשמו״ר שם. 
102) נוסח ברכה ראשונה דבהמ״ז. 

103) תהלים סא, ח. 
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״נעשה״  הקדמת  להיות  צריכה  לראש  לכל  הנה   – קושיות  יש  עוד  ובאם  יב. 

קושיות,  ויש  להבין  ורוצים  זמן  יש  אם  אח״כ,  ורק  לעשות,  צריך  קודם  ל״נשמע״104, 

צריך להיות ״נשמע ונבין״, צריך להתיישב ללמוד ולהתבונן עד שמתרצים את הקושיות 

שישנן. 

לתוכו  זורק  קלוגינקער״)  (״דער  קושיות שהיצר  לאדם,  ובדיוק – הקושיות שיש 

בכדי לבלבלו מעבודתו – אבל מצד תורה הן אינן קושיות. מצד תורה בכלל אין קושיות, 

כי בתורה אין העלמות והסתרים, שהם המקור לכל הקושיות. ובפשטות: התורה היא 

התורה של הקב״ה, ואצל הקב״ה לא שייך קושיות ח״ו, כי אצל הקב״ה בכלל לא שייך 

ולומר שזה  ולומר שזה עקום, או לתרץ תירוץ  יוכלו לשאול קושיא  גדרים שעליהם 

ישר: אצל הקב״ה ״ישר״ אינו מעלה, ו״עקום״ אינו חסרון! 

עליו  והסתרים המעיקות  קושיות מצד העלמות  אינן  בתורה –  והקושיות שישנן 

(״ווָאס קוועטשט עם״), כמו הקושיות הבאות מהיצר (״דעם קלוגינקן״), אלא קושיות 

בתור סדר הלימוד, מכיון שהקב״ה רצה שיהיו שני סדרים ואופני הלימוד: לימוד מצד 

אור ישר, כמו תלמוד ירושלמי, שבאים מיד למסקנא, בלי קושיות בינתיים; ולימוד מצד 

אור חוזר, כמו תלמוד בבלי, שסדר הלימוד הוא ע״י קושיות105. 

יג. כמדובר לעיל, אין סתירה בין ההתעסקות בענינים פרטיים ל״שטורעם״ הגדול 

בתביעה ד״עד מתי?!״ שלמעלה ממדידה והגבלה, וכמו שבית המקדש גופא הוא למעלה 

ממדידה והגבלה, וביחד עם זה יש בו מדות. 

ויש לומר, שהענין דבית המקדש השלישי ישנו כבר מלפני זה, כדאיתא בגמרא106 

שמיד ברגע החורבן כבר ״געתה פרתו״, ״נולד מושיען של ישראל״, ומאז ועד עתה הרי 

זה גודל באופן תמידי (״הַאלט דָאס אין איין ווַאקסן״), בעילוי אחר עילוי. 

ורגע שנמצאים עדיין  וזהו הביאור היחיד על אריכות הגלות – בכדי שבכל רגע 

בגלות, ועושים שם את העבודות הפרטיות – תגדל מעלת בית המקדש. 

וע״ד כפי שהי׳ בגלות מצרים, שע״י הגלות נעשה ״ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״107; 

ואיני  היום  הוציאוני  מכם  בבקשה   .  . בעצמנו  שנצא  ״ולואי  טענו  ישראל  שבני  ואף 

מבקש כלום״108 – לא הסכים לזה הקב״ה, כי מוכרח שיהי׳ ה״רכוש גדול״, ״שלא יאמר 

קיים  לא  גדול  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  בהם,  קיים  אותם109  וענו  ועבדום  צדיק  אותו 

104) משפטים כד, ז. שבת פח, א. 
ואילך.  ב  כב,  החנוכה  אורה שער  ראה שערי   (105
המשך תרס״ו ע׳ צ ואילך. סה״מ תש״ח ע׳ 121 ואילך. 

ועוד. 
106) ירושלמי ברכות פ״ב ה״ד. איכ״ר פ״א, נא. 

107) לך לך טו, יד. 
108) ברכות ט, ב. 

109) לך לך שם, יג. 
110) ברכות שם, סע״א-ב. 
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ויגדל  הניצוצות111,  כל  את  שביררו  עד  במצרים  להישאר  צריכים  היו  ולכן  בהם״110, 

ה״רכוש גדול״. 

ומזה מובן, שלאחר כל הירידות בגלות במשך יותר מאלף ותשע מאות שנה, בית 

המקדש השלישי הוא באופן הכי נעלה (נעלה יותר מכפי שהי׳ באם נבנה בדורות שלפני 

זה), כי כל ירידה היא צורך עלי׳. 

אבל לאחר כל הביאורים על אריכות הגלות עד עתה, שזהו בכדי שה״רכוש גדול״ 

יהי׳ גדול יותר (ירידה צורך עלי׳) – שואלים בני ישראל: ״עד מתי?!״, כמה הוא השיעור 

(״וויפל איז דער שיעור״)?! 

ובמכל שכן מטענת בני ישראל בגלות מצרים: מוותרים על ה״רכוש גדול״ – העיקר 

שכבר נצא מהגלות; עאכו״כ עכשיו, כשיש כבר בשלימות רכוש הכי גדול, ע״י ריבוי 

העבודה של בני ישראל במשך כל הדורות, וריבוי של הפצת המעיינות חוצה, ואחרי 

הוא  צועקים: כמה  הי׳ –  ענק״112 כבר  גבי  ה״ננס על  וגם  וענקים,  גדולים  שהיו כבר 

השיעור לייגע את בני ישראל בגלות (״וויפל איז ַא שיעור מַאטערן אידן אין גלות״)?! 

לסוף ה״רכוש גדול״ – בין כה וכה לא נגיע, כי זה נמשך מאין סוף דלמעלה, ״ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים״113; ואת מה שכן יכולים להשיג – כבר נפעל, וצריכה כבר 

לבוא הגאולה. 

בית  בנין  אחרי  זאת  להוסיף  אפשר   – גדול״  לה״רכוש  להוסיף  רוצים  אם  אפילו 

ישראל  בני  בצער  תלוי  להיות  צריך  זה  ומדוע  העתידה,  והגאולה  השלישי  המקדש 

בגלות?! 

בודאי ישנה אמונה פשוטה בהקב״ה, אבל מכיון שהקב״ה רוצה ״דירה בתחתונים״114, 

לו  יוכלו להבין [הן אמת ש״נתאוה הקב״ה להיות  נתן שכל, בכדי שה״תחתונים״  הוא 

דירה בתחתונים״, ועל תאוה אין קושיא (״אויף ַא תאוה איז קיין קשיא ניט״)115 – אבל 

זה גופא (״נתאוה הקב״ה כו׳״) נאמר בתור טעם על בריאת העולם, אלא שבטעם גופא 

״נתאוה״, שעל תאוה אין קושיא]. ומוכרחים לומר,  מסבירים שזהו טעם הקשור עם 

שיש איזו הסברה בשכל – מדוע הקב״ה עדיין לא מוציא את בני ישראל מהגלות. אי 

אפשר לומר שזהו עבור ה״רכוש גדול״ – כי את זה כבר פעלו וכו׳, וגם מצד החשבון 

שלמעלה אוחזים שזה כבר נפעל. 

סנ״ו.  ח״ג  מפאנו)  (להרמ״ע  יונה  כנפי  ראה   (111
מגלה עמוקות אופן נח. מאו״א ע, נו. תו״א בא ס, ג. 
מאמרי אדה״ז תקס״ה ח״א ס״ע רט-י. סה״מ תרכ״ח 

ע׳ קנד ואילך. ובכ״מ. 
112) ראה שבלי הלקט בראש הספר (בשם ר׳ ישעי׳ 
יו״ד.  לפירושו לשו״ע  דעת  מטראני). הקדמת החוות 

המשך תרס״ו ע׳ ת. ועוד. 
113) איוב יא, ט. 

פי״ג,  במדב״ר  ג.  בחוקותי  טז.  נשא  תנחומא   (114
ו. תניא רפל״ו. 

