ב"ה

בשעה  6:00נכנס הרב בנימין גורודצקי לכ"ק כשנכס הרבי למנחה ,נתן מטבע ליהודי הנוסע
אד"ש ,ושהה בחדרו כשעה וחצי ,לאחר מכן היום לצרפת.
התפלל הרבי מעריב.
יום חמישי י"ג מר־חשון
גם היום התפלל הרבי מעריב מוקדם ,בשל
יום שני ,י' מר־חשון
תענית בה"ב .כשיצא הרבי לביתו אחרי התפילה,
בגלל תענית בה"ב ,התפלל היום הרבי מעריב עמדו ושרו אב עם ילדיו ליד המכונית ,הרבי
בשעה  ,5:30במנין מצומצם
הסתובב לעברם וסימן להם מספר פעמים
להגביר את השירה.
בג"ע התחתון ,מיד אח"כ נסע לביתו.

יום שלישי ,י"א מר־חשון

יום שישי ,י"ד מר־חשון

בבוקר כשהגיע הרבי ל ,770-נתן הרבי מטבע
כשיצא הרבי מביתו אמר לר' לוי יצחק פריידין
לילד ולאחר שהכניס את המטבע בקופה ,אמר לו
(הנוסע היום לארה"ק) "בא סע איתי" (ל .)770-הוא
הרבי "תודה".
נכנס לרכב ובזמן הנסיעה דובר על הסרט "חודש
תשרי ה'תשמ"ה  -בליובאוויטש" ,שהסריט ר' לוי ש"ק פרשת וירא ט"ו מר־חשון
יצחק במשך החודש ,ובשובו ארצה מקרין זאת אחרי תפילת שחרית הכריזו :כי בעקבות שיחת
במקומות שונים ברחבי הארץ .כמו"כ אמר לו כ"ק אד"ש בשבת שעברה נערכה אסיפה של
משפיעים ונבחרו בה שלושה משפיעים כללים:
הרבי שיזכיר על הציון מכתב של בנו.
הרה"ח אברהם דרייזין ,הרה"ח יהושע קארף,
כשהגיעו ל 770-ליווה פריידין את הרבי ,ותוך
והרה"ח אלי' חיים רויטבלאט( .ראה 'מענות')
כדי הילוכו אמר לרבי "שצריכים רבי בריא" הרבי
היום לא התקיימה התוועדות.
ענה לו "עם חסידים בריאים" ולאחר בירכו הרבי
לאחר תפילת מנחה שהתקיימה בזמנה אמר
"פארט געזונטערהייט ,ושנשמע בשורות טובות" .הרבי לנער שחוגג בימים אלו את ה'בר-מצוה
לפני תפילת מעריב ,היה הרש"ג אצל הרבי.
שלו "מזל טוב".

מענות שיצאו השבוע
 vבהתוועדות ש"פ לך-לך אמר הרבי בין הדברים ,שאם קשה ליהודי להחליט בעצמו מה העבודה של 'ויעקב הלך
לדרכו'  -ישנה עצה פשוטה :ילך לחכם גדול ממנו ,ויציע בפניו את שאלתו ,והוא יורה לו מה לעשות .וכאן המשיך
הרבי :שזו היתה הכוונה במה שדובר לפני שנים אודות ענין ה"משפיעים" שתפקידם אמור להיות ,לעורר את כל אלו
שנמצאים בסביבתם להוסיף בכל ענייני טוב וקדושה .כולל  -שכאשר מתעוררת שאלה אצל מישהו בעניינים אלו,
יהי' אל מי לפנות כדי להתייעץ עמו בדבר .אבל לדאבוננו ,למרות שדובר בענין זה לפני כמה שנים  -לא הועיל הדבר!
אלו שנתמנו ל"משפיעים" עסוקים בכו"כ עניינים ,ובוודאי ,עניינים טובים ומועילים ,אבל ללא כל קשר לתפקיד
שהוטל עליהם  -להיות "משפיעים" .הרבי המשיך בענין זה שחבל על כל רגע שהולך לבטלה וזו אבידה שאינה
חוזרת! וכל התירוצים אינם ולא כלום ,כי האמת היא שהם מתעצלים למלא את תפקידם! ישנם שטוענים שאינם
רוצים להיות משפיעים שכן כל הרודף אחר הכבוד כו' ,מי מדבר אודות כבוד?!" ...כמדומין אתם שררה אני נותן לכם,
עבדות אני נותן לכם! ובקשר לטענה שיצחקו מהם ,הרי ידע איניש בנפשיה ,שכאשר מדובר אודות צרכי פרנסה
יעשה את כל המאמצים ולא יתחשב עם "מה יאמרו הבריות" ,וא"כ כאשר מדובר אודות מילוי תפקידו ושליחותו -
הרי בודאי שצריך להתנהג באופן כזה!
לאור דברי כ"ק אד"ש בהתוועדות ,נערכה במוצ"ש אסיפה בענין המשפיעים ,על הדו"ח מהאסיפה ענה הרבי "ויה"ר
שיבוא כ"ז בפועל ,ובאופן דפעולה נמשכת וכו' אזכיר עה"צ".
 vהאחים סטמבלר מנהלי מאפית המצות בכפר חב"ד ,שאלו האם להעביר את המאפיה לבנין חדש גדול ומפואר.
תשובתו של הרבי היתה "נכון במאד מאד וה' יצליחם ויבשרו טוב ,ובפרט כשיפרסמו ע"י השלוחים שיחיו וכיו"ב".
 vאחד מאנ"ש ששאל מה ללמוד עם המשתתפים בשיעורו (שהם לע"ע רחוקים מיהדות) ,נענה" :מענייני דיומא (פ'
השבוע ומצות מעשיות שבה עפ"י ספר החינוך) דחנוכה – בקירוב לחנוכה וכו' .ויה"ר שיהא בהצלחה רבה – (כולל
שממנו יראו וכן יעשו רבים – אעה"צ)".
 vלאחד ששאל האם לחזור לארה"ק לפי דרישת הוריו ,או להשאר פה בישיבה כעצת ההנהלה בארה"ק ,ענה הרבי
"כעצת ההנהלה כמפורסם אזכיר עה"צ".
 vלתלמידים השלוחים לישיבה במונטריאול "אזכיר עה"צ" .למענה היו מצורפים שמונה שטרות של דולר .מאוחר
יותר נמסרו להם ע"י המזכירות עוד ארבעה דולרים.
 vלמערכת ספר מראי מקומות לרמב"ם "להו"ל ספר חדש ובשטומ"צ .אזכיר עה"צ".

