
הופכות חלום למציאות

חוברת א גוטע נאכט
א"חשוון תשפ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נבחרת צפת



אגרות קודש

חיילים בצבא  |סיפור חסידי 

ישבו , בשעת ההתוועדות של הרבי, א"מימי תשרי של שנת תשמבאחד 

הדבר לא מצא חן בעיני אחד החסידים  . הרבילכיסא מספר ילדים צמוד 

הם  : "הרבי שם לב למתרחש ואמר. והוא ניסה לפנות את הילדים מהאזור

איך אתה יכול לומר להם מה  , ואילו אתה אזרח פשוט', חיילים בצבאות ה

"...        ?לעשות

חשון' יום רביעי גה                                                  "ב

ח"תשי, תשרי' ח, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

ר  "אדמוח "ק מו"של כ' נ שיקרא בעת רצון על הציון הק"על מכתבו עם הפבמענה 

.'בו כותב אשר מרגיש פחד וכו, ע"מ זי"נבגה "זצוקללה

מלבד זה שהאדם חושב אודות זה ומתבונן  )בכלל ענינים כמו אלו אין להם מציאות והנה 

וידוע בענין היסח הדעת שאין זה מלחמה עם מחשבה  , והיסח הדעת מבטלם כליל, (בהם

כי אם הענין כפשוטו שחושב ומתבונן  , שהרי גם מלחמה היפך דהיסח הדעת הוא, מסוימה

ופשיטא שאין מגדילה  ' אינו שם לבו עלי, וכשעולה מחשבה זו במוחו, בענינים אחרים לגמרי

י מחשבה דעניני תורה  "י מחשבה אחרת וביחוד ע"וגם אין נלחם כנגדה אלא דוחה אותה ע

ל בנקל יותר לגשם  "שהנמובן .אפילוומצות שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך 

ולכן כדאי שישאל עצת רופא בהנוגע לזה ויעשה כהוראתו בפועל אבל , כשהגוף חזק ובריא

והרי נמצאים אנו בימים דחתימה וגמר  ' וכו' ל מבלי התבונן אם יש לו רגש פחד כו"כנ

ת שהוא עצם הטוב משפיע טוב עד למטה לאיש הישראלי בטוב הנראה  "חתימה טובה והשי

.ט"חתימה וגמחבברכת .                                                                                          והנגלה

ביצעתי את 
!המשימה

:  משימה שבועית
ולהיות חיילת בצבא  ' אדאג עוד השבוע להרשם לצבאות ה

!א"של הרבי שליט



כל ספק  ללא של תקופה זו בודאי ובודאי בסיומה .                                      

"..כלו כל הקיצין"ל "חזובלשון , ספיקא שכבר הגיע זמן הגאולהוספק 

צדקנו מתעכב  כל זמן שמשיח -ומזה מובן שהמשך העבודה לאחרי זה ...

שהרי כבר  , "עבודת הבירורים"אינה -( בלתי ידועה כלל וכלל)סיבה מאיזו 

…עבודת הבירוריםנסתיימה ונשלמה 
(ב"תשנ'ב ופרשת וישלח ה"תשנ'משיחת פרשת בא ה)

. הסתיימה עבודת הבירורים, כלו כל הקיצין. גאולה. עכשיו זה הזמן. זהו,

…והסיבה ממש לא ברורה, עדיין לא באמשיח ,              , 

גאולה ומשיח

חשון' גה                                                  יום רביעי "ב

מצוהעשהמצות
לשלוחשצונוהיאקמח
יתעלהאמרווהוא.הקן
האםאתתשלחשלח
.לךתקחהבניםואת
משפטיהתבארווכבר
בתראבפרקזומצוה

מחולין

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

משימה שבועית



ט"תשי'ה, בין כסא לעשור, ה"ב

.י.נ, ברוקלין

!שלום וברכה

ויהי רצון  , שתתקיים בשבת שובה' שי... ד חגיגת הבר מצוה של בנו"בנועם קבלתי הבשורה טובה ע
, נחת אמתי שהוא נחת יהדותי, שתהא כניסתו למצוות בשעה טובה ומוצלחת והוריו ישבעו ממנו רב נחת

.'אשר כל רואהו יכירהו כי הוא זרע ברך ה

ג שנה לאורך  "שבמלאות לו י, אף שההדגשה יפה בכגון דא', בטח למותר להדגיש לבנו הבר מצוה שי
חיים מלאים של יהודי מצווה ועושה לחיות על פי , ימים ושנים טובות נכנס הוא לסדר חיים חדשים

המצוה הוא הבורא ומצוה וכיון שנותן התורה , שעליהן נאמר וחי בהם' תורת חיים ומצוותי' תורתנו הק
הרי אין כל ספק שהוא נותן גם הכחות והאמצעים לכל אחד ואחד , יתברך ויתעלה דורש את כל זאת

.ואין הדבר תלוי אלא ברצונו של אדם, למלא את המוטל עליו

זמן הכתיבה  -שבין ראש השנה , שחגיגת הבר מצוה תתקיים בשבת שובה, והרי הכל בהשגחה פרטית
וחיים טובים ליהודי הם חיים על פי התורה ברוחניות  , זמן החתימה טובה-ובין יום הכפורים , טובה

.וגשמיות גם יחד

ויבשרו אך , ורעיתו שיחיו יראו עונג ונחת אמתי מבנם הבר מצוה ומשאר ילידיהם שיחיו' ויהי רצון שכ
.                                                                                                                            י"כהטוב תמיד 

טובהחתימה וגמר חתימה בברכת 

אגרות קודש

חשון' חמישי דה                                                  יום "ב

סאמצוהתעשהלאמצות
והואאמרו,בטוישבועותעלמעבורשהזהירנו

בטוישבועת,לשקרבשמיתשבעולאיתברך
אולעשותןלנושאפשרעניניםעלשנשבעהוא
עלונשבענוהתורהמניעותבלאנעשהשלא
חובהוהנה,נעשהושלאאושנעשהומהםדבר
לעבורשלאוהוזהרנושנשבענומהלקייםעלינו

בשמיתשבעוולאבאמרווהוא,השבועהעל
איזוהיאמרו(א"כדף)שבועותובגמרא.לשקר
ואמרוזאתותקנו,להחליףנשבעשקרשבועת
נשבעשהואלומררוצהוהחליףנשבעאימא

ושם.עליושנשבעמההפךועשהדברעל
גם('גדף)ובתמורהמשבועותבשלישיהתבאר

שבועתהעברתהיאשקרשמשבועתהואכן
איךכלומרד"השקרשבועתאמרםוהוא.ביטוי
היתהשזה,מעשהבהשאיןשקרשבועתתהיה
שלאנימאאי,שםהקודמתהמאמרזהכוונת
אוכלדאמראלאעבדמעשההתםואכלאוכל
.'וכועלהאיתמרוהא(לקימיההואאכלולא

היהואםלוקהמזידהיהאםזהלאועלוהעובר
שבארנוכמוויורדעולהקרבןיקריבשוגג

בגמראאמרווהוא.עשהממצותב"עבמצוה
עלשחייביןבטוישבועתהיאזו(שם)משבועות

,ויורדעולהקרבןשגגתהועלמלקותזדונה
ודע.זומצוהמשפטיהתבארוושם

חייבבהשהמזידהמצוהבזאתשאמרם
שיששיורהממהזהמאמרםאיןמלקות

,בזדוןהיהשלאפ"אעמלקותיתחייבעון
בשוםשיאמרשיורהאותוכשתשמעאבל
ביןשקדםמהביןמלקותחייבשהואעון
אםאלאזהלויתחייבשלאדע,שיבאמה
כמווהתראהבעדיםמזידהיהכן

במסכתוהתראההעדיםמתנאישהתבאר
חייבאינוהאנוסאוהשוגגאולם,סנהדרין

שכןוכלכרתולאמלקותלאפניםבשום
המצותבכלמתחייבוזה,דיןביתמיתת
ונאמרמצותבקצתנבארואולם.ודעהו
מיתהאומלקותחייבמזידהיהואם

באותושוגגהיהאםקרבןחייבלהיותו
,קרבןבשגגהחייבעוןכלאיןכי,ענין
או(כרתאו)מלקותשיתחייבמהכלאבל

אםכיבויתחייבולאדיןביתמיתת
היאההתראהכיוידוע,והתראהבעדים
השורשזהודע.למזידשוגגביןלהבחין

,תהיוקדושים).זאתלכפולתבקשנוולא
א"פשבועותהלכותהפלאה

ספר המצוות



לקבל החלטות טובות להוסיף בכל  , וכרגיל בהתוועדויות אלו וכיוצא בזה… 
ונהוג  -ובהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה , ענייני תורה ומצוות

כי  , "אם חס ושלום משיח יתעכב(: "לפני קבלת ההחלטות)להקדים ולהוסיף 
.שיבוא ביום זה ממש" אחכה לו"

(  בזמן הגלותבשייכות עם העבודה )ובמילא מבהירים בזאת שההחלטות טובות 
".אם חס ושלום משיח יתעכב"הם ,

(א"תנש'משיחת פרשת דברים ה)

,   אבל ברור לי . אני ממשיכה לפעול ולעשות. אני לוקחת על עצמי החלטות טובות. כן

ואני  , שכל התכניות הגלותיות האלו הולכות לפח. מתגלה עכשיושהרעבע ,

.ק"עננים בדרך לביהמעל ,

,

גאולה ומשיח

חשון' חמישי דה                                                  יום "ב

לקיים שניהםאפשר |סיפור חסידי 
ק "במונטריאול כתבה לכ" תומכי תמימים"הנהלת ישיבת 

א שתלמידי התמימים משקיעים חלק גדול  "ר שליט"אדמו
,  מזמנם בהפצה ומבצעים ולכן יש להם חלישות בלימוד

א יצווה להתמימים להגביל "ר שליט"ק אדמו"וביקשו שכ
.את ההתעסקות במבצעים באופן שלא יפריע ללימודים

אפשר לקיים : "א בזה הלשון"ר שליט"ק אדמו"אמר להם כ
".שניהם

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות



אגרות קודש

בין השורות|סיפור חסידי 
.א מכתב עבור ידידו"ר שליט"ק אדמו"אחד מסר לכ

כי כאשר אני קורא , תאמר לו שיכתוב בעצמו: א אמר לו"ר שליט"ק אדמו"וכ
!הנני קורא גם מה שכתוב בין השורות, מכתב

לכתוב הכל
ש לא  "א בעת היותו ביחידות שאנ"ר שליט"ק אדמו"ש אמר לכ"אחד מאנ

.א דברים בלתי רצויים"ר שליט"ק אדמו"רוצים לכתוב לכ
!צריך לכתוב הכל, שטויות, שטויות: א"ר שליט"ק אדמו"אמר לו כ

חשון' שיש הה                                                  יום "ב

ט"תשי, תשרי' ד, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

ק  "של כ' שיקרא בעת רצון על הציון הק, נ המוסגר בו"עם הפ, ד אלול"במענה למכתבו מכ

.ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"מו

והרי ידוע פתגם רבנו , ונעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בההתועדויות בשבועות שעברו

,ר פארבריינגען קען אויפטאן קען מלאך מיכאל ניט אויפטאן'וואס א חסידות, הזקן

הלימוד במקום שלבו  , אחת העצות לזה הוא-' שנופלת תרדמה כו, ש אודות המיחוש"במ

או , הלימוד שעות רצופות בענין אחד' שלא יהי. א.ז, ושינוי בהלימוד מזמן לזמן, חפץ

ובפרט שזהו ענין נעלה גם , ל הוא נוסף על חיזוק בריאות הגוף בכלל"מובן שהנ, בסגנון אחד

...היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ם"ע וכלשון הרמב"בפ

.ט"ט ולבשו"בברכת חתימה וגמח



גאולה ומשיח

חשון' שישי הה                                                  יום "ב

ולכן בכוחו לגאול את כל  , נשמתו של משיח כוללת את הנשמות של כל ישראל

,  "יחידה"שמשיח הוא בחינת ( ב, מ' ז לזוהר חלק ב"רמ)וכידוע . ישראל מן הגלות

.הכללית של עם ישראל" יחידה"ה

משה רבינו לבחינת  , "רוח"אליהו הנביא לבחינת , "נפש"המלך זכה לבחינת דוד , 

וכן לאידך  ". יחידה"ומשיח יזכה לבחינת , "חיה"אדם הראשון לבחינת , "נשמה"

.,   שבכל " יחידה"היינו דרגת ה, בכל יהודי יש ניצוץ של נשמת משיח

.הכללית" יחידה"שהיא הניצוץ של ה, יהודי

(522' עמ' לקוטי שיחות חלק כ)

בכל אחד , בך, בי. י"שכולל את כל הנשמות של עמ, הוא נשמה כלליתהרבי , 

.דרגת היחידה שבנפש. יש ניצוץ משיחואחד ,

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

סבמצוהתעשהלאמצות
לישבעשלאשהזהירנו

אמרווהוא,שואשבועת
'השםאתתשאלאיתברך
שישבעוהוא,לשואאלהיך

שהואהמציאותמחוייבעל
אונמצאבושהואמהבחלוף

שהםמהנמנעותדברעל
דברלבטלישבעאונמצאות

דברעלנשבעאםוכן,מצוה
ולאאותויכחישלאידוע

כגוןחולקשוםעליויחלוק
שישחטמישכל'בהשנשבע

'השםכןגםנשאזהימות

משנהולשוןלשוא
איזוהי(ט"כשבועות)

נשבעשואשבועת
.הידועאתלשנות
במזידזהלאועלוהעובר
כשארפטורבשוגגלוקה
כמולאויןחייב

אמרוושם,שבארתי
היאזובשבועות(שם)

עלשחייביןשואשבועת
שגגתהועלמלקותזדונה
התבארוושם.פטור

וישמע).זומצוהמשפטי
:(שם,יתרו

ספר המצוות



אגרות קודש

…כשקוראים עיתון לפני השינה|סיפור חסידי 

.  א לאחד מהחסידים לקרב את יהודי פלוני"ר שליט"ק אדמו"פעם ציוה כ
ל  "ש ואמר שהוא מודאג מאוד אודות יהודי הנ"ק אד"פעם נכנס החסיד לכ

.  משום שלאחרונה יצאו מפיו דברי כפירה
וכנראה  , דיבורים אלו הם סתם דיבורים. הנני מכיר אותו: ש"ק אד"אמר לו כ

,  וכאשר קוראים עיתון לפני השינה, לפני השינה"( פייפער)"קרא עיתון 
..מדברים למחרת דיבורים כאלו

חשון' שבת קודש וה                                                  "ב

ט"תשי, תשרי' ה, ה"ב
.ברוקלין

'האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף שי
!שלום וברכה

בו כותב אודות משרתו בקדש בבית הספר דאהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר , ך אלול"בנועם קבלתי מכתבו מז
.בלוד

שמא מילתא , ל"פ מאמר רז"ורק באתי להדגיש ע, בודאי אין צריך ביאור ואריכות, ועל גודל הענין וערך הדבר
אשר רועה נאמן לא יעזוב צאן מרעיתו גם בעלותו השמימה עומד  , ובפרט בהנוגע לצדיק נשיא ישראל, היא

צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו  , ק לרבנו הזקן"מובא באגה' ובלשון הזהר הק, ר על כל עניניהם"ומעורר ר
כ בצדיק נשיא ישראל נשמה הכללית אשר מקשר הוא עמו נשמות הפרטיות שהן "עאכו, עלמין יתיר מבחיוהי

ובעיקר אלו הממלאים הוראותיו באותן הענינים עליהם מסר נפשו בחיים , המקושרים אליו וההולכים בעקבותיו
ודוקא מואר באור וחום תורת החסידות  , ק"ז ענין החינוך עטה"ה, ר"ח אדמו"ק מו"ואשר בהנוגע לכ, חיותו
',ועניני
ר לנשמת "אשר כל השתדלות ויגיעה כדאיות הן בענין זה ובמוסד קדוש הנקרא על שמו וגורם נח, ל מובן"שמהנ

.ר שלו על הצלחת המוסד והצלחת כל העוסקים בזה"ז עוד מוסיף בהתעוררות ר"שעי, הצדיק הנשיא
אשר אדרבה צריכים היו לסייע בזה בכל  , ומה שנראים קישוים ועניני התנגדות ולפעמים עניני התנגדות מכאלה

.'אלקיכם אתכם לדעת וגו' ז עצמו הוכחה אשר מנסה ה"ה, תוקף
שמונעת את איש הישראלי מענין של תורה , ז מסוג זה"שכל פעולה והתנגדות האמורה ה, וכידוע הבחינה בזה

.ג סיון"ועיין היום יום כ, והרי מקורה לא מצד ימין, ומצות
ד זה בתוככי שאר "ס חב"ויהי רצון שינצלו במילואה את ההצלחה והברכה שמשפיעים מלמעלה ויתבסס בי

.א מהם בגשמיות וברוחניות"כ לכאו"ת כו"ד בכלל ובודאי שיתוסף בברכות השי"מוסדות הרשת ומוסדות חב
אנשי ההנהלה וכל המסייעים ומשתדלים בענין  , מובן וגם פשוט שכל האמור מופנה הוא לכל סגל המורים מורות

.א"הכי נעלה האמור שליט
.ל"ט בכהנ"ט ולבשו"בברכת חתימה וגמח



גאולה ומשיח

חשון' שבת קודש וה                                                  "ב

שכן  , של משיח תהיה נעלית יותר מאשר מלכותו של משה רבינומלכותו 

שיהיו לו  , "ריח"ישפוט וידון על פי , (סנהדרין צג" )מורח ודאין"משיח יהיה 

ריח הינו  )כוחות כאלו שיוכל לראות את הפנימיות של כל אחד ולשפוט לפיה 

(.כח שלמעלה משאר הכוחות ומגיע עד לעצם הנפש

ע          שאינו רשאי לדון אלא על פי , לגבי מלך אומרת ההלכה, והנה

ישפוט  , כאמור לעיל, ואילו משיח לא יצטרך עדים כי אם, עדים, 

.פי ריחעל , 

(קפא' עמ, אגרות קודש חלק ד)