115) הובא באוה״ת בלק ע׳ תתקצז. המשך תרס״ו 
ס״ע ז. סה״מ תש״ב ע׳ 34. ובכ״מ. 
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של  לתפילתן  מתאוה  ״הקב״ה  כי   – היא  לזה  היחידה  שהסיבה  לומר,  ומוכרחים 

צדיקים״116, ״ועמך כולם צדיקים״117, הקב״ה רוצה שבני ישראל יצעקו עוד פעם אחת 

את  כבר  רוצים  יחדיו,  כולם  גדול118,  בקול  ממדידה,  שלמעלה  בצעקה  מתי?!״,  ״עד 

משיח צדקנו, ואז – מיד הוא בא! 

וכ״ק  ״עד מתי?!״,  גדול כמה פעמים  ובקול  זו צעק כל הקהל ביחד  [אחרי שיחה 

אדמו״ר שליט״א סימן בידיו הק׳ להגברת הקריאה. אח״כ ניגנו ״עד מתי״]. 

יד. מאמר (כעין שיחה) ד״ה ועבדי דוד (נדפס לעיל). 

– שיחה ג׳ – 

טו. רגיל ג״כ בכל שבת להתעכב על ענין בפרשת השבוע ביחד עם פרש״י (כנ״ל 

ס״ח); ענין בהערות אאמו״ר על הזהר דפרשתנו; וענין בשיעור רמב״ם היומי. 

וע״פ הבקשה119, הציעו כמה ענינים בפרש״י, אבל מתעכבים רק על התחלת הענין. 

נתעכב עכ״פ על ענין אחד שעליו עוררו: 

את  שאל  ״אדוני  ליוסף  יהודה  דברי  על  מתעכב  י״ט)  פסוק  מ״ד  (בקַאּפיטל  רש״י 

עבדיו לאמר היש לכם אב או אח״, ומפרש כוונתו של יהודה: ״מתחילה בעלילה באת 

עלינו, למה הי׳ לך לשאול כל אלה – בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש״. 

והעירו על זה120, שיש צורך בהסבר וביאור – מהו דיוק הלשון ״בתך״ ו״אחותנו״ 

דוקא, מדוע בנוגע ליוסף נקט ״בתך״, ובנוגע אליהם נקט ״אחותנו״121. 

אבל, ישנה שאלה חזקה יותר: 

מפרשים122 מסבירים, שאין הדרך לשאול ״היש לכם אב או אח״ מלבד כאשר מדובר 

אודות עשיית שידוך, היינו, דבשלמא אם ״בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש״, 

אז הי׳ מובן מדוע יוסף שואל עוד ״היש לכם אב או אח״, כי נהוג בשידוך של בת לברר 

אודות אב ואחי החתן, ועד״ז בשידוך עם אחות – אודות אב ואחי הכלה123; אבל היות 

שיוסף לא בירר עבור שידוך, זוהי ראי׳ שעם השאלה ״היש לכם אב או אח״ ״מתחילה 

בעלילה באת עלינו״, כי באם לאו, ״למה הי׳ לך לשאול כל אלה״. 

116) יבמות סד, סע״א. וש״נ. 
117) ישעי׳ ס, כא. וראה סנהדרין ר״פ חלק. 

ביומן  נרשם  (וכן  י.כ.  ר׳  חזרת  ע״פ   (118
בהערה  (נסמן  גדול״  ״בקהל  אמר:  מההתוועדות) 

 .(154
119) שיחת ש״פ ויקהל תשמ״ו (שיחות קודש ח״ב 

ע׳ 775; התוועדויות ח״ב ע׳ 674). 
120) הערות וביאורים (אה״ת) גיליון טז (שעג) ע׳ ט. 
שפ״ח.  האורה.  לבוש  גו״א.  רא״ם.  וראה   (121

משכיל לדוד. ועוד. 
122) שבהערה הקודמת. 

123) גו״א כאן. 
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ונשאלת השאלה הראשונה: פרש״י הוא עבור ״בן חמש למקרא״124. מנין יודע ״בן 

חמש למקרא״ כיצד נוהגים הוריו בקשר לעניני שידוכים?! 

עוד צריך להבין: 

ליוסף לא היתה בת, כפי שלמדנו לעיל125 ״וליוסף יולד שני בנים״. ועד״ז השבטים 

– סיפרו ליוסף ש״שנים עשר עבדיך אחים אנחנו . . והנה הקטן את אבינו היום והאחד 

איננו״126, ולא סיפרו אודות אחותם (דינה)127. 

א״כ, כיצד מתאים שיהודה יאמר ליוסף ״בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש״ 

(כפי שיהודה חשב  – כשליוסף בכלל לא היתה בת, ולשבטים בכלל לא היתה אחות 

שיוסף חושב)? 

וכפי שיתבאר לקמן. 

טז. עוד ענין בפרשתנו שעליו נתעכב – הוא בסוף הפרשה, סיום שיעור החומש 

דיום זה (יום השביעי): 

בסוף הפרשה כתיב128 ״וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו 

מאוד״. ומתעכב רש״י על תיבת ״ויאחזו״, ומפרש ״לשון אחוזה״. 

בפשטות, תוכן דברי רש״י הוא: הי׳ אפשר לפרש ש״ויאחזו בה״ פירושו שהם אחזו 

יותר  ה״ויאחזו״ הוא הרבה  נחלה, שאז  היינו כמו  ״לשון אחוזה״,  בזה, אבל לא שזהו 

בתוקף מאחיזה סתם – כפי שלמדנו לעיל (בברית בין הבתרים)129 ״ונתתי לך ולזרעך . . 

את כל ארץ כנען לאחוזת עולם״. וכאן בא רש״י ומפרש, ש״ויאחזו בה״ פירושו לא סתם 

אחיזה, אלא ״מלשון אחוזה״, כמו נחלה, שזהו בתוקף יותר מסתם אחיזה. 

ונשאלת השאלה: (א) מה חסר כאן בפסוק שרש״י צריך בכלל לפרש משהו? למי 

מפריע שיפרשו ״ויאחזו בה״ סתם, לא מלשון אחוזה? ובפרט שלעיל בתחילת שיעור 

אחוזה״, ורש״י אינו מפרש  החומש כתיב130 ״ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם 

שם מאומה. 

(ב) ועיקר: מכיון שהי׳ אפשר לפרש ״ויאחזו בה״ סתם (לא מלשון אחוזה) – מנין 

באמת יודע רש״י שפירושו ״לשון אחוזה״? 

וכפי שיתבאר לקמן. 

124) אבות פ״ה מכ״ב. 
125) מקץ מא, נ. 
126) שם מב, יג. 

127) בהנחה אחרת: אין להם אחות שאינה נשואה. 

128) מז, כז. 
129) לך לך יז, ח. 

130) מז, יא. 
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הצדקה131,  בענין  במיוחד  זיך״)  (״מ׳קָאכט  בלהט  מתעסקים  שלאחרונה  מכיון  יז. 

בענין  הזהר  על  ההערה  על  הזהר  על  בהערות  נתעכב   – הגאולה״132  את  ש״מקרבת 

״צדקתו עומדת לעד״133, אותה הערה שעלי׳ התעכבו בש״פ ויגש אשתקד134 (כשהיתה 

אותה קביעות כשנה זו), אבל עכשיו ידובר אודות ענין אחר בזה. 

אאמו״ר מתעכב135 על מה דאיתא בזהר136 עה״פ ״צדקתו עומדת לעד״ – ״דא כנסת 

כשיסוד  ״היינו  ומבאר:  שלים״.  בקיומא  דשלם  ברזא  קיימא  איהי  כך  דבגין  ישראל 

הנקרא שלום משפיע לה [למלכות, כנסת ישראל] איהי קיימא ברזא דשלם, וכמ״ש137 

ונתתי שלום בארץ, שלום יסוד, ארץ מלכות . . אח״כ נקט בקיומא שלים הוא מה שהיא 

[מלכות] עולה ועומדת לנגד תפארת״. 