ּבית חיינו

יום ראשון ,ט' מר־חשון

יום רביעי ,י"ב מר־חשון

צרור מבזקים
מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו
ט'  -ט"ו מר-חשוון
ה'תשמ"ה
גליון א'
יו"ל לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
שבוע פרשת וירא ,ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר
לתגובות הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

יום ראשון ,ט"ז מרחשון
כשהגיע הרבי מביתו ,אמר
מישהו לרבי 'ישר כח' על הברכה
שבירך את בתו ,להצלחה בניתוח
שעברה ,הרבי ענה "ברכה והצלחה
תזכו לגדלה לתורה לחופה
ולמעשים טובים".
היום הרבי נסע לאוהל.
אחרי מעריב בירך נוסעת
שעמדה סמוך לג"ע התחתון
"פארט געזונטערהייט ,שיהיה לך
הרבה נחת".

יום שני ,י"ז מרחשון
היום תענית בה"ב ,הרבי התפלל
מעריב בשעה  5:15עם מנין
מצומצם בג"ע התחתון ,במשך
התפילה הדלת של ג"ע התחתון
היתה פתוחה .לאחר התפילה נסע
הרבי לבית.

יום שלישי ,ח"י מרחשון
היום יצא מברק למשתתפים
בכינוס השנתי של חסידי חב"ד
באה"ק תובב"א ,בקשר עם כ"ף
מרחשון ולכבוד האורחים ששבו
מחצרות קודשנו.

יום רביעי ,י"ט מרחשון
בבוקר כשהגיע הרבי ל,770-
חיכה פרופסור ירמיהו ברנובר
(הנוסע היום לארה"ק) ליד דלת ג"ע
התחתון ,הרבי רמז לו להכנס עמו
לג"ע התחתון ,שם שוחחו מספר
רגעים .ברנובר סיפר לרבי על
הפרוייקט החדש בנושא "מגנטו-
הידרודינמיקה" .המתקן הראשון

מסוגו בעולם בנושא זה שהולך
להיפתח בחנוכה .הרבי התעניין
בפרטי המתקן ועל השלכותיו
בנושא "תורה ומדע" .כמו"כ ביקש
הרבי לדעת אודות מצבם של
יהודי רוסיא ,ולסיום בירכו הרבי
"פארט געזונטערהייט ,ושנשמע
בשורות טובות".
תפילת מעריב ,התפלל הרבי
כרגיל בשעה  .6:45אחרי התפילה
יצא הריל"ג בהודעה ,שבשעה
 9:30תתקיים התוועדות.
בשעה האמורה נכנס הרבי
להתוועדות כ"ף מרחשון.
בשיחה הראשונה אמר הרבי
שצריך לחזור על כמה נקודות
ממה שדובר בשנה שעברה ,שהרי
"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים",
וכן ידברו על החידושים שנוספו
השנה.
המיוחד לשנה זו  :א) הקאפיטל
תהלים המתאים למספר שנותיו
של בעל יום ההולדת הרבי נ"ע
– קאפיטל קכ"ה .ב) השיעור
ברמב"ם .בהמשך למד הרבי
הוראה מבעל יום ההולדת של
יהודי צריך להיות בבחינת נרות
ובאופן של להאיר ,עד שהשני
יאיר גם את האחרים.
בעת שניגנו לאחר השיחה
הראשונה ניגש הרב שוחט וביקש
ברכה מהרבי ,והמשיך לבקש עבור
נכדו שבריתו תתקיים ביום שני,
ועבור גיסו ,במשך הזמן שדיבר
ענה לו הרבי כמה פעמים "אמן",
וכן המשיך לענות 'לחיים' לקהל.
בשיחה השניה שאל הרבי
שלכאורה כיון שהשיחה של 'כל

ּבית חיינו

ב"ה

צרור מבזקים
מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו
ט"ז  -כ"ב מרחשוון
ה'תשמ"ה
גליון ב'
יו"ל לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
שבוע פרשת חיי־שרה ,ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר
לתגובות הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