 ,
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דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
לכחששלאהזהירנורמח

בהםשנתחייבנוהחובות
הופקדואשרוהפקדונות

לאאמרווהוא.אצלנו
שבממוןונתבארתכחשו
ספראולשון.מדברהכתוב

ונשבעבהוכחששנאמרלפי
אזהרהשמענועונששקרעל

.תכחשולאלומרתלמודמנין
בפקדוןשהכופרידעתוכבר
שלאפ"ואעלעדותפסול
לאלאועללעברונשבע

התבארווכבר.תכחשו
במסכתזומצוהמשפטי
הפלאה,קדושים).שבועות

:(א"פשבועותהלכות

מצוהתעשהלאמצות
עלמהשבעהזהירנורמט

והוא.עליוהמוטלממוןכפירת
אישתשקרוולאאמרו

כיבזההמשל,בעמיתו
לאעלעברבפקדוןכשכפר
עללשקרוכשנשבעתכחשו
.תשקרולאעלעברכפירתו
תלמודמהתשקרולאובספרא

עלונשבעשנאמרלפילומר
מניןאזהרהעונשלמדנושקר

.תשקרוולאלומרתלמוד
זומצוהמשפטיהתבארווכבר

ושם.משבועותבחמישי
עללשקרשנשבעשמיהתבאר
לאויןבשניעוברממוןכפירת
לשקרבשמיתשבעולאמשום

:(שם,שם).תשקרולאומשום



אגרות קודש

!התורה אינה כבדה–לרבי |סיפור חסידי 
ל  "א מאמר חז"ר שליט"ק אדמו"הזכיר כ( ב"פ שמיני תשי"ש)באחת ההתוועדויות 

.וביקש להביא לו גמרא כי ברצונו לעיין בלשון הגמרא בפנים, שהובא בגמרא
לאחר שהרבי סיים לעיין בגמרא המשיך לדבר בענינים אחרים תוך כדי אחיזת הגמרא 

.'בידיו הק
כי אולי  , ש שאל את הרבי אם יכול הוא לקחת את הגמרא"כשראה זאת אחד מאנ

.קשה לרבי לאחוז את הגמרא
:א"ר שליט"ק אדמו"ענה לו כ

(.התורה אינה כבידה, לרבי"!! )ן איז תורה ניט שווער'א רבי"

חשון' יום ראשון זה                                                  "ב

ד"תשכ, ה מרחשון"כ, ה"ב
.י.נ, ברוקלין

'ר אלימלך שי"נ מוה"א נו"ח אי"ג וו"הרה
!שלום וברכה

, על דבר היחס הלבבי שהראה לה במשך כל הזמן... נעם לי לשמוע ממרת
ו  "ק ת"ובפרט עכשו שנמצאת במבוכה ועומדת בפני שנוי במצבה לשוב לאה

.ונצרכת לעידוד ולעזר במיוחד
אבל רצוני להביע קורת רוחי , צורך בתודה של בשר ודםואין ואף ששכר מצוה 

שבמיוחד , במעשה הוא עיקר, בראותי מידת אהבת ישראל מתבטאת בפועל
על ידי רבנו הזקן  , ד בפרט"ובחב, הודגש גודל ענין זה בתורת החסידות בכלל

.ן להסתלקותו"אשר השנה היא שנת הק, בעל התניא והשלחן ערוך
ניכרת מידה זו דאהבת  ' ר תהי"ויהי רצון שגם בתלמידיו ומושפעיו של כת

, להשפיע בסביבתם בהחזקת היהדות המסורתית, ישראל במעשים בפועל
שזהו הביטוי הפנימי של אהבת ישראל על ידי פעולה המביאה את המושפע 

.נוסף על אהבת ישראל בטובה גשמית כפשוטה, לחיי עולם הבא ועולם הזה
.בכבוד ובברכה



אני נמצאת פה ממש  , אל תסתכלי אחורה, לא ! אני קוראת לך, כן ! היי חיילת

את רואה  !!!! הנה…כן, תורידי את הראש למטה…נווו! מתחת לאף שלך

שאני ממש מרגישה מיוחדת  , שתדעי): הסיכה שעל המדים שלך , זו אני? אותי

מה את פותחת  , כן ! את צריכה לומר לי תודה, בכלל. להתנוסס ככה בגאון

איפה  …לא חשוב, עזבי? איפה המסיכה שלך בכלל...ו? את הפה כל כך גדול

כל מי שרואה אותך יודע  , כי בזכותי, את צריכה לומר לי תודה, אה? הייתי

את הרי כבר  …אני לא צריכה לספר לך, טוב נו. 'שאת חיילת בצבאות ה

מה  …ועליי, כל היום חברות שלך שואלות אותך על המדים שיש לך. מנוסה

אני הרי  . שמעתי בעצמי... את לא רצינית, נו באמת? איך אני יודעת? שאלת

אני ממש  , בקיצור) : כבר אמרנו , נמצאת כל הזמן ממש מתחת לאף שלך

על המדים  , ולעוד שכנה, מתפעלת איך שאת כל פעם מסבירה לעוד חברה

אני בטוחה  …וכמה כדאי ושווה להירשם לתכנית' המיוחדים של צבאות ה

הסיכות  !!! ואז יהיו לי מלאאאא חברות, שבזכותך עוד ועוד בנות יצטרפו

אז אני אצטרך להגיד לך  , ואז…מהמדים של כל החיילות בצפת שיירשמו

מתי  ? מתי!! אני כבר לא נושמת מרוב התרגשות!!! אז רוצייי, נו) : תודה 

…אני לא מסוגלת כבר לחכות להן?? יגיעו כל החברות שליכבר 

...ש מ"מחכה לך ד! הייי !יחי המלך המשיח|ה"ב



גאולה ומשיח

חשון' יום ראשון זה                                                  "ב

כל המברך על  ( "א, סנהדרין מב)ל "כמארז, גודל העילוי דקידוש לבנהוביאור 
לפי שישראל בגלותן אינן זוכין לראות  ".. החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה

אבל חידוש הלבנה הוא סימן לישראל שהם  , פני שכינה ורחוקה מקבלתה
"..עתידים להתחדש כמותה לפאר ליוצרם בקבול פני שכינה

ולזה כשאנו מברכים על החודש בזמנו שהוא סימן שאנו עתידין להתחדש  
".הרי אנו כאילו מקבלין פני השכינה, כמותה

(ב"תשנ'משיחת פרשת נח ה)

 ,

ספר המצוות

אבל . ולכאורה אין לנו אפשרות לראות את השכינה, אנחנו בגלות, נכון
שהיא רמז  -שבזה שאנחנו מברכים על התחדשות הלבנה , מסבירהרבי 

זה כאילו כבר -לכך שנתחדש כמותה  בגאולה האמיתית והשלימה 
.פני השכינהאת     אנחנו מקבלים עכשיו 

שצונוהיאזמצוהעשהמצות
לקייםכשנצטרךבשמולהשבע

כי,להכחישואומהדבריםדבר
.והעילויוהכבודהגדולהתהיהבזה
,תשבעובשמויתברךאמרווהוא

השבעתורהאמרהאמרוובבאור
,תשבעאלתורהואמרהבשמו
אשרשהשבועהכמולומררוצה
והיאממנהמזהיראליהצורךאין

בעתהשבועהכןתעשהלאמצות
.עשהמצותוהיאבהמצוההצורך
מכלבדברלהשבעהותרלאולזה

והכוכביםהמלאכיםכמוהנבראים
כמוהמצרףחסרוןצדעלאלא

לומרירצהוהואבשמששישבע
תשבעהצדזהועל,השמשאדון

נכבדמהרבינומשהבשםאומתנו

אובאדוןנשבעהנשבעכאלושמו
יכויןשלאעתוכל,ששלחובמי

הנבראיםבאחדונשבעזההנשבע
אמתתהדברלאותושישלהאמינו

עברכברבושישבעעדעצם
שמיםשםעםאחרדברושתף
כל(:ה"מסוכה)הפירושבאאשר

אחרדברעםשמיםשםהמשתף
כיוןהעניןולזה.העולםמןנעקר

לומררוצה,תשבעבשמוהכתוב
אשרהאמתתאמיןבלבדשאליו
וכבר.בולהשבעלאדםראוי
מנין(:'גדף)תמורהבתחלתאמרו

דכתיבהמצותלקייםשנשבעין
,עקבבפרשת).תשבעובשמו
:(א"ישבועותהלכותהפלאה

ה  "ב
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עזרה בבית
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משימה שבועית



אגרות קודש

חשון' חשני יום ה                                                  "ב

ט"תשי, תשרי' ג, ה"ב

.ברוקלין

'שייצחק האברך 

!שלום וברכה

באם , שבטח יסבירם, ומוסגר בזה המענה לקבוצת הנוער החרדי, ו אלול"קבלת מכתבו מכמאשרים 

ד הוספת חברים עיקר גדול "ובודאי למותר להעיר שהיגיעה ע, מתאים להבנתם והשגתם, זקוקים לזה

.כפי שכותב במכתבו, ובפרט מבין אלו שכבר פעם השתתפו בקבוצה זו

ת העזר גם בהשתדלותו  "שהוא כבר טעם מפרי השתדלותו בהאמור הנה יוסיף השי, ויהי רצון שכפי שכותב

.שילך מחיל אל חיל בתורה ומצות וכן בהשפעתו בכיוון האמור, וגם בהטעימה

.ט"וגמחט וחתימה "בברכה לבשו

.ב.נ

והפירוש  ,נופלשהרי כשזה קם זה , שאינו מובן, ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול"בשאלתו במכתבו במרז

הרי מתאים לזה גם כן נפש  , במדריגתהנעליתכשנותנים לאדם נשמה גדולה נפש אלקית , בהאמור הוא

שנצח  , שלא יבואו בטענות, והוא מכמה טעמים]בהתנגדותה .א.זוענינה ' הבהמית גדולה היא במדותי

ולאחרי זה כשלוחם בכחות נפשו , [ב חלושה ביותר"י שנתנה לו נפש אלקית נעלית ונפה"המלחמה ע

עד , הרי מתחילה הפעולה דאור דוחה חשך וכשזה קם זה נופל, האלקית להאיר בנר מצוה ותורה אור

ד המבואר בתניא קדישא בנוגע לדוד "ס יכול להגיע גם להדרגא שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית וע"שסו

.מלך ישראל

ח טובה בגשמיות"דאחזרת |סיפור חסידי 

א בהיותו על  "ר שליט"ק אדמו"ש סיפר לכ"אחד מאנ

ומזה באה לו אחר כך טובה  , ח ברבים"יחידות שחזר דא

.גדולה בגשמיות

הלוואי היו כולם יודעים : א"ר שליט"ק אדמו"אמר לו כ

.ח היא פשוט טובה בגשמיות"ומכירים אשר חזרת דא



גאולה ומשיח

חשון' חשני יום ה                                                  "ב

,  "פתוחים"ובהיותם אנשים , החוששים  מכך שהגאולה תבוא תיכף ומידיש 
מה יהיה  , כאשר משיח יבוא מיד: מבטאים הם בדיבור את פליאתם ודאגתם

: עם כל הפעולות והענינים שהם פעלו כמה וכמה שנים בגלות, שואלים הם
ועוד  , החברים והקשרים, הרכוש והנכסים שהם צברו, העסקים שהם הקימו

?כיוצא בזה
:המענה על כך הוא

מנהגו של  "כיון שהגאולה אין פירושה שמתבטל כל , מה לפחדאין .
גאולה  : אדרבה. בגלות( פי תורה-על)הדברים הטובים שנפעלו , "עולם.  

באופן שהם מתעלים  , "גולה"ד( הטובים)כל הענינים כוללת בתוכה את .
.ושלימותם האמיתילמעלתם ,  למצב דגאולה

(א"תנש'משיחת פרשת אחרי קדושים ה)

 ,

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

ספר המצוות
היאצדמצוהעשהמצות
מהכללקייםשצונו

בדבורנפשנועלשקבלנו
וצדקהונדרמשבועה
והוא,זהוזולתוהקרבן

שפתיךמוצאיתעלהאמרו
שחלקופיעלואף,תשמור

כלושמוהפסוקזהמלות
אמנםלעניןממנומלה

מהמכלהמגעתהכוונה
עשהשמצותלךשזכרתי

שהאדםמהכללקייםהיא
זהבאינפשועלמחייב

מהדבריםשיהיהדבר
מצותעלעוברעליווהעובר

זהאבארוהנה.תעשהלא

.תעשהלאמצותבזכרי
מצותשפתיךמוצאובספרי

שוםשאיןיודעואתהעשה
,לבדמוצאמדבוריוצאענין

לךשזכרתימההכוונהואמנם
שצוהדקראפשטיהלהבין

.בשפתיושהוציאמהלעשות
,זובמצוההצווינכפלוהנה
מפיוהיוצאככלאמרווהוא

משפטיהתבארווכבר.יעשה
,רביםבמקומותזומצוה

מנחותובסוףבשבועות
כלומר,כןגםקניםומסכת

האדםלהזהירהדקדוקששם
נפשושחייבהדברלעשות

ועצמונפשויפטרואיך
כי).שאמרבמהספקכשיפול

:(הפלאה,תצא



אגרות קודש

|סיפור חסידי 
לא להתבייש במנהג חסידים

:בערל בוימגארטן' ח ר"סיפר הרה
נכנס  , ג קודם התפלה אחר שברכו על הלולב"ב או תש"בחג הסוכות תש

אחד  , ש והתמימים"וחילק מזונות לאנ770-א לסוכה ב"ר שליט"ק אדמו"כ
הרי זה שחסידים אוכלים  : א והעיר"ר שליט"ק אדמו"החסידים ניגש לכ

אך מדוע צריך לעשות זה  ', מזונות לפני התפלה הוא מפני החלישות וכו
?בפרהסיא
מיט א מנהג חסידים איז ניטא וואס צו שעמען  : א"ר שליט"ק אדמו"וענה לו כ

!(.עם מנהג חסידים אין מה להתבייש! )זיך

שלישי ט חשוןיום ה                                                  "ב

ט"תשי, תשרי' ז, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

,מאשרים קבלת מכתבו מערב ראש השנה

,  באים לא מהיצר טוב, ובטח למותר להדגיש שכל המחשבות שהם היפך השמחה וטוב לבב

וכמצוין במפתח ענינים  , וכמבואר בארוכה בכמה מקומות ומהם גם בספר תניא קדישא

ל דוקא בשמחה "מובן שאפילו עניני תשובה צ, ם סוף הלכות לולב"ומדברי הרמב, שבסופו

ולא סתם ענין של , אחת מנקודות חשובות של עבודת השם, וכפי שכתוב שם, ובטוב לבב

.והאריכות בדבר הפשוט כזה אך למותר, "עבודה גדולה"ם "כי אם בלשון הרמב, הידור

ולתת את הכסף , ר נשיא ישראל"ח אדמו"ק מו"פ המחאה מאחת הקופות של כ"מוסג

ת יקיים את "והשי, נים מהם#&63636;ומה טוב בש( אונטערנעמונגען)באחד מעסקיו 

שכל ענינים  ' שנאמר בו איש תם וישר גו, הנוטל פרוטה מאיוב מתברך( ב, ב טו"ב)ל "מרז

.ל"וק, ר"ח אדמו"ק מו"אלו הם בכ

,  ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"ק מו"של כ' נ שלו יקרא בעת רצון על הציון הק"הפ

והעיקר בשמחה , ל בטוב הנראה והנגלה"ת יעזור שבקרוב ממש יבשר טוב בכל הנ"והשי

.ובטוב לבב

.ט"בברכת חתימה וגמח



גאולה ומשיח

חשון' טשלישי יום ה                                                  "ב

המצוותספר
היאצדמצוהעשהמצות
עלשקבלנומהכללקייםשצונו
ונדרמשבועהבדבורנפשנו
והוא,זהוזולתוהקרבןוצדקה
שפתיךמוצאיתעלהאמרו

שחלקופיעלואף,תשמור
מלהכלושמוהפסוקזהמלות
הכוונהאמנםלעניןממנו

לךשזכרתימהמכלהמגעת
מהכללקייםהיאעשהשמצות
זהבאינפשועלמחייבשהאדם

והעוברמהדבריםשיהיהדבר
.תעשהלאמצותעלעוברעליו
לאמצותבזכריזהאבארוהנה

שפתיךמוצאובספרי.תעשה

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

שאיןיודעואתהעשהמצות
מוצאמדבוריוצאעניןשום
מההכוונהואמנם,לבד

פשטיהלהביןלךשזכרתי
מהלעשותשצוהדקרא

נכפלוהנה.בשפתיושהוציא
אמרווהוא,זובמצוההצווי
וכבר.יעשהמפיוהיוצאככל

זומצוהמשפטיהתבארו
בשבועות,רביםבמקומות

גםקניםומסכתמנחותובסוף
הדקדוקששםכלומר,כן

הדברלעשותהאדםלהזהיר
נפשויפטרואיךנפשושחייב
במהספקכשיפולועצמו
(הפלאה,תצאכי).שאמר

( הלימוד צריך להיות)-להוספה המיוחדת בלימוד התורה בענייני גאולה ומשיח בנוגע 

בעיקר כדי  (גם ו)אלא , למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, "סגולה"בתור ( רק)לא 

זה  -ידי-על, דימות המשיח" לחיות עם הזמן", בעניני משיח וגאולה" לחיות"להתחיל 

, שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בענייני משיח וגאולה שבתורה

ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה  , מתפשט וחודר גם ברגש הלבומהשכל 

הנה הנה  "ומראים באצבע ש, שעומדים על סף הגאולה, באופן המתאים לזמן מיוחד זה

".בא( המלך המשיח)

(א"תנש'משיחת פרשת בלק ה)

אלא גם ובעיקר  , לא רק כדי שזה יקרה יותר מהר, אני לומדת עניני גאולה ומשיח
שהופכת  , הלימוד בשכל חודר ללב ומשפיע על ההנהגה. כדי לחיות גאולה