וצריך להבין: (א) מאי קא משמע לן? (ב) בנוגע לכל התורה כולה כתיב138 ״דרכי׳ 

ואת  בתורה)  עמלים  (שתהיו  תלכו  בחוקותי  ו״אם  שלום״,  נתיבותי׳  וכל  נועם  דרכי 

מצוותי תשמרו139 . . ונתתי שלום בארץ״ – א״כ מהו החידוש במצות צדקה (לגבי שאר 

כל המצוות) בענין השלום? (ג) מהו הלימוד מזה בעבודת האדם? 

וכפי שיתבאר לקמן. 

יח. בשיעור רמב״ם היומי, בפרק האחרון דהלכות טוען ונטען140, כותב הרמב״ם: 

״ראובן שמכר לשמעון שדה והי׳ לוי מעדי השטר ובא לוי לערער על השדה ולטעון 

שראובן גזל אותה ממנו, אין שומעין לו ואין משגיחין על ראיות שיביא על אותה שדה, 

והרי אבד כל זכותו שאומר לו היאך תעיד על המכר ותבוא ותערער״. 

אח״כ מוסיף הרמב״ם עוד דין: ״וכן אם העיד לוי בשטר שכתוב בו השדה פלוני של 

ראובן מצד מזרח או מערב הואיל ועשה השדה סימן לאחר והעיד בשטר אבד את זכותו 

ואינו יכול לחזור ולערער, שאומרים לו היאך תעיד בשטר זה שכתוב בו השדה הזאת 

מצד פלוני ותחזור ותערער עלי׳״. 

החידוש של הדין השני על הדין הראשון – אפשר להסביר בפשטות: היות וישנו 

כלל ״על מנה שבשטר הם מעידים״141, היינו שעדות היא רק על כללות הענין ולא על 

כל הפרטים, אולי הי׳ אפשר לומר שלוי (העד) אינו יכול לערער על כללות הענין, אבל 

על פרטים (בנוגע למקום השדה, בצד מזרח או מערב) – יכול לערער; ופוסק הרמב״ם, 

שגם על זה אינו יכול לערער. 

131) ראה גם שיחה שבהערה 54 סי״ח-יט. 
132) ב״ב י, א. וראה תניא פל״ז (מח, ב ואילך). 

133) תהלים קיב, ט. 
ח״ב  קודש  (שיחות  תשמ״ו  ויגש  ש״פ  שיחת   (134
ע׳ 307 ואילך; ע׳ 319 ואילך; התוועדויות ח״ב ס״ע 

267-8; ע׳ 275 ואילך). 
135) לקוטי לוי״צ לזח״א ע׳ קצד. 

136) ח״א רח, א. 
137) בחוקותי כו, ו. 

138) משלי ג, יז. 
139) ר״פ בחוקותי (שם, ג) ובפרש״י. 

140) פט״ז ה״א. 
141) כתובות כא, רע״א. 
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ובעבודת  ברוחניות)  הענינים  (בשורש  למעלה  בזה  הענין  להבין  צריך  עדיין  אבל 

האדם (כמ״ש הרמב״ם142 ש״רוב דיני התורה לא ניתנו אלא . . לתקן הדעות וליישר כל 

המעשים״) – כי ״מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל״143, ״מה שהוא עושה הוא 

אומר לישראל לעשות״144, 

גביית  ל״סדר  בנוגע  זה145  שלפני  בהתוועדות  זה)  על  (ובהוספה  המדובר  [ע״ד 

החוב״146 של מלוה ולוה, שבזה ישנם כמה פרטים ותנאים, ״כשיביא המלוה שטרו לבית 

דין ויתקיים אומרים ללוה שלם ואין יורדין לנכסיו עד שיתבענו, ואם טעה הדיין והוריד 

המלוה לנכסי לוה קודם שיתבענו, מסלקין אותו וכו׳״146]. 

ובפרט שהרמב״ם מביא כאן – ועד״ז בכמה מקומות בש״ס147 וברמב״ם148 – דוגמא 

ולוי. והטעם לזה בפשטות: בכדי שלא יתבלבלו בין שלושת האנשים  מראובן שמעון 

(המוכר, הלוקח והעד), קוראים להם ראובן שמעון ולוי, ודוקא שלושה שמות אלו – כי 

הם היו בפשטות היסוד וההתחלה של כל בית ישראל. 

מזה  וחומר  וקל  שכן  ובמכל  הדיוק,  בתכלית  הוא  בתורה  דבר  מכיון שכל  אמנם, 

שכל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית, עאכו״כ בתורה, ועאכו״כ בהלכה שבתורה – 

מוכרחים לומר שישנו טעם פנימי מדוע קוראים להם בשלושה שמות אלו דוקא. ובפרט 

שרואים בכמה מקומות אחרים בש״ס וברמב״ם, אפילו במקומות שבהם מדובר אודות 

שלושה אנשים, שלא מובאים שלושה שמות אלו, אלא קוראים להם מוכר ולוקח סתם, 

או אחד, שני, שלישי, וכיו״ב. 

וכפי שיתבאר לקמן. 

ש״האומר  הרמב״ם  דין  פסק  ישנו  התורה  לכללות  שבנוגע  (ס״ח)  לעיל  דובר  יט. 

שאין התורה מעם ה׳ אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת . . הרי זה כופר בתורה״, ״ואין 

הפרש בין . . ושם אשתו מהיטבאל, ותמנע היתה פילגש, ובין אנכי ה׳ אלקיך״. 

לאידך גיסא, הרי מובן שכל ענין ופרט בתורה מורכב מציור פרטי ובא ללמד ענין 

מיוחד: יש חלק בתורה המדבר אודות דברי קדושה, חלק בתורה המדבר אודות דברי 

(שלמטה  אסורים  דברים  אודות  המדבר  בתורה  וחלק  וכיו״ב,  הרבים  רשות  רשות, 

מרשות הרבים). כפי שרואים זאת בחלקים השונים בשולחן ערוך, ובפרש״י (כמדובר 

לעיל שכל תיבה בפרש״י הוא בדיוק כמו עשרת הדברות), וכיו״ב. 

אלא שביחד עם זה, כל פרט בתורה הוא בשוה לשאר כל הפרטים, ובפרט זה נוגע 

שלימות כל התורה. 

142) סוף הל׳ תמורה. 
143) תהלים קמז, יט. 
144) שמו״ר פ״ל, ט. 

145) שיחה שבהערה 54 סי״ח; סכ״ה. 

146) רמב״ם הל׳ מלוה ולוה פכ״ב ה״א. 
147) יבמות צז, ב. קידושין עז, סע״א-ב. 

148) הל׳ יבום וחליצה פ״ו הט״ו. הי״ז-יח. הל״א. 
הל׳ מלוה ולוה פ״ב ה״ו. פט״ז ה״ב ואילך. פכ״א ה״א. 
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וכפי שזהו בפשטות בספר תורה: כל אות צריכה להיות כתובה בנפרד149, אבל ביחד 

עם זה כשרות כל הספר תורה תלוי׳ בכל אות ובכל האותיות, ואם חסר באות אחת, חסר 

בכשרות כל התורה150. 

וכשם שזהו בתורה – כן הוא גם אצל בני ישראל: ידוע שלכל אחד מישראל יש את 

האות שלו בתורה (״ישראל״ ר״ת ״יש שישים ריבוא אותיות לתורה״151), שבזה מתחלק 

משאר בני ישראל. ובפשטות: ״אין דעותיהן שוות״, ״אין פרצופיהן שוות״ כו׳152; אבל 

שיהי׳  בזה  תלוי׳  מישראל  אחד  כל  ושל  ישראל  בני  כל  של  השלימות  גיסא,  לאידך 

רבותינו  בשיחות  (וכמבואר  תורה  בספר  לאותיות  בנוגע  שזהו  כמו  פרטי,  יהודי  כל 

נשיאינו153). 

שזה מדגיש עוד פעם את גודל הענין דאהבת ישראל ואחדות ישראל, ומצות הצדקה 

(ש״מקרבת את הגאולה״, כנ״ל סי״ז). 

ונוסף להדגשה בזה בכל הזמנים, ישנם זמנים מיוחדים שבהם זה נוגע ביתר תוקף. 

