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מיד ממש יביא זה את הגאולה !
וכמו"כ יש לעורר על המנהג טוב בכמה מקומות לחזור
מאמר חסידות לאחר תפלת מנחה בשבת .ויה''ר שיהי'
זה באופן ד"חקת" (כפי שיקראו עתה בתפלת מנחה),
שיזכיר להשומעים ויפעל בהם שינוי עד לאופן
דחקיקה ,שזה נחקק בהם .ותיכף ומיד ממש יביא זה
כבר את הגאולה האמיתית והשלימה ,והקרבת פרה
העשירית ,שיעשה מלך המשיח מהרה יגלה ,אמן כן יהי
רצון ,ובנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו הולכים כל
בנ"י לארץ הקודש ,ירושלים עיר הקודש ,בבית המקדש
השלישי ,וכאמור  -תיכף ומיד ממש.
(משיחותַיוםַה'ַפ'ַקרחַ,וש"פַקרחַה'תנש"א  -דברַמלכות)

"עליכם לדעת ששתי האניות
נמסרו לרשותכם"!
בהמשך להאמור לעיל – הרי עד עתה דובר באופן
סתום ובלתי מפורש ("מ'הָאט גערעדט אויף אַ
פַארשטעלטן אופן") ,ועתה צריכים להוסיף ולדבר
גלויות ("מ'דַארף רעדן ָאפן"):
כאשר יהודי מגיע ונמצא במקום מסויים ,צריך לידע
שההשגחה העליונה הביאה אותו למקום זה כדי לפעול
בהחזקת היהדות ,ליצור קשר עם היהודים הנמצאים
במקום זה ,ולקרבם ליהדות.
(כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לא' המסובים ואמר לו):
כיון שהגיעו לכאן שתי אניות עם יהודים ,עליכם לדעת
ששתי האניות נמסרו לרשותכם ,כדי שתשתדלו ליצור
קשר עם יהודים אלה ,לדבר עמהם אודות עניני יהדות,

ולקרב אותם ליהדות! (והוסיף ):באם הנכם מתביישים
– תאמרו את הדברים בשמי :אימרו להם שיש יהודי
אחד ששמו( ...כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר את שמו
הק') ,שאינו מדבר אנגלית רהוטה ,ומדבר במבטא כבד
מאד ("מיט אַ מורא'דיקן ַאקצענט") ,כך ,שמבינים את
דבריו רק למחצה או לרביע ,ומדבר דברים כאלה
שאינם מתאימים להמקובל באמריקא ...יכולים אתם
לדבר בשמי ,ויפעלו הדברים פעולתם.
צריכים לדבר עם יהודים אודות עניני יהדות ,הנחת
תפילין ,שמירת שבת וכיו"ב ,ולא להתפעל מהעובדה
שיש מישהו שאינו רוצה לשמוע דבריו ,או אפילו לועג
ממנו – כהפס"ד בהלכה הראשונה בשו"ע (בהגהות
הרמ"א ,שמביא מדברי הטור)" :לא יתבייש מפני בני
אדם המלעיגים עליו"!
האמת היא שגם מי שלועג ואינו רוצה לשמוע – הרי
נשמתו שומעת את הדברים הנאמרים [ובמכ"ש וק"ו
מההוראה הידועה אודות אמירת חסידות ,שגם מי
שאינו מבין עניני השכלה עמוקים ,יש תועלת בכך
שנשמתו שומעת את הדברים ,ועאכו"כ כשמדברים
דברים פשוטים בנוגע לקיום התומ"צ ,בודאי שנשמתו
שומעת] ,ואדרבה :עצם העובדה שלועג מוכיחה
שהדברים פגעו בו ("עס הָאט אים ָאנגערירט") ,אלא
שלעת-עתה התגובה שלו היא באופן של לעג ,ובודאי
שסוף סוף יפעלו הדברים את פעולתם ("עס וועט אים
דערנעמען") – .צריכים להשתדל איפוא שלא להתפעל
מהמלעיגים ,ולמלא את השליחות של חיזוק והפצת
היהדות.
(משיחתַיוםַב'ַדחג השבועותַה'תשי"א)

