פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו
למזל טוב ביום הרביעי ר"ח סיון הי' תהא שנת סמחת חתנים.
התודה והברכה נתונה בזאת לידידינו ומכירינו אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו
ביום שמחת לבבנו ולברך את הזוג בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות
ורוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו מקרוב
ומרחוק בתשורה המצורפת בזה.
תשורה מיוחדת זו כוללת (1 :תשורה  -צילום מהתשורה שחולקה בחתונת הרבי,
"אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר בתוככי ידידינו אנ"ש ה' עליהם
יחיו וכל מחבבי תורה יחיו" (2 .כתבי קודש  -מכתבים וכתבים מרבותינו נשיאנו,
רובם בפרסום ראשון (3 .פרקים נבחרים מתוך החוברת "אמונה ללא פשרות".
 (4תמונות  -תמונות נדירות מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ,מארכיונו של סב
הכלה הרה"ח יוסף גאלדשטיין שיחי' ,ודוד הכלה הרה"ח אהרון יעקב גאלדשטיין
שיחי' ,שליח הרבי במישיגן.
הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבו' ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחינו בית
ישראל בברכות מאליפות מנפש ועד בשר במיוחד בברכה שנזכה ללכת משמחה זו
לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם" בהתגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
ראש חודש סיון
ה'תשס"ח
ברוקלין ,נ.י.

יהודה שלמה ויהודית פרידמן

לוי ובילא רישא גאלדשטיין

צילום התשורה משמחת הנישואין של הרבי מה"מ

uchxva vga 'y"pr, ukxf s"hc 'hcrv ka vbu,jv ,sugx gmntc
hshnk,n sjtk m"hhrv hcrv vuhm 'ohfurgv ,ubjkuav shk ohcuxnv
:,sjuhn vrua, 'ohcuxnvn sjtu sjt kfk 'unac ekjk 'ohnhn,v
,bun," oukhm xpsb iuhkhdv ka sjtv usmn /ohekj vaukak kpfba iuhkhd
kusdv ubhcr /iuatrv ubhct r"unst /r"unztt e"f ka uase sh c,f ;ud /asue-,rsv
'ohbye ohgye hnukhm vauka uxpsb '.uj hpkf 'hbav usmnu '"g"hz n"dcb v"vkkeumz
ohrjtv ohhbav /iezv r"unst ka e"hfudc tuv ;t _ asuev iuakc cu,f _ sjtv
/rjt ost hsh-kg ,hxurc uc,fb
hcrv ka uc,fn oukhm xpsb ihnh smn :ohbak kpfba ;xub iuhkhd ;rum vz iuhkhdk
m"hhrv r"unst ka e"hfudc ou,ju ohrhfznv sjt ka ush c,fc cu,fv _ m"hhrv
ohkyubv kf ,t" uc scfk vtra iezv r"unst ka c,fn hf ghsun tuv uc _
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hkhn kfk whvh vkudx rat / / eujrnu curen 'ubcck ,jnac ekj
hccjn kfu 'uhjh ovhkg ws 'a"bt ubhshsh hffu,c 'rac sgu apbn cyhns
;t _ c,fv ida,p rap vxpsb 'iuhkhdv ka hktnav smc /"uhjh vru,
,uchxbv ,t hcrv yrpn uc _ rhfzn u,ut ka ush-c,f oukhmc ,tz
/k"bv uc,fn ,t kusdv ubhcr jka ikkdc
wvrua,w m"hhrv hcrv jka 'vbu,jv ,gc wvrua,wv ,eukjk ;xubc
j"un e"f rat / /" :uhc,fnn sjtc hcrv iuakfu 'uhshxjn vnfk uz
/"h,bu,j og raec a"btu ohshxjk vb,n ru,c ujka r"unst
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב לרגל חתונת הורי החתן
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מכתב לרגל חתונת הורי הכלה
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב לרגל הולדת החתן
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מכתב לרגל הולדת הכלה
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב לרגל האפשערעניש של החתן

-9-

ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מוחתני..שניאור זלמן שי'
הרבי במכתב לזקנו של החתן )שעל שמו הוא קרוי( הרה"ח ר'
שניאור זלמן בוטמן ע"ה ,מכנהו "מחותני".
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב שהביא להצלה
מכתב מהרבי הריי"צ לזקנה של הכלה הרה"ח יהושע ווינטער בו
מעוררו להגיע לבית שעתיים לפני כניסת השבת .בערב שבת לאחר
קבלת המכתב הגיע לביתו מוקדם בהתאם להוראת הרבי ,כשהגיע
לביתו הוא שמע ברדיו שבמקום ממנו הגיע מתחוללת סערה גדולה
עם נפגעים רבים...
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

"מדוע נסעת..בלי שאלה מראש"
מכתב לאחד התמימים ,אודות הקבלת עול שצריכה להיות להנהלת
הישיבה
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"אריין געבין חיות פנימי"
מכתב מהרבי הריי"צ לסב הכלה הרה"ח יוסף שי' גאלדשטיין ,בעת
שהותו בשליחות ב'רואד איילנד' ,בנוגע להדרכת תלמידים.
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

"תת"ל פטור מעבודת הצבא"
מכתב מהרבי הריי"צ לסב הכלה הרה"ח יוסף שי' גאלדשטיין,
בנוגע לפטור מהצבא האמריקאי.