בתור  מאוחדים  להיות  צריכים  ישראל  בני  כל  כיצד   – לאחרונה  זאת  מדגישים  ולכן 

״קהל גדול״154. 

עשרה  בי  ש״כל  יחדיו,  מתאספים  ישראל  שבני  עי״ז  הוא  בזה  מהאופנים  ואחד 

שכינתא שריא״155, ״אף שאינם מדברים דברי תורה״156; ועאכו״כ כאשר מקשרים זאת 

עם דברי תורה, ובהתוועדות חסידית, ש״גדולה לגימה שמקרבת״157. 

ולכן, כל אלו שהעמידו קנקני משקה בקשר עם התוועדות, מסיבה וכיו״ב הקשורה 

עם ״בית חב״ד״, או הפצת המעיינות חוצה בכלל, וכיו״ב – שיעלו עכשיו ויאמרו בעצמם 

ויכריזו על פרטי הענין, מטרת ההתוועדות, זמנה ומקומה, ואח״כ – מכיון  ״לחיים״, 

שזהו שבת – גם יחלקו מהמשקה לכמה מהמסובים כאן, כדי לשתפם גם בהתוועדויות 

אלו (גם אם לא יוכלו להשתתף בגופם), וההמשך – במסיבות שלהם; 

ונוסף לזה – גם יכריזו אודות זמן ומקום המסיבה, ויזמינו את המסובים כאן, שזה 

יקשר את כולם יחדיו, גם אלו שלא ישתתפו בגופם, וזה יוסיף עוד יותר בהצלחת כל 

הענינים. 

[אחרי חלוקת המשקה התחיל לנגן ״והריקותי לכם ברכה״]. 

149) מנחות כט, א. רמב״ם הל׳ תפלין פ״א הי״ט. 
טושו״ע שם ס״ד. טושו״ע (ודאדה״ז) או״ח סל״ב ס״ד 

(ס״ה). 
150) ראה רמב״ם הל׳ ס״ת פ״ז הי״א. טושו״ע יו״ד 
שו״ת  תכ״ה.  תקו״ז  א.  עא,  זח״ג  וראה  ס״ה.  סרע״ד 
נוב״י מהדו״ת או״ח סק״ט. אבני נזר יו״ד ח״ב סשע״א. 
נ״ך  אוה״ת  וראה  קפו.  אופן  עמוקות  מגלה   (151
(כרך ג) ע׳ א׳קנט. שם ע׳ א׳שב. סה״מ תש״ו ע׳ 46. 

תש״ט ע׳ 41 (השני). ועוד. 
152) ראה ברכות נח, רע״א. סנהדרין לח, א. תנחומא 

פינחס י. ועוד. 
153) ראה גם לקו״ש חכ״ב ע׳ 258. 

154) ירמי׳ לא, ז. 
155) סנהדרין לט, א. 

156) אגה״ק סכ״ג (קלו, ב). 
157) ראה סנהדרין קג, סע״ב ואילך. 
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– שיחה ד׳ – 

כ. הביאור בפרש״י: 

אע״פ שה״בן חמש״ באמת אינו יודע את הסדר כיצד נוהגים הוריו בעניני שידוכים, 

ושכם,  לדינה  בנוגע  זוכר את מה שלמד  והאחים – הרי הוא  ושמבררים אודות האב 

שחמור דיבר אודות הצעת השידוך עם יעקב אבי דינה ועם אחי דינה158, ושהפגם בדינה 

פגע (״הָאט ָאנגערירט״) באבי׳ (יעקב) ובאחי׳. ובמילא מבין ה״בן חמש״ מזה, ששידוך 

קשור עם האב והאחים. 

 – מבקש״  אתה  אחותנו  או  מבקשים  היינו  ״בתך  אמר  שיהודה  בזה  הביאור  כא. 

כשליוסף לא היתה בת, ולשבטים לא היתה אחות (לדעת יוסף): 

בזה גילה יהודה את גודל עלילתו של יוסף על השבטים – עד כדי כך, שכל השאלה 

של יוסף ״היש לכם אב או אח״ אין לה מקום, והוא שאל זאת מפני ש״מתחילה בעלילה 

באת עלינו״: 

בשלמא אם לכל הפחות היתה ליוסף בת, או לשבטים היתה אחות – עוד הי׳ מקום 

שיוסף ישאל ״היש לכם אב או אח״; אבל מכיון שיוסף יודע שאין לו בת, ואין להם אחות 

– כיצד הוא בא לשאול זאת, ״למה הי׳ לך לשאול כל אלה״? ומזה הוכחה ש״מתחילה 

בעלילה באת עלינו״. 

ועפ״ז גם מובן גודל התרעומת של יהודה, כפרש״י לפני זה159 ש״דיבר אליו קשות . . 

אהרוג אותך ואת אדוניך״, דלכאורה – אינו מובן גודל החטא של יוסף בזה ש״מתחילה 

בעלילה באת עלינו״? אלא, היות שזה הי׳ עד כדי כך עלילה שאין לה מקום, שיוסף 

שאל ״היש לכם אב או אח״, דבר שאין לו מקום (כי ליוסף אין בת ולשבטים אין אחות) 

– לכן ״דיבר אליו קשות״. 

ועפ״ז מובנים כל הדיוקים ע״ד הפשט. דאע״פ שרש״י מביא את פירושו מהמדרש160, 

הוא  שכך  מפני  אלא  במדרש,  כתוב  שכך  מפני  מביא  אינו  שרש״י  פעמים  כמה  דובר 

הפירוש ע״ד הפשט. 

כב. בנוגע לפרש״י בסיום הפרשה – ובהקדים ההוראה מהתחלת השיעור היומי130, 

״ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ״: 

לפני  (כמ״ש  הוא  ירידתו  טעם  הנה  לגלות,  יורד  הוא  שכאשר  לדעת,  יהודי  על 

זה161) כדי שיהי׳ ״למחי׳ שלחני אלקים לפניכם״ – בירור הניצוצות: בזמן שלמה, סדר 

בירור הניצוצות הי׳ שהאבוקה דלקה והניצוצות נתקבצו מאליהם162; אבל עכשיו הסדר 

158) וישב לד, ו ואילך. 
159) ריש פרשתנו (מד, יח). 

160) ב״ר פצ״ג, ח. 

161) פרשתנו מה, ח. 
ו, א. סה״מ יו״ד-י״ט כסלו ע׳  162) תו״א בראשית 

רלא. וש״נ. 
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הוא ש״צדקה עשה הקב״ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות״163, בכדי שהם יקבצו את 

הניצוצות. 

אבל גם בזמן הגלות, הרי זה באופן ד״במיטב הארץ״ – שיש ליהודי כל טוב, ועד 

לעיל164  (כפרש״י  ומנוחה  השלוה  בתכלית  אחיו״,  ואת  אחיו  את  יוסף  ד״ויושב  באופן 

עה״פ165 ״וישב יעקב״ – ״ביקש יעקב לישב בשלוה״). 

ועד באופן ד״כאשר ציוה פרעה״130 – שמנצלים את ה״דינא דמלכותא דינא״166 כדי 

זו, שהיא  יהי׳ ״מיטב הארץ״ [וכאן המקום להזכיר גם בנוגע למלכות  שלבני ישראל 

יהי׳ את כל המצטרך  ישראל  לנצל את כל הענינים כדי שלבני  ויש  מלכות של חסד, 

להם]. 

וכל זה הוא בהתחלת השיעור – בהתחלת הגלות; ואח״כ, כשבאים לסוף השיעור, 

חוזר הפסוק עוד פעם ״וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן״, שארץ גושן הי׳ המקום 

הכי טוב (כידוע כבר מלפני זה), וכאן מיתוסף – ש״ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד״: 

״ויפרו וירבו״ ענינו – (בפשטות, ולא רק בפשטות, אלא) כידוע פתגם נשיא דורנו167 

שהטעם שהמצוה הראשונה בתורה היא ״פרו ורבו״168 הוא כי יהודי אחד צריך לעשות 

״כל  בנגלה –  גם  זה כתוב  וענין  צווייטן איד״);  ַא  מַאכן  דַארף  (״איין איד  יהודי  עוד 

המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו״169. 

