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לקראת יום העשירי "לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט"1 הבעל"ט, בו 

ימלאו שבעים ואחד2 שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח —

כרכי  לט"ל  בהמשך   — רבים  בקשת  ע"פ   — בזה  לאור  מוציאים  הננו 

לקוטי שיחות שהופיעו ע"ע3 — לקוטי שיחות חלק מ, 'ספר הארבעים'4 והוא 

ספר "מילואים".

מחמת ריבוי החומר של 'ספר הארבעים' חילקנו הספר לשני כרכים.

*  *  *

האופי  על  לעמוד  וכדי  הקודמים,  הכרכים  מט"ל  אלה  כרכים  שונים 

המיוחד של ה"מילואים" יש לפרט בקיצור סדר ההוצאה לאור של תורת כ"ק

אדמו"ר שליט"א שהוגהה על ידו.

תורה  דברי  כלומר,  פה,  שבעל  תורה  היא  לידינו  שהגיעה  תורתו  רוב 

שהשמיע בעת התוועדויות קודש בשבתות ומועדי השנה.

באחת בחר  שיחות"  להפצת  שה"ועד  הסדר  הי'  רבות  שנים  במשך 

מועד  או  השבוע  לפרשת  השייכת  הקודמות  בשנים  שנאמרה  מהשיחות 

הסמוך אלי', והשיחה הוכנסה לרבי להגהה. לאחר שהרבי הגי' אותה, נדפסה 

השיחה בחוברת וקונטרס.

התורה  פרשיות  על  שלמים  לספרים  חומר  השנים  במשך  נתקבץ  וכך 

ומועדים  התורה  פרשיות  על  שיחות  לקוטי  כרכי  ט"ל  הם  והם  והמועדים, 

שכבר יצאו לאור.

1( זכרי' א, ז. וראה לקמן בסוף הפתח דבר מסה"ש תשנ"ב ובהערה 9. 

2( כמנין סנהדרי גדולה. וראה הנסמן בס' הליקוטים – צ"צ ערך סנהדרין ע' תקלד ואילך. לקוטי 

לוי"צ הערות לזהר ח"ב ע' יז. 

3( ראה רשימה מפורטת לקמן בסוף הספר.

4( להעיר מהביאורים בכ"מ מעלת מספר ארבעים, בשייכות ללימוד התורה בכלל, ופנימיות התורה 

בפרט, והבנת דברי הרב, ובפרטיות – חיבור נגלה ופנימיות דתורה )בן ארבעים לבינה, מכאן ואילך קאי 

איניש אדעתא דרבי', מוחין דגדלות ד' מוחין כפי שכ"א כלול מיו"ד, ומ"ם פתוחה ומ"ם סתומה – מאמר 

פתוח )נגלה דתורה*( ומאמר סתום )פנימיות התורה, בינה ומלכות(, ושייך גם לגאולה האמיתית והשלימה 

)מ"ם פתוחה – גלות, ומ"ם סתומה – גאולה(**. 

*( ראה פרש"י שם. של"ה בית הגדול בסופו )לז, ב ואילך(. סה"מ תרכ"ו ס"ע ש ואילך. תרכ"ט ע' רכה.

**( ראה אוה"ת מקץ ח"ה תתקעד, ב. נ"ך ח"א ע' קפה. ספר הערכים מערכת אותיות אות ח' ע' רב ואילך. וש"נ.



פתח דבר

iv

הרבי  שהשמיע  מהשיחות  קטן  חלק  רק  הכילו  הללו  שיחות  כמובן, 

בהתוועדויות הקודש.

מהנאמר  נוספות  שיחות  הרבי  הגי'  שונות,  בהזדמנויות  השנים,  במשך 

בעת ההתוועדות והם נתפרסמו בנפרד מהלקוטי־שיחות השבועי.

אבל שיחות5,  לקוטי  לספרי  ב"הוספות"  נדפסו  אלו  משיחות  גדול  חלק 

עדיין נשארו כמה וכמה שיחות שלא מצאו מקומן בלקוטי שיחות.

וזאת היא מטרת ההוצאה לאור של "מילואים" אלה, להיות "מאסף לכל 

הספרים  בסדרת  עדיין  נכנסו  שלא  המוגהות  השיחות  כל  לקבץ  המחנות", 

"לקוטי שיחות".

*  *  *

אך זאת למודעי: חלק מהשיחות הללו הן ענינים שלמים, אך ישנן כמה 

שיחות שהוגהו על ידי הרבי שהם רק חלק מן הענין )ולפעמים רק ה"קושיות"

ללא התירוץ!(. מכל מקום, מחמת גודל החביבות של תורת הרבי ובפרט מה 

שהוגה על ידו, החלטנו להדפיס גם החלקים הללו, וכמובן שלשלימות הבנת 

הענין חייב הלומד לעיין ב"ההנחה" השלימה של ההתוועדות ]אם כי איננה

מוגהת על ידי הרבי[.

אי לזאת חילקנו את ספר ה"מילואים", לשני כרכים:

בכרך הראשון: נכנסו כל השיחות שהם ענינים שלמים.