- 14 -

תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"הורים..בעניני שידוכים עליך לשאול חוות דעתם"
מכתב מהרבי הריי"צ לסב הכלה הרה"ח יוסף שי' גאלדשטיין,
שמתנה את הסכמתו לשידוך ,בהסכמת ההורים.
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מכתב מהרבי הריי"צ לזקנה של הכלה ,הרה"ח יהושע ווינטער,
במענה לשידוך סבת הכלה.
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"מסרתי מכתב שאלתו לחתני"
כ"ק אדמו"ר הריי"צ ,מפנה את שאלת סב הכלה לרמ"ש )כ"ק
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח(
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

הרבי משיב
בהמשך למכתב הקודם ,תשובת הרבי על שאלת סב הכלה בדא"ח
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"ותושלם בו הכוונה"
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ,בו הרבי מברך את זקנה
של הכלה בנוגע להולדת בנו ,שירוו נחת "ותושלם בו הכוונה אשר
חפץ כ"ק מו"ח אדמו"ר לראות בו".
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

"אחד מהם לעיון והשאר בלי עיון"
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ,לסב הכלה בשליחות
בניו הייבן ,בנוגע ללסדר הלימוד בדא"ח .שלא ילמוד ענינים רבים
לעיון ,אלא אחד מהם לעיון ,והשאר כמו לגירסא.
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"לויט דער אנווייזונג פון ד"ר"
מכתב אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ,לזקנה של הכלה בנוגע
לבריאותו .שבזמן הקייץ יכניס את בנו יעקב קלמן שי' לעזור לו
בעסקיו ,וכך יוכל לנוח כהוראת הרופא.
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

"פרנסה במנוחה והרחבה"
מכתב לזקנה של הכלה ,בנוגעה להטבת מצב בריאותו ,והואיל
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח להוסיף בכתב ידו הק' "ופרנסה
במנוחה והרחבה".
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"מתי יתחיל להשפיע על אחיו הגדולים שי' שילמדו דא"ח?"
במענה למכתב סב הכלה בו כתב שהוטב מצב בריאותו ,ו"כמעט"
חזר לאיתנו ,מברכו הרבי שיחזור לאיתנו לגמרי ללא "כמעט".
ובכתב ידו הק' הוסיף "מתי יתחיל להשפיע על אחיו הגדולים שי'
שילמדו דא"ח?"
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מכתב להולדת אב הכלה
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב לרגל ברית המילה של אב הכלה
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מכתב לסבת הכלה מרת חנה גאלדשטיין בנוגע לחינוך הילדים
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"דיסאפאינטעט..ניט א גענוגענדער טעם"
בהמשך למכתב הקודם בו הרבי מעורר את סבת הכלה לפעול
ב"טהרת המשפחה" ,כתבה לרבי שהיא מאוכזבת מכך שהיא מנסה
לפעול בנושא ולא מצליחה .כאן במכתב הרבי עונה לה שזה אינו טעם
מספיק ,והקב"ה יורד להתעסק עם כל יהודי ויהודי שוב ושוב ,ואינו
מתאכזב מכך ח"ו.
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

מכתב לסב הכלה בנוגע לתלמידיו
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

"כי עדיין עבודה קשה לפניו"
במענה למכתב סב הכלה בעת שליחותו בניו הייבן ,בו כותב
שרואה הטבה במצבו ברוחניות ,כותב הרבי שלא יסתפק בזה כי עדיין
עבודה קשה לפניו
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

"מקסימום גוטע באדינגונגען"
מענה בנוגע להעתקת מקום מגורים של סב וסבת הכלה
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

לתת הנדוניה במהירות כדי שיוכל החתן להמשיך ללמוד
מענה לזקנתה של הכלה ,בקשר עם התנאים של אחת הבנות.
במכתב בקשר להחלטה על הנדונייה מביא הרבי את פתגם אדמו"ר
הריי"צ' :שלמעלה יתנו את הכוח להוציאו לפועל'.
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

הדרכות בשליחות
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב לאשה מפיטסבורג אודות חיים יהודיים,
בו הרבי מזכיר את סבת הכלה
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

שלילת לימודים בקולג'

- 34 -

תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

הרבי מעורר בנוגע לי"ט כסלו
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

"חתימה וגמר חתימה טובה"
כרטיסי שנה טובה שהרבי שלח לפני הנשיאות ,לסב הכלה.
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

סוגריים של הרבי...
הפתק הבא ,הוא העתק מתשובה של הרבי שטומנת בחובה מופת.
אבי הכלה נסע ברחובות ניו יורק ,וגוי שנסע לידו ניסה להציק לו,
ר' לוי ניסה להפטר ממנו אך ללא הצלחה ...רק לאחר מספר נסיונות
הצליח ר' לוי לברוח ממנו .ר' לוי כתב לרבי את הסיפור וזה היה
המענה שהתקבל.
רק לאחר התבוננות הצליח ר' לוי להבין מדוע הרבי סימן בסוגריים
)תהילים ,תניא ,סידור( וקופת צדקה השאיר ללא סוגריים  -חת"ת
באמת היה לו ,אך את קופת הצדקה שהיתה לו ברכב ,הוא נתן למישהו
מספר ימים לפני כן...
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