למה  בהגבלה,  הוא  הדבר  באם  כי  והגבלה;  ממדידה  למעלה   – ד״מאוד״  ובאופן 

זקוקים לכל זה?! אלא כל הענין שנפעל ע״י בירור הניצוצות בגלות צריך להיות באופן 

ד״מאוד״. 

אבל עדיין צריך להבין – מהו ״ויאחזו בה״? אם נפרש סתם אחיזה, הרי זה כתוב 

כבר מיד בתחילת השיעור, ״ויתן להם אחוזה בארץ מצרים״, ולמה זה צריך להיות כתוב 

אח״כ שוב?! 

וזה170 מכריח את רש״י לפרש ״לשון אחוזה״, ענין הנחלה. וכפי שהי׳ גם בפשטות – 

שהרי היו במצרים כמה דורות, ובכל דור נעשה ענין של נחלה. 

ועד״ז בפנימיות הענינים – בנוגע לבירור הניצוצות, שזהו ענין של ירושה, כידוע171 

בענין ״הלא אח עשו ליעקב״172 שיורש את האורות דתהו, ובאופן ד״ויפרו וירבו״, עד 

ל״מאוד״ – למעלה ממדידה והגבלה. 

163) פסחים פז, ב. 
164) וישב לז, ב. 

165) שם, א. 
166) גיטין י, ב. וש״נ. 

167) לקו״ד ח״ד תשמו, א. סה״ש תש״א ס״ע 45-6. 

168) בראשית א, כח. נח ט, א. ז. 
169) סנהדרין יט, ב. הובא בפרש״י במדבר ג, א. 

תשכ״ה  ויגש  ש״פ  שיחת  (באו״א)  גם  ראה   (170
(לקו״ש ט״ו ע׳ 405 ואילך). 

171) סה״מ תר״ל ע׳ פח. תרנ״ד ע׳ ל. ובכ״מ. 
172) מלאכי א, ב. 
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ומזה באים אח״כ ל״ויחי יעקב בארץ מצרים״173 (ש״פרשה זו סתומה״174, כך שבאים 

הזקן175  אדמו״ר  פתגם  כידוע  בינתיים),  הפסק  בלי  ויחי  לפרשת  ויגש  מפרשת  מיד 

״ויאחזו  במצרים  בהיותם  שגם  בה״,  ״ויאחזו  ישראל  שבני  עי״ז  ״ויחי״,  הי׳  שבמצרים 

בה״, באופן של נחלה. 

כג. וזה קשור גם עם ״בית חב״ד״, שהרי עיקר ענינה של נחלה הוא בית (ישנו גם 

ענין השדה, ״ארץ ממנה יצא לחם״176; אבל העיקר הוא בית). 

וכאן המקום להזכיר שוב (דאף שזה כבר נאמר לעיל בפירוש177, יש להזכיר זאת 

שוב כדי שלא יעוותו, כפי שכבר עיוותו...), שהמדובר אודות ״בתי חב״ד״ נוגע לא רק 

(״ַא טומלער״) (בכדי שיהי׳ לו היכן לנצל את  לעסקן ציבורי, או עשיר, או ״מרעיש״ 

ה״רעש״ (״טומלעריי״) שלו) וכיו״ב – אלא לכל אחד מישראל, אנשים נשים וטף, ״בנערינו 

ובזקנינו״178, מזקן שבזקנים עד קטן שבקטנים. 

כמבואר בפירוש כיצד זה שייך הן לכל האנשים ונשים179 – עי״ז שעושים מביתם 

(וכל הדברים בבית) מקום שבו נשמעים דברי תורה ועבודת התפילה וגמילות חסדים 

וצדקה, וזה מאיר את כל הסביבה, והן לתינוקות180 – לכל לראש בחדרם (ואח״כ בכל 

הבית) שיהי׳ מונח אצלם חומש וכיו״ב, סידור וקופת צדקה, ושהם ישתמשו בזה בפועל, 

כך שהם עושים מחדרם ומיטתם וכל רכושיהם ״בית חב״ד״, שבו מאירה יהדות ואלקות. 

אצל  מאשר  הילדים  אצל  לפעול  יותר  קל  תמימותם  מצד  שדוקא  בפועל,  ורואים 

המבוגרים שהם יעשו מחדרם ״בית חב״ד״, כי ילד בקומו משנתו אומר ״מודה אני לפניך 

ואחיו  הוריו  את  אותו,  הכל,  את  ברא  שהקב״ה  פשוטה  אמונה  מתוך  בידעו  מלך״181, 

ואחיותיו, ואת כל הדברים שמסביבתו, את ביתו וחדרו, עם מטתו וכסאו, וכל הדברים 

בחדרו, וכך גם את מזלגו וכפו וכו׳, בדיוק כמו שברא את המים (או תה) ששותה ומברך 

על זה את הברכה ״שהכל נהי׳ בדברו״; 

ובמילא אפשר להסביר לו בקלות מדוע עליו לעשות מחדרו ומכל עניניו הגשמיים 

בנוגע  זאת  ״ושכנתי בתוכם״182 בגלוי, בדיוק כמו שעושה  מקום שעליו אומר הקב״ה 

למים ששותה ע״י שמברך על זה ברכה. 

173) ר״פ ויחי (מז, כח). 
174) פרש״י עה״פ. 

175) ראה ״היום יום״ יח טבת. 
176) איוב כח, ה. 

ו׳  נר  דחנוכה;  ה׳  נר  זו:  שנה  שיחות  ראה   (177
דחנוכה; נר ז׳ דחנוכה; ה׳ טבת; ו׳ טבת; ז׳ טבת. 

178) בא י, ט. 

סי״א.  זו  שנה  נח  ש״פ  שיחת   – משיח  דברי   (179
ובכ״מ. 

180) שיחת נר ה׳ דחנוכה ל״צבאות השם״ שנה זו. 
ובכ״מ. 

או״ח  אדה״ז  שו״ע  בתחילתו.  היום  סדר   (181
אדה״ז  סידור  ס״ו.  שם  מהדו״ב  ס״ה.  ס״א  מהדו״ק 

בתחילתו. 
182) תרומה כה, ח. 



דברי משיח – ה'תשמ"ז  28

בלתי מוגה

– קיבלתי מכתב מהורים, שבו הם כותבים שהם רוצים לגרום לי נחת, ובמילא הם 

מודיעים, שמחדרו של ילדם נעשה ״בית חב״ד״; ילדם סיפר להם – בשמחה גדולה – 

אודות ההצעה לעשות מחדרו הפרטי ״בית חב״ד״, ואכן, ראו פתאום שתלה ״פלאקאט״ 

גדול שעליו נכתב (בשפת המדינה) שחדר זה הוא ״בית חב״ד״ של פלוני (שמו של הילד), 

והניח שם קופת צדקה וספרים. הם מודיעים לי, שברחוב פלוני בית פלוני ניתוסף ״בית 

חב״ד״ חדש – חדרו של ילדם! 

שמיתוסף  אידישקייט״)  אין  (״שטָאלצקייט  ביהדות  והגאוה  והעונג  הנחת  ומובן 

לילד כאשר יש לו את ה״בית חב״ד״ הפרטי שלו, ויכול להכניס לשם את חבירו (ואפילו 

ילד אינו-יהודי)183, ולהראות: הנה אתה רואה שיש לי ״בית חב״ד״ פרטי משלי! 

ויתירה מזו: ע״י ״בית חב״ד״ זה, הוא מתקשר עם ״770״, ועי״ז – עם כל ה״בתי חב״ד״ 

בכל העולם כולו! ובמילא מובן, שאינו חש רגש של בדידות, ״המעט מכל העמים״184, 

לחדרו  נכנסים  כולם  כאשר  (״שטָאלצקייט״),  וגאון  תוקף  של  רגש   – אדרבה  אלא 

ורואים שזהו ״בית חב״ד״, הקשור עם כל ה״בתי חב״ד״ בכל העולם כולו! 