היוצא למלחמת בית דוד' וההוראה מזה שצריכים
להיות נרות להאיר נאמרה לבחירי התמימים
בתומכי תמימים ,מהי השייכות למשתתפים
בהתוועדות שרובם בעלי בתים?
והביאור בזה ,שאמנם בזמן ההוא היה שייך ענין זה
רק לתלמידים בתו"ת בליובאוויטש ,שהיו נשמות
כלליות בענין הפצת המעיינות ,אולם בימינו שייך
הענין לכל אחד ואחת.
ודוגמא לדבר ,כשהיו בנ"י במצרים ביררו ר"ב
ניצוצות מתוך רפ"ח ניצוצות ,ומאז במשך אלפי
שנים עוד לא סיימו פ"ו ניצוצות בלבד .והטעם לזה
הוא ,כיון שאז היו נשמות כלליות ויכלו לברר ריבוי
ניצוצות .משא"כ בימינו ,שכל אחד מעם ישראל
מברר פרט דפרט מניצוץ אחד .ובהמשך הביא
הרבי עוד דוגמא לענין זה.
בסיום ,אמר הרבי  -בהנוגע לתוכן השיחה של
כל היוצא למלחמת בית דוד  -שהרבי נ"ע התייחס
לתקופה שתהיה לאחר זמנו וזה יתחלק לשני
דורות.
הדור ראשון ,אשר חרפו אויביך ה' .והדור השני,
אשר חרפו עקבות משיחך .הסוג של מחרפי עקבות
משיחך אינם 'אויביך ה'' ,אדרבה הם יהודים שומרי
תורה ומצוות אלא שאינם יכולים לסבול שיהודי
אומר "אט אט קומט משיח" ,מכיון ששומעים פעמי
עקבות משיחך .וענין זה הוא בתקפו בכל השנה,
אלא שביום שמזלו גובר כל עניניו הם בתנועה של
התגברות ,ויש לזה נתינת כח מיוחדת.
לאחרי שיחה זו ניגנו 'אימתי קאתי מר' ,ולאחרי
כמה דקות ,הביט כ"ק אד"ש אל השעון ,שמונח
בדרך קבע על השולחן בעת ההתוועדות ,ולאחר
זמן מה נפסקה השירה והרבי פתח במאמר כעין
שיחה ד"ה ויהיו חיי שרה גו'.
לאחרי המאמר ניגנו את הניגון של הקאפיטל
"וידעו כי אתה".
בשיחה השלישית ביאר הרבי באריכות את
הקאפיטל החדש  -קכ"ה .באמצע הניגון שלאחרי

שיחה זו הסתובב לצידו השמאלי וסימן בתנועת ידו
הק' לרב חזנוב לומר 'לחיים'.
בשיחה הרביעית דיבר הרבי על החידוש השני
בשנה זו ,השיעור ברמב"ם.
בשיחה החמישית ביאר הרבי פסוק נוסף
מקאפיטל קכ"ה.
לאחמ"כ צוה לנגן ניגון של 'הכנה' וניגון אדמוה"ז
(בבא הרביעית פעם אחת) ,באמצע 'ניגון הכנה',
סימן בתנועת ידו הק' לשני אנשים לומר 'לחיים'.
לאחר ד' בבות ניגנו 'ניע זשוריצי' תוך כדי שמעודד
קלות בתנועות ראשו הק' .לסיום ,הביט לעבר
הש"ץ ר' מ .טלישעווסקי שינגן 'שיבנה ביהמ"ק',
בעת הניגון עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א בחוזק ע"י
מחיאות כפים לילדים שישבו על הרצפה משמאלו
והמשיך במחיאת כפים מהירות שהלהיבו את כל
הקהל.
לאחר ברכה אחרונה חילק דולרים ע"י
הטנקיסטים ויצא בשירת 'כי בשמחה'.
ההתוועדות הסתיימה קרוב לשעה אחת אחר
חצות.
כשיצא הרבי מ 770-לנסוע לביתו ,נגשה אשה
והגישה לרבי פתק ,הרבי לקח והכניס את הפתק
לשקית שבידו.

יום חמישי ,כ"ף מרחשון
בדרכו לקריה"ת עמד ר' ק .שטיימניץ עם בנו בן
שמונת הימים ,וסיפר לרבי שהיום התקיימה הברית
מילה של הבן .הרבי נתן מטבע ביד התינוק ואמר
"תגדלו לחופה לתורה ולמעשים טובים" .אח"כ
הוסיף הרבי ושאל "כבר אחרי הברית?" וכשנענה
בחיוב ,בירכו הרבי "שיהי' לחיזוק הברית".
כשחזר מקריה"ת לחדרו הק' הסתובב ליד
המעלית והביט לעבר קבוצת בחורים שעמדה ליד
קופת הצדקה.
לאחרי מעריב בירך הרבי אחד שבתו חולנית
"רפואה קרובה".
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יום שישי כ"א מרחשון
כשהגיע הרבי בבוקר ל ,770-עמדה משפחת
גנזבורג עם בנם שחוגג בר-מצוה .הרבי ברכם
"תגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ,שיהיה
לכם נחת רוח חסידי ,בשורות טובות".
לאשה שבקשה ברכה עבור חתן וכלה ,סימן
הרבי בידו לעבר המזכירות ואמר "הכניסי פתק
למזכירות עם שני השמות ,ואני אברך" .אחר כך
הסתובב הרבי לקהל שעמד מסביב ואמר "בשורות
טובות ,שבת טוב".