להיות כזו שמתאימה לחיים של גאולה



אגרות קודש

אכפתיות|סיפור חסידי 

היה זה  . אחד הבחורים הוזמן על ידי הרבנית לאכול מידי יום בביתה

כשהבחורים האמריקיים נסעו למרכז שליחות והוא  , בתוקפת בהקיץ

והרבנית היתה מכינה לו , הוא היה מגיע מידי יום. נותא כמעט לבד

והבחור שמע את  , פעם ארע שהרבי היה בבית כשהגיע. ארוחות

אם הוא  . אני אכנס לחדרי ואת תתני לו לאכול: "הרבי אומר לרבנית

"...        הוא לא ירצה לאכול, ירגיש שאני כאן

חשון' ירביעי יום ה                                                  "ב

ח"תשי'ה, ח תשרי"כ, ה"ב

.י.נ, ברוקלין

'מר משה שילכבוד 

!וברכהשלום 

מטרדת החגים  . ובטח קבלו במועדו, לאשר קבלת מכתבו שכנראה נפגש בדרכו עם מכתבי בברכת השנה אליוהנני 

.זהנתעכב מכתבי 

,  בטח לא יפלא הדבר לפניו, מה שכותב ומדגיש אשר למרות הענינים הצבוריים זמני נתון גם לצרכיו של היחידוהנה 

וכן מצות אהבת , מוקדשת לטובתו של כל יחיד, כמו שיטת החסידות בכלל, ד"בידעו אשר כל שיטת חסידות חב

ואשר להגבלותיו של כל נברא בזמן . ישראל לאור והדגשת תורת החסידות דורשת מסירה ונתינה לצרכיו של כל יחיד

והמשתדל כדבעי לטובת היחיד הרי לא רק שאין זה מפריע  , ל שמצוה גוררת מצוה"הרי ידועה הודעת רז, ומקום

אשר בהשקפת תורת החסידות על , זאתועוד .זואלא אדרבה עוד מביאה ברכה גם בזו אף , לעסקנותו הציבורית

וכל יחיד המשתדל לנצל במדה המקסימלית את  , ומי ישער את המרובה הנכלל במועט, כ רבים בכוח"היחיד הריהו ג

וממילא , שהוא אין סופי, ז עם מקור הטוב והקדוש"הריהו מתקשר עי', אפשרויותיו בכיון הנכון ולתכלית הרצוי

.ההגבלותסרים גם 

ראוי לציין אשר המתבונן בהמתרחש בעולם המדע החילוני מדור לדור רואה עד כמה גם בזה הולכות ואגב 

ובפרט בדורנו זה ובשנים האחרונות  , תורת ישראל סבא, מסקנותיו של המדע החילוני ומתקרבות למסקנות תורתנו

.האטוםעד שכל תקופתנו זו נקראת על שם , שנתגלה שגם כמות זעירה ביותר מכילה כוחות עצומים, ביחוד

שהרי זהו סימן של איש הבריא , שרואה אני בזה סימן טוב שהסיח דעתו מזה... ד בריאותו"מזכיר במכתבו עאינו 

.גופושאינו נותן דעתו על אברי 

תביא ברכת משנה  ' ת שהחלטתו בזה מה שתהי"שיתן השי, בתוכן התחלת מכתבו בהנוגע לרכישת הדירהואסיים 

.בשרוכנוסח המסורתי בטוב הנראה והנגלה גם לעיני , מקום משנה מזל לטובה ולברכה

.ובברכהבכבוד 



גאולה ומשיח

חשון' ירביעי יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
מהמעבורשהזהירנוקנז

פ"אעבדבורעצמנועלשחייבנו
הנדריםוזהו,שבועהבלאשהוא

אוכךכשיהיהאדםשיאמרכמו
העולםפירותכךכשאעשה

זומדינהפירותאועליאסורין
עלשיאסורכגוןידועמאכלאו

,זהזולתאוהדגיםעלאוהיין
אשתיהנאתיאמראםוכן

שדומהמהוכלעליאסורה
דיניהםשהתבארוהנדריםלאלו

לקייםחייבהואהריבנדרים
האזהרהובאה,הנדראותו

בפירושהזההדברעלבעובר
הפירושובאדברויחללאאמרו

אםכלומרחוליןדבריויעשהלא
.אותושיקייםדברעצמועלחייב

אמרו(:'כדף)שבועותובגמרא
תעשהבלאעליהםעוברקונמות
לאאמרוובספרי.יחללאמשום

יחלבלעלעוברשהואמגידיחל
כשנדרכלומר,תאחרבלועל

עליוועברוהקריבוולאקרבן
חייבהואכסדרןרגליםשלשה
,יחלבלומשוםתאחרבלמשום

שידורכמולקרבןהדומהכלוכן
לביתאולצדקהאוהביתלבדק

וכשעבר.לווהדומההכנסת
לעשותעצמועלשאסרמהועשה
הפלאה,המטותראשי).לוקה

:(א"פנדריםהלכות

,  (י"רש, מצורע-חיוורא )רבנן אמרי חיוורא דבית רבי שמו ? מה שמו של משיח"

שנאמר אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה  

(.ב, סנהדרין צח" )אלוקים ומעונה

שאף שמצד עצמו הוא בתכלית  , מצורע הוא שמו של משיח בזמן הגלות

מכל מקום סובל  , "ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד"כמו שכתוב , השלימות

.וכואב בעצמו צער ומכאובי הגלות

(א"תנש'המצורע -משיחת פרשת תזריע )

הוא נקרא מצורע בזמן  , ואף על פי כן. נישא וגבוה מאוד, רם. הוא תכלית השלימות, מצד עצמומשיח , 

.י את צער הגלות"כי הוא סובל וכואב יחד עם עמ? ולמה. הגלות. 



אגרות קודש

לכל אחד ואחת מישראל  |סיפור חסידי 

הרבי  . אברך חסידי אחד כתב לרבי שכבר שנתיים אינו מקבל תשובה

והוסיף  , "שכבר שנתיים אינני מקבל תשובה"הקיף בעיגול את המילים 

במשך שנתיים כתבתי שלשה או ארבעה מכתבים תחת , אינו מובן) תוכן(

מכתבים אלו נכתבו לכל . לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם: הכותרת

אלא שמפני ריבוי הנמענים אי אפשר לשלוח מכתב  , בני ישראל בפרטיות

.  מיוחד לכתובתו של כל אחד ואחת מישראל

חשון' יאחמישי יום ה                                                  "ב

ט"תשי, ח"מ' ח, ה"ב

.ברוקלין

!וברכהשלום 

.למכתבו מיום הראשוןבמענה 

מ  "ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"ק מו"של כ' בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק

.מתאים לתוכן כתבו, א להמצטרך לו"ע כאו"זי

למותר לבאר , בכלל' ב שי"ל אשתו כגופו דמיא ולב"אשר בזה אמרו רז' ולזוגתו תחי' ובודאי לדכוותי

הוא  ' ואשר הוא ית, א מבני ישראל"באריכות הענין דהשגחה פרטית דבורא העולם ומנהיגו על כאו

, כי אם כל מה דעביד רחמנא לטב עביד' אשר מכל זה מובן אשר מפי עליון לא תצא וגו, עצם הטוב

אינו , הנה חסרון ידיעה זו, ואף שלפעמים קשה להבחין ולהבין הענין בעיני בשר ובשכל בשר ודם

ולא עוד אלא שכשמתחזקים באמונה פשוטה זו אשר באמת בכל בני ישראל , משנה את המציאות

ק  "אגה)הרי בלשון רבנו הזקן , א מהם עליהם נאמר מאמינים בני מאמינים"כיון שכאו, נמצאת היא

.באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי( א"י' סוף סי

,  מיט דער פרשת השבוע, דארף לעבען מיט דער צייט'מ, פ פתגם רבנו הזקן"ומענינא דיומא הוא ע

,  היא פרשת אברהם אבינו ראש לכל המאמינים והוריש אמונה זו לכל בני ישראל עד סוף כל הדורות

.מ"כמבואר בכ

ת בהמצטרך בכלל  "כ בברכות השי"כ שככל שמתחזקים בבטחון בהאמור מתוסף ג"וכמבואר ג

.לראות את הטוב גם בעיני בשר' וביחוד בהזכי

.ט"בברכה לבשו



גאולה ומשיח

יא חשוןחמישי יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

היאצהמצוהעשהמצות
,נדריםבהפרתלדוןשצונו
לדוןשהורונוהתורהכלומר
העניןואין,ההםבדינין

כלעללהפרשנתחייב
בעצמוהעניןוזהו,פנים
שתשמעניזמןכלממניהבן

כימהדיניןאחדדיןמונה
מהפעולותבפעולהצוויאין

היאהמצוהואמנםבהכרח
בדיןשנדוןמצוויםבהיותנו

היותאמנם.זהבדברזה
הנהמפיריןוהאבהבעל
,בכתובהתבארכבר

כןגםשחכםהקבלהובאה
,לשבועהכןוגםהנדרמתיר
יחללאבאמרוזהעלוהרמז
אבלמחלאינוהואדברו

ובכלל.לומחליןאחרים
מןזהעלראיהאיןהנה

היתראומריםוהםהכתוב
ואיןבאוירפורחיןנדרים

אלאשיסמוכומהעללהם
וכבר.האמתיתבקבלה

זומצוהמשפטיהתבארו
ראשי).נדריםבמסכת
נדריםהלכות,המטות

:(ב"פי

לעשות את ,(תנחומא נשא טז" )דירה בתחתונים"העליונה של בריאת העולם היא הכוונה 

(.ו"תניא פל)לדירה ומשכן לו יתברך , "שאין תחתון למטה ממנו", התחתון ביותר

שם ראו בעיני בשר את השראת )כוונה זו לא התבצעה במלוא השלימות במשכן ובמקדש 

.אלא בעבודת זמן הגלות דוקא שאז גשמיות העולם היא בכל תוקפה, (השכינה

.מתברר גם החלק התחתון ביותר, לו יתברך" דירה"על ידי הפיכת גשמיות זו ל

(293' ש חלק טז עמ"לקו)

זה לא קרה , זה לא קרה כשהיה משכן. אבל דווקא כך ניתן למלא את כוונת הבריאה בשלימות. שיא החושך. גלות, 

.ורק כך אפשר לעשות את זה, בגלות, זה קורה עכשיו. היה קייםק "כשביהמ



אגרות קודש

!  הרבי בעל הבית|סיפור חסידי 

בשיעור חסידות שהתקיים בביתו סיפר פעם על חוויה אישית שחווה  : ראובן דונין' רסיפר 

אשר המחישה את מהותו של הרבי בתור , פים"בתקופה ששהה במחיצת הרבי בשנות הכ

:  כולםהראש של 

.  והמתנתי לרבי עד שיצא מחדרו הקדוש וישוב לביתו770-אחד שהיתי ב' יחידות'בליל "

לפתע חסמו מכוניות .770-חיכיתי לרבי מחוץ ל, כשהשעה היתה כבר אחרי חצות הלילה

. צלפים צצו על הגגות מכל עבר ומסוק ריחף ממעל,770-משטרה את כל הגישות ל

ואז הגיעו אל . ובדקו כל סנטימטר770-חי על מדרגות הגישה ל-סוכנים חשאיים יצרו חיץ

רויס ומתוכן יצאו מספר אנשים שנכנסו ישירות לחדרו של  -מול הבניין שלוש מכוניות רולס

.  בחוץ המשיכו הסוכנים לשמור על כל השטח ולא התירו לאיש להתקרב לאזור. הרבי

שאלתי  לא יכולתי להתאפק ונכנסתי לרבי . "לאחר כמחצית השעה עזבו כולם את השטח

שאלתי מה . ב"של ארה' הוועדה לאנרגיה אטומית'והרבי ענה לי שהם מ, מי היו האנשים

והרבי השיב לי שהייתה להם שאלה מסויימת שכבר זמן רב לא הצליחו לפתור , הם רצו

-?' מדוע'. ענה הרבי', כן'. שאלתי-?' והרבי עזר להם'. ולכן באו להתייעץ איתו, אותה

ענה -' שלוש סיבות בדבר'"?' והרי פצצת אטום היא דבר איום ונורא'-המשכתי לשאול 

.  החישובים שלהם היו מיועדים עבור כורים אזרחיים המשמשים למטרות שלום) א. לי הרבי

כדי שידעו מיהו  ) ג. וחובה עלי לעזור לה, ב היא מדינה שעושה חסד ליהודים"ארה) ב

..."       הבית-בעל

חשון' יבשישי יום ה                                                  "ב

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

א"תשכ, ח"ז מ"ט, ה"ב,

.ברוקלין

!וברכהשלום 

-' לכתבו שיכול להיות נמצא במקום יותר טוב וכו... 

'  שהרי מקרא מלא דבר הכתוב מה, הפלא גדול

(. עיין בהיום יום בזה)ודרכו יחפץ , מצעדי גבר כוננו

פ פשוט זיכתה אותו ההשגחה העליונה  "וגם ע

שהוא יותר  ' ק דלהוציא יקר מזולל וכו"בעבוה

ומה מקום  . א, מ פה"ב)מישיבה בישיבה של מעלה 

והוא מראה כאילו אינו שבע רצון  , (טוב יותר מזה

!?ו מזה"ח



גאולה ומשיח

חשון' יבשישי יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

מה יאמר העולם ומה יאמרו אומות העולם על כך שיהודי עושה את עבודתו  -נשאלת השאלה 

הרי אין הם מבינים , בקירוב הגאולה האמיתית והשלימה-ובמיוחד , "יפוצו מעינותיך חוצה"ד

טוען -אבל צריכים לכאורה להתחשב -אמנם זוהי עבודה גדולה ונעלית ! ?מה פירוש הדבר

!עם העולם-הוא 

באופן דלמעלה  -כאשר יהודי יעשה את עבודתו כדבעי ! העולם כבר מוכן: והמענה על זה הוא

יראה איך  -וביחד עם זה כפי שזה מלובש בכלים דלבושי הטבע , והגבלהממדידה 

.טבע העולם ואומות העולם מסייעים לו בעבודתו, שהעולם

(א"תנש'משיחת פרשת קורח ה)

אני פשוט אראה  , כשאני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך. אין מה לפחד שזה לא יתקבל. מוכן לגאולההעולם ,

.אלא הוא אפילו עוזר לי למלא את שליחותי, מפריעשהעולם לא  רק שלא ,

היא שצונו לדון בהפרת  מצות עשה מצוה צה
כלומר התורה שהורונו לדון בדינין , נדרים
,  ואין הענין שנתחייב להפר על כל פנים, ההם

וזהו הענין בעצמו הבן ממני כל זמן שתשמעני  
מונה דין אחד מהדינין כי אין צווי בפעולה  

מהפעולות בהכרח ואמנם המצוה היא בהיותנו  
אמנם היות  . מצווים שנדון בדין זה בדבר זה

,  הבעל והאב מפירין הנה כבר התבאר בכתוב
ובאה הקבלה שחכם גם כן מתיר הנדר וגם כן  

והרמז על זה באמרו לא יחל דברו , לשבועה
ובכלל  . הוא אינו מחל אבל אחרים מחלין לו

הנה אין ראיה על זה מן הכתוב והם אומרים  
היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה  

וכבר  . שיסמוכו אלא בקבלה האמתית
. התבארו משפטי מצוה זו במסכת נדרים

(:ב"הלכות נדרים פי, ראשי המטות)
הוא שצונו שהנזיר יגדל מצות עשה מצוה צב

.  והוא אמרו יתברך גדל פרע שער ראשו, שער
ולשון מכילתא קדוש יהיה גדל בקדושה גדל  

פרע מצות עשה ומנין בלא

תלמוד לומר תער לא יעבור על  תעשה 
,  ושם נאמר הוא מה שנתתי בעשה. ראשו

כלומר שהנזיר , החופף באדמה והנותן סמנין
שם בראשו להשיר השער לא יהיה אז עובר 
על מצות לא תעשה כי הוא לא העביר כעין  

ואמנם עבר על מצות עשה והוא גדל  , תער
והוא , פרע וזה לא גדל ולאו הבא מכלל עשה 

וכבר התבארו דיני  . כמו שהוא שרש אצלנו
הלכות , נשא את ראש. )מצוה זו במסכת נזיר

(:'נזירות פרק א
הזהיר הנזיר מצות לא תעשה מצוה רט

.  והוא אמרו תער לא יעבור על ראשו. מלגלח
ומי שגלח גם כן ראש הנזיר לוקה כמתגלח  

וכבר התבארו  . ומעת שגילח שער אחת לוקה
,  שם. )משפטי מצות נזיר כלם במסכת נזיר

(:שם



אגרות קודש

צופה למרחוק  |סיפור חסידי 

קרא הרבי לאחד שנסע  , מלחמת יום כיפור באמצע אחת ההתוועדויותבזמן 

נתן לו בקבוק משקה ואמר לו לחלק בבית רפואה מסויים  , לארץ הקודש

כשהגיע  . אך לא שאל שאלות מיותרות, הלה לא הבין את הכוונה. בארץ

הוא הכניס  . נכנס לבית הרפואה ונמצא שם חייל שמצבו היה אנוש, לארץ

מאוחר יותר . ולאחר זמן לא רב הוא קם ממטת חוליו, טיפת משקה לפיו

.       התברר שהחייל נפצע בדיוק באותו זמן שהרבי נתן לו את הבקבוק

חשון' שבת קודש יגה                                                  "ב

ט"תשי, ח"מ' ג, ה"ב

.ברוקלין

'תחימרים 

!ושלוםברכה 

,  ק וערב יום טוב"ד חיוב הדלקת הנרות בעש"בו שואלת ע, ט תשרי"למכתבה מכבמענה 

.קודם הנשואין

ק "יש קהלות נוהגים שהנשים מתחילות להדליק הנרות בעש, בכלל מנהגים שונים בזה

ויש קהלות שהם  , ט בגיל רך ביותר ועד לכמה שנים עוד קודם היות בת מצוה"וערב יו

בית הרב הוא שמתחילים להדליק  מנהג .הנשואיןנוהגות להתחיל ההדלקה רק לאחרי 

כיון שנעשית כבר בת מצוה ויש היכולת בידה ' בהנוגע אליפ "עכ,כאמורבגיל רך ביותר 

ט ובאמירת ברכה נכון שתעשה  "ק וערב יו"לקיים מצוה רבה האמורה הדלקת נרות בעש

'  שהדלקת הנר כפשוטו מוסיפה אור בנר ה, ל"והשכר הרי מבואר במדרשי רז, נ"כן בל

'  ועל ידי זה נתוסף בכל עניני, שבכל אחד ואחת מבני ישראל' היא הנשמה הק, נשמת אדם

שעוסקת בהפצת היהדות  תקותי .הגשמים' במצות השם ומזה הברכה בהוספה גם בעניני

ב וגם בין מסיבה למסיבה משתדלת להשפיע בסביבתה  "על ידי ארגון מסיבות שבת וכיו

.ת יצליחה"ת והשי"לקרב לבם לאבינו שבשמים על ידי קיום מצותיו של השי

.בברכה



גאולה ומשיח

חשון' שבת קודש יגה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
ייןמשתותהנזירהזהיררב