חב״ד״  ל״בתי  בנוסף  הוא   – הפרטי)  בביתו  אחד  כל  חב״ד״  ״בית  (הקמת  זה  וכל 

הציבוריים. 

״עד  התביעה  אודות  מדברים  שכאשר  היתכן,  שאלה:  עם  הבאים  ישנם  וכאן  כד. 

מתי?!״, שמשיח יבוא מיד, מעוררים על הקמת ״בתי חב״ד״?! 

את התשובה לשאלה זו כבר הבהיר נשיא דורנו מזמן185: 

כאשר בני ישראל היו במדבר (ענין של גלות186) במשך ארבעים שנה עד בואם לארץ 

ישראל, היו מקומות שחנו בהם שמונה עשרה שנה187, והיו שנים שחנו שהם רק יום 

אחד בלבד188; ואעפ״כ, ביום זה היו מקימים את המשכן, שזה כרוך בעבודה שלימה (עד 

שאפילו אצל משה רבינו הי׳ סיפור שלם בנוגע לכובד הקרשים189), כי ״על פי ה׳ יחנו 

ועל פי ה׳ יסעו״190. 

אלו  ברגעים  הרי  להגאולה,  ממש  בסמיכות  שאוחזים  אף  לעניננו:  בנוגע  ועד״ז 

שנמצאים עדיין בגלות – יש להקים ״בתי חב״ד״. וכאמור, המדובר הוא הן אודות בתים 

ציבוריים והן כל אחד בביתו הפרטי. 

כתבו)  (שההורים  נאמר  י.כ.  ר׳  חזרת  ע״פ   (183
שהילד הביא למחרת את חבריו להראות להם. 

184) ואתחנן ז, ז. 
185) לקו״ד ח״ג שצג, ב. סה״ש תש״א ע׳ 162. 

186) ראה לקו״ת מסעי פח, ג ואילך. ובכ״מ. 

ע׳ 269 הערה  187) ראה דברי משיח תשמ״ט ח״ד 
78. וש״נ. 

188) בהעלותך ט, כא. 
189) פרש״י פקודי לט, לג. 

190) בהעלותך שם, כ. כג. ראה עירובין נה, ב. 
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כה. וכדי להוסיף בזה, באה ״המצאה״ והצעה חדשה (ואם אחרים ירצו לקרוא לזה 

״גזירה״ חדשה – שיקראו לזה ״גזירה״...), שכל החוזרים מכאן לביתם יערכו התוועדות, 

ובהן יחזרו על ענינים מספרים וקונטרסים של כ״ק מו״ח אדמו״ר. ושיעשו זאת בעתיד 

הקרוב, כל זמן שנמצאים עדיין תחת הרושם של הענינים ששמעו כאן. 

ונוסף על ההתוועדויות שעורכים במקומות ציבוריים – שכל אחד יערוך התוועדות 

חסידית בד׳ אמותיו, בביתו הפרטי, שזו תהי׳ ההתחלה של ה״בית חב״ד״ שבביתו. ויזמין 

לשם את חבריו (או יהודים אחרים, ויעשה אותם שיהיו חבריו), ויחזור בפניהם פתגם 

מכ״ק מו״ח אדמו״ר (אם יכול לעשות זאת בעצמו – מה טוב, ובאם לאו – יעשה זאת 

מישהו אחר), והעיקר שבביתו תתקיים התוועדות חסידית, וזה יהי׳ ״בית חב״ד״. 

ויש על זה תוספת חיזוק מדברי הרמ״א [אשר, ״בני ישראל יוצאים ביד רמ״א״191, 

כידוע הפתגם192 ע״ד הצחות] בסיום וחותם שולחן ערוך אורח חיים: ״וטוב לב משתה 

תמיד״193 [כידוע מה דאיתא באחרונים194 שה״חתימה״ של הרמ״א היא ״מעין הפתיחה״ 

דאורח חיים (המורה על אורח החיים של כל אחד מישראל): תחילת אורח חיים היא 

ששתי  תמיד״,  משתה  לב  ״וטוב  הוא  חיים  אורח  וסיום  תמיד״195,  לנגדי  הוי׳  ״שויתי 

ובין  העבודה)  (תחילת  בבוקר  כסדרם״194,  תמידים  ה״שני  כנגד  הם  ״תמיד״  הפעמים 

הערביים (סיום העבודה)]. 

ויהי רצון, שבקרוב ממש יקריבו את ה״שני תמידים כסדרם״, תמיד של שחר  כו. 

הדלקת  עם  ביחד  השלישי,  המקדש  בבית  המזבח  גבי  על  הערביים,  בין  של  ותמיד 

המנורה והקרבת הקרבנות ע״י הכהנים וכהן גדול. 

וממהרים זאת עוד יותר עי״ז שכל אחד מישראל עושה עבודתו מעין זה – כפסק דין 

הרמב״ם196 ״ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש . . אשר נדבה רוחו . . לעמוד לפני ה׳ 

לשרתו ולעבדו . . הרי זה נתקדש קודש קדשים כו׳״, מעלת הקדושה דאהרן כהן גדול, 

״ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים״197, ודוגמתו בכאו״א מישראל, כמ״ש ״ואתם תהיו 

לי ממלכת כהנים״198, ״כהנים גדולים״199. 

עד לקיום ענינים אלו כפשוטם – בבית המקדש גשמי, בפועל ממש, למטה מעשרה 

טפחים, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, ובמהרה בימינו ממש. 

191) ע״פ בשלח יד, ח. 
שואל  שו״ת  סק״ג.  או״ח  סופר  חתם  שו״ת   (192

ומשיב מהדורא חמישאה סי״ח. ועוד. 
193) משלי טו, טו. 

תשובה  בשערי  הובא  בסופו.  או״ח  ברכ״י   (194
לאו״ח שם. וראה גם נמוקי או״ח שם. וראה בארוכה 

לקו״ש חכ״ו ע׳ 210 ואילך. 
195) תהלים טז, ח. 

196) הל׳ שמיטה ויובל פי״ג הי״ג. 
197) דברי הימים-א כג, יג. 

198) יתרו יט, ו. 
199) אגדת בראשית פע״ט [פ]. בעה״ט עה״פ. 
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– שיחה ה׳ – 

מעט  עוד  אבל  זה,  בכל  להאריך  שיש  [אף  בקיצור  עכ״פ   – ברמב״ם  הביאור  כז. 

נפסיד (לא רק את זמן מנחה, אלא) גם את זמן מעריב...]: 

ראובן שמעון ולוי שהרמב״ם מביא בתור דוגמא למוכר, לוקח ועד (״ראובן שמכר 

מראובן  מהן״200)  (״נשתלשלו  משתלשלים   – השטר״)  מעדי  לוי  והי׳  שדה  לשמעון 

שמעון ולוי כפי שהם בשרשם למעלה ובעבודת ה׳ (כמבואר בתו״א ריש פרשת ויחי, 

שקוראים עתה בתפילת מנחה): 

ראובן הוא בחי׳ ראי׳, כפי שאלקות ועבודת ה׳ הן באופן של ראי׳. ולכן הוא המוכר 

(״ראובן מכר לשמעון שדה״). דלכאורה אינו מובן: כיצד הוא נעשה בעל הבית על חלק 

מהעולם ויש בכחו לחלק חלקים בעולם ולמכרם לשני? אבל מכיון שהוא ״ראובן״, בחי׳ 

וביכלתו  נכסים  על  הבית  בעל  הוא  ולכן  העילוי  בתכלית  עומד  הוא   – באלקות  ראי׳ 

למכרם לשני. 

שמיעה. ולכן הוא (רק) לוקח, מקבל, לא כמו ראובן שהוא מוכר  שמעון הוא בחי׳ 

ומשפיע. 