ש"ק פרשת חיי־שרה ,כ"ב מרחשון
כשהגיע הרבי לתפילת שחרית הודיע שהיום
תתקיים התוועדות .יצויין כי אשתקד בקביעות
זהה ,לא נערכה התוועדות.
בתפילת שחרית ,בדרך למפטיר ,נגש אחד
והושיט לרבי את ידו ,הרבי לחץ את ידו והמשיך
בדרכו.
בשעה  1:30נכנס הרבי להתוועדות.
בשיחה הראשונה אמר כ"ק אד"ש שההתוועדות
קשורה עם כ' מרחשון – יום הולדת אדמו"ר נ"ע,
שבו מזלו גובר ,וכיון שהנשיא הוא הכל צריך
להיות התגברות ועלי' בכאו"א .בהמשך קישר זאת
לסיפור אודות אדמו"ר נ"ע שעוד לפני בר מצוה
פעל על גופו שיתנהג ע"פ שולחן ערוך בטבעו.
וההוראה לכאו"א ,שיכול לפעול על גופו הנהגה
ע"פ שו"ע ,כיון שהנשיא הוא הכל .ואשרי חלקם
וגדול זכותם של המתנהגים בדרך זו ,וישפיעו גם
על זולתם .ויתברכו ,בזה – בני חיי מזוני רויחי,
ובבא – בעוה"ב .ויפעלו לא רק באופן "האלטן זיך
אין די קלאמקע" ,אלא שיבוא למעשה בפועל.
בשיחה השניה אמר הרבי ,שיש עוד ענין הקשור
עם כ' חשון והוא נתינת הצדקה בקשר עם יום זה,
כפי שדובר כבר פעמים רבות להוסיף בצדקה
בקשר עם ימי סגולה .ובהתאם לכך קיויתי שכאו"א
יתן לצדקה בקשר ליום זכאי דכ"ף חשון.

מה עשו לאחרי ההתוועדות בפועל ,היו כאלו
שהלכו לישון מפני שהתעייפו מההתוועדות ,היו
כאלו שהלכו לאכול 'פת ערבית' ,וגדולי המתלהבים
(די וועלכע זיינען געווען גאר שטארק פארקאכט)
הלכו לשמוע "חזרה" ,אבל לתת צדקה בקשר לכ"ף
חשון לא עלתה על דעתם מלבד יחידי סגולה!
כאשר שאלתי מישהו לסיבת הדבר השיבני
בתמימות :הרי בהתוועדות לא הוזכר מאומה ע"ד
מגבית של צדקה! האם אמנם צריכים להזכיר ענין
זה בכל פעם ופעם ולולי זאת לא יעלה על דעת אף
א' שצריכים לעשות כן?!...
הרבי האריך בכל ענין זה ושלל את הטענה שבכ"ף
חשון זה זמן מסוגל להוספה בלימוד החסידות ,אין
הכי נמי – הלוואי שילמד חסידות ,הרי ההוספה
בלימוד החסידות אינו בסתירה להוספה בצדקה.
ולא מדובר על נתינת סכום מופלג ,כי אם על סכום
מועט ואעפ"כ גם על נתינת סכום קטן ,פרוטות
אחדות ,לא חשבו לתת בתור הוספה מיוחדת בקשר
לכ"ף חשון.
הרבי המשיך שיש טוענים שהם מתנהגים באופן
של הצנע לכת ,ולא מספרים כמה נתנו ולאיזה
מוסד נתנו וכו' ,ועוד טוענים שמביא לידי רגש של
גאוה וישות וכו' וכו' ושלל גם טענות אלו.
ולסיום אמר הרבי שהעיקר הוא ,שהדיבור בענין
זה יביא לידי פועל ממש ,וע"פ מארז"ל "גדולה
צדקה שמקרבת את הגאולה יה"ר שע"י ההוספה
בצדקה נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.
מאמר כעין שיחה ד"ה יפה שיחתן כו'.
בשיחה לאחר המאמר שאל כ"ק אד"ש את
השאלות ברש"י בנוגע לזה שאברהם הוליד ,בן
מאה וארבעים שנה ששה בנים ולא עושים שום
"שטורעם" שהי' נס בדבר משא"כ בלידת יצחק
שהיה רק בן מאה שנה .ורש"י לא מבאר בזה.
בהערות של אביו על הזהר מובא מאמר הזהר
"ויהיו חיי שרה" ומביא על זה ר' יוסי דרשה בנוגע
ליונה הנביא ,שזרקו אותו מהאניה ועמד הים
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מזעפו .ושאל כ"ק אד"ש מה הקשר לפרשת חיי
שרה ,ומה ההוראה שיש ללמוד מענין זה לעבודת
האדם.
בשיחה הבאה ביאר כ"ק אד"ש את השאלות
ברש"י וכן את הקשר של יונה הנביא לפרשתנו,
ולומד הוראה נפלאה מסיפור זה :שאף שהיו באניה
"רב החובל"" ,מלחים" ועוד אנשים ,בכל זאת כאשר
היה סער גדול בים והאניה חשבה להשבר אמר יונה
"בשלי הסער הגדול הזה עליכם".
ומזה למדים הוראה נפלאה ,שכל מה שמתרחש
בעולם כולו ,אין זה אלא בשביל יהודי! כאשר
רואים "מלכיות מתגרות זו בזו" צריכים לדעת
שהסיבה לכך אינה מפני שגוי א' הסתכסך ונעשה
ב'רוגז' עם גוי אחר ,אלא "בשלי הסער הגדול הזה",
כדי שיהודי יְדע שמשיח צדקנו עומד לבוא" ,הנה
זה עומד אחר כתלנו" ,שכן "אם ראית מלכיות
מתגרות זו בזו צפה לרגליו של משיח"!!
והמשיך בענין שדובר בכ"ף חשון בהשיחה
של כ"ק אדמו"ר נ"ע שיש סוג של יהודים שהם
"מחרפי עקבות משיחך" ,מי היה יכול לתאר
לעצמו לפני שמונים שנה שתקום ברי' משונה כזו:
יהודי שמאמין בה' ובתורתו ,ואעפ"כ לועג ומחרף
"עקבות משיחך"!!
אמנם בימינו קם הדבר והי' לעובדה מציאותית:
ישנם יהודים שומרי תומ"צ ששומעים יהודי
שאומר "הנה זה עומד אחר כתלנו" ,אינם יכולים
לסבול זאת ,ועד שהם מחרפים ולועגים מזה ,ולא
עוד אלא שמחנכים ילדי ישראל ברוח זו – לחרף
עקבות משיחך רחמנא ליצלן!!
בוודאי מאמינים הם בביאת המשיח ,אבל לפי
דעתם יש להמתין שנים רבות (רח"ל) עד שתבוא
הגאולה ...ועכשיו אין מה למהר.
הנהגה כזו ,ועוד במסווה של "יראת שמים",
מוכרחת לבוא מה"קלוגינקער" בכבודו ובעצמו,
היודע יפה להתעטף ב"איצטלא של קדושה"...
כידוע פתגם החסידים ש"עשו" הי' לובש "א זיידנע
קאפאטע מיט א גארטל"...