עירובםשבשרשוהיינותוהחמר
כלאמרווהוא.הענביםמן

וכבר,ישתהלאענביםמשרת
ואפילומזהבאזהרההפליג
שבו)שכרוחומץייןחומץ

מותראינו(הייןנתערב
ייןחומץאמרווהוא,לשתותו

ואין.ישתהלאשכרוחומץ
אילוכי,עצמהבפנימצוההלאו
לאוחומץישתהלאייןאמר

ואמנם,מצותשתיהיוישתה
ישתהלאייןוחומץאמר

והתבאר.הייןמןהרחקה
שאמרו(ו"לדף)נזירותבגמרא

,כעיקרטעםלאסורהואמשרת
כיאחתמצוההיותםוהראיה
לוקהאינווהחמרייןכששתה

.זהאחרשיתבארכמושתים
ייןרביעיתנזירשישתהזמןוכל
,ראשאתנשא).לוקהחומץאו

:(א"פנזירותהלכותהפלאה
מצוהתעשהלאמצות

ענביםמאכולהנזירהזהיררג
והוא.לוקהכזיתענביםוכשאכל

לאויבשיםלחיםוענביםאמרו
הפלאה,ראשאתנשא).יאכל

:(א"פנזירותהלכות
מצוהתעשהלאמצות

.צמוקיםמאכולהנזירהזהיררד
.יאכללאויבשיםאמרווהוא
:(שם,שם).לוקהמהםאכלואם

(.מלכים פרק יב' ם הל"רמב" )'ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה"

שולל גם עסק כזה שבזמן  -" 'לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה"דיוק הלשון 

פרק ג )ם בהלכות תלמוד תורה "וכפי שפוסק הרמב, הזה חייבים בו על פי תורה

".  בכל יום מעט כדי חייו"שגם מי שתורתו אומנותו צריך לעשות מלאכה ,  (הלכה ט

.לא יהיה צורך אפילו בעסק מועט זה, בימות המשיח, והנה

(238' ש חלק כז עמ"לקו)

,  חייב לעשות איזשהי מלאכה, אפילו אדם שכל עיסוקו הוא בלימוד התורה, כיום,  

,יהיה לא . העיסוק יהיה רק בלימוד התורה, בגאולה. שיהיה לו ממה לחיותכדי ,

.בעשיית מלאכה קטנה כזוצורך אפילו לא ,  



אגרות קודש

?  למה לעכב את ביאת משיח|סיפור חסידי 

הרבי התעניין לדעת מה הם סדרי הלימוד  . אחד נכנס ליחידות לרבירב 

ניכר אצלו חסרון גדול  ' הי, לאחר שהלה פירט את סדרי הלימוד שלו, שלו

והוסיף  .. ,אמר לו הרבי שצריך להוסיף בלימוד החסידות. בלימוד החסידות

למה מעכב הינך את  )=? וואס האלסטו אפ משיח: הרבי ואמר בזה הלשון

(?משיח

!       מכאן שלימוד חסידות פועל ומזרז את ביאת משיח

חשון' יום ראשון ידה                                                  "ב

ט"תשי, ח"ד מ"יו, ה"ב

.ברוקלין

!וברכהשלום 

בו כותב שיש כאלו שמלעיגים ממנו על מה שלומד בישיבה לימוד  , חשון' למכתבו מהבמענה 

.'תורתנו הק

,  ע והיסוד שלהם הוא הענין שאל יבוש מפני המלעיגים"שו' ידוע שהתחלת כל חלקי הדוכבר 

ומתדרדרים , ואדרבה באם מתרשמים מהמלעיגים הרי אין לדבר סוף, א"עיין שם בטור וברמ

ה  "הלעיגו עליהם או, ומעת שקבלו ישראל את התורה במעמד הר סיני' ו למטה מטה וכו"ח

ת ויתעלה שהוא הנותן  "אלא שישראל עמדו חזק באמונתם בהשי, ל"וכמבואר במדרשי חז

וכמו שמברכים  , התורה והוא גם מנהיג העולם וכל עניניו ובזה גם פרנסתו של האדם ומשפחתו

שמזה מובן , הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, שהוא מן התורה, בברכת המזון

.אדםשהוספה בלימוד התורה וקיום המצות מוסיפה כשצריכים לזה במזונותיו של , וגם פשוט

ז יתוסף  "רצון שילמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ויקיים המצות בהידור ועיויהי 

.המשפחהבברכות נותן התורה בעניניו הוא ובעניני כל 

פ ישמור עליהם מכאן  "ועכ, יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועיםבודאי 

.ולהבא

,ט"בברכה לבשו

א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ

ביצעתי את 
!המשימה

:  משימה שבועית
!הוסיף בלימוד חסידות ואזרז את ביאת משיח

' דבר מלכות לנוער וכו, ניתן לילמוד שיחה של הרבי



גאולה ומשיח

חשון' יום ראשון ידה                                                  "ב

ספר המצוות

,אם יגש אדם לקטוף תאנה בשבת, נאמר כי בזמן הגאולהבמדרש 

!"שבת היום: "תצווח התאנה ותאמר

ובכל הבריאה  , בזמן הגאולה תהיה התגלות אלוקית מוחלטת: סיבת הדבר היא

.  ה"כולה תורגש מציאותו הבלעדית של הקב

.אחד' יחוש כי אין בעולם אלא ה-גם הדומם והצומח -עצמו העולם ,

(ש חלק יא"לקו)

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

משימה שבועית

הנזירהזהיררהמצוהתעשהלאמצות
.'וגומחרצניםאמרווהוא.חרצניםמאכול

:(שם,שם).לוקהמהםכזיתאכלואם
הנזירהזהיררומצוהתעשהלאמצות
אמרווהוא.הענביםקליפתיאכלשלא
.לוקהכזיתמהםאכלואם'וגוזגועד

רוצהמיניןחמשהאלוהיותעלוהראיה
כלוזגוחרצניםוצמוקיםוענביםייןלומר
לוקההיותו,עצמהבפנימצוהמהןאחד

ולשון.מלקותמהםואחדאחדכלעל
בפניהייןעלוחייב(:ד"לנזיר)המשנה

בפניוחרצןעצמןבפניהענביםועלעצמו
אמרוובבאור.עצמןבפניוהזגיןעצמו

ענביםאכל(:ח"לדף)נזירותבגמרא
אשכולוסחטוזגיםחרצניםויבשיםלחים

וכשחשבו.חמשלוקהושתהענביםשל
ושיירתנאהתנאדברשיתקייםבו

מחמשיותרנזירשהואמפניושיתחייב
יחלדלאלאושיירוהאואמרומלקיות

יתחייבלאכיחומץשיירוהאאמרוולא
אמנםשהחומץ,שתיםוהחומץהייןעל

נאסר כי שרש איסורו לא יסתלק ממנו
וממה שראוי שתדעהו שאיסורי . בהפסדו

נזיר אלו כלם מצטרפין לכזית ולוקה על 
(:שם. )כזית מכלן

הזהיר הנזיר  מצות לא תעשה מצוה רח
והוא אמרו על נפש  . מלהכנס באהל המת

נזיר  )ובבאור אמרו בגמרא . מת לא יבא
מקרא מלא דבר הכתוב לא יטמא  ( ב"מ

כשהוא אומר לא יבא להזהיר על הטומאה 
ושם אמרו שכשנכנס באהל . ועל הביאה

המת אחר שנטמא אינו לוקה אלא אחת  
ושהוא כשקרה לו טומאה וביאה כאחת 
חייב שתים כגון שנכנס על חולה בבית 
וישב שם עד שמת אותו האיש שנמצא  

שנטמא ובא באהל המת כאחת אבל 
כשנכנס לאהל המת כבר קדמה הטומאה  

לביאה כמו שהתבאר שם לפי השרשים  
(:שם, שם. )שנתאמת באהלות

הזהיר הנזיר  מצות לא תעשה מצוה רז
והוא אמרו לאביו ולאמו  . מלהטמא למת

וכשנטמא בין בטומאה שמגלח  , לא יטמא
נשא  . )עליה בין שאינו מגלח עליה לוקה

(:'הפלאה הלכות נזירות פרק א, את ראש



אגרות קודש

משוגע אודות משיח|סיפור חסידי 

היה נוהג לבוא לבקר , חסיד שלא מחסידי ליובאווטש: גרונר. ל.מספר הרב י

סמוך לפתח הכניסה לגן עדן  , וללמוד בקומה העליונה770מידי פעם ב

"  א גוטן אווענט"אישי כמו ברכת יחס וזאת כי רצה לקבל מהרבי , התחתון

כשלפתע  ', אירע פעם שהרבי פתח את דלת חדרו הק. וכדומה( טובערב )=

חשבתי לרגע שהרבי מתכוון  . הסתובב אלי וביקש ממני לקרוא לאותו חסיד

בעוד הרבי עמד ליד הכניסה  . י שולחן היחידות"ע' להכניסו לחדרו הק

די וועלט זאג אז איי עם קרייזי : "פנה לחסיד הזה ואמר לו', לחדרו הק

,  העולם אומר שאני משוגע על משיח)=" און זיי זיינען גערכעט, אבאוט משיח

'       ונכנס לחדרו הק, "א גוט אווענט"וסיים ( צודקיםואכן הם 

טו חשוןשני יום ה                                                  "ב

כ"תש, ח"ו מ"ט, ה"ב

.ברוקלין

'שינחמןה "מו' נ בעל מרץ וכו"א נו"איח "הרה

!שלום וברכה

א  "ובטוחני חזק אשר כאו, ח עם המצורף אליו"א מ"הנני קבלת מכתבו מימאשר 

ש הקטנים עם הגדולים יוסיפו כח ועוז לכל עניני מוסדות ליובאוויטש אשר  "מאנ

במחנם בכלל ובפרט בהנוגע להמצב הנוכחי בעניני כספים ובאופן דעד כדי השתדלות  

ל  "והרי הכרח הוא שיעשו הנ, הנקראת בשם יגיעה ותקוים ההבטחה דיגעת ומצאת

ואין לך דבר העומד בפני הרצון  , ל כמאן דבעי למהוי"ל ככל הדרוש ובסגנון חז"בהנ

מ "ובפרט כשיתבוננו שזהו טובתם האמיתי גם בעניניהם הפרטים וכמובן מהמבואר בכ

.ע"זימ "ה נבג"ולראש ולראשונה בשיחות רבותינו נשיאנו זצוקללה

אשר , ט"שנמצאים אנו השנה בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעשובפרט 

,  בחינוך על טהרת הקדש של ילדים וקטני בני ישראל' תחלת פעולתו בקדש בגלוי הי

.בזהלהצליח , ונעשים( ה גם"ה)נזכרים ( כשהם)והרי הימים האלה 

.'ש שי"שברשותו למסור תוכן האמור או להראות גם המכתב עצמו לכל אנומובן 

.ט בקרוב ממש"הצלחה מרובה בעבודה האמורה ולבשובברכת 



גאולה ומשיח

חשון' טושני  יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

שצונוהיאצגמצוהעשהמצות
ולהביאראשואתהנזירלגלח

ימיבמלאתקרבנותיואת
שלשהספריולשון.נזירותו
.מצוהתגלחתןושלשתןמגלחין
אמנם.והלויםוהמצורעהנזיר

במדברהיאהלויםתגלחת
וגלוחלדורותנוהגתואינה
.לדורותנוהגונזירמצורע

שנילנזירכיהואומבואר
וגלוחטומאהגלוחגלוחים
ימיובמלאתאמרווהוא.טהרה

שנישימנוראויואין.נזרו
לפימצותשתיאלוגלוחים
מצותמדיןהואטומאהשגלוח
הואשלועשהמצותכינזירות
שבארכמובקדושהפרעשירבה

שאםבזההכתובאותוודן
קרבןויביאיגלחהנזירותנטמא

בקדושהפרעויגדלישובואז
הנזירותימימניןכמתחלת

למצורעשישכמו,נפשושחייב

מצוהוהםתגלחותשתיכןגם
והנה.במקומושאבארכמואחת

הסבהזהשאחרבמהאבאר
וקרבנותיונזירתגלחתבמנותנו

מצורעותגלחתאחתמצוה
וכבר.מצותשתיוקרבנותיו
כןגםזומצוהמשפטיהתבארו

במקומהנזירתגלחתכלומר
הלכות,נשא).נזירבמסכת

:(ח"פנזירות
שצונוהיאקידמצוהעשהמצות
מיוהוא.אדםערכיבדיןלדון

פלוניערךאועליערכישיאמר
,וכךכךיפרעזכרהיהאםעלי
,וכךכךתפרענקבההיאואם
ולפיבכתובשבאכמוהשניםלפי
בערכךאמרווהוא,המעריךענין

משפטיהתבארווכבר.נפשות
אם).ערכיןבמסכתזומצוה

ערכיןהלכותהפלאה,בחקותי
(א"פוחרמין

ארץ ישראל בשלימותה היא ארץ של עשר ארצות שהונחלו  … 

.וירושה מאבותינו מאז ברית בין הבתרים, נחלת עולם-לעם ישראל 

שעם ישראל יקבל את כל השלש ארצות , החידוש כעת יהיה

,  בדרכי נועם ( קניזי וקדמוני, קיני)הנוספות על השבע של עכשיו 

כיוון שבאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב , שלוםובדרכי , 

.'ולא מלחמה וכו

.אומות העולם ימסרו אותן לבני ישראל ברצונם הטוב
(ב"תשנ'המשיחת פרשת לך )



אגרות קודש

?  מה עושים תפילין אצל גוי|סיפור חסידי 

ענה לו הרבי שיבדוק את  , מסוימת' אחד ביקש את ברכת הרבי על בעיגוי 

השליח שהעביר לו את התשובה לא ידע איך להסביר לו את  . התפילין שלו

אבל בסופו של דבר התברר שהוא יהודי ממשפחה  , תשובת הרבי

מתבוללת ובביתו היו זוג תפילין שקיבל בירושה מדורי דורות ואף פעם לא 

...       עד שהרבי גילה לו, שם לב אל ליבו לבדוק מהו החפץ המוזר הזה

חשון' טזשלישי יום ה                                                  "ב

ח"תשי, ח תשרי"כ, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

למכתבו בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו עד אשר סוף סוף הגיע לישיבת  במענה 

.שםתומכי תמימים אשר בלוד ולומד 

הרי כבר עבר תקופת  , ל שכל התחלות קשות"רצון אשר כיון שאמרו רבותנו זויהי 

הנה מכאן ולהבא יתמעטו הקישוים אשר בדרכו וילך בה לבטח מעלה מעלה  , ההתחלה

ובאם ירצה בתוקף ,, ועל פי הודעת רבותנו אין הדבר תלוי אלא ברצונו, בהצלחה

ובטח גם ימי חדש תשרי אשר מהם באנו  , ל דרגא אחר דרגא"המתאים יתעלה בכל הנ

ניצל אותם להתחזק בהחלטתו הכי טובה ונכונה להיות יהודי בריא בנשמתו ובגופו גם  

ה "ח אברים שס"ח מצות עשה הם כנגד רמ"רמ: ל"ועל דרך מאמר רבותנו ז, יחד

שזה בזה  -אלא , אשר פשוט שאין זה בדרך מקרה, ה גידים"מצות לא תעשה כנגד שס

.תלוי

פ ישמור עליהם "יודע משלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים ועכבטח 

.ולהבאמכאן 

להצלחה בלימודו הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות ולקיום המצות  בברכה 

ט בכל האמור לעיל"בהידור ולבשו



גאולה ומשיח

טז חשוןשלישי יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

היאקטומצוהעשהמצות
,בהמהערכיבדיןשצונו
הבהמהוהעמידאמרווהוא
אותהוהעריך'הלפני
התבארווכבר.הכהן

במסכתהמצוהזומשפטי
,בחקותיאם).ערכין

:(ה"פערכיןהלכותהפלאה
היאקטזמצוהעשהמצות
והוא,בתיםבערכישצונו
ביתואתיקדישכיאמרו
התבארווכבר.קדש

במסכתזומצוהמשפטי
,בחקותיאם).ערכין

:(ה"פערכיןהלכותהפלאה
היאקיזמצוהעשהמצות
והוא,שדותבערכישצונו

אחוזתומשדהואםאמרו

לאאשרואם.יקדיש
בשדהוכן,אחוזתומשדה
לפיערכךוהיהאחוזה

וחשבמקנהובשדה,זרעו
.הערכךמכסתאתהכהןלו

משפטיהתבארווכבר
ואל.ערכיןבמסכתזומצוה

ארבעהשאלוחושביחשוב
ביניהםיהיהמהערכיןמינין

מצוהשימנויחייבשתוף
מצותארבעהםאבל,אחת

דיןזולתדיןאחתלכליש
שםיכללםואולם,האחרת

,השםשתוףצדעלערך
מינישימנוראויואין

,אחתמצוהכלםהערכים
.ההשתכלותעםמבוארוזה

הפלאה,בחקותיאם)
:(ד"פוחרמיןערכיןהלכות

זמננו  , ('סוף פרק ט)כל הסימנים שנאמרו במסכת סוטה לפי 

".אחרית הימים"הוא קרוב ל

.מעולם לא היה קיום כל הסימנים בפועל כמו בימים אלו

פ כל הסימנים אוחזים כבר ברגעים  "כבר סיימו הכל וע...