גיל הכניסה לחיידר
מהו הגיל שבו מכניסים את הילד ללמוד בחיידר ,מיוחד.
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן

מכתב שהביא לשיחה
אבי הכלה ,שאל את הרבי שאלה בחומש ,הרבי הפנה אותו
לספרייה שיעיין בספר מסוים ושם יראה תשובה .ואכן כך הוא עשה..
הספרן של ספריית הרבי ר' שלום בער לוין עיין בתשובה ,וגם עליה
היה לו שאלה הוא הכניס אותה לרבי  ...בסופו של דבר הודפסה שיחה
מוגהת ,מחילופי המכתבים שהתקיימו בנושא )ראה לקו"ש ח"כ ,נח
שיחה ב'(.
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ראש חודש סיון ה'תשס"ח

!çöðì - åðøåã àéùð

נשיא דורנו  -הדור האחרון  -הוא נשיא נצחי של דור
נצחי ,כנשמה בגוף בחיים נצחיים.
éçöð ïôåàá óåâá äîùð
 . . .וא שבהמש הכתוב נאמר "לפני מותו" ,הרי ,מוב וג פשוט ,שבימינו
אלה ,לאחרי כל מה שעברו במש הדורות שלפנ"ז ויצאו י"ח כל העניני הבלתי
רצויי )כמובא ג בדרושי אדמו"ר האמצעי( ,אי עוד עניני של ירידה כו' )כולל
ג שלילת העניי ד"מא דנפיל מדרגי' איקרי כו'( ,ובמילא ,ישנה מציאותו של
משה – "גואל ראשו הוא גואל אחרו" – נשמה בגו באופ נצחי. . .
)התוועדויות תש"נ ח"א עמ' (89

משא"כ
הגוףë"àùî ,
הנשמה ïîמן ,óåâä
הסתלקותäîùðä
היתהúå÷ìúñä
באהäúéä- -
שהגאולהàìלאàá
בדור çéùîù
øåãá
זה
בדורנו äæ
åðøåãá

מזה מוב החידוש דדורנו  הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה ,עד
לדור שלפנ"ז )דור השמיני( :מכיו שהגאולה לא באה אז בפועל ,ה"בא אל
פרעה" )הגילוי ד"אתפריעו כל נהורי" למטה( לא היה בתכלית השלימות כנשמה
בגו בריא )היתה הסתלקות הנשמה מ הגו וג הנשמה בגו היתה במצב
ש"הדיבור הוא בגלות" וכו'( ,משא"כ בדורנו זה  הדור האחרו לגלות ודור
ראשו לגאולה  נעשה תומ"י "נתלו המאורות" ,שלא זו בלבד שלא חסר ח"ו
במאורות הגדולי דגילוי תושב"כ ותושבע"פ ,אלא אדרבה  מתווספת שלימות
נעלית יותר ]לא באופ ד"כבד פה מאורייתא שבע"פ וכבד לשו מאורייתא
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תשורה מחתונת שניאור זלמן וחי' סימא פרידמן
שבכתב ,בהיותו למעלה מזה[ ,באופ שכנשמות בגופי מקבלי בפנימיות
"אתפריעו כל נהורי" ש"נתלו" עתה ,עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד" ,שלח נא ביד
תשלח" וילמד תורה את כל הע כולו ,עד "תורה חדשה מאיתי תצא".
)תרגו מסה"ש תשנ"ב ח"א עמ' (294

äæéðâã éåðéùä àì 'éôà ,éåðéù íåù ïéà
כפי שמגלה את עצמו "בקרבנו" "נביא אקי לה גו' כמו " ,נשיא הדור
ש"הנשיא הוא הכל"" ,צדיק יסוד עול".
ע"ד אב השתי'  שנמצאת במקו מסויי בעול הזה הגשמי ,וקיימת תמיד
בלי שינויי )אפי' לא השינוי דגניזה ,כהארו שנגנז וכיו"ב( ,ע"ד שופט ונביא
שקיי )נצחי( בכל דור )כסימ לגילוי אלקות בעול באופ תמידי( – שממנה
הושתת כל העול כולו.
)תרגו מסה"ש תנש"א ח"ב עמ' (794

éåìâá 'éúùä ïáà
 . .לקודש הקדשי ,שש נמצאת אב השתי' ,שמלכתחילה לא נגנזה ,אלא
נמצאת תמיד בגלוי.
)התוועדויות תנש"א ח"ד עמ' (217