יהודי שמתנהג ע"פ תורה יודע היטב ש"יהודי"
ו"גלות" הם דברים הפכיים! שכן בנ"י הם בנים של
מלך מלכי המלכים הקב"ה ,ומקומו בשולחן המלך.
וכשיהודי נמצא בגלות אומרים "אוי להם לבנים
שגלו מעל שולחן אביהם".
וסיים כ"ק אד"ש שיערה ה' עליהם רוח ממרום,
ויחזרו בתשובה בין אם רוצה ובין אם לאו ,וכלשון
הידוע "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני".
לאחרי השיחה צוה כ"ק אדמו"ר שליט"א
לנגן "לכתחילה אריבער" .אח"כ צוה לר' מ.
טעלישעווסקי לנגן שיבנה בית המקדש ,ואח"כ
התחיל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא".
ההתוועדות הסתיימה בשעה .4:45
כאשר מגיע חג הסוכות ,ויודעים שידברו
אודות שמחת בית השואבה שבלילות דסוכות,
הקשר עם האושפיזין ,שיעור חומש היומי,
וכיו"ב – הנה לכאורה הי' ראוי ונכון שכל א'
יעיין בדברים שנאמרו בשנה שעברה (ובפרט
ששנה שעברה היתה באותה קביעות כשנה זו),
ואז ידע מה הם הענינים המיוחדים השייכים
לשמחת בית השואבה דלילה זו ,וכיו"ב .ובפרט
שישנם "פנים חדשות" שלא היו כאן ולא שמעו
את הדברים שנאמרו בשנה שעברה.
מה היו צריכים לעשות למטרה זו – לדאוג
מערב יו"ט לחזור ולהדפיס את הדברים
שנאמרו בשנה שעברה ,ולהפיץ זאת בין כל
הקהל.
ואם היו חושבים על זה כמה ימים לפנ"ז –
היו מספיקים להפיץ את הדברים גם עבור אלו
הנמצאים בערי השדה ,שגם הם ידעו אודות
ענין האושפיזין ,שמחת בית השואבה וכו' וכו'.
ישנם כאלו שאינם יכולים להיות כאן,
ואפילו אלו שנמצאים כאן – הרי ישנם כו"כ
שאינם יכולים לעמוד קרוב כך שיוכלו לשמוע
את הדברים הנאמרים ,וא"כ ,היו צריכים
לדאוג עבורם ולהמציא להם בדפוס את
הדברים שנאמרו בשנה שעברה.
מגיעים לכאן יהודים רבים כדי "הערן ֵא
ווארט" – תן להם את הדברים שנאמרו בשנה
ָ
שעברה! ואעפ"כ ,בנוגע לפועל – לא עלה על
דעתו של אף א' לדאוג לכך!
(משיחת ליל א' דחג־הסוכות ה'תשמ"ה)

יום ראשון ,כ"ג מרחשון
שלא כרגיל התפלל היום הרבי
תפלת מעריב בשעה  ,5:00במנין
מצומצם בג"ע התחתון .מיד אחרי
התפילה נסע לביתו.

יום שני ,כ"ד מרחשון
כשיצא הרבי מהמכונית בבוקר,
נגשה אשה ומסרה פתק לרבי.
בדרכו לקריה"ת ,שם מטבע
בקופת צדקה שהיתה בידי מקבצת
נדבות .כשחזר לחדרו לאחרי
הקריאה ,נכנס לג"ע התחתון,
ולפתע פנה וחזר לחלק מטבעות
לצדקה ,בפתח ג"ע התחתון,
לאותה אשה ולמספר ילדים.
אחרי מנחה נכנס הרב שמחה
עלבערג לחדרו של הרבי ,ושהה
שם קרוב לשלוש שעות.
בשעה  8:10הגיעו שני בניו של
האדמו"ר מלעלוב ,ר' שמעון ור'
אלתר בידרמן ,וכמה נכדים של
האדמו"ר .הם נכנסו לחדרו הק'
של הרבי ,ושהו שם כשלושת רבעי
שעה.
בהתחלת השיחה מסרו האחים
דרישת שלום מארה"ק ,ונתנו ספר
בשליחות אביהם.
בהמשך השיחה הסביר הרבי
את מעלת דברי התורה על יראת
שמים ,אבל אעפ"כ סדר הדברים
הוא הפוך ,יש להתחיל ביראת
שמים ,והיא המביאה ללימוד
התורה .מעלת היראת שמים ,היא
בטבע כל יהודי ,אלא שיש לגלותה
במחשבה דיבור ומעשה .התפקיד
של יהודי לעשות את פעולת