אבל לאידך גיסא – יש בכחו של שמעון ע״פ תורה לקנות עם כספו הפרטי את השדה 

מראובן, ועי״ז זוהי מכירה ע״פ תורה, ושמעון נעשה על זה בעל הבית שלם, ובאופן 

שמיעה),  (בחי׳  ״שמעון״  אכן  שהוא  אע״פ  כי  ממתנה201.  תוקף  ביתר  שזהו  מכר,  של 

ובאמת לכתחילה אינו יכול להיות הבעל הבית, הרי גם שמיעה היא דרגא בעבודה, וע״י 

עבודתו של שמעון, ע״י קניית השדה בממונו, יכול לקנות ולהיות בעל הבית על החלק 

בעולם – מכירה ושינוי רשות ע״פ תורה. 

אבל בכדי שלמכירה יהי׳ יתר תוקף, צריך להיות על זה שטר מכירה עם עדי השטר. 

וזהו הענין של לוי, על שם ״הפעם ילוה אישי אלי״202, מלשון התחברות203, ולכן יש בכחו 

להיות עד על שטר המכירה, ולפעול שלמכירה (ושינוי הרשות) יהי׳ קיום עולמי ונצחי, 

וכן יקום. 

שרשו של לוי (בחי׳ התחברות), שלמעלה מראובן ושמעון; משא״כ  אבל זהו מצד 

כפי שלוי נמצא כאן למטה – יש לו בחירה, ובמילא אח״כ הוא יכול לנצל ענין זה באופן 

בלתי רצוי ח״ו, ולערער ״על השדה ולטעון שראובן גזל אותה ממנו״ (היפך מכפי שלוי 

הוא מצד שרשו). 

אבל להיות שמצד שרשו של לוי הוא הי׳ עד ופעל קיום נצחי בהמכירה – הדין הוא 

שאם הוא בא לערער, לא זו בלבד שלא מקבלים את דבריו, אלא יתירה מזה, שמלכתחילה 

200) ראה תניא רפ״ג. 
201) ראה בהנסמן בלקו״ש חי״ג ע׳ 115 ואילך. 

202) ויצא כט, לד. 
203) ראה ת״א עה״פ. ועוד. 
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בלתי מוגה

זכותו  והרי אבד כל  ואין משגיחין על ראיות שיביא על אותה שדה,  לו  ״אין שומעין 

שאומר לו היאך תעיד על המכר (מצד שרשו ומקורו של לוי) ותבוא ותערער״. 

וע״ד כפי שהדין הוא אפילו לגבי למעלה כביכול, ש״דברי הפורענות שהנביא אומר״ 

״דבר  ואפשר שעשו תשובה״, משא״כ   .  . אפים  ״הקב״ה ארך  כי  יתקיימו,  יתכן שלא 

טובה שיגזור הא-ל אפילו על תנאי אינו חוזר״204. 

ואח״כ אומרים עוד יותר: לעדותו של לוי (התחברות) יש תוקף לא רק בנוגע לעצם 

יהי׳  האם  מערב״),  או  מזרח  (״מצד  השדה  מקום   – להפרטים  בנוגע  גם  אלא  המכר, 

 – בצפון  או  בקדושה,  ג״כ  שזהו   – בדרום  במזרח,  או  במערב״205,  ״שכינה   – במערב 

״מצפון תפתח גו׳״206. ועד כדי כך, שאם לוי חתם על זה עדות – ״הואיל ועשה השדה 

סימן לאחר והעיד בשטר אבד את זכותו ואינו יכול לחזור ולערער, שאומרים לו היאך 

תעיד בשטר זה שכתוב בו השדה הזאת מצד פלוני ותחזור ותערער עלי׳״207. 

כח. מזה יש ג״כ לימוד בנוגע להיחס והגישה שצריך להיות ליהודי שני: 

אפילו כאשר יהודי שני עומד בדרגת שמעון, בחי׳ שמיעה (שלמטה מבחי׳ ראי׳), או 

עוד למטה יותר – שמעון מלשון ״שנואה אנכי״208 – יש לדעת שהוא יהודי, והקב״ה (כפי 

שהוא עומד בתור ראובן, בחי׳ ראי׳) מכר לו את כל סדר ההשתלשלות וכל העולמות, 

כך שהוא נעשה הבעל הבית על זה, כי ״בראשית בשביל ישראל״67, הקב״ה מסר לבני 

ישראל את כל העולם, והעולמות של כל סדר ההשתלשלות. 

יהודי  יכול  כיצד   – טענה  עם  בא  קלוגינקער״)  (״דער  היצר  שאם  מובן,  ובמילא 

את  לו, שהקב״ה מסר  אומרים   – בעולמו של הקב״ה  בתחתונים  דירה  לעשות  ללכת 

הגשמיות  זוהי  גשמיכם״209,  ״ונתתי   – ישראל״  בשביל  ״בראשית  ישראל,  לבני  עולמו 

שלכם210, ״ונתתי שלום בארץ״, בארץ שלכם. 

ולא באופן ד״נהמא דכסופא״211 ח״ו, אלא היהודי (שמעון) שילם על זה (וקנה את זה) 

עם המסירת-נפש שלו, ועם אמונתו ועם נשמתו [ולא רק באופן של מתנה מצד זה ש״אי 

לאו דעביד לי׳ נייחא לנפשי׳ לא הוה יהיב לי׳ מתנתא״212]. 

ולאחר שכך נפסק ונחתם בשטר מכירה עם עדות (ע״י לוי מלשון התחברות) – כן 

יקום, ובאופן ד״קוב״ה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני״213. 

204) רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״י ה״ד. 
205) ב״ב כה, סע״א. שם, סע״ב. תניא פמ״ב בהגהה 

(סא, א). ועוד. 
206) ירמי׳ א, יד. 

בטבת  עשרה  שיחת  ראה   – הענין  לשלימות   (207
שנה זו. 

208) ויצא כט, לג. 

209) בחוקותי כו, ד. 
210) ראה רמב״ן עה״פ. ועוד. 

ז,  צו  לקו״ת  ה״ג.  פ״א  ערלה  ירושלמי  ראה   (211
ריש ע״ד. ובכ״מ. וראה מגיד מישרים להב״י בראשית 

מהדו״ק ד״ה אור ליוה״ש יד לטבת (י, א). 
212) ראה מגילה כו, ב. גיטין נ, ב. ב״מ טז, א. ב״ב 

קנו, א. וראה סה״מ דברים ח״א ע׳ נח. וש״נ. 
213) ב״מ נט, ב. 
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בלתי מוגה

ובאם יש מציאות בעולם שרוצה להפריע לזה – ״נתן בו עיניו״ וזה מתבטל במציאות 

(״עס ווערט אויס מציאות״)214; יהודי נותן מבט (״ַא אידישן קוק״) – והוא מבטל זאת 

לגמרי! 

בתחתונים,  ית׳  לו  דירה   – המכר  ושלימות  ומטרת  תכלית  לעיקר,  שבאים  עד 

בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, 

וכל בני ישראל, ״בנערינו ובזקנינו . . בבנינו ובבנותינו״178, ״קהל גדול ישובו הנה״154, 

הולכים לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, להר הבית, ולבית המקדש השלישי, 

שהרי בית המקדש השלישי הוא גם ״בית דירה״ – כי דירה קשורה בעיקר עם אכילה 

היא  בסוכה״  הישיבה  כעין תדורו״215, ש״עיקר מצות  ״תשבו  דסוכה,  (כדמוכח מהדין 

האכילה בסוכה216), כידוע שבית המקדש ענינו ״מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות״217, 

״קרבני לחמי״218, ״פרנסתי״219. 

וכידוע גם – שהמקום לאכילת קדשים הוא בעזרה, ועד שמותר (ובדעת הדחק – 

חייבים) לאכול קדשי קדשים גם בהיכל220, 

(ילד בן שנה) ב״חדר המטות״,  יואש  עד בקודש הקדשים – כידוע שהסתירו את 

עליית בית קדש הקדשים, במשך שש שנים221, מצד ההכרח דקיום והמשך מלכות בית 

דוד. 

וכל זה – באופן ד״מיד הן נגאלין״, תיכף ומיד ממש, כך, שסעודת ״מלוה מלכה״, 

״סעודתא דדוד מלכא משיחא״, חוגגים ביחד עם דוד מלכא משיחא, 

בימינו  במהרה  שיבנה  המקדש,  ובבית  הקודש,  עיר  בירושלים  הקדושה,  בארצנו 

ממש. 