íééåðéù àìì 'éúùä ïáà
אב השתי' שקיימת בשלימות ובגלוי ג בזמ הזה בלי שינויי במקו קודש
הקדשי בבית המקדש  שלכ מתחזקת יותר הטענה והתביעה דבנ"י על
הגאולה ,בטענה כי רואי עכשיו בגלוי בעול הזה התחתו את אב השתי' שהיא
היסוד של כל עוה"ז ג עכשיו  כי היא נותרה בשלימות ללא שינויי במקומה.
)סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' (11
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zewtqe zel`y zlily
íééçä ïéðòá øúåé ãåò óñåúé - äøåú ô"ò - "íìåò ìù åðåáùç" é"ò
לכל לראש ,ברכה בנוגע לעני החיי  "והחי ית אל לבו"  אריכות ימי
ושני טובות ,וכאמור באופ של הוספה בכמות ובאיכות ,עד להוספה שבאי
ערו לגמרי.
 . .בי פעולותיה האחרונות )של הנפטרת( בחיי חיותה בעלמא די .שנודעו
ונתפרסמו באופ גלוי לעיני כל ,ג ל"עמי האר"  המענה שלה אודות אביה,
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו" :אבי ,הרבי ,הוא בעצמו ,ביחד ע ספריו וכל
עניניו ,שיי לחסידי".
במענה זה ביטאה הנפטרת ,והכריזה באופ גלוי לכל ,שנשיאותו של נשיא
דורנו  ממלא מקומ של רבותינו נשיאינו ,עד לכ"ק אדמו"ר הזק ,מייסד תורת
חסידות חב"ד ,והבעש"ט ,מייסד תורת החסידות הכללית  הוא עניי נצחי )שלא
שיי בו הפסק ,ח"ו( עד ביאת גואל צדק.
ועיקר החידוש שבדבר )הידוע וברור בלאה"כ  (38שהמענה שלה נתקבל אצל
"עמי האר" ,ועל יסוד זה פסקו )על דבר הספרי וכו'( ש"כ יקו" במעשה
בפועל,
 . .שהכרזה הנ"ל )של הנפטרת( ע"ד ההמש והנצחיות דתורת החסידות
ונשיאי' עד ביאת גואל צדק  נתקבלה ופעלה "בעיני כל השרי וכל העמי".
ומזה מוב ,שהעני ד"והחי ית אל לבו" צ"ל ג )ובעיקר( בהנ"ל  חיזוק
והוספה ביתר שאת וביתר עוז בהדגשת הנצחיות דהמש תורת החסידות הכללית
ותורת חסידות חב"ד ונשיאי' לדורותיה עד ביאת גואל צדק ,באופ גלוי לעי
כל ,ג ל"עמי האר".
 (38כדברי רבינו הזק שאמר לו רבו המגיד את אשר הגיד לו מורו הבעש"ט" ,אשר יעורר רחמי שמי
עליו בעזרת מורו הבעל ח"י אשר יצליח בהעבודה אשר עליו לדורותיו  . .עד כי יבוא משיח צדקנו . .
ויוליכנו קוממיות לארצנו כו'" )סה"מ תש"ח עמ'  .(176וראה סה"ש תורת שלו עמ'  :176דוד מל
ישראל חי וקיי ,וואס דאס איז געווע דער בעש"ט או דער מגיד או דער רבי .או אזוי שטענדיק וואס
מיר זיינע דא פו דוד' ,וועט דאס שטענדיק זיי ביז משיח'.
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ובהקדמה:
ג הידיעה ע"ד המשכה ונצחיותה של תנועת ותורת החסידות צרי להיות
באופ ברור לכל בנ"י  שכול קשורי ומקבלי חיות מ"ראשי אלפי ישראל
שנשמותיה ה בחי' ראש ומוח" ,ג אלו שה בבחינת "צפרני" ,ואפילו
"הפושעי ומורדי בתלמידי חכמי" שיניקת "מבחינת אחוריי של נפש רוח
ונשמת תלמידי חכמי",
ועד שצ"ל באופ ברור ג ל"כל השרי וכל העמי אשר בכל מדינות המל ",
מלכו של עול  כש שהגאולה האמיתית והשלימה )שנעשית ע"י הפצת
החסידות( היא לא רק לכל בנ"י ,אלא ג לכל באי העול" ,לעבדו כול שכ
אחד" ,כנ"ל.
ולכ ,יש לשלול נתינת מקו לשאלה וספק בדבר  א שבאמת ה"ז מוב
ופשוט ללא שאלה וספק  47מכיו שצ"ל באופ ברור לכל ,ג ל"עמי האר"
)שאצל יכולה להתעורר שאלה וספק כו'( ,ע"י הדברי דלקמ.
 . .ומזה מוב ג בנדו"ד )שלכ סיפר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפור זה(  שג
א יש מישהו שמעורר שאלה וספק שתוכנה "באו ונחשב חשבונו של עול" )א
שלאמיתתו של דבר אי מקו כלל לשאלה וספק .כנ"ל( ,צריכי לדעת שבנוגע
לפועל ,הרי אדרבה  לאחרי שאלה כזו בודאי יתוס עוד יותר באריכות ימי
ושני טובות ,בהמש לנשיאותו של נשיא דורנו ,ובהמש הפעולה דהפצת
המעיינות חוצה ,עד ביאת גואל צדק.
 . .והעיקר  שמשיח צדקנו בא תיכ ומיד ממש )כאמור ,שכבר נשלמה ג
העבודה ד"צחצוח הכפתורי" ,ולא נותר אלא הגילוי בעיני בשר( ,ואז נעשה לא
רק אריכות ימי ושני טובות ,אלא חיי נצחיי כפשוט ממש.
 . .וכאמור שע"י החשבו הנ"ל  "חשבונו של עול" ע"פ תורה  יתוס עוד
יותר בעני )"והחי ית אל לבו"( ,שכ ,ע"פ מש"נ בקהלת "אי גו' חשבו גו'",
מוב ,שעני החיי קשור ע חשבו דוקא ,חשבו דקדושה.
 (47לא מבעי שלילת "ספק" שמצד הלעו"ז  "ספק בגימטריא עמלק" )כש"ט הוספות סצ"ג .ובכ"מ(,
אלא אפילו שלילת "ספק" שמצד הקדושה שהרי ג בתורה יש עניני ספיקות כו'.
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 . .וכל השאלות והספקות כו'  בטלי לגמרי ,כאמור ,על יסוד פס"ד תורתנו
הקדושה,
 . .ולסיכו  באותיות פשוטות:
דבר ברור  ע"פ פסק התורה  אשר מכא ולהבא הול וניתוס בעני החיי
)"והחי ית אל לבו"( ביתר שאת וביתר עוז ,לאור ימי ושני טובות.
] . .לאחרי חלוקת השטרות לצדקה  ניגשו הרבני חברי הבד" שליט"א
ובירכו את כ"ק אדמו"ר שליט"א באריכות ימי ושני טובות .ושיהי' "ואתה
תצוה את בני ישראל" .והוסי כ"ק אדמו"ר שליט"א :ובאופ ד"נר למאור" ,ללא
העני ד"כתית" ,בטוב הנראה והנגלה[.
)התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ'  ,398ואיל(