המצוה בפועל גם אם אינו רואה
תוצאות ,כמו בבדיקת חמץ (שלאו
דווקא שימצא חמץ).
אח"כ הזכיר הרבי ,את הוראת
אדמוה"ז ללמוד הוראה מהחלק
היומי בפרשה ,והתייחס לפסוק
"וימצא בשנה ההיא מאה שערים".
וההוראה היא ,שיהודי השם
מבטחו בקב"ה ,מתברך למעלה
ממדידה והגבלה.
ביאר מעלת הצלחה (שעניינה
מסדר
למעלה
השפעה
השתלשלות) והדגיש באריכות
שכל מציאות היהודי היא למעלה
מדרך הטבע.
עוד דובר אודות תיווך
דברי אדמו"ר האמצעי שכתב
במכתב ,שהתפילות עולות דרך
חברון ,ובשו"ע כתוב שעולות
דרך ירושלים .הרבי הסביר,
שהתפילות עולות דרך חברון
ומשם לירושלים .כן דובר בענין
מעלת חברון וצפת.
הרבי התעניין במנהג אדמו"רי
לעלוב לעלות לחברון ארבע
פעמים בשנה.
בתום השיחה ביקשו הבנים
להשאר עם הרבי ביחידות ,ע"מ
למסור שליחות מיוחדת מאביהם.
כל הנוכחים במקום יצאו ,ובני
האדמו"ר שהו ביחידות עד .10:05
מפי השמועה נודע שהרבי אמר
להם שימסרו לאביהם ,שהנכדים
הנמצאים כאן (בליובאוויטש)
"הולכים מחיל לחיל ושיהי' לו
מהם נחת געזונטערהייט" .על
נכד נוסף ,הרב יעקב בידרמן
שליח הרבי בוינה ,התבטא הרבי

ּבית חיינו

ב"ה

צרור מבזקים
מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו
כ"ג  -כ"ט מרחשוון
ה'תשמ"ה
גליון ג'
יו"ל לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
שבוע פרשת תולדות ,ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר
לתגובות הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

"הוא עושה גדולות ונפלאות!" הרבי גם התעניין
בהנהגות אביהם .וכן שאל האם כותבים את
תורותיו ,ומשנענה בחיוב ביקש הרבי שישלחו לו
את הספרים .דובר גם על היחס ל"הקפות שניות"
בליובאוויטש ובלעלוב.
לאחר שהסתיימה היחידות ,הצטרפו בני
האדמו"ר למלוויהם ,שהמתינו בג"ע התחתון .הרבי
עמד בפתח חדרו הק' ולחץ ידים לכל הנוכחים.
אחרון ,ניגש בנו החתן של ר' מנשה הקטן (קליין),
הרבי בירכו ,וביקש שישלחו בדואר את כרכי
הספר 'משנה הלכות' שאביו מוציא ,ושאל מדוע
צריך לקבלם ע"י אחרים .החתן אמר שרוצה
להביא בעצמו ,הרבי ענה שהיום יש דואר ואפשר
להשתמש בו ,והוסיף "שנשמע בשורות טובות".
הבחור יצא והרבי התקרב לדלת ג"ע התחתון
והביט עליו עד שיצא מ.770-

יום רביעי כ"ו מרחשון
כשהרבי הגיע בבוקר ,אמר לרב ישראל לייבוב
שהגיע מארה"ק "בוקר טוב" ,שיהי' בהצלחה רבה,
וחייך.
לפני מנחה אמרה לרבי אשה ,שהיא נוסעת לבקר
את אמה בארה"ק ,הרבי ענה "פארט געזונטערהייט,
רפואה שלימה ,יהי' בהצלחה רבה".
היום נסע הרבי לביתו בשעה .9:40

יום חמישי כ"ז מרחשון
הרבי נסע לאוהל ,וחזר מאוחר מהרגיל.
בימים אלו מתחיל כינוס השלוחים בארה"ב
וקנדה ,הכינוס מתקיים כאן בחצרות קודשינו,
וכבר רואים הרבה שלוחים כששמחה על פניהם,
ב 770-כבר מתחילים להרגיש את ר"ח כסלו.

יום שישי כ"ח מרחשון
הרבי הגיה את "הר"ד בעת ביקור הרבנים בני
האדמו"ר מלעלוב" שנערך ע"י ועד הנחות בלה"ק.

בשבת נפתח כינוס השלוחים בארה"ב ,לכבוד
הכינוס ,הודפס "קונטרס השליחות" – שיחות
ומכתבי כ"ק אד"ש ,בהקשר לכינוסי השלוחים
תשמ"א – תשד"מ.