.האחרונים לפני הגאולה
(א"תנש'ב ופרשת שופטים ה"תשנ'משיחות פרשת בראשית ה)

-ואת .  כל ההוכחות, כל הסימנים. זהו זה. כבר פההגאולה ,  

??מוכנה



ט"תשי, ח"מ' ט, ה"ב
.ברוקלין

'האברך יצחק צבי שי
!שלום וברכה

ואין  ', שי... ד הפגישה עם האברך"וכן ע, פ מפעולותיו"בזמנו נתקבל מכתבו ר
ובודאי מאז  , ל בפרטיות"כהנמכתךבים הזמן דחודש תשרי גרמא לענות על 

ז  "וכל המפרט בכגון דא ה. נתוסף בכמה מהענינים אודותם כותב ויכתוב בזה
,משובח

שכיון שבאים הננו מחדש השביעי המושבע בכל טוב וחדש הכללי  , ויהי רצון
, שבודאי ימשיכו בהן במשך כל השנה, הנה גם בפעולות האמורות, לכל השנה

,  התעוררות המביאה לידי פועל, תורגש ההתעוררות דחדש הכללי האמור
הן בכמות , והוספה בהפעולות הן בכמות והן באיכות וגם בהפועלים בהם

וגודל השכר  , והן באיכות( שבזה נכלל גם המשכת עוד אברכים לפעולות אלו)
.הרי מבואר בכמה וכמה מקומות

,ט בכל האמור"בברכה לבשו
שניאורסאהן. מ

אגרות קודש

!תלויה בהראשההסתלקות |סיפור חסידי 

ר  "ק אדמו"צ דיבר כ"ר מהוריי"ק אדמו"בשנה הראשונה לאחר הסתלקות כ

דיבורים מבהילים אודות  ( א"בהתוועדות שמחת בית השואבה תשי)א "שליט

שחסידים אלו  , ואמר בין השאר, צ"ר מהוריי"ק אדמו"הסתלקותו של כ

הרי הם ממשיכים לקבל את ההשפעות של –שהרבי חי אצלם גם עתה 

.הרבי גם עכשיו

:'ואלו היו תוכן דבריו הק

בחיי משה רבינו ראו בגלוי איך שכל הענינים הרוחניים והגשמיים היו  

וענני  , ומים מבארה של מרים, המן לחם מן השמים: נמשכים על ידיו והם

הנה אף  , אך לאחרי הסתלקותו של משה. 'הכבוד שהיו מכבסים בגדיהם וכו

–אך כיון שלמטה מעשרה טפחים חסרה מציאותו , "משה לא מת"ל "שארז

.לכן נפסקו גם ההשפעות הבאות על ידו

הנה הם  , אלו שמשה חי וקיים אצלם גם עתה למטה מעשרה טפחים, אמנם

(.המן והבאר וענני הכבוד)מקבלים גם עכשיו את ההשפעות הבאות ממשה 

חשון' יזרביעי ה                                                  יום "ב



גאולה ומשיח

חשון' יזרביעי  יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

(.יב, ישעיה ס" )כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו"

לכן ייראה אז בגלוי אשר העולם  . לעתיד לבוא תתגלה מציאותו האמיתית של כל נברא

בראשית ברא אלוקים את  . "לא נבראו אלא בשביל ישראל, לרבות אומות העולם, ומלואו

(.פ בראשית"י ר"רש)בשביל ישראל שנקראו ראשית -" השמים ואת הארץ

שלא יממשו את מטרת בריאתם  -" הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך"אשר , איפוא, מובן

.  מציאותם תתבטל בדרך ממילא-יאבדו -

(161' ש חלק כד עמ"לקו)

,   ,         וממילא , בגאולה המהות הזו תתגלה. נבראו בשביל ישראל, וכל הגויים שבעולם, העולםכל ,                  
המטרה                כיוון שהם לא יממשו את , י יאבדו"שלא יעבדו את עמגויים , 

.נבראושלשמה 

היאקמהמצוהעשהמצות
.חרמיםבדינילדוןשצונו
דברשהחריםמיכלוהוא
זההריואמרלושישממה
ההואהדברינתןחרם
שזהבארכןאםאלאלכהן
סתםכי.הביתלבדקיהיה

והוא.הואלכהניםחרמים
חרםכלאךיתעלהאמרו
.'וגוהאדםמןיחרםאשר
סתםהיותעללנוורמז

נאמרלכהניםחרמים
.תהיהלכהןהחרםכשדה

:(ו"פערכין,שם)

משפטיהתבארווכבר
שמיניבפרקזומצוה

ראשוןופרקמערכין
,בחקותיאם).מנדרים
:(ו"פערכיןהלכותהפלאה

מצוהתעשהלאמצות
שדהממכורהזהירנוקי

בעליואותושהחרימו
עלשהופקדלגזברואפילו

אמרווהוא,ההקדש
.ימכרלאחרםכליתעלה
ימכרלאספריולשון
הואהחרםוזה,לגזבר

.חרמיםסתם



אגרות קודש

ד נכנס ליחידות עם  "יהודי מכפר חב' דרגות בצבאות ה|סיפור חסידי 

הילד לא ידע מה  '? הרבי פנה אל הילד ושאלו מהי דרגתו בצבאות ה. בנו

תשתדל . יש דרגות מקצין ועד אלוף' בצבאות ה: והרבי אמר לו, להשיב

כשתגיע  . עד שתגיע לדרגה הגבוהה ביותר, ללמוד טוב ולהתנהג כראוי

לדרגת אלוף תודיע לי      

חשון' יחחמישי יום ה                                                  "ב

ח"תשי, ח"מ' ט, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

.ק"ממוצשלמכתבו במענה 

, ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"ק מו"של כ' על הציון הק' רצון יזכירו את זוגתו תחיבעת 

ומובן  , כ יאמרו המושלים בואו חשבון"שמתאים לכתבו זכה לשמוע מפיו המאמר הידוע ע

, פ בואו ונחשוב חשבונו של עולם"ל עה"פ המבואר במרז"וע', שככל שיוסיף בתורה ומצותי

.וברוחניותת בהמצטרך בגשמיות "יתוסף בברכות השי

' שמה שכותב במכתבו שאינו ראוי לכתוב כיון שאין בו כח לעמוד במלחמת היצר וכוופשוט 

פ ילמוד עתה בספר תניא קדישא איך שאפילו אלו שמלחמת היצר קשה  "בודאי זוכר או עכ' וכו

יעיין  )לא רק לעמוד במלחמה אלא גם לנצחה , יכולת מלא ניתנה להם, אמות שלהם' היא בד

ובפרט לאלו שזכו לראות  , (שם במקומות המצויינים במפתח הענינים בהוספה לספר התניא

ו  "כ וק"ובמכש, אשר דברי צדיקים חיים וקיימים ופועלים פעולתם, פני צדיק ולשמוע דבריו

כי אם )והרי כולי עלמא מודים אפילו אינן יהודים שאי אפשר לעשות מיש אין , בענינים רוחנים

.'ו בעניני תורה ומצותי"כ וק"ומכש, כ בענינים הרוחניים"עאכו( לשנות הצורה

הנה במקום להתאנח על עצמו , טובה פעולה אחת מאלף אנחות' פתגם רבותינו נשיאנו הקפ "וע

על ' בודאי טוב יותר התחלת הפעולות להוסיף בתורה ומצותי, אף שזה לפעמים נחוץ הוא', וכו

.בהמצטרךת להמתעסק בזה "ומובטחים הם להוסיף ברכות השי, מה שעשה עד עתה

,  ת ברחמיו המרובים ימשיך תוספת ברכה והצלחה גם על חשבון העתיד"רצון שהשיויהי 

.ל"הנויבשר טוב בכל 

מזכיר, א"שליטר "ק אדמו"בשם כ,בברכה



גאולה ומשיח

חשון' יחחמישי יום ה                                                  "ב

המצוותספר 

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
סתםמפדותהזהירנוקיא

אמרווהוא.הארץחרמי
ולשון.יגאלולאימכרלא

מה.לבעליםיגאללאספרי
לכהןהחרםכשדהלויעשה
יכולאו.אחוזתותהיה

תלמודלשםשפירשפ"אע
התבארווכבר.הואלומר
שדהכלומרזומצוהדיני

ערכיןבמסכתכהניםחרמי
נתבארושם(:ח"כדף)

.לכהניםחרמיםשסתם
איןכהניםחרמינאמרושם
לכהןנתניןאלאפדיוןלהם

:(שם,שם).כתרומה

מצוהתעשהלאמצות
מזרועהזהירנורטו

אמרווהוא.כלאים
תזרעלאשדךיתעלה
זרעיםוכלאי,כלאים

זריעתםנאסרלאאלו
ומי,ישראלבארץאלא

מלקותחייבשםשזרעה
לארץובחוץדאורייתא

התבארווכבר.מותר
במסכתזומצוהמשפטי
,קדושים).כלאים

:(א"פכלאים

–של הירידה לגלות והפיזור לבין האומות היא הכוונה ,                                

כאשר יהודי               .תבלשישראל יבררו את ניצוצות הקדושה שנפלו ונתפזרו בכל קצוי כדי 

גם ( בנוסף על בירור והעלאת הניצוצות)הרי , הניצוץ ועובד עבודתו שםבא  למקום 

.מתהפך לקדושה( כל העולם כולו)נמצאים הניצוץ המקום שבו 

לאחר ": עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות( "ח ושבת"ר' ר פ"פס)ל "זהו שאמרו רז

הרי קדושת ארץ ישראל  , כשכל העולם נכבש ונתהפך לקדושה, השלמת עבודת הגלות

.תתפשט בכל הארצות

,  ויחד איתו , ממתין לי ניצוץ קטן שמחכה שאברר אותו, בסופר או באוטובוס, ברחוב-מקום שאני נמצאת בכל ,  

.להביא את קדושת ארץ ישראל גם לשם. לי יש הזדמנות להכין עוד מקום לגאולה, ולי. בו הוא נמצאאת המקום , 



אגרות קודש

חייל עם סמל  |והבריאותהדרגות .|סיפור חסידי 

נפצע בתאונת דרכים  ', הורה שכתב לרבי כי בנו שנרשם לצבאות ה

להעלותו בדרגא  : זכה למענה בזה הלשון–ומבקש את ברכת הרבי 

.  צ"ויתעלה בבריאות הגוף אזכיר עה' בצבאות ה

**

שאל הרבי את אחד הילדים  , הפעמים שחילק הרבי צדקה לילדיםבאחת 

שאל אותו הרבי  , כאשר השיב הילד בשלילה. 'אם יש לו סמל של צבאות ה

?        מדוע: בחיוך

חשון' יטשישי יום ה                                                  "ב

ח"תשי, ח תשרי"כ, ה"ב
.ברוקלין

!וברכהשלום 
בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ובעיקר לאחרונה מפשיטת  , למכתבובמענה 

ו ובפרט לאנשי  "פשוט אשר אין כל מקום ליאוש חוהנה 'וכוהרגל של אחת הפירמעס 
ז  "שעי, ת בגלוי ממש"י נסי השי"דורנו זה אשר נשארנו כאודים מוצלים מאש ע

לא -ת "השי-נתחזקה בשכלו של כל אחד יותר וביותר האמת המוחלטות אשר ממנו 
ואז שולח ברכתו , אלא שרצה בורא העולם שיעשו כלים בדרך הטבע, יבצר כל דבר

, אלקיך בכל אשר תעשה' וכמה שכתוב וברכך ה, והצלחתו גם למעלה מדרך הטבע
בסוג שיכול לנצל ' ז עצתי שישתדל בעניני מסחר או משרה דוקא באם תהי"אשר עפי

ל אין זה  "י הנ"שעפוכיון ,הבטחוןויעשה זה מתוך חוזק , כשרונותיו או ידיעותיו
ת נותן התורה והמצוה  "ויוסיף השי, אלא כלי מובן שעליו להוסיף בעניני תורה ומצות

ובזה גם החלטתו להפריש יותר מעט ממעשר מהרוחים שלו  , בברכותיו בהמצטרך לו
ת בקרוב והרי  "ח הרווחים שימציא לו השי"ומה טוב שיתן מיד איזה סכום ע, לצדקה

.לכלזה משמש הוכחה על בטחונו בהזן ומפרנס 
מזמנים המסוגלים לנתינת צדקה הוא בכל יום חול לפני תפלת  , מ"המבואר בכפ "ע

ר"אדמוח "ק מו"יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כבטח .הבקר
פ ישמור עליהם מכאן  "בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ, ע"מ זי"נבגה "זצוקללה

.ולהבא
מזכיר, א"שליטר "ק אדמו"בשם כבברכה  



גאולה ומשיח

חשון' יטשישי  יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

(:  ב, תהלים קכו" )אז יאמרו בגויים"אחד מצדיקי פולין דרש על הפסוק 

" לעשות עם אלה' הגדיל ה"כשיבוא המשיח יאמרו אומות העולם -" אז יאמרו בגויים"

.לעשות עם בני ישראל' הגדיל להפליא ה-

-" היינו שמחים"משום ש? ומדוע, "לעשות עמנו' הגדיל ה"ואנו נשיב להם שאכן 

.בזכות השמחה

,        בזכות    , אבל אני זוכרת שהגאולה מגיעה ממש הרגע. נכון? מעצבן? קשה? עצוב, 

.שמחה ומשמחת את כל מי שסביבי. רוקדת, שרה, אז אני מדליקה לי ניגונים שמחים! השמחה,  

מצוהתעשהלאמצות
מזרועשהזהירנורטז

שארוכן,בכרםתבואה
מןהמיןוזה,ירקות

,הכרםכלאייקראהכלאים
לאיתעלהאמרווהוא
לשון.כלאיםכרמךתזרע
מהכרמךתזרעלאספרא

נאמרכברוהלאצריךאני
יכלולוזהתזרעלאשדך
,והזרעיםהכרםספקבלי

מקייםשכלמלמדאמרו
בשניעוברבכרםכלאים

הכרםשכלאיודע.לאוין
התורהמןאסוריםאינן
והואלבדבארץאלא
דאורייתאמלקותלוקה

חטהשיזרעבתנאי
במפולתוחרצןושעורה

אילןהרכבתאמנם,יד
מקוםבכלעליולוקה

נכנסתממנהואזהרה
תזרעלאשדךאמרותחת

התבארווכבר.כלאים
במסכתזומצוהמשפטי
:(שם,שם).כלאים

ביצעתי את 
!המשימה

:  משימה שבועית
המסוגלים לנתינת צדקה הוא בכל יום חול  מזמנים '

'הבקרלפני תפלת 
אתרום צדקה לפני התפילה בשבוע הקרוב

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

משימה שבועית



אגרות קודש

.  הרבי מעריך מאמץ|סיפור חסידי 

ומכיוון שהמצב הכלכלי  , השלוחים היתה תשוקה עצומה לנסוע לרבילאחד 

החליט לנסוע לפחות לשדה התעופה  , לא איפשר לו לרכוש כרטיס טיסה

פגש אותו יהודי אמיד  , משהגיע לשדה התעופה. לראות איך חסידים נוסעים

בו במקום נסעו  . וכששמע ממנו את מטרת בואו החליט לממן לו את הכרטיס

ראה אותו הרבי וחייך חיוך  770משנכנס השליח ל. שניהם לרבי

.       רחב

חשון' שבת קודש כה                                                  "ב

ח"תשי, ט תשרי"כ, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

,  בו כותב אשר רוצה הוא להכנס ללמוד בישיבה, למכתבו משילהי תשריבמענה 

אלא שגילו כעת הוא  , בלוד( ד"בהיות לפני זמן למד בישיבת חב)ד "ובישיבת חב

.שנהב "כ

כי הרי השנים בגילו הם שנות ההכנה והיסוד למשך כל , סברתו למאד מאדונכונה 

ובאיש הישראלי הרי אשרו לא רק הרוחני אלא גם הגשמי תלוי  , ימי חיי האדם

ומיוסד בהתורה והמצוה ובהפנימיות שלהם אשר לזה מתקרבים ובמשך הזמן גם 

שמזה מובן  ', מכירים ומרגישים על ידי לימוד תורת החסידות והליכה בהדרכותי

ו זמן שלא "ולא ח, שככל ענין של הכנה הרי זהו ריוח בענין וריוח חשוב במאד

אין דבר העומד  , וכמו שמסיים במכתבו, (פ במילואו"כדבעי או עכ)ניצלו אותו 

כשילמוד במסירה ונתינה בודאי שיצליח בזה וגם יעזור לזה במשך כל  , בפני הרצון

.הגשמיםימי חייו בענינים הרוחנים ובענינים 

"זהט בכל האמור ולהצלחה בכל "לבשוברכה 

א"שליטר "ק אדמו"כבשם 

מזכיר



גאולה ומשיח

חשון' שבת קודש כה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
מהרבעתשהזהירנוריז

אמרווהוא.בהמהכלאי
תרביעלאבהמתךיתעלה
שירביעזמןוכלכלאים
בידושירכיבותנאי,לוקה
כמכחולבנקבההזכראבר

אמרוובבאור.בשפופרת
במנאפים(א"צמציעא)

שיכניסעדובכלאים
ואזבשפופרתכמכחול

התבארווכבר.ילקה
ח"בפזומצוהמשפטי

:(שם,שם).מכלאים

מצוהתעשהלאמצות
מלאכהמעשותשהזהירריח

אמרווהוא,יחדבהמהבכלאי
ובחמורבשורתחרושלא

בהםשתעשהזמןוכל,יחדו
דישהאוחרישהכגוןמלאכה
לוקהיחדשניהםוימשוך
שלאלומררוצה,יחדומאמרו

במלאכהיחדשניהםיחבר
מןאמנם.מהמלאכותאחת

אלאמלקותחייבאינוהתורה
בהמהאחדמיניןשניעל

שורכגון.טהורהואחדטמאה
אובהםוכשחרש,וחמור
וכבר.לוקהיחדמשכם

זומצוהמשפטיהתבארו
,תצאכי).כלאיםבמסכת

(שם

(:  כא, תהלים פט)כמו שכתוב , והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה

צריכה להיות רק קבלת מלכותו על  , "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו"

.להתקשרות בין המלך והים בשליחות הגילוי, ידי העם

ר נשיא "ח אדמו"ק מו"כ, "שלח נא ביד תשלח"השליח ד( הוא), משיח צדקנו...