ïéã ÷ñô
"ופוסקי אנו שעל פי די תורה חלה עליו שבועת הקב"ה "שלא יכבה
נרו לעול ועד" ,ועליו לחיות בחיי נצחיי נשמה בגו ולהיות תיכ
ומיד ממש בריא אול כפשוטו בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ,בריות
גופא ונהורא מעליא ,ולראות הצלחה אלקית בכל מעשיו".
)חלק מה"פסק די" י"א ניס תשנ"ב  ,מופיע בשלמותו בספר "יחי המל המשיח"(

ïéãä ÷ñôðùë
 . . .הנה בעניני קבלה ,כמו בכל חלקי התורה ,אימתי יש מקו לדיעות
חלוקות  קוד שנפסק הדי על פי כללי התורה ,אבל לאחר פסק די
כדיעה אחת ,הרי ,בנוגע למעשה ולפועל ,רק דעה זו אמתית היא .והוא
הדי בשאלה הנ"ל :עד שבא האריז"ל היתה בזה מחלוקת  . .אבל לאחר
שאמר האריז"ל דעתו  . .אי לפרש עניני של מעשה ומציאות )וכמו עני
הבריאה בפועל( כי א מתאי לדבריו.
)אג"ק חי"ג עמ' קמהו(
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íééçöð íééç
ונשמות בגופי בלי שו הפסק כלל ,באי מיד לתכלית השלימות ד"בא אל
פרעה" בגאולה האמיתית והשלימה ,שלמות הגילוי ד"אתפריעו כל נהורי",
"והי' ל הוי' לאור עול".
)תרגו מסה"ש ה'תשנ"ב ח"א עמ' (295

]ועד לחיי נצחיי דלעתיד לבוא )ובנוגע לדורנו זה  ללא הפסק בינתיי,(58
חיי הגו דוקא ,ובאופ שהנשמה ניזונת מ הגו[
 (58והעילוי ד"אל עפר תשוב" הוא )ברוחניות( ע"י הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהי'"
)סה"ש תשנ"א ח"ב עמ' (496

ואע"פ שכתוב שאצל כל יהודי צרי להיות "אל עפר תשוב" ,עכ"פ "שעה אחת
קוד תחיית המתי"  מוב ,שעתה אפשר לצאת י"ח "ואל עפר תשוב" בעבודה
רוחנית  67עבודת הביטול )עפר( ,עני המיתה בעבודה רוחנית.
 (67ע"ד המבואר )תו"א ר"פ שמות( שבזמננו זה יזכו לגילוי פנימיות התורה ע"י "עבודה קשה
בחומר ובלבני" שבתורה  חומר דא קל וחומר ,לבני דא ליבו הלכתא ,א שבגלות מצרי זכו למ"ת
ע"י "עבודה קשה בחומר ובלבני" כפשוטו.
)תרגו מסה"ש תשמ"ח ח"א עמ' (2278
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çéùîä êìî

מלך המשיח הינו בשר ודם נשמה בגוף ,הנמצא בעוה"ז
הגשמי.
äúò íâ úîéé÷ (óåâá äîùð) åúåàéöî
ויה"ר שעוד לפני שיבוא הזמ דהתוועדויות אלו ,תיכ ומיד בעליית להכריז
ולהזמי כו'  יבוא ויתגלה משיח צדקנו בפועל ממש  ,בשר וד ,שנמצא כבר
בעוה"ז הגשמי ,דמכיו ש"אחכה לו בכל יו שיבוא" ,עכצ"ל שמציאותו )נשמה
בגו( קיימת ג עתה. . .
)התוועדויות תשמ"ט ח"א עמ' (446

'çöðéå'ä éøçàì ë"åëàò
הרי משיח צדקנו צרי להיות דוקא נשמה בגו בעול הזה הגשמי" ,מ
האר" ,כמבואר ברמב" בהלכות "מלכי ומל המשיח ומלחמותיה". . ,
עאכו"כ לאחרי ה'וינצח' ,הנצחו של משיח צדקנו על כל העניני המנגדי. . ,
ועוד ועיקר  דמכיו שג עני זה )'וינצח'( ישנו כבר,
)שיחות קודש תשנ"ב ח"א עמ' (318