ש"ק פ' תולדות מבה"ח וער"ח כסלו
בשעה  1:30נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א
להתוועדות.
להלן תוכן הנקודות מהשיחות.
בשיחה הראשונה הסביר הרבי שבשבת זו ישנם
כמה עניינים .ראשית ,שבת מברכים ועוד שזה
חודש כסלו ,וכן השבת סמוכה ממש לחודש כסלו
מבלי הפסק של יום ל' חשון .וענין נוסף שזה
בפרשת 'תולדות'.
הרבי למד הוראה מכל עניינים אלו ,ובהקדים
מהותו של חודש כסלו ,שיש בו כמה ימים טובים,
וכל הימים טובים מראים על אותו נקודה .חנוכה
– עניינו הדלקת נרות ,שקשור עם 'תורה אור' .וכן
יו"ד וי"ט כסלו קשורים עם הפצת להפצת התורה.
ושנמצאים בשבת מברכים ,צריך לקבל החלטות
בענין זה של הוספה בתורה.
הרבי הסביר את העילוי של יום אחד ר"ח.
שמקבלים ביום אחד השפעות והמשכות של שני
ימים וצריכים להכין 'כלים' לקבל ההשפעה .משל
למה הדבר דומה – לאדם שרוצים לתת לו כסף
וזהב ואבנים טובות ומרגליות ,שצריך הוא להכין
'כיס' כדי לקבל את כל הכסף והזהב וכו' שנותנים
לו .וכאשר אומרים לו שיתנו לו סכום כפול של כסף
וזהב ואבנים טובות ומרגליות – עליו להכין כפול
מהכיס הקודם! והכלים הם ,הוספה בענייני תורה
ומצוותיה בריבוי מופלג ,הן ב'עשה טוב' והן ב'סור
מרע' .וע"י ההוספה בתורה ומצוות זוכים לבנין
ביהמ"ק שקשור עם חודשים חשון וכסלו.
בשיחה השניה ,ביאר הרבי שגם בער"ח יש את
המעלה של כפליים ,שכן שיעור תהלים היומי הוא
כפול ,וגם המשכת הברכות באופן כפול .ובפרט
שזה תקנה של רבותינו נשיאנו .הרבי קישר את זה
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לפרשת השבוע ,וכן למד הוראה מהפרשה שצריך
לעשות 'תולדות' ברוחניות ,לקרב יהודים לתורה
ומצוותי' ,ודווקא באופן של הפצה.
יתכן שיבוא יהודי ויעשה חשבון :מכיון שהוא
נמצא במצב נעלה ועד שיש לו שייכות ל"מעיינות",
יש לו להשאר בד' אמות שלו ולעסוק בתורה ומצוות
ובפרט בתורת החסידות .ומה שדורשים הפצת
המעיינות ,יש לו
"שלוחים" בנים
ונכדים ,שיעשו
זאת עבורו ,או
באמצעות הדואר,
אבל הוא בעצמו
– היתכן שיצא
למקום ה"חוצה"?!
הנה על זה
ההוראה
באה
מחודש כסלו ,כל
עניינו של חנוכה,
להדליק הנרות
'על פתח ביתו מבחוץ' .וכן בנוגע להפצת המעיינות
שהכוונה היא דווקא "חוצה" .לצאת מד' אמות שלו
לבוא למקום ה"חוצה" כדי להפיץ שם את המעיינות
של תורת החסידות.
מאמר כעין שיחה ד"ה מחר חדש וגו'.
לאחר המאמר ניגש רש"ג לרבי ,הרבי עירב יין
מכוסו בבקבוק משקה ,ואמר לו "בהצלחה מרובה".
בשיחה השלישית ,שאל הרבי את השאלות ברש"י
והתייחס למה ששאלו על הביאור ברש"י של שבת
שעברה .כן שאל על ביאורי אביו על הזהר ,שמביא
שם שאברהם חינך את 'עשו' ובזכותו היה במצב של
גדלות רוחנית ,ולכאורה זה עומד בסתירה גמורה
למה שכתוב שעשו היה איש יודע ציד ,ועד כדי
כך שקיצרו חמש שנים משנותיו של אברהם שלא
יראה את עשו יוצא לתרבות רעה .ומהי ההוראה
בעבודת האדם.
בשיעור היומי כותב הרמב"ם שאע"פ שהכל
כשרים לראות נגעים ,הטומאה והטהרה תלוי'