"הרבי עשה עמו כריתת
ברית על עבודה זו"!
צריכים לזכור את המסירת-נפש על החזקת היהדות
שהיתה ברוסיא! באותה תקופה קרא כ"ק מו"ח
אדמו"ר עשרה מהחסידים ,ועשה עמהם כריתת-
ברית על העבודה בהרבצת התורה והחזקת
היהדות ,מבלי להתפעל משום דבר ,עד כדי מסירת-
נפש בפועל ממש! – נמצאים כאן אחדים מאותם
עשרה חסידים ,ולכן אינני מזכיר שמות ,שכן ,גם
ללא הזכרת שמות נעשה כבר אצלם רגש של
ישות...
כאשר הרבי בשעתו עשה כריתת-ברית על הרבצת
התורה והחזקת היהדות ,הי' זה באופן הקשור
ונוגע בבחינת היחידה שבנפש – הן בנוגע להיחידה
של הרבי ,והן בנוגע להיחידה של אלה שעמהם
עשה הרבי הכריתת-ברית (גם אם הם בעצמם לא
ידעו זאת) .וכיון שבחינת היחידה היא למעלה
מהגבלות ,הרי ,גם הכריתת-ברית שמצד היחידה
היא באופן שאין בה הגבלות ,ובמילא ,הכריתת-
ברית היא לא רק בנוגע למדינה ההיא אלא גם
בנוגע לכל שאר המדינות שבעולם ,לא רק בזמן
ההוא אלא גם עכשיו ,ולא רק עם אלה שהיו
נוכחים במעמד ההוא אלא גם עם אלה שלא היו
אז ,גם עמהם עשה הרבי כריתת-ברית מצד בחינת
היחידה שבנפש!
החילוק הוא רק שבמדינה ההיא הי' צורך במסירת
נפש בפועל ממש בשביל לעסוק בחיזוק היהדות
והרבצת התורה ,ואילו עכשיו ,במדינות הרווחה,
במצב של חירות ,ה"מסירת נפש" הנדרשת אינה
אלא שלא לפחד מפני המלעיגים שיאמרו עליו
שאינו אדם מודרני או אפילו "בטלן"!...
[כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לא' המסובים ואמר לו:
יכול אתה להסיר העניבה ...אין צורך להקפיד כל
כך להראות מסודר בגשמיות.

– מסופר אודות החסיד ר' מיכאל ,שפעם ראה את
אחד האורחים – שהגיעו לליובַאוויטש
מה"קָאלָאניעס" (מושבות של יהודים עובדי אדמה)
– מחפש ...מברשת לצחצח את מנעליו בערב שבת
אחר חצות ,ושאלו" :מה העבודה הזאת לכם",
והשיבו ,שרוצה לצחצח את הנעלים לכבוד שבת,
נענה ר' מיכאל ואמר :כאן מצחצחים את הראש,
ולא את הנעלים ("דאַ ּפוצט מען די קאּפ ,ניט די
שיך")! .]...וכיון שכן ,צריך כאו"א למלא את
השליחות של הרבי – לעסוק בהחזקת היהדות
במקום שנמצא בו בהשגחה פרטית – בכל התוקף,
מבלי להתפעל משום דבר ,ובודאי שלא לחשוב
אודות עזיבת המקום [כל זמן שלא השלים עבודתו
בהחזקת היהדות ,שאז צריך לילך למקום אחר כדי
לפעול גם שם בהחזקת היהדות] ,בידעו שהרבי
עשה עמו כריתת-ברית על עבודה זו!
וכאשר עוסקים בהחזקת היהדות בכל התוקף,
בכחו ובשליחותו של הרבי ,בודאי שסו"ס מצליחים
בזה ,שכן ,דבר ברור הוא שהרבי ינצח ("דער רבי
וועט אויספירן") .ועד"ז בנוגע לכל הברכות שהרבי
העניק בנוגע לבני חיי ומזונא רויחא – הרי גם אם
לעת-עתה לא נתקיימו עדיין ברכות אלה ,צריכים
להיות בטוחים שסו"ס בודאי יתקיימו הברכות
במילואן ,הן בנוגע לבני ,בנים זכרים חסידים [כפי
שהי' נוהג אדמו"ר האמצעי לברך שיהיו בנים
זכרים חסידים] ,הן בנוגע לחיי ,אריכות ימים
ושנים טובות ,והן בנוגע למזונא רויחא ,פרנסה
בהרחבה.
(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א ):כשהרבי מעניק ברכה
– בודאי שתתקיים בפועל ,ואעפ"כ ,חיזוק ותוספת-
כח בזה לא יכול להזיק ,ובכלל ,ברכתו של יהודי
לא יכולה להזיק .ולכן ,ברצוני לבקש שכל הרוצה
יברך שהברכות שהרבי ברך אותי ,יתקיימו בפועל.
[כל הקהל הכריז – בהתרגשות גדולה – "אמן"].
(משיחתַיוםַב'ַדחג השבועותַה'תשי"א)