.דרך זה ההמשך שמילא מקומו שלאחריו זהועל , דורנו

,     ,   מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לקבל את. הרבי פועל בעולם גאולה. כבר נמצאמשיח , 

.להתמסר, להתקשר, כמלך המשיחמלכותו , 



אגרות קודש

ציור פניו  |סיפור חסידי 

אמר הרבי לאחד השלוחים פעם 

ק  "כל אברך שראה את כ: ביחידות 

לא –צריך בכל בוקר , ר"ח אדמו"מו

חשוב אם לפני או אחרי ברכות השחר  

ולצייר לעצמו את פני  , ללכת לפינה–

וזה ייתן חיות במה  , קודשו

.       שצריכים

חשון' יום ראשון כאה                                                  "ב

ח"תשי, ח"ד מ"יו, ה"ב

א  "איח "הרה.ברוקלין

יעקב  ה "מוצ"בצנ עוסק "נו

שלום  'שיאליעזר 

!וברכה

וגם זה רק בהנוגע להתועדות בשמחה , בו כותב בקיצור הכי נמרץ, ו תשרי"קבלת מכתבו מכמאשרים 

אף שבודאי כמה פעולות היו במשך שבועות שעברו בעניני יהדות והפצת המעיינות בכלל  , צ"תורה ושמע

ולפלא שאין ידיעות עדיין בזה לא ממנו ולא משאר , ד אשר באוסטראליא בפרט"ובהנוגע למוסדות חב

.מאזאף שעברו כמה שבועות , ש ואפשר עוד תתקבלנה"אנ

ט מהרחבת הפעולות והגדלתן הן בכמות והן באיכות ושרכם של כל  "י תהיינה בשו"שתכהר "ויה

ומובן שבראש הפעולות ויסודן הוא להגדיל  , כ מקומות"העוסקים ומשתדלים בזה מבואר הוא בכו

א "והרי רואים במוחש שכ', ד המשתתפים בשיעורים וכו"ות עסקנים בעניני חב-מספר התלמידים

,  צ אשר ער הוא בו גם בגלוי"כמה נקודות בעניני תומ, יותר נכון, מישראל יש למצוא בו נקודה

הנה מצוה גוררת מצוה ומזמן לזמן מתקרב  , ד ענין זה"אמות של יראת שמים ע' וכשממשיכים אותו לד

.ל"וק, ונעשה שייך בעוד כמה ענינים, יותר

.ט בטוב הנראה והנגלה בענינים הכללים וגם בעניניו הפרטים"לבשובברכה 

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות



מה אני יכולה לעשות  . אוף…היא לא שומעת?? את שומעת אותי…הי…הי

,  בכיתי בדמעות שליש, איימתי, כעסתי, חייכתי, קראתי…ניסיתי הכל? עוד

.   פשוט אין תגובה. אבל כלום…צרחתי במלוא גרוני ושוב ניסיתי בטובות

לא מואילה  . מושקי הזאת ישנה לה בשקט ושלווה?? מה אני אעשה…יווואווווו

אני  . תראו כולי רטובה מרוב דמעות…בטובה לתת צומי לכרית פשוטה כמוני

ככה היא  ? אולי אני אפיל את עצמי.  להגיד לה משהוחייבתתת פשוט חייבת 

.  לושש אוחחח נפלתי לתוך הנעגל וואסער-ש-ו, שתיים, אחת. תתעורר

שכשאני  , אוווווףףף כמה פעמים ביקשתי ממושקי שתשים את זה בצד השני

עכשיו גם בבוקר מושקי לא  …נופלת זה לפחות לא יהיה לתוך כזה קר ורטוב

…רגע-אוף אוף או…היא תחשוב שאני רטובה מהמים…תשים לב שבכיתי

מה  ) : חח היא מדברת מתוך שינה , הי זה מושקי…אני שומעת מישהו מדבר

יווווו אז אני  ?? באמת?? הגאולה תבוא מתוך שמחה??? מה?? היא אומרת

טרילילילילי וטרהלהלהלהלה מתוך שמחה תבוא  …חייבת לשמוחח

אז …כנראה עשיתי רעש מידי חזק!!!! יווווו מושקי התעוררה! הגאולההההה הי

וכמובן להגיד לה מה  ) : לשמח גם אותה, טוב אני רצה אליה

!!  בייי…חייבתתת להגיד להשאני 

...ש מ"חיילת מחכה לך ד! הייי !יחי המלך המשיח|ה"ב



גאולה ומשיח

חשון' יום ראשון כאה                                                  "ב

ספר המצוות

הגאולה האמיתית  -שזה מביא מיד לתכלית השלימות -ועוד ועיקר ...

פ שברגע "דאע, ובאופן שזה פועל על העבר.. בפשטות ובגשמיות, והשלימה

הוא  -הנה כאשר יגיע ברגע שלאחרי זה , זה ממש הרי משיח עדיין לא בא

גם את הרגעים  ( ף דאלופו של עולם"על ידי הכנסת האל( )ישנה)יחדש 

.שיהיו חלק מהגאולה"( גולה"ד)שלפני זה 

(ב"תשנ'ערב ראש השנה ה)

. לרגעים של גאולה, הרגעים של הגלות, משיח יהפוך גם את הרגעים האלו, בגאולה

?כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר, מה אני עושה עכשיואז חעל

מצוהתעשהלאמצות
ארוגבגדמללבושהזהירנומב

שהיוכמוופשתיםבצמר
.הזמןבאותוז"עכומרילובשים

,שעטנזתלבשלאאמרווהוא
ז"עכומריאצלהיוםמפורסםוזה

זהלאועלוהעובר.במצרים
התבארווכבר.מלקותחייב

כלאיםבמסכתזומצוהמשפטי
,תצאכי).ומכותוסוטהובשבת

:(י"פ,כלאיםהלכות
שצונוהיאקכמצוהעשהמצות
מהתבואותפאהלהניח

והוא,להםוהדומהוהאילנות
אחראותםתעזוביתעלהאמרו
במסכתונתבאר.הפאהזכרו

היאשהפאה(:ו"טדף)מכות
הלאואמנם.לעשההנתקלאו

אמרווהעשה,תכלהלאאמרו

התבארווכבר.אותםתעזוב
ודין,פאהבמסכתזומצוהמשפטי

אלאנוהגתתהאשלאתורה
ענייםמתנותתהיוקדושים).בארץ

:(א"פ
הזהיררימצוהתעשהלאמצות
ישאיראבלהזרעכללקצורשלא
והוא.השדהבקצהלענייםממנו
ולאו.שדךפאתתכלהלאאמרו

וקצרכשעברשהואלעשהניתקזה
הפאהשעורלענייםיתןהזרעכל

לעניאמרווהוא.הנקצרמהדבר
שבארנוכמואותםתעזובולגר

נוהגתוהפאה.(ך"ק)עשהבמצות
.בשדהשנוהגתכמובאילןכןגם

לבדישראלבארץנוהגתזוומצוה
משפטיהתבארווכבר.התורהמן

.לזההמחוברתבמסכתזומצוה
:(א"פענייםמתנותהלכות,אמור)



אגרות קודש

התקשרות דו סטרית  |סיפור חסידי 

שרצה ללכת ללמוד באחת  , די"חבממוצא , סטודנט יהודיהיה 

באותה תקופה הרבי התבטא בחריפות נגד  . ב"האוניברסיטאות בארה

,  והסטודנט שהיה בדילמה, ב"תופעות שונות שהיו באוניברסיטאות בארה

כתב לרבי שמאחר והוא חסיד של הרבי אזי הוא לא יכול לעשות נגדו  

לכן הוא  . וללכת בכל זאת ללמוד באוניברסיטה בה הוא כל כך רוצה ללמוד

במשך ארבע שנים הקרובות בלבד הוא לא יהיה חסיד  : מציע רעיון מקורי

אם ההתקשרות בין רבי : "הרבי השיב לו... ובכך תיפתר הבעיה, של הרבי

אך מאחר והתקשרות  ; אז הרעיון שלך היה טוב–לחסיד הייתה חד סטרית 

הרבי לא  –סטרית גם אם תנתק עצמך מהרבי -בין רבי לחסיד היא דו

"        ינתק אותך ממנו

חשון' שני כביום ה                                                  "ב

ח"תשי, ח"ז מ"ט, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

',  ואף שיש לו רצון וכו', מבקש ברכה להצלחה בלימודו וכו, ק"למכתבו מעשבמענה 

.'אבל אין לו חשק וכמו שלוקח ממנו וכו

ו כיון שזהו ציווי בורא עולם ומנהיגו בפועל  "אי אפשר שיוקח ממנו החשק חוהנה 

וענין  ', לו חשק ורצון גמור לקיום כל האמור בתורתו הק' א מישראל יהי"שכאו

ל הוא גם כן מתחבולות היצר  "אלא שדמיון הנ, תלמוד תורה הרי שקול כנגד כולם

,  הרע הממציא תחבולות שונות ומשונות בכדי להחליש את האדם בעבודתו לקונו

שזה עצמו צריך לעורר תוספת כח , ואינו נמנע גם מענינים של שקר ותרמית

שפירושו לא להכנס עמו  , י ענין של היחס הדעת"מלחמה ע, בהאדם להלחם נגדו

ט כי אם בפתגם קצר שאין זמן לפלפולים כיון שעבד הוא "בכלל בפלפולים ושקו

מ  "כ בתניא בכ"ועיין ג, ה"ה ועסוק במילוי ציווי אדונו הוא הקב"מ הקב"לממה

.תאמיןל יגעת ולא מצאת אל "בלבו הודעת חז' וחקוקה תהי, ל"עצות היעוצות להנ

,בהידורלתלמוד תורה בהתמדה ושקידה וקיום המצות בברכה 

א"ר שליט"ק אדמו"כבשם 



גאולה ומשיח

חשון' כבשני יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

כמו שהיה  " )ימות המשיח"ו" כל ימי חייך"בין , חס ושלום, שלא זקוקים להפסק-ובפשטות 

מכיון שהגאולה באה תיכף ומיד ממש ברגע זה (.. אצל בני ישראל בכל הדורות שלפני דורנו זה

.כך שהרגע האחרון דהגלות נעשה רגע ראשון דהגאולה, ובמקום זה

גם אם הוא ), ו"ח, בלי שום הפסק כלל, בזמן הזה ובמקום הזה" חייךימי "ומ

ראובן ושמעון ", מיד בתכלית השלימות-הוא עובר , (כבר מבוגר משבעים שנה וכיוצא בזה

.  וחיים נצחיים שיהיו אז, "כל ימי חייך בימות המשיח"בהמשך ד, "נחתין ראובן ושמעון סלקין

(ב"תשנ'משיחת פרשת שמות ה)

משמעות  . מילים ברורות. בלי שום הפסק עוברים לחיים נצחיים. האחרון לגלות והראשון לגאולההדור ,

.  ברורה עוד יותר

!בא וגואל אותנו תיכף ומיד ממש! חי וקיים בגוף גשמיהרבי 

שצונוהיאקכאמצוהעשהמצות
ולקטאמרווהוא,הלקטלהניח
לאוכןגםוהוא.תלקטלאקצירך
עלהתבארכאשרלעשההנתק
וכבר.מכותבמסכתפאה

במסכתזומצוהמשפטיהתבארו
תהאשלאתורהודין.פאה

קדושים).בארץאלאנוהגת
:(א"פענייםמתנות,תהיו

הזהירריאמצוהתעשהלאמצות
הנופלותהשבליםללקטשלא

יעזובאבלקצירהבשעתבשדה
ולקטאמרווהוא.לענייםאותם

ניתקכןגםוזה.תלקטלאקצירך
וכבר.בפאהשבארנוכמולעשה

במסכתזומצוהמשפטיהתבארו
:(שם,שם).פאה

שצונוהיאקכגמצוהעשהמצות
כשיבצורבכרםשישמהלהניח
ובא,עוללותהנקראלענייםאותו

:(שם,קדושים).פאהבמסכת

אותםתעזובכןגםהכתוב
וכבר,העוללותזכרואחר

זומצוהמשפטיהתבארו
נוהגתואינה.פאהבמסכת

,תהיוקדושים).בארץאלא
:(א"פענייםמתנות

מצוהתעשהלאמצות
עוללותמבצורהזהירנוריב

והוא.בצירתובשעתהכרם
,תעולללאוכרמךאמרו
.לענייםהעוללותיניחאבל
האילנותבשארזהודין

האזהרהכילכרםהדומים
'וגוזיתךתחבוטלאבאמרו

מןהשכחהיקחשלאוהוא
אילנותששארתדעהזית

ניתקכןגםוזה,בשכחה
התבארווכבר.לעשה

זומצוהמשפטי



!  בשביל זה אני פה|סיפור חסידי 

הרבי שאל פעם אישה אחת מדוע  

.  בעלה לא כותב על עניני פרנסה

האישה אמרה שבעלה לא רוצה לגזול  

חייך הרבי . את הזמן היקר של הרבי

..       בשביל זה אני פה: ואמר

כג חשוןשלישי יום ה                                                  "ב

ספר המצוות

היא שצונו להניח מה שיפול מצות עשה מצוה קכד
והוא אמרו  . ויתפרד מן הענבים בבצירתם לעניים

יתברך ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב  
.  וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה. אותם

, קדושים תהיו. )ואינה נוהגת מן התורה אלא בארץ
(:א"מתנות עניים פ

הזהיר שלא לקבץ  מצות לא תעשה מצוה ריג
הגרעינים שיפלו בכרם בשעת בצירה אבל יעזבם  

וזה  ', והוא אמרו ופרט כרמך לא תלקט וגו. לעניים
וכבר התבארו משפטי מצוה זו  . גם כן ניתק לעשה

(:שם, שם. )במסכת פאה
היא שצונו להניח עומר  מצות עשה מצוה קכב

והוא אמרו ושכחת עומר בשדה לא תשוב , השכחה
הנה אמרו יהיה  , לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה

הוא הצווי להניחו והוא עשה כמו שאמר בלקט ופאה 
תעזוב אותם שהוא עשה כמו שבארנו וזו אינה  

וכבר התבארו משפטי  . נוהגת מן התורה אלא בארץ
(:א"מתנות עניים פ, כי תצא. )מצוה זו במסכת פאה

הזהירנו מקחת עומר  מצות לא תעשה מצוה ריד
והוא אמרו ושכחת עומר בשדה לא תשוב  . השכחה

וזה . לקחתו והשכחה נוהגת בין בתבואה בין באילן
.  ניתק לעשה שאם עבר ולקחה חייב להשיבה לעניים

וכבר . והוא אמרו לגר ליתום ולאלמנה יהיה
ודע כי  . התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה

השרש אצלנו שכל מצות לא תעשה שיש בה קום  
ואם לא יקיימהו  , עשה כשקיים עשה שבה אינו לוקה

דמיון זה הפאה אם קצר אותה אינו חייב  , לוקה
וכן  , מלקות מיד שקצר אבל יש לו להשיב השבלים

אם דש אותם וטחן החטים ולש הקמח יתן מהבצק  
אותהואם קרה שנאבדה , מה שראוי עליו מן הפאה

כי לא קיים  , החטה בכללה או נשרפה לוקה
וכל שכן כשבטלו בידים כמו שאכל  , עשה שבה

ולא תחשוב שאמרם בגמרא  . את החטה כלה
אנו אין לנו אלא זאת ועוד ( ז"דף ט)מכות 

אחרת והתבאר שאותה האחרת היא הפאה 
אבל כי  . יחייב עליה דין זה אמנם בפאה לבד

ענין האחרת רוצה בו הפאה וכל מי שדינו דין 
פאה הפרט והשכחה והלקט והעוללות כל אחד 

ואפשר בו מה  , מהם לאו שיש בו קום עשה
שאפשר בפאה מן קיימו ולא קיימו בטלו ולא  

כי הכתוב שממנו למדנו שהפאה יש בה , בטלו
קום עשה הוא אמרו יתעלה לעני ולגר תעזוב  

אותם וזה בא על הפאה והלקט והעוללות אמר  
לא תכלה פאת שדך ולקט קצירך וכרמך לא  

ואמרו גם כן בעומר השכחה , תעולל ופרט כרמך
ואחר שמצאנו לשון בגמרא  , לא תשוב לקחתה

שהפאה הוא לאו הניתק לעשה והביאו ראיה על 
הוא ראיה ', עשה שבה מאמרו לעני ולגר וכו

שאלו החמשה לאוין הן לאו הניתק לעשה וכל  
,  זמן שמקיים עשה שבה כמו שזכרנו אינו לוקה

וכל  , וכשהיה בלתי אפשר קיום עשה שבה לוקה
זמן שיהיה אפשר לקיימו ואף על פי שאינו  

מקיימו עדיין אינו לוקה אבל נצוה אותו לקיימו  
לבד עד שנדע שכבר עבר האזהרה ולא השאיר 

לו דרך אפשרות לקיים עשה שבה ואז הוא  
(:שם, כי תצא. )ושמע זה הענין והבן אותו, לוקה

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות



גאולה ומשיח

יום שלישי כג חשוןה                                                  "ב

אגרות קודש ח"תשי'ה, ח"ז מ"ט, ה"ב

.                                                                                                                            י.נ, ברוקלין

פורת' מרת לאה שתחי

!ברכה ושלום

ח על  "ות, ד"ד התכנית המיוחדת שסדרה על חסידי כפר חב"ונהניתי לקרוא בו ע, נתקבל לעתומכתבה 