בכהן .ומכאן לומדים הוראה נפלאה :כאשר מישהו
מסתכל על יהודי ורואה שיש בו ענין בלתי רצוי,
נגע צרעת ,שבגללו צריך לצאת מחוץ למחנה – הנה
גם אם הוא חכם גדול ביותר ,אין ביכלתו לטמא ח"ו
יהודי זה ולפסוק שמקומו "מחוץ למחנה" ח"ו!
ולכן כאשר מישהו אומר על יהודי שני שמקומו
מחוץ למחנה – אומרים לו :מי שמך בכלל לקבוע
ולשפוט אודות
מצבו של יהודי
קשוט
פלוני?!
עצמך תחילה!
הכי
ודבר
מבהיל :כאשר
מדברים אודות
ענין הגלות ,נענה
אותו יהודי ואומר:
אה! ...מה הפלא
שיהודים נמצאים
"מפני
בגלות,
גלינו
חטאינו
מארצינו"! – ...מי שמך לשפוט את עם ישראל?!...
ואדרבה :עצם העובדה שהוא מכריז שמקומו של
יהודי פלוני מחוץ למחנה ,מהווה הוכחה אודות
מעמדו ומצבו הוא!...
ואם הוא נמצא במעמד ומצב שאינו יכול לחדול
מדיבורים כאלו ,העצה לזה "בדד ישב"! תסתגר
בד' אמותיך ,שב ללמוד תורה ,ותפסיק להסתובב
בין יהודים ולבלבל את מוחם בדברי הבל!
כך היתה דרכו של הבעש"ט ,ומה שטוען שאינו
אוחז בשיטה זו ,מי שאל אותך בכלל אם אתה כן
אוחז או לא אוחז ,מי אתה בכלל?! ...זאת ועוד שכך
היתה הנהגתו של אברהם אבינו שהכין ג' לשונות
של חרדל לערביים שמשתחווים לאבק שע"ג
רגליהם ,מזה מובן במכש"כ וק"ו באיזה אופן צריכים
להתייחס ליהודי .וכמו שמצינו שאברהם קירב את
עשו ,מזה למדים שצריך לקרב אפילו ישראל מומר
ועאכו"כ יהודים שהם בבחינת 'תינוקות שנשבו',
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ואפילו מי שהיה אנוס מצד זה ש'יצרו אנסו' ,והרי
אונס רחמנא פטרי'!
והמעשה הוא העיקר להוסיף בכל הפעולות של
אהבת ישראל ואחדות ישראל.
בשיחה הרביעית ,אמר הרבי שענין האחדות
קשור גם עם ענין ההתוועדות ,שהיא באופן של
אהבה וחיבה ,וזה גם ענין 'גדולה לגימה שמקרבת'
שע"י הלגימה נפעל ענין של קירוב .אך עיקרה
של ההתוועדות היא ההוספה בתורה ומצוות,
והלגימה היא רק לצאת ידי חובה .ואלו שחושבים
שיכולים לשתות יותר מהכמות המותרת ,וכוונתו
להראות לכולם שכלו לו ט' חדשיו ובמילא  . .יש
לו צפרניים .אין זה "חסידישע משקה" ואין זה
"חסידישע התוועדות"!
בהמשך לזה אמר הרבי את הסדר של חלוקת
המשקה לפי הקדימה של העניינים עבורם מקבלים
משקה.
הרבי חילק בקבוקי משקה לפי הסדר שאמר.
הראשון לר' יהודא קרינסקי ,עבור כינוס השלוחים
שמתחיל ביום השבת (בהתוועדות) .השני פרופסור
חנוכה עבור ה'פגישה' ,שמתקיימת בשבת זו.
השלישי לר' מאיר הארליג עבור "סעודת הודאה"
בקשר עם ר"ח כסלו שתתקיים במוצאי שבת.
הרביעי לר' משה וייס עבור נסיעה למדינה רחוקה.
והחמישי לר' זלמן גורארי' עבור המלוה מלכה
לטובת נש"ק ,שיתקיים במוצאי שבת הבאה.
בעת חלוקת המשקה ניגנו ניגון ר"ח כסלו ,והרבי
הלהיב את הקהל ביד במרץ רב.
בשיחה האחרונה ,ביאר הרבי את הרש"י של
שבת זו וכן של שבת הבאה ,וגם בהערות על הזהר,
וקישר את זה לענין שמעורר לאחרונה אודות
המשפיעים ,ושעדיין לא החלו לפעול בנדון ,אלא
רק עשו אסיפה ,והחליטו לעשות עוד אסיפה,
ושלחו אלי פתק האם למנות מישהו לאסוף כסף
עבור זה ,למעשה עדיין לא נעשה דבר ,והמושפעים
נשארו ללא כלום.
יודעים אתם היטב עד כמה תבע נשיא דורנו
בענין זה ,ולא באופן של 'מהיכי תיתי' ,אלא "ער

האט זיך אויפגעגעסן די הארץ" ...ולאחרי כל זה
עוסקים בכל העניינים של אכילה ושתיה וטיול וכו'
ורק לאחרי שסיים את כל העסקים שלו מגיע מצב
שנמאס לו כבר מעצמו ואז סו"ס נזכר שאדם לעמל
יולד ,וממתין עד שיתנו לו את הכבוד המתאים
ויכריזו שהוא "המשפיע" בה"א הידיעה ,ואז יצא
ויכריז "עמדו הכן כולכם"! "יעצט וועל איך אייך
זאגן תורה"!..
כיצד יכולים לשבת בשלוה כשיודע שע"י מצוה
אחת יכול להכריע את כל העולם לכף זכות?!
יעשה כאו"א חשבון צדק בנפשו :כמה "נרות
להאיר" הדלקת בערב שבת זה ,וכמה ביום
שלפנ"ז?!...
הגיע הזמן להתעורר מהאדישות והתרדמה
ולזרוק את עצמו מתוך מסירה ונתינה בעבודה
דהפצת המעיינות.
וזה ההוראה מהפרשה שהולכים לקרוא במנחה
וקשור במיוחד עם "כינוס השלוחים" .שיעקב יצא
והלך לחרן "חרון אף של מקום" ,תכלית הירידה
כדי לעשות לו ית' דירה בתחתונים.
לאחרי השיחה סימן הרבי בתמיהה ,היכן החזן
ר"מ טלישבסקי ,והורה לאביו לנגן "שיבנה".
ההתוועדות הסתיימה בשעה ( 5:25כ 45-דק'
אחרי השקיעה) ,ומיד אחרי מנחה רמז הרבי
להתפלל מעריב.
לאחר הבדלה כשעלה הרבי לחדרו ,אמר בתמיהה
"שא שטיל?."...
לב.אַ .
במוצש"ק התקיימה ב 770-סעודת הודאה
המסורתית ,לכבוד יום הבהיר ר"ח כסלו ,הקהל
הרב הסתופף ליד שולחנות עמוסי כל טוב ,שנערכו
לאורך כל ה'זאל הגדול' .את הסעודה אירגן והנחה
ר' מאיר הארליג ,שהזמין אחד לאחד את הנואמים
שחזרו על שיחות וסיפורים מכ"ק אד"ש.
שעות רבות התוועדו השלוחים עם אנ"ש והת'
חבורות חבורות ,רקדו והתוועדו אל תוך הלילה.