[אחרי שיחה זו הורה לש״ץ שי׳ לנגן – בזריזות – ״יהי רצון . . שיבנה ביהמ״ק״. 

אח״כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:05]. 

214) ע״פ ברכות נח, א. שבת לד, א. סנהדרין ק, א. 
או״ח  (ודאדה״ז)  טושו״ע  א.  כח,  סוכה   (215

סתרל״ט ס״א. 
נ״כ  שם.  טור  וראה  סי״ב.  שם  אדה״ז  שו״ע   (216

השו״ע שם בסוף הסימן. 
217) רמב״ם ריש הל׳ ביהב״ח. 

218) פינחס כח, א. 
219) שהש״ר פ״א, ט. 

הל׳  רמב״ם  י.  יח,  קרח  ספרי  א.  סג,  זבחים   (220
ש״פ  שיחת  בכ״ז  וראה  ה״ג.  פ״י  הקרבנות  מעשה 

מטות תשמ״א (לקו״ש חכ״ד ע׳ 140 ואילך). וש״נ. 
221) מלכים-ב יא, ב-ג. 
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בס״ד. ברכת כ״ק אדמו״ר שליט״א 
יום א׳ פ׳ ויחי, עשרה בטבת, יהפך לשמחה, ה׳תשמ״ז 

לפני אמירת סליחות וקריאת התורה, בגעה״ת 
בעת מסירת הפסק-דין שנערך במוצש״ק פ׳ ויגש, 

באסיפת רבני הקהילות, ובראשם הרב יהודה קלמן שי׳ מרלו 
ראש בד״צ דשכונת ״קראון הייטס״ 

הנחה בלתי מוגה

ובלשון  כאן,  הכתובים  הענינים  בכל  לטובה  לבבכם  משאלות  את  ימלא  שהקב״ה 

הרמב״ם1: ״אמן כן יהי רצון״. 

ושיהי׳ בעגלא דידן ממש, 

ובפרט שזהו שלושים יום קודם יו״ד שבט. 

בשורות טובות, ויהפכו2 ימים אלו ״לששון ולשמחה ולמועדים טובים״3. 

בארוכה  וראה  ה״ד.  פ״ג  אדומה  פרה  הל׳   (1
לקו״ש חכ״ח ע׳ 131 ואילך. 

2) ראה ירמי׳ לא, יב. 
3) זכרי׳ ח, יט. רמב״ם סוף הל׳ תעניות. 
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נוסח הפסק-דין 

פסק דין 

על  יושבי  רבנים  ובישיבת  דעת  על 

חיינו,  בבית  פה  התכנסנו  אשר  מידין 

ולאחר שדנו בענין הנורא והמבהיל של 

צדקנו,  משיח  והתגלות  הגאולה  עכוב 

מפי  פעמים  כו״כ  ששמענו  כפי  והיות 

אדמו״ר  כ״ק  הוד   – דורנו  ונשיא  צדיק 

שליט״א – אשר ״כלו כל הקיצים״ ומשיח 

צדקנו צריך וחייב להתגלות תיכף ומיד, 

צעקתם  פה  ששמענו  הגדול  ואחרון 

ישראל  אלפי  של  דליבא  מעומקא 

זעקו  אשר  בראשם  שליט״א  ומלכנו 

ותבעו מקירות הלב – ״עד מתי??!!״ 

יפה  אשר  התורה,  בכח  ע״כ  אשר   –

בזה  הננו  ובתחתונים,  בעליונים  כחה 

קוב״ה  אשר  ומוחלט  ברור  בפסק-דין 

יקיים אשר קבע הוא ית׳ בעצמו בתורתו 

הק׳ כי ״צדיק גוזר והקב״ה מקיים״. 

עתה  להתקיים  צריך  לזאת  ואי 

וקץ  סוף  היעוד  בלע״ז  ״נאו״   – ועכשיו 

ברחמיו  והשי״ת  הגלות,  לחושך  שם 

המרובים יגלה לאלתר ובקרוב ממש את 

משיח צדקנו – גואל ראשון וגואל אחרון 

ויוליכנו  ברחמיו  ישראל  עמו  ויגאל   –

קוממיות לארצנו הק׳ ויהפכו ימים אלה 

וכולנו  ישראל  לבית  ולשמחה  לששון 

נהי׳ עושי דברו לשמוע בקול דברו. 

בטבת  עשירי  ביום  באעה״ח  וע״ז 

ה׳תשמ״ז 

שבליובאוויטש,  ליובאוויטש  פה 

ברוקלין נ.י. 

 יהודה קלמן מארלאו 

{ אברהם אזדאבא 
 יוסף אבקהם הלוי העלער 

יקותיאל פרקש – ירושלים ת״ו 

משה יצחק העכט – ניו היבן, קאננ. 

בן ציון בר׳ ארי׳ זאב ליפסקר ערד 

שחט  יהודה  דוב  במוהר״ר  עמנואל  יעקב 

טאראנטא 

יצחק זלמן בהר״ר שלום פוזנר נעשוויל טענעסי 

עזריאל זעליג ב״ר אברהם זאב ז״ל שארפשטיין 

סינסינעטי, אהיא 

נחמן ב״ר פינחס סודאק – לונדון אנגליא 

אשכנזי  שיחי׳  משה  בהרה״ח  שמואל  מרדכי 

כפר חב״ד 

 – פאגעלמאן  יעקב  משה  ב״ר  צבי  יהודה 

וואוסטר והגליל 

שניאיר זלמן ווילשנסקי מאריסטאן ניו דזערזי 

מעיה״ק  הלפרין  בריינדעל  בן  מיכאל  אברהם 

ירושלים 

אלי׳ יוחנן בן טעמא גורארי׳ – חולון ארה״ק 

משה בן ישעי׳ פראדל לאזאר – מילאן איטלי׳ 

 – דערען  הכהן  יחזקאל  בהר״ר  ישראל 

ספרינגפילד מאסס. 

מוצקין,  קרית   – דרוקמן  משה  ב״ר  מאיר  דוד 

אה״ק ת״ו 

יעקב ישראל בן מוהר״ח ירחמיאל בלומנפלד – 

מריא דע זשאנירא 

מרדכי ב״ר שמואל בעלינאוו צרפת 

הלל בן אלטא שרה צערטל, בהר״ר אברהם ברוך 

ז״ל פעווזנער, פריז 

טאמפא  ריבקין  זוסמאן  יקותיאל  בן  אליעזר 

פלארידא 

ז״ל  פסח  שמואל  בהרב  פסח  שמואל 

באגאמילסקי, מייפלווד ניו דזשערזי 

נתן בהר״ר שניאור זלמן באפולא נ.י. 

ביד״צ דק״ק 

קראון הייטס 

״כאן צוה ה׳ 

את הברכה״ 



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הודעה ובקשה 
בימים אלו שוקדים ב״מכון להפצת תורתו של משיח״ להכין 

לדפוס את הכרך הראשון של דברי משיח תשמ״ח. 

ובהזדמנות זו, הננו לפנות שוב לקהל אנ״ש והתמימים 

שיחיו, בבקשה כפולה ומכופלת: 

אנא, מי שיש תח״י הנחות, ר״ד מחלוקת הדולרים או יומני בית 

חיינו וכיו״ב משנת תשמ״ח שטרם פורסמו, ובפרט מתקופת 

תשרי-כסלו, שלא ימנע בר, ויואיל לשגר את זה למערכת 

בהקדם הכי האפשרי, לתועלת עם ישראל הצמא לדבר ה׳! 

ואשרי חלקם וגדול זכותם וכו׳ וכו׳. 

והעיקר – שנזכה לשמוע ״דברי משיח״ מפיו של משיח 

צדקנו כ״ק אדמו״ר שליט״א תיכף ומיד ממש! 

״המכון להפצת תורתו של משיח״ 

 torasmoshiach@gmail.com :כתובת המערכת
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לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 

●

לזכות 

הרה״ח רז בן שרה 

רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

ותניא מינה בת שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א