.מזהשימת הלב להודיעני 

למותר להדגיש את הזכות והאחריות שעל כל אחד ואחת לנצל כל אפשריות לחזק ולעודד את בטח 

וככל אשר השידור אין לו הגבולות ואפשר להגיע על ידו אפילו מעבר  , י ברוח התורה והמסורה"אחב

שאין מספיק מה שאין משתמשים בו לדבר  ומובן .זהוחשוב הוא מאד איך מנצלים כח ', לגבולין וכו

והוא חיזוק החיים היומיומיים בדרך  , אלא צריך לנצלו באופן חיובי ובמדה הכי גדולה, שאינו רצוי

שבזה תלוי קיומו של עמנו אשר רבות עברו עליו ויצא בשלום אך ורק הודות לדבקותו  , התורה והמצוה

ומכאן הוכחה מוחלטת שהתורה והמצוה המסורתית הן הן עצם חיות  , באלקים חיים ובתורת חיים

ואשרי אדם המנצל כל אפשריותיו  . ובזה סוד קיומו, עמנו בני ישראל בכל מקום שהם ובכל דור ודור

.הזהויכלתו להחזיק ולהפיץ אור החיים 

בברכה אשר גם היא בתוך סגל העובדים בשירות השידור ינצלו את כל אפשריותם בכיון ואחתום 

,טובותובברכה לבשורות בזה בכבוד האמור ויצליחו 

מזכירא"שליטר "ק אדמו"כבשם 

שאין מה .המקדשי ברזל ולכל ברזל מושלם בבית "בית ראשון ובית שני נחרבו ע

לא שייך בו חשש מענין של  -בית נצחי שלא שייך בו חורבן , כן מקדש העתיד

.כיון שלעתיד לבוא תתבטל מציאות הברזל דלעומת זה, ברזל דלעומת זה

כדי להדגיש את העילוי והשלימות , ובמילא יכול וצריך להיות בניינו גם בברזל

.בהפיכת הברזל שהחריב בית המקדש לברזיל בהבנין בבית המקדש

(ב"תשנ'משיחת פרשת וישלח ה)

! וואו. מהיפך הקדושה…אין חשש מהלעומת זה. גאולה שאין אחריה גלות. מקדש נצחיבית 

…כבר לא יכולה לחכות



אש אוכלה  ' הויכי |סיפור חסידי 

אחד אמר לרבי שרוצה לשתות משפיע 

גער בו  . הרבה משקה בשביל להתחמם

אם רוצים להתחמם יש  : הרבי ואמר

אש  ' כי הוי"שזהו , ללמוד הרבה חסידות

ז אפשר להתחמם  "עי–" אוכלה

כדבעי        

יום רביעי כד חשוןה                                                  "ב

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

ספר המצוות
שצונוהיאקלמצוהעשהמצות

שלישיתשנהבכלענימעשרלהוציא
כלאחראשרומהשלישית,מהשמטה
שבכלהששיתכלומרשלישית
יתברךאמרווהוא,כןגםהשמטה

כןגםוזה',וגותוציאשניםשלשמקצה
מןישראלבארץאלאחובהאינו

זומצוהמשפטיהתבארווכבר.התורה
שאלותוקצתומעשרותפאהבמסכת

משאררביםבמקומותמפוזרותמהם
.וידיםמכשיריןומסכתזרעיםמסכתות

ענייםמתנותהלכותזרעים,אנכיראה)
:(ו"פ

שצונוהיאקצהמצוהעשהמצות
ולהרחיבהחלשיםולחזקצדקהלעשות
זובמצוההצוויבאוכבר.אליהם
פתוחיתעלהאמרו,מתחלפותבמלות
בווהחזקתאמר'וגוידךאתתפתח
באלווהכוונה,עמךאחיךוחיואמר

שנעזורוהואאחתכולםהלשונות
התבארווכבר.ספוקםדיונחזקםאותם

רביםבמקומותזומצוהדיני
הקבלהובאה,בתראובבאבכתובות

הצדקהמןהמתפרנסענישאפילובזו
אםהצדקהכלומרזובמצוהחייב
לולדומהאםממנושלמטהלמי

,אנכיראה).מועטבדברואפילו
:('ופרקענייםמתנותהלכות

הזהירנורלבמצוהתעשהלאמצות
מאחינווהרחבהצדקהלמנועשלא

ויכלתנוענייםנדעאשרמהאביונים
תאמץלאאמרווהוא.להםלהחזיק

מדתמלקנותאזהרהוזה,לבבךאת
הלכות,שם).ואכזריותהכילות

:(ט"פענייםמתנות



גאולה ומשיח

חשון' יום רביעי כדה                                                  "ב

בגימטריא  , וגם מענגת, מנחם שמו-ל אשר משיח "ידוע מרז

גימטריא  -" הצמח צדק"ר "כידוע בנוגע שמו של אדמו" ]צדק"

הוא שמו של  "( צמח"וגם ")צדק"ש, "[מנחם מענדל"דשמו 

.משיח

(נ"תש'משיחת פרשת תרומה ה)

יחי  . להכריז את זה ולפרסם את זה, פשוט צריך לקבל את זה. זהו. הרבי מלך המשיח

!אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אגרות קודש ד"תשי, אלול' ז, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

.בזהעל מכתבו בו כותב שאינו מרגיש חיות בלימוד החסידות ושואל עצה במענה 

שפירושו -י הקדמת נעשה לנשמע "ל אשר קבלת התורה היתה דוקא ע"בטח ידוע לו מרזוהנה 

ובמילא אין , (כי אם כפשוטו הרי אי אפשר לעשות קודם השמיעה לדעת מה לעשות)הבנה וחיות 

ז מהלימוד כי כל ענין נסיון הוא כמו "ו לא להתרפות עי"להתפעל אם מנסים גם אותו בזה וח

נזהר  ' יהי.אלקיכם' שנאמר שהוא לדעת הישכם אוהבים את ה

-כפי שנחלק התהלים לימי החדש -בטבילת עזרא ויאמר בכל יום אחר התפלה השיעור תהלים 

וקודם התפלה יפריש פרוטה לצדקה ויעשה  , ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"ק מו"כתקנת כ

ז להסיר  "צדקה בסביבתו על ידי שישפיע עליהם בקירוב לבם לאבינו שבשמים בודאי יסייעוהו עי

ממנו העלמות והסתרים עד שירגיש ולא רק שידע האור כי טוב הגנוז בתורה בכלל ובתורת 

.בפרטהחסידות 

.ט"כוחט ובברכת "לבשוהמחכה 

,א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ

מזכיר



אגרות קודש

הרגישות של הרבי|סיפור חסידי 

דקות 40שהה שם למעלה מ, אחד שנכנס ליחידות בפעם הראשונה

חייך הרבי  . המזכיר דפק ונכנס להודיע שהגיע הזמן לצאת. בקודש פנימה

הוא רק רוצה שתבואו בפעם , הוא לא רוצה שתלכו: ואמר לו

יום חמישי כה חשוןה                                                  "ב

ח"תשי, ח"י מ"ח, ה"ב

.ברוקלין

!ברכה ושלום

ד "ומובן שפליאה סיום מכתבה שבקשר לנשי חב, א חשון"קבלת מכתבה מימאשרים 

.לעשותאינה רואה למעשה מה שיש לה להוסיף או 

, המצב טוב' כי בעניני קדושה ככל שיהי, ד"כל הארץ הקדושה לפני נשי חבוהלא 

אבל ידוע מאמר  ', כיון שקדושה אין סופית היא וכו, תמיד יש מקום לעשות ולהוסיף

וכיון שממשיכה שתתבונן לדעת מה שתוכן לעשות בזה , ל אין צועקין על העבר"חז

.הנה זהו העיקר מה שנוגע עכשיו, במה שנוגע לבא

,  כיון , ד בכמה וכמה שטחים"ל יביא להרחבת פעולות נשי ובנות חב"רצון שהנויהי 

.הרצוןואין לך דבר העומד בפני , השעה הואשהכרח ,

,        ,בברכה,

א"שליטר "ק אדמו"כבשם , 

מזכיר, 



גאולה ומשיח

יום חמישי כה חשוןה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

היאקכומצוהעשהמצות
.גדולהתרומהלהוציאשצונו
ראשיתיתברךאמרווהוא
אינהזוומצוה.לותתןדגנך

בארץאלאהתורהמןנוהגת
התבארווכבר.ישראל
במסכתזומצוהמשפטי
,ושוטריםשופטים).תרומה
:(ב"פתרומההלכות
היאקכטמצוהעשהמצות
מןמעשרלהוציאללויםשצוה

מישראלשיקחוהמעשר
אמרווהוא,לכהניםויתנוהו

ואמרתתדברהלויםואל
בנימאתתקחוכיאליהם
ובאר.'וגוהמעשראתישראל
נקראהמעשרשזההכתוב
.לכהןוינתןמעשרתרומת

המעשרשזההכתובובאר
ואםשבוהטובמןאםילקח

מכלבאמרושבוהיפהמן
לאאםחוטאיםשהםחלבו

והוא.הטובמןיוציאוהו
תשאוולאיתברךאמרו
אתבהרימכםחטאעליו

הלאווזה,ממנוחלבו
אמרוהואהחיובשלילת

חטאעליותשאולא
ויורההיפהמןכשיוציאוהו

הרעמןכשיוציאוהוזה
לאובעניןענינווזה,יחטאו

שאינועשהמכללהבא
כלומרהלאויןעםנמנה
מןלהוציאוצוהשהואאחר
יוציאוהושלאהורההיפה

מניןספריולשון.הרעמן
הוציאושאםאומראתה
שהםהיפהמןשלאאותו

לומרתלמודעוןבנשיאת
וכבר.חטאעליותשאוולא

זומצוהמשפטיהתבארו
ומעשרותתרומותבמסכת

ויקח).מדמאיובמקומות
:(א"פמעשרהלכות,קרח

ובפשטות שתיכף ומיד ממש מתקיימת בקשת יעקב לישב בשלווה  

אך  "בפועל ובגלוי ונתקיים ( בשם ועבור והשלימות כביכול כל ישראל)

.בבית המקדש השלישי, "ישבו ישרים את פניך' צדיקים גו

ושם תיערך ההתוועדות הגדולה דחנוכת בית המקדש השלישי במעמד  

". כל יושביה עליה"-כל בני ישראל 
(ב"תשנ'משיחת פרשת וישלח ה)

בהתוועדות אחת  . ביחד. כל עם ישראל... לדמיין את הסעודה הגדולה הזו, את העינייםלעצום 

…בבית המקדש השלישי. גדולה



אגרות קודש

!  כל אחד יכול|סיפור חסידי 

סטודנטים יהודים נכנסה פעם לחדרו של הרבי כדי לשמוע את  קבוצת 

הסטודנטים שאלו שאלות בנושאי  . דעתו בסוגיות שונות שהעסיקו אותם

שאל אחד  , לקראת סוף הפגישה. והרבי השיב, אמונה ומדע וכדומה, יהדות

?  "טבעיים-האם נכון מה שאומרים כי לרבי יש כוחות על: "הסטודנטים

הרבי השיב  . דממה מתוחה השתררה לרגע בחדר למשמע השאלה הנועזת

בכל יהודי קיים פוטנציאל של שליטה על , לאמיתו של דבר: "בפשטות

ידי  -על. סופי-בכל יהודי יש נשמה אלוקית הקשורה בבורא האין. הטבע

להתרומם מעל מגבלות , התורה והמצוות יכול האדם להתחבר עם הבורא

השאלה היא רק באיזו מידה הוא  . הטבע ולחולל דברים הנחשבים פלאיים

".        לידי מימוש, שקיימת בו, מביא יכולת זו

יום שישי כו חשוןה                                                  "ב

ו"תשכז כסלו "ט, ה"ב

.ברוקלין

'שי..האברך

!שלום וברכה

.נ"פ-א כסלו בקשת ברכה "למכתבו מיום יבמענה 

הנה ילמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ועד  , שהובטחנו יגעת ומצאתכיון 

.  לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא לידי מעשה קיום המצות בהידור

אלא שאמר , שכלי-גם בענין זיכוך הלב והמוח)ומצאת -ואז תקוים ההבטחה 

(.'מעט מעט אגרשנו גו: הכתוב 

,בהאמורט "לבשובברכה 

א"שליטר "ק אדמו"כבשם 

מזכיר-סימפסון . מ.ש

כך , כשם שחובה על האדם לדעת חסרונות שבו: ר"ח אדמו"ק מו"ידועה הוראת כ

.ל"וק. עליו לדעת המעלות שבו



גאולה ומשיח

יום שישי כו חשוןה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
חקימהקדיםהזהירקנד

אבלקצתםעלקצתםהזרע
זהובאור,כסדרןיוציאם
כשזרוהמשלדרךהחטה

ממנהיוציאטבלהיא
חלקוהיאתרומהתחלה

יוציאכ"ואחמחמשים
ראשוןמעשרמהנשאר

שנימעשריוציאכ"ואח
תרומהותנתןמהנשאר

והמעשרלכהןגדולה
שניומעשרללויראשון
,בירושליםלבעליםיאכל

,שיעשהראויהסדרזהועל
מהמהקדיםהאזהרהובאה

מהומלאחרלאחרשראוי
מאמרולהקדיםשראוי

תאחרלאודמעךמלאתך
תאחרלאיאמרכאילו

שראוימהודמעךממלאתך

תרומהובמשנת.להקדימו
תרומההמקדים(ג"פ)

ראשוןומעשרלבכורים
פ"אעלראשוןושנילתרומה

תעשהבלאעוברשהוא
לאודמעךמלאתךשנאמר
.עשוישעשהמהתאחר

אלומלאתךובמכילתא
מןהניטליםהבכורים
תרומהזהודמעךהמלאה

שניתקדיםשלאתאחרלא
לתרומהראשוןלראשון
מכאן',כו]לבכוריםתרומה

תרומההמקדיםאמרו
ראשוןומעשרלבכורים
שניומעשר,[לתרומה
עוברשהואפ"אעלראשון

שעשהמהתעשהבלא
'בפהתבארוכבר.עשוי

שהמקדיםמתרומהראשון
'הל,משפטים).לוקהאינו

(ג"פתרומות

יש לו אחריות להוסיף בעבודתו ולהביא את  , אנשים נשים ואפילו טף, כל יהודי

!  משיח צדקנו בפועל ממש

:הרי זה גם כן בפשטות-והנה מתבטאת עבודה זו ..

נגלה בתורה ופנימיות התורה ובקיום  -בלימוד התורה , בהוספה בתורה ומצוות

.המצוות בהידור

(א"תנש'משיחת פרשת תזריע מצורע ה)

,  אז למה את , והרבי נותן לך את הדרך. להביא את הגאולה-לך אחריות בידיים ש י

הדרך הישירה  -הוסיפי בלימוד ענייני משיח וגאולה . קחי החלטה טובה! ?מחכה, ,   , 

…והקלה



אגרות קודש

ערוךעל פי שולחן |סיפור חסידי 

הוא מוכן  –ראובן דונין כתב פעם לרבי שכל מה שהרבי יורה לו לעשות ' ר

לאחר זמן יצא פתק שנשא  , על מנת שיהיה לקירוב ולזירוז הגאולה, לעשות

"... י שולחן ערוך"עפ: "מילים' ג

שבת קודש כז חשון  ה                                                  "ב

ד"תשי, א"ד מנ"יו, ה"ב

.ברוקלין

יחיועליהם ' ד,לודסניףו "ק ת"ד אשר באה"אגודת חבצעירי 

!שלום וברכה

.הועדד יסוד סניפם ובחירת "ח תמוז בו כותבים ע"קבלתי מכתבם מכבנועם 

-' ומנהגי' בידם יצליח להפיץ תורת החסידות הדרכותי' אשר חפץ ה, ת"ר מהשי"יההנה 

אשר הפצה זו תביא אור וכח וחיות  , בסביבתם הקרובה וגם בסביבתם היותר רחבה

ב  "קנ' חלק ג)' וכמובן מלשון זהר הק, נוספים גם בלימוד הנגלה וקיום המצות בהידור

שככל שמציאות הנשמה מתבלטת יותר  , שקורא זה בשם נשמתא דאורייתא( עמוד א

.ממנוובחיות כל אבר ואבר , כ בחיות הגוף בכללותו"מתוסף ג-ונראית יותר 

הנה בודאי ימשיכו את כל  , ל לא המדרש עיקר אלא המעשה"מרזפ "וע.והנמשל מובן

-והמשכת החסידות שלהם , הפצה בפועל בהנוגע לאחרים-היינו , ל במעשה בפועל"הנ

.ממשבמעשה -בנוגע לעצמם 

'  הרי תהי-תענוג ; הוא פנימיות הרצון' שחפץ ה', שמתאים ללשון המדויק חפץ ה, ר"ויה

.ביותרמצליחות -אשר פעולות הנעשות מתוך ענג אמיתי , גם התעסקותם בחפץ פנימי

,בברכת הצלחה בעבודתם בקדש

שניאורסאהן. מ



גאולה ומשיח

שבת קודש כז חשוןה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

מצוהתעשהלאמצות
מאכולזרכלשהזהירקלג

לאזרכלאמרווהוא.תרומה
זהבקדשורצה,קדשיאכל

נקראיםשהםובכוריםתרומה
רצהוזה,שאבארכמותרומה
אכלואםתרומהכלבאמרו
בידימיתהחייבבזדוןתרומה
חומשתוספתחייבואינושמים
שהתבארכמובשוגגאלא

(אמשנה)'זבפרקבתרומה
מחוייבי'בט(ג"פדף)וסנהדרין

זרובכללםשמיםבידימיתה
זהראיתושמו,תרומהשאכל
וכלואחריויחללוהוכיבוומתו

מבכוריםובשני,בויאכללאזר
חייביןוהבכוריםהתרומהאמר

וחומששמיםבידימיתהעליהן
אלועלחולקורבלזריםואסור

שאכלזרואמרכלןהמשניות
תנארבכיוידועלוקהתרומה

בארנווכבר.ופליגהוא
שכלהמשנהבפירושבחבורנו

יתחייבשלאמחלוקת
אלאבמעשהמחלוקת
בואפסוקלאלבדבסברא

הלכהאומרולאהלכה
אומרלאלפיכךכפלוני
כסתםהלכהולאכרבהלכה
לוקההכללדבריכימשנה

מחוייבשכלשבארנוכמו
אחדעלשמיםבידימיתה

שבארנוכמולוקהמהלאוין
כלוכן.המאמרזהבהקדמת

לוקהבמזידבקדשיםמועל
עלאמרםוהוא,ספקבלא

שהקדישלאישסמוךמופלא
הקדיש(:ו"מנדה)אמרו
ורישיוחנןרביאחריםואכלו
.לוקיןתרווייהואמרילקיש

:(ו"פתרומההלכות,אמור)
מצוהתעשהלאמצות
כהןתושבשהזהירקלד

והוא,תרומהמלאכולושכירו
לאושכירכהןתושבאמרו
דינואכלואם.קדשיאכל

:(שם,שם).זריםשארכדין

שכבר  , ליצירה מזה, בפועל ממש( ביאת משיח)שכן תהיה לנו -ועוד והוא העיקר ...