לזכותַאילנהַילנהַלאהַ
בתַלריסא שתחי'ַ
לזכותַהודַכ"קַאדמו"רַמלךַהמשיחַשליט"א מהרהַיגלהַאכי"ר
לרפואהַשלימה

לזכותַיהודהַנועםַבןַרוחמהַ
שרהַשיחי'ַוזוגתוַלאהַבתַמזלַ
ג'יריה שתחי'ַלזרעַברַקיימא

הגעת לכאן לחזור חסידות !
כאשר הרבי הקודם היה בביקור בארה"ב,
שהה שם החסיד ר' שלמה יהודה הלוי ע"ה
סגל .לאחר הפצרות ובקשות להתקבל
ליחידות ,לשפוך שיחו ולקבל עצה ותושי' –
זכה להיכנס ליחידות ,מיד כשנכנס הגביה
הרבי הקודם את עיניו ואמר לו( :בתרגום
ללה"ק) ר' שלמה יהודה ,האם הינך חושב
שבאת לכאן בשביל לאסוף כסף? לא! באת
על מנת לחזור חסידות בכל מקום שתלך.
דברי הרבי חדרו לעומק נשמתו ,ומאז החל
ללמוד את אותיות הליקוטי תורה באופן של
חקיקה ,על מנת שבכל מקום שאליו יגיע יוכל
לחזור מאמר חסידות ,בשבתות ,בשמחות
משפחתיות ובאירועים ,היה ר' שלמה יהודה
חוזר מאמר מליקוטי תורה.
בנו ,ר' יוסף צבי שיחי' שלמד באותה עת
בישיבת 'תורת אמת' בירושלים ,היה מגיע
הביתה ולומד עם אביו ליקוטי תורה .מאחר
ובביתם היה רק ספר אחד ,היה האבא אומר
לו" :אתה תקרא בפנים ואני אמשיך בע"פ".
והיה זה לפלא ,שכל מילה שחזר עליה בעל

פה ,היתה מדויקת להפליא ממש כפי שהיא
כתובה בפנים.
(תשורהַסגלַ,ניסןַה'תשס"דַעמ'ַ)19

להקהיל קהילות בכל מצב !
המשפיע בישיבת תומכי תמימים בוילנא ר'
יהושע אייזיק ברוך הי''ד שלח פעם את אחד
התלמידים לחזור דא''ח בבית הכנסת בעיר.
מהשלג הכבד שירד באותו זמן נקרעו נעליו של
התלמיד והוא החליט כי ככל הנראה בית
הכנסת יהיה ריק מאנשים ,ועם נעליים קרועות
בלתי ניתן להגיע לבית הכנסת וחזר בחזרה.
כשהגיע לישיבה שאל אותו המשפיע ר' יהושע
אייזיק האם חזר דא''ח ,והוא התחיל לספר את
שאירע עם השלג והנעליים.
אך המשפיע עשה עצמו כלא שומע ,וממשיך
להקשות האם חזר דא''ח בבית הכנסת.
והתלמיד ממשיך בסיפור המקרה ,והמשפיע
ממשיך להקשות .סיים המשפיע ואמר "לא
חשוב שלג או נעליים כל התירוצים אינם
שווים בעד הזכות והחובה לחזור דא''ח".
(מפיַהמשפיעַר'ַזושא שיחי'ַפויזנר)

בכל שבת קודש תחזור דרוש לא גדול בדא"ח ותייגﬠ את ﬠצמך לידﬠ אותו בטוב בﬠל פה בסדר
מסודר ﬠניני ﬠבודה גם אם לא יהיה בפרשת השבוﬠ ואין חשש אם תחזור דרוש אחד בב'
שבתים ,כלומר בשבת הבאה לחזור ﬠוד הפﬠם הדרוש דשבת שﬠבר והשי"ת יהי' בעזרו.
חזק והתאמץ והי' לאיש ,זכור כי תמים הנך ורוחא קדישא דישיבת תו"ת בקרבך קדוש.
(אגרותַקודשַאדמו"רַמוהריי"צ חלקַאַﬠמ'ַרב)