וכדאי להעיר שחלק מן השיחות כבר נדפסו בלקוטי שיחות אלא שאח"כ 

הוגהו6 עוד פעם על ידי הרבי7, ופעמים בלקוטי שיחות נדפסה השיחה בלשון 

אידיש וההגהה השני' היתה על תרגום השיחה בלשון הקודש. כמה פעמים, 

בעת ההגהה השני' הוסיף הרבי ענינים שלמים, וזהו אחד הטעמים שהדפסנו 

שיחות הללו כאן מחמת ההוספות על המהדורא הראשונה — אף שכמובן גם 

5( וזאת למודעי, שהשיחות המוגהות שנאמרו בשנים תשמ"ז־תשנ"ב ויצאו לאור בשעתם בקונטרסים 

בפני עצמם – לא נכללו בספר זה, אלא נדפסו ב„ספר השיחות תשמ"ז־תשנ"ב" )י"ב כרכים, כל ספר – 

בשני כרכים(, וקובעים ברכה לעצמן.

„הפרדס",  )וגם:  „המאור"  התורני  הבטאון  בשביל  הי'  שנית  שהוגהו  מהשיחות  שהרבה  6( להעיר 

מן  וספר כבוד חכמים(. שהרבי הורה להכין בשביל העורך אחת  „מוריה"  קובץ  חידושי תורה",  „קובץ 

השיחות ע"מ להדפיסה שם, והרבי הי' מגי' את השיחה במיוחד עבור הבטאון עוד הפעם. לפעמים אף 

הגי' שיחה שלא הוגהה עדיין ולפעמים הגי' שיחה מלקו"ש בהגהה שני'.

7( ובכמה מהם ישנה אריכות מאת העורך שגם זה הי' למראי עיני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.
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בקשר למהדורא הראשונה "משנה לא זזה ממקומה"8.

בכרך השני: באו השיחות שהם רק חלקי הענין, וכן כמה יחידויות. 

השיחות מופיעות בכרך זה על סדר השנים שנאמרו. 

שלמים  ענינים  שהם  מהרבי  מכתבים9  איזה  גם  הוספנו  זה  כרך  בסוף 

)מתוך קובץ "תשובות וביאורים"10(.

לתועלת המעיינים הוספנו בסוף כל ספר מפתח ענינים, פסוקים, מחז"ל 

וספרים.

*  *  *

ויה"ר שנזכה בקרוב להו"ל עוד שיחות ומאמרים של כ"ק אדמו"ר מלך 

התקשרות  בחיזוק  תוסיף  הקדושה,  תורתו  והדפסת  לימוד  וזכות  המשיח, 

שלנו עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובחודש שבט זה תקויים המרומז בחודש 

שבט — גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו,

]כמבואר בשיחת כ"ק אדמו"ר מה"מ11 אשר 

)א( מלשון  "ענין הגאולה מרומז בשמו של החודש — "שבט" — שהוא 
"לא  כמ"ש13  דוד,  בית  דמלכות  הממשלה  ובפרט  מושלים"12,  "שבטי 
גלויות שבבבל שרודין את  ואילך אלו ראשי  )מדוד  שבט מיהודה  יסור 

"וקם  נאמר14  עליו  המשיח(,  )מלך  שילה"  יבוא  כי  עד   .  . בשבט(  העם 

מלשון  )ב(  המשיח"15,  מלך  "זה  מישראל",  ומושל(  רודה  )מלך  שבט 

"יצא  יפרה"18,  משרשיו  ונצר  ישי  מגזע  חוטר  "ויצא  כמ"ש17  ילן16,   ענף 

8( ראה בפרטיות בקטע משיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, מועתק בפתח דבר לספר לקוטי אמרים 

תניא מהדורא קמא. 

אדמו"ר  כ"ק  שיחות. שאר מכתבי  לקוטי  ספרי  נדפסו בשאר  לפרשת השבוע  בשייכות  9( מכתבים 

ונדפסת כעת על סדר השנים  כ"ק אדמו"ר שליט"א ההולכת  אגרות־קודש  נדפסו בסדרת  מלך המשיח 

)לע"ע יצאו לאור ל"א כרכים(. 

10( שעדיין לא נכנסו בט"ל כרכי הלקו"ש. 

11( ש"פ וארא תשנ"ב )ספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע' 264(.

12( יחזקאל יט, יא. 

13( ויחי מט, יו"ד ובפרש"י.

14( בלק כד, יז ובפרש"י. 

15( רמב"ם הל' מלכים רפי"א. 

16( ראה )לדוגמא( ישעי' כח, כז. 

17( שם יא, יא. 

18( ובהמשך הכתובים )שם, ד( – „והכה ארץ בשבט פיו". 
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שבט מלוכה משורש ישי מזרע דוד הוא מלך המשיח"19[

הקדושה,  לארצנו  קוממיות  ויוליכנו  יגאלנו  המשיח  מלך  אדמו"ר  וכ"ק 

ומלך  תצא"21,  מאתי  חדשה  "תורה  צדקנו20,  משיח  של  מפיו  תורה  ונלמוד 

והיתה  ממש,  ומיד  תיכף  כל,  לעין  מלכותו  בהתגלות  עינינו22  תחזינה  ביפיו 

לה' המלוכה23, אמן כן יהי רצון.

ועד להפצת שיחות

ר"ח שבט ה׳תשפ"א )הי׳ תהא שנת פלאות אראנו(,
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, 

ברוקלין, נ.י.

19( מצו"ד עה"פ.

20( ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. וראה לקו"ת צו יז, א־ב.

21( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג. 

22( ע"פ ישעי' לג, יז. 

23( עובדי' א, כא. 