""éîùâä æ"äåòá óåâá äîùð
ופס"ד ברור ברמב"" :כל מי שאינו מאמי בו )במל המשיח" ,מל מבית
דוד כו'" ,נשמה בגו בעוה"ז הגשמי( או מי שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר
נביאי בלבד כופר אלא בתורה ובמשה רבינו"!
)התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' (155
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mlerl ig - dle`bd xyan
""äøåùáä úçèáä
לפיכ על הר גבוה עלי בשרי מבשרת ציו כי

מפי החי לעול היא הבטחת

הבשורה.
)רש"י ישעיה מ ,ו .הדגש אינו במקור(

äìåàâä øùáî çéùîä êìî
ואולי יש לומר ,שמ"ש במדרש )יל"ש ישעי' רמז תצט( ש"בשעה שמל
המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע לה לישראל ואומר ענוי הגיע
זמ גאולתכ" ,קאי על גג בית המקדש דמקדש מעט שבחו לאר* שהוא במקו
המקדש בירושלי )"שנסע מקדש וישב ש"( ,כי ,לאחרי שמקדש העתיד יתגלה
וירד למטה לא יהי' צור להשמיע לישראל "הגיע זמ גאולתכ".
* ועפ"ז יומתק הדיוק "עומד על גג בית המקדש" – ש"גגות  . .לא נתקדשו" )רמב" הל' בהב"ח פ"ו
ה"ז( שרומז על חו"ל בער לקדושת א"י.
)סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ'  ,468הע' (38

וממשי  ,ש"מל המשיח  . .עומד על גג בית המקדש והוא משמיע לה
לישראל ואומר ענוי הגיע זמ גאולתכ"  כפי שהכריזו ומכריזי במיוחד
לאחרונה.
)סה"ש תנש"א ח"א עמ' (1389

éøîâì (úååîä) àåä ìèá çéùîá
בוויכוח ע הנוצרי דחה הרמב" את טענת שה'משיח' כבר בא ומת,
בנימוק שהמשיח אינו יכול למות .הוא מסביר ש ,שכל עני המות נתחדש בעטיו
של חטא עהדעת ,ו"כול מודי שחטאו ועונשו של אד הראשו יתבטל
לימות המשיח .אכ ,אחר שיבוא המשיח יהיה )המוות( בטל מכולנו ,אבל
במשיח עצמו בטל הוא לגמרי" .לראי' מביא הרמב" את הפסוק שמתייחס
למשיח" :חיי שאל ממ  ,נתת לו אור ימי עול ועד".
הקבלה והחסידות מכריעי כדעת הרמב". . .
)"ימות המשיח" עמ' ") 1401כדעת הרמב""ראה אג"ק ח"ב עמ' צב((
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çéùî - íéé÷å éç ìàøùé êìî ãåã
)וז"ש במשיח חיי נתתי לו חיי נצחיי דא"ס דכתיב ביה ה' ימלו לעול
ועד והוא עני דוד מל ישראל חי וקיי אבל משיח ב יוס אינו נצחי כו'(
)תורת חיי לאדמו"ר האמצעי פר' ויחי ,עמ' ק"ו(

כסא דוד ומלכותו הוא עד עול ,וג אנו אומרי בקידוש הלבנה דוד מל
ישראל חי וקי ,והלא מבואר בכתובי ובמארז"ל שדוד לא חי כ"א שבעי שנה
 . .א העני הוא דמה שאומרי דוד מל ישראל חי וקיי קאי על משיח ב דוד. ,
 .על משיח נא' נתתה לו בחי' מתנה שאינה חוזרת ולכ יהי' חיי נצחיי כו',
וזהו נתת לו אור ימי כו',
)מאמרי אדמוה"ז נביאי ישעי' עמ' ס'ס"א(

שלא יכבה נרו לעול ועד שאור הבעש"ט תמיד מאיר ,חסידות תהי' עד משיח
בלתי ספק ,שהרי דוד מל ישראל חי וקיי ,שזה הי' הבעש"ט והמגיד והרבי ,וכ
לתמיד שהרי אנחנו מדוד ]ולכ[ זה יהי' לתמיד עד משיח.
)תרגו מסה"ש תורת שלו עמ' (176

ולא עוד ,אלא שמצינו במדרשי חז"ל שמל המשיח הוא דוד המל" :דוד
שמי'" )"דוד בעצמו"( ,ובלשו הידוע":איש צמח שמו הוא דוד בעצמו".
ועד כדי כ  ,שג בזמ שבינתיי ,בזמ הגלות  "דוד מל ישראל חי וקיי",
כפי שאומרי ב"קידוש לבנה",
וכמדובר כמ"פ שאי הכוונה לומר ש"חי וקיי" לעול הבא  דא"כ )א( אי
זה עני מיוחד אצל דוד המל שהרי "כל ישראל יש לה חלק לעול הבא") ,ב(
אי זה עני השיי ל"קידוש לבנה". . .
הכוונה היא ,איפא ,ש"חי וקיי" ג עתה ,ולא עוד ,אלא ש"חי וקיי" בתור
"מל ישראל" ,הכולל את כל בנ"י" ,ראשיכ שבטיכ  . .טפכ נשיכ  . .מחוטב
עצי עד שואב מימ " ,ולכ ,שיי הדבר )א( לדוד המל  ,כאמור ,שמלכות דוד
היא "עד עול") ,ב( ל"קידוש לבנה"  "שה עתידי להתחדש כמותה" ,בגאולה
העתידה לבוא ע"י דוד מלכא משיחא!
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 . .ולא רק בתור "מל ישראל" ,כי א ג בתור מל על כל העול כולו,
כפס"ד הרמב" שמל המשיח "יתק את העול כולו לעבוד את ה' ביחד ,שנאמר
כי אז אהפו אל עמי שפה ברורה לקרוא כול בש ה' לעבדו שכ אחד",
"והיתה לה' המלוכה".
)התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' (5258