הגאולה בשלבים
בג' תמוז לפני למעלה משמונים שנה התרחש נס
מופלא ביותר ממשלת רוסיה הקומוניסטית שנלחמה
בכל כוחה ביהדות ,שמה את ידה ב-ט"ו סיון על -
מנהיג היהדות בכל רחבי ברית המועצות  -רבי יוסף
יצחק  -הרבי הקודם .התכנון המקורי היה פסק דין
היפך החיים ר"ל ,אך בניסי ניסים באופן מופלא שאין
לו הסבר כלל ,ביום ג' בתמוז שחררו את הרבי הריי"צ
מבית האסורים .משם הוא נשלח לגלות לעיר
קאסטראמא שם הוא היה צריך לשהות במשך שלוש
שנים ,למעשה לאחרי תשעה ימים שוחרר הרבי לגמרי
מהגלות ויום זה נחגג בכל תפוצות ישראל כ'חג
הגאולה'.
נשאלת שאלה פשוטה ,הרי דבר ברור הוא שהתרחש
כאן נס שלמעלה לגמרי מדרכי הטבע מפני שהרוסים
התייחסו לרבי כ'אויב' של ברית המועצות ואם כן
מדוע ה' עשה את הנס בשלבים שקודם כל הרבי
שוחרר מבית האסורים לעיר גלות ורק אחרי זה
נשתחרר לגמרי מדוע הנס לא היה באופן כזה שבבת
אחת יתהפך הכל והרבי יצא לחופשי?
והתשובה לזה היא :רצונו של הקדוש ברוך הוא,
בבריאת העולם הוא שהעולם הזה הגשמי יהיה דירה
לקדוש ברוך הוא .כלומר מטרת בריאתו של כל חפץ
בעולם היא לגלות את כבודו של הקב"ה בעולם
(לדוגמא ,מכשיר הרדיו נועד כדי להפיץ שיעורי יהדות
לקהל נרחב) כמ"ש כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו,

ולכן בסופו של דבר המטרה והתכלית היא שהעולם
בעצמו וכל פרט ופרט בעולם ישרת בעצמו את
הקדושה ויהפך בעצמו למסייע לגלות את כבוד ה'
בעולם.
ולכן ,הנס של גאולת הרבי הייתה באופן כזה שהעולם
עצמו  -ממשלת רוסיה הקומוניסטית ,אותם אלה
שנלחמו נגד כל סממן יהודי ,הם בעצמם שיחררו את
הרבי! כלומר :אם הנס היה באופן כזה שבבת אחת
משחררים את הרבי לחופשי ,זה היה מראה שהעולם
עצמו לא מוכן לעשות את זה ורק הקב"ה עושה נס
ושובר את הטבע של העולם בכדי לשחרר את הרבי,
אבל על ידי שהנס נעשה בשלבים ,זה הראה שהעולם
= הממשלה עצמה היא זו ששחררה את הרבי ולכן זה
קורה לאט לאט לפי הכלים של העולם.
ההוראה מכל זה יהודי צריך לדאוג שהעולם עצמו יכנס
לגאולה הן בנוגע אליו עצמו ,צריך לדעת שלא מספיק
שיש אצלו את עצם הנשמה שהוא תמיד קשור לקב"ה
אלא צריך לדאוג שכל מציאותו (=כל העולם) השכל
והמדות שלו ,המחשבה דיבור ומעשה שלו וכל איבריו
יהיו חדורים בנקודה זו של עצם הנשמה .והן בנוגע
לעולם ,שצריך לדעת שהעולם כיום מוכן לגאולה ברגע
שיהודי יעשה את העבודה שלו כראוי בלי להתפעל
מהעולם וביחד עם זה בתוך הטבע והכלים של העולם
מיד הוא יראה איך העולם עצמו מסייע לגאולה!
(מעובדַע"פַשיחותַיוםַה'ַפ'ַקרחַ,וש"פַקרחַה'תנש"א  -דברַמלכות)