בפרט על פי הפתגם הידוע של רבותינו נשיאנו על דבר הפירסום  , היתה לנו בלשון עבר

כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה שנתפרסם  , דביאת המשיח בעיתונים

-( ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר)בכמה וכמה עיתונים בעולם כולו 

,  למטה מעשרה טפחים, בפועל ממש-וכבר בא -ותיכף " בא( המלך המשיח)הנה זה "ש

.  ותיכף ומיד ממש, "לעיני כל ישראל"ועל אחת כמה וכמה , באי עולםלעיני כל ובגלוי 

(א"תנש'משיחת פרשת ניצבים וילך ה)

,  יש לנו אוצר בידיים. שבא וגואל אותנו ממש ברגע זה, לפרסם לכל אנשי הדור שיש משיח בעולםצריך 

…אנחנו חייבות ללכת ולספר לכל העולם. לנו להשאיר אותו לעצמינוואסור ,                    



אגרות קודש

?יבוא משיחאיך |סיפור חסידי 

עברו כמה יהודים ליד חדרו של הרבי ודיברו  , בשנות הנשיאות הראשונות

תוך כדי כך יצא הרבי מחדרו  ', באיזה אופן זה יהי–על ביאת משיח 

!        כך הוא יבוא: והפטיר, בפתאומיות מבלי שיהיו מוכנים לכך

יום ראשון כח חשוןה                                                  "ב

ביצעתי את 
!המשימה

שבועיתמשימה 
!ולהיות מוכנה לרגע ההתגלות, זה הזמן להתכונן! משיח מגיע ממש כל רגע

.שיהיו איתך בכל מקום ובכל זמן, ותרשמי עליו את חמש הברכות, קחי דף יפה

"גאל ישראל... 'ברוך אתה ה"1.

"שהחיינו"2.

"ברוך שחלק מחכמתו ליראיו"3.

"ברוך שחלק מכבודו  ליראיו"4.

"חכם הרזים... 'ברוך אתה ה"5.

ו"תשכ'א ניסן ה"י, ה"ב

.י.נ, ברוקלין

'שיה מאיר צבי "צ מו"נ עוסק בצ"א נו"איח "הרהי"ע-' ועדת הגנרטור שי

!וברכהשלום 

.ט אשר בו"ח על הבשו"ניסן ות' מאשר הנני קבלת מכתבו מו

הנני בזה להביע  , הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, זמן חירותנו, ולקראת חג המצות

מכל דבר  -חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח , ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית

.בשמחה ובטוב לבב' המעכב עבודת ה

.ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה

הרי היא בכל עניני האדם  , כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, ובפרט שעבודת השם

.וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו, ובמשך כל היום וכל הלילה

.ב"מצו-' המצורף במכ

א"ב שליט"א וב"בברכת הצלחה רבה במפעלם הכי נעלה ובברכת החג לכאו

שניאורסאהן. מ



גאולה ומשיח

יום ראשון כח חשוןה                                                  "ב

ספר המצוות
מצוהתעשהלאמצות
הערלמלאכולהזהירקלה

לשארהדיןוהואתרומה
מוזהרשערלקדשים

לאהאכילהוזאת,מאכילתם
היאאבלבכתובהתבארה

.שוהבגזרהנלמדת
שזהזהעלבארווהמקבלים

.מדאורייתאהואהאיסור
('עדף)יבמותגמראולשון
אוכלשאינולערלמנין

ושכירתושבנאמרתרומה
תושבמהבתרומהוכןבפסח
ערלבפסחשנאמרושכיר
ושכירתושבאףבואסור

אסורערלבתרומההאמור
.קדשיםלשארהדיןוהואבו

שערללךהתבארכברהנה
התורהמןבתרומהאסור

,מדבריהםאסורוהמשוך
משוךאמרוושם,זהוהבן

שם).מדבריהםשימולצריך
:(ז"פ

מצוהתעשהלאמצות
מלאכולטמאכהןהזהירקלו

אישאמרווהוא.בתרומה
.צרועוהואאהרןמזרע

(:ד"ידף)מכותובגמרא
מאישמניןלתרומהאזהרה

שהואדבראיזהו'וגואיש
זהאומרהויאהרןבזרעשוה

שיאכלוהולומררצה,תרומה
וכבר.ונקבותזכריםכלוהזרע

בזהכןגםהאזהרהנכפלה
ושמרויתעלהבאמרוהענין

זהלאווהעובר.משמרתיאת
.שמיםבידימיתהחייב

מנו(ג"פדף)ובסנהדרין
מיובכללםמיתהמחוייבי

תרומהבטומאהשאכל
מאמרוראיהוהביאוטהורה
אמור).משמרתיאתושמרו

:(י"פשם,הכהניםאל

כאשר כאשר נזכה לראות את פני משיח צדקנו בפעם  , העתידהבגאולה 

במכל  , "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"מסתבר שיצטרכו לברך , הראשונה

היינו על ראיית חברו שלא ראינו שלושים יום "שכן וקל וחומר מברכת ש

(.ב"י ה"ם הלכות ברכות פ"רמב)

(לא מוגה-ט "תשמ'משיחת ליל שמחת תורה ה)

עכשיו הזמן להתכונן לרגע  . ברכות נצטרך לברך כשנזכה לראות את מלך המשיח5

.  הזה

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

משימה שבועית



אגרות קודש

!  לכל בית יהודי.|סיפור חסידי 

ה ואמר לרבי שהוא רוצה  "ראובן דונין היה ביחידות לאחרי תשרי תשל' ר

.  ליד הרבי, ב"לבוא עם כל המשפחה לגור בארה

. הרי נלך איתו לארץ הקודש, כשמשיח יבוא: לו הרביאמר 

משיח יכנס לכל בית  : ענה הרבי? אלי הביתהיכנס כשיבוא : ראובן' ראמר 

!יהודי

יום שני כט חשוןה                                                  "ב

ו"תשכ'ח כסלו ה"ר, ה"ב

.י.נ, ברוקלין

!שלום וברכה

...מאשר הנני קבלת מכתבו

דכל העולם כולו שותה  )הוא זמן הגשמים בארץ ישראל , ח כסלו"ובעמדנו בר

,(לאחר זה תמצית גשמים אלה 

אשר הגשמים וירידתם הם תחלה ראש ומקור לכל הברכות וירידתם והמשכתם  

, יורה בכסלו , ובפרט גשמים אלה, הברכות הן בגשמיות והן ברוחניות כל ,למטה

אלקיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ' ובני ציון גילו ושמחו בה: עליהם נאמר 

',גו( לטובה)

,א ובאופן דמוסיף והולך"ל לכאו"יהי רצון שיומשך כהנ

אשר, ימי חנוכה, כהוראת חתום חדש כסלו

.'המנהג פשוט דכל אחד מדליק ומאיר ומפרסם ניסא ומוסיף והולך כו

בכבוד ובברכה

שניאורסאהן. מ



גאולה ומשיח

יום שני כט חשוןה                                                  "ב

ספר המצוות

ה  "ב
דוח יומי

שחרית

מנחה

עזרה בבית

נגעל וואסר  

קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת

ספר המצוות

כיון שישתנה שיקול הדעת בטבע  -בימות המשיח תהיה הלכה כבית שמאי 

השכל דוכני ישראל בהתאם לשינוי מצב העולם בימות המשיח הדעת בית  

אצל  "( מחדדי טפי)"י התגלות דרגא נעלית יותר בתורה "זה יהיה עוענין .שמאי

שלהיותם  , טעמי יסודות התורה, תורה חדשה מאתי תצא-כל בני ישראל 

(  לעשיית)נשללת על ידם אפילו האפשרות , למעלה משייכות לבירור העולם

.ענינים בלתי רצויים

(א"תנש'ה-" תורה חדשה מאתי תצא"קונטרס בעניין )

דרגא שלא  . תורה חדשה, אצל כל בני ישראל תתגלה דרגא נעלית יותר בתורה, בגאולה

וממילא לא תהיה אפשרות  . דרגא שמעל לעולם, לעולםשייכת ,  

.ענינים לא טוביםשל 

מצוהתעשהלאמצות
מאכולהחללהשהזהירקלז
להמותרשהיההקדשאת

.ושוקוחזהתרומהלאכול
כהןובתיתעלהאמרווהוא

.'וגוהיאזרלאישתהיהכי
(ח"סדף)יבמותובגמרא

כיוןזרלאישאמרו
פסלהלהלפסולשנבעלה

בתרומתהיאואמרו
מןבמורםהקדשים
רוצהתאכללאהקדשים

נאמרושם,ושוקחזהלומר
בקדשיםהיאקראלכתוב

תרומתמאיתאכללא
,תרתימיניהשמעהקדשים

לפסולשנבעלהכיוןכלומר
ושהיאבתרומהנפסלהלה

ומתלזרנשואהכשתהא
ואינהלתרומהחוזרת
זהויהיהושוקלחזהחוזרת
כוללתאכללאשהואהלאו
מהםאחדעניניםשני

מאכילתלחללהאזהרה
אזהרהוהשני,קדשים
לזרשנשאתלכהנת

פ"ואעושוקחזהמאכילת
.גרשהאובעלהשמת
אכילתהאיסורואולם

הזרתחתוהיאבתרומה
ואמנם,הכתובמזהאינו

מאמרועליוראיההביאו
,קדשיאכללאזרוכל

הזרתחתשהיאמיואמרו
.כזרהיאאומרהוי

כןגםזהלאווכשעברה
הלכות,שם).לוקההיא

:(ו"פתרומות



אגרות קודש

"...  רבי איז געזונטדער "|סיפור חסידי 

.  ס הגדול"ח הלכו כולם לערוך את ההקפות בביהכנ"תורה תשלבשמחת 

מאוד עד שגם  , ההקפות נערכו בשמחה גדולה ועצומה כבקשתו של הרבי

,  בעת הריקודים ניגנו במשך שעה ארוכה. למעלה נשמעו השירים והריקודים

דער רבי  "אך הפעם החליפו את מילותיו ב', זאל שוין זיין די גאולה'את הניגון 

ומאוחר יותר " דער רבי וועט געזונט זיין"–ומאוחר יותר ,, זאל געזונט זיין

ס לא ישכח כל ימי חייו  "כאשר כל מי שנכח בביהכנ, "דער רבי איז געזונט"

שמצד אחד נרקד בשמחה רבה ומצד שני עם  , את סערת הריקוד הזה

כ שאילו ידע הקהל כמה  "אחד הרופאים התבטא אח. דמעות בעיני כל אחד

!  היו מנגנים אותו כל הזמן ללא הרף–א "נחת רוח גורם ניגון זה לרבי שליט

דער רבי איז  "א ששרים "שבאותה שעה כאשר שמע הרבי שליט, מספרים

ג "שהרילבכדי )' א ממיטתו ועמד על רגליו הק"ירד הרבי שליט–" געזונט

ואף  "(. מרגיש טוב באופן גלוי"שהוא –כך אמר –יוכל למסור לקהל 

דאס איז  : 'התבטא באוזני הרופא כשחיוך רחב נסוך על פניו הק

וכאשר שאלוהו אם השירים והניגונים למטה לא ..( הם חסידיםאלו "...)חסידים

סאיז א  : "ענה–מפריעים וטורדים את המנוחה המוחלטת שהוא זקוק לה 

(...        נעימהמוזיקה זוהי )!" געשמאקע מוזיק

יום שלישי א כסליוה                                                  "ב

ו"ב תמוז תשכ"כ, ה"ב

.י.נ, ברוקלין

!שלום וברכה

,על ההודעה על דבר יום ההולדת שלךבמענה 

שנת הצלחה אצלך בהנהגה טובה כראוי לבן ישראל שכל אחד  ' ויהי רצון שתהי

לימוד בהתמדה ושקידה ושמיעה לקול  . א.ז, מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב

ואין לך ', לחבריך שי' דוגמא חי' הורים ומורים והנהגה טובה בכלל ועד שתהי

.הרצוןדבר העומד בפני 

,הצלחה בכל האמורבברכת 

א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ



גאולה ומשיח
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שחרית
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ספר המצוות

מצוהעשהמצות
להוציאשצונוהיאקכז

והוא,הארץמצמחמעשר
מעשרוכליתברךאמרו
בארוכבר.'לההארץ

הזהשהמעשרהכתוב
התבארווכבר.ללוים

במסכתזומצוהמשפטי
הנקראוהוא,מעשרות

חובהואינהראשוןמעשר
אם).בארץאלאהתורהמן

מעשרהלכות,בחקותי
:(א"פ

י ההיפך דאהבת  "שבא ע)י ביטול סיבת הגלות "הגלות הוא עביטול 

והרי בעמדנו לאחרי סיום מעשינו ועבודתינו כל זמן משך  , (ישראל

ההדגשה דאהבת  , ולכן, בודאי שכבר נתתקנה סיבת הגלות.. הגלות

בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה  -ישראל היא 

.הקשורה עם נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות
(א"תנש'מ ה"משיחת פרשת מטו)

אלא גם ובעיקר כדי  , שנאת חינם-היא לא רק כדי לבטל את סיבת הגלות , ישראל בזמן הזהאהבת 
לטעום מהאהבת ישראל המושלמת שתהיה בגאולה. להתחיל לחיות ולחוות גאולה



אגרות קודש

אומר לא כדאי  כשהרבי |סיפור חסידי 

,  יש ידיד, וסטס'ד באמהורסט שבמסצ"חב-מנהל בית, ישראל דרןלרב 

האיש נמנה עם צוות יועציו  . דין יהודי נודע ושמו שלמה קליינמן-עורך

יום אחד  . לאומיים-וגם ניהל עסקים בין, ב ניקסון"הקרובים של נשיא ארה

15בהשקעה של , ב"הוצעה לו עיסקה גדולה ביותר במדינה שמחוץ לארה

,  העיסקה עמדה לשאת רווחים גדולים ונראתה בטוחה מאוד. מיליון דולר

שהספיק בינתיים  , אולם האיש. עד שהבנקים התחרו על מתן האשראי

לבקש את , החליט לפני החתימה הסופית על החוזה, לשמוע רבות על הרבי

פני שני  -על. כעבור זמן נתקבל מכתב תשובה. ברכתו להצלחת העיסקה

עמודים הרחיב הרבי בדבר חשיבותן של המצוות והשפע שבכוחן להעניק  

בקשר לעניין  . ב.נ: "רק בשורה התחתונה באה תשובה לשאלה. למקיימיהן

תשובת הרבי הדהימה ברגע הראשון אפילו את הרב ". אינו כדאי-העסק 

הדין לא העז עוד לבצע את העיסקה וביטלה ברגע  -אולם עורך. דרן

המדינה שבה הייתה אמורה להתבצע העיסקה הגדולה היא  . האחרון

ואין צורך להסביר מה  , זמן קצר לאחר מכן התחוללה שם הפיכה. ניקרגואה

...הדין לו היה הכסף מושקע שם-היה עולה בגורל כספו של עורך

יום רביעי ב חשון  ה                                                  "ב

ו"תשכא "ד מנ"י, ה"ב

.ברוקלין

!שלום וברכה

.'בבשורה הטובה בהנוגע לבתו תחי, הנני קבלת מכתבומאשר 

.והנגלהי יבשר אך טוב בטוב הנראה "רצון שתכהויהי 

אשר משפיע בכל מקום שידו מגעת על קביעות עתים  התקוה 

,  שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, בלימוד פנימיות התורה

פ דברי מורנו  "ובפרט ע, נוסף על הלימוד בנגלה דתורה

.חוצהאודות הפצת המעינות , ק שלו"באגה, ט "הבעש

,בברכה

א"שליטר "ק אדמו"כבשם 

מזכיר



גאולה ומשיח
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קריאת שמע שעל המיטה  

לימוד יומי מהחוברת
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היאקכזמצוהעשהמצות
מעשרלהוציאשצונו
אמרווהוא,הארץמצמח
הארץמעשרוכליתברך

הכתובבארוכבר.'לה
.ללויםהזהשהמעשר

משפטיהתבארווכבר
,מעשרותבמסכתזומצוה
ראשוןמעשרהנקראוהוא

התורהמןחובהואינה
,בחקותיאם).בארץאלא

:(א"פמעשרהלכות

שלום "ודוד מלכא משיחא יבוא ויגאלנו וכל אחד מאתנו אומר למשיח צדקנו 

והוא  , כולל כל נשמות דכל בני ישראל שבדור הגאולה-עליכם לשון רבים " עליכם

לשון רבים כולל מעשינו " עליכם" )"עליכם שלום"משיב לכל אחד בנפרד ( משיח)

.לכלל בני ישראל יחדיו" עליכם שלום"ו, (ועבודתינו דכל יהודי

(א"תנש'משיחת פרשת במדבר ה)

יעברו לפני הרבי מלך המשיח , כל אחד ואחת…נחשוב שניה על המעמד הזהבואי 

אני באמת מסוגלת לעבור איך שאני  ! ?אני באמת מוכנה למעמד הזה"... שלום עליכם"ויגידו ,

!?מול הרבי