ãéîú éîùâ óåâ - çéùî
אמנ הנה במשיח נאמר בו "והריחו ביראת ה'" וארז"ל דמורח ודאי הרי לא
נעשה שינוי הזדככות כלל בגופו אלא יהיה לו גו חומרי כשאר ער הגופני דכל
ישראל שבאותו הזמ עד שישב על הכסא לשפוט כמו שגו* גשמי שיושב על
הכסא כו' )רק בעוה"ב שלאחרי* ימות המשיח אמרו שאי בו אכילה ושתיה כו'(
 . .ומזה יש הוראה על יתרו מעלה ומדריגת המשיח ג על חנו כי חנו הוצר
להתפשט מחומר הגופני בעלותו למעלה ,ומשיח יתקיי בגופו ע שרש נשמתו
למטה כמו שהוא למעלה ממש  . .ע"כ יכול נשמתו להתקיי ולהתלבש בגו
פשוט ולהיות מורח ודאי
שגו :בכת"י ב' :שמל.
שלאחרי ימות :בכת"י ב' :שלימות.
)מאמרי אדמו"ר האמצעי ,דרושי חתונה ח"א עמ' קל"א(

דהנה ידוע שישנ ג' מדרי' משה חנו ומשיח ,דמשה הנה א שמת מיתת
נשיקי מ"מ הנה גופו טעו קבורה שנקבר בהר נבו ,וחנו הוא למעלה מזה
דכתיב בי' ואיננו כי לקח אותו אלקי ,מ"מ הנה גופו נשתנה ,ואמנ משיח יהי'
נשמה בגו גשמי וגופו הגשמי יהי' מקושר ומיוחד בלמעלה מעלה עד אי ק.
)סה"מ תשי"ד  הוצאה תשמ"ה  עמ' רלט(

דהנה משה א שמת במיתת נשיקי מ"מ גופו הי' טעו קבורה שנקבר בהר
נבו ,למע' מזה חנו שעלה השמימה אבל גופו נשתנה ,אמנ משיח יהי' נשמה
בגו ,בגו גשמי ,ובגופו הגשמי יהי' ונחה עליו רוח הוי'
)סה"מ תשי"ד  הוצאה תשמ"ה  עמ' רמז(

- 49 -

ראש חודש סיון ה'תשס"ח
ï"áå ä"î ãåçé
עלפי זה מוב מדוע יש במשיח עצמו )ג( הגדר של שליח ,שמתבטא בחיבור
ויחוד בי שני עניני )יחוד מ"ה וב"( :מציאות לעצמו ,כביכול ,של נשמה בגו,
בשר וד . . ,ויחד ע זאת  שלוחו של אד העליו וכמותו ממש,
שכ כדי לפעול את יחוד הנשמה והגו דישראל )עלידי "יכו כל ישראל
ליל בה ולחזק בדקה"( ,ויחוד הרוחניות והגשמיות בעול ,צריכי להיות בו
עצמו שני העניני והתאחדות יחדיו.
)סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' (107

êôéää äàøðù íâä
כידוע דמשיח ב דוד בא בהיסח הדעת שזהו מצד העלמות וההסתרי כו'
שה מצד ההתעלמות כו' ,והינו לפי שאמיתי' הגילוי דמשיח הוא שיתגלה בחי'
עד עילאה סתימאה שזהו מה שסתו בעצ כו' ולפי שמתעל בעצמותו ביותר
ע"כ עוד נראה ההיפ כו',
)ליל ב' דחה"ס ,עדר"ת" ,בשעה שהקדימו" ח"א עמ' תיטכ(

""äìâúéå áåùéå äìâðù øçà úåñëúäì åðéçéùî ãéúò
) - "'åâå äëçîä éøùà" (áéארבעי וחמש שני נוספי על חשבו העליו
שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכ מצינו במדרש רות וכ
יסד ר' אליעזר הקליר )בסילוק יוצר פרשת החדש(.
)רש"י דניאל יב ,יב ועוד ,הדגש אינו במקור ,ראה בפרטיות יותר – במדב"ר יא ,ג(

øåãáù çéùî - øåãä àéùð
כלומר" :משיח"  הוא נשיא הדור )כדלקמ( ,ולכ ,כאשר ה"שליח" ,שלוחו
של נשיא הדור )"שלוחו של אד כמותו"( ,מצר ומוסי יו"ד ,עשר כחות נפשו...
למילוי השליחות  אזי מתגלה אצלו בחי' המשלח  "משיח".
והעני בזה:
נשיא הדור הוא  "משיח" ,החל מהפירוש הפשוט ד"משיח" )"משיח ה'"( 
מלשו משוח ,שנמשח ונבחר להיות נשיא ורועה ישראל; ולא תהי' שו תרעומת
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)"אי וועל ניט האב קיי פאריבל"( א יפרשו "משיח" כפשוטו ,משיח צדקנו,
מכיו שכ הוא האמת  שנשיא הדור הוא משיח שבדור.
ובפשטות :ענינו של כל נשיא ורועה ישראל בדורו הוא  משה רבינו שבדורו,
"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" ,ולא עוד אלא שכל תלמיד חכ אמיתי
נקרא בש "משה"  "משה שפיר קאמרת" ,ומכיו שמשה רבינו הוא ג משיח
צדקנו" ,גואל ראשו הוא גואל אחרו" ,נמצא ,שנשיא הדור ,משה רבינו שבדור,
הוא ג משיח צדקנו שבדור.
 . .ובכל אופ ,ג אלו הטועני שסגנו כזה ותוארי כאלו ה למעלה מכפי
יכולת הקליטה דכלי השגת  הרי אי כל נפק"מ א בכח לקלוט זאת א לאו,
ואי זמ להמתי עד שהדבר יקלט בכלי השגת;
יפרשו את הכוונה שנשיא הדור הוא "משיח"  כפי שירצו ,אבל העיקר 
שימלאו את שליחותו של נשיא הדור בהפצת היהדות והמעיינות חוצה. . .
כולל  חיזוק האמונה בביאת המשיח והצפי' לביאתו" ,יעמוד מל מבית דוד
כו'" ,בשר וד בעוה"ז הגשמי ,אשר" ,כל מי שאינו מאמי בו ,או שאינו מחכה
לביאתו ,לא בשאר נביאי הוא כופר ,אלא בתורה ובמשה רבינו ,שהרי התורה
העידה עליו  . .בדברי הנביאי  . .כל הספרי מלאי בדבר הזה" )כפס"ד
הרמב"(,
)התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' (3423

øåãä àéùð - çéùîä êìî ìù åîå÷î
"ובנה מקדש במקומו"  . .ש"במקומו" רומז ג על מקומו של מל המשיח
בזמ הגלות )לפני ש"הרי זה משיח בודאי"( ,היינו ,שבהיותו בגלות )שש יושב
וממתי ומצפה לגאול את בנ"י ושכינה עמה מהגלות( בונה מל המשיח מקדש
)מעט( שהוא מעי ודוגמת המקדש שבירושלי  . .בתור הכנה למקדש העתיד,
שיתגלה תחילה ש ,ומש ישוב )ע הקב"ה ובנ"י( לירושלי.
ויש להוסי בביאור העילוי ד"בית רבינו שבבבל"  שמעלתו לגבי "בתי
כנסיות ובתי מדרשות שבבבל" היא . .ג מצד היותו "בית רבינו"  . .ביתו של
נשיא הדור ,ש"הנשיא הוא הכל"
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 . .ועפ"ז יש לבאר העילוי ד"בית רבינו שבבבל"  שלהיותו מקומו הקבוע
)בית( של נשיא הדור" ,הנשיא הוא הכל" ,שכולל כל הדור ,יש בו השראת
)וגילוי( כללות השכינה )לא רק חלק ששורה )ומתגלה( על עשרה מישראל( ,מעי
ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש" ,שנסע מקדש וישב ש"
 . .ויש לומר ,שביתו של נשיא הדור ,שכולל כל הדור ,הוא ע"ד ובדוגמת
"תלפיות"" ,תל שכל פיות פוני בו" ,כדרשת חז"ל בנוגע לביהמ"ק.
 . .עפ"ז יש לבאר כהנ"ל בנוגע ל"בית רבינו שבבבל" בדורנו זה  ביתו )בית
הכנסת ובית המדרש( של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו . . :עד להמקו הקבוע
ד"בית רבינו" ,בית הכנסת ובית המדרש שלו ,המרכז של ליובאוויטש  . .עד ביאת
גואל צדק.
 . .ו"בית )רבינו("  מספרו שבע מאות ושבעי ,וע"ש מספר זה נקבע שמו
אשר יקראו ל"בית רבינו" בפי כל ישראל,"770" ,
)קונטרס "בית רבינו שבבבל" ,סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ'  468ואיל(

dtqed
ìòôúé àìù éî
בש כ"ק אדמו"ר מל המשיח שליט"א :לפני ביאת משיח תהי' שוב אותה
תופעה שהיתה לאליהו הנביא ע נביאי הבעל בהר הכרמל ,אלא שאז ירדה האש
על המזבח של אליהו הנביא ולא על המזבח שעשו נביאי הבעל ,ואילו לפני ביאת
משיח תרד האש על מזבח עובדי הבעל ולא על מזבחו של אליהו הנביא ,ומי
שבכל זאת לא יתפעל מכ וימשי להאמי שאליהו הנביא  הוא זה שיזכה
לראות בביאת המשיח.
)תמצית מספר "והוא יגאלנו" עמ'  109וכ"כ ב"דברי שמואל" פר' נח עמ' מ(

""åá ïéîàäù ìë
ובאותה שעה חוזרי ישראל לדעת אחרת ומבזי למשיח ואומרי אוי לנו
שתעינו אחר  . .זה .אמר לה הקב"ה :עכשיו תראו את האור שלו  . .וכל שהאמי
בו אינו נמחק מספר החיי .שנאמר" . . :ובעת ההיא ימלט עמ "!.
)פרקי היכלות רבתי פל"ה ,ו(
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