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כי לכך נוצרת
 התוועדות מעוררת עם השליח 
הרב שלום בער לויטין

הרבי הולך אתך
הרב יהודה ליב שפירא



התוועדות שבת-פרשת נשא תש"נ עורר 
שכל- השעה":  ודרישת  "צו  על  הרבי 
בתורה  שיעור  לייסד  ישתדל  אחד-ואחד 
ומה טוב שיהיה לימוד של עשרה מישראל יחדיו.

מתלמידי  אחדים  ארגנו  זו  הוראה  בעקבות 
שיעור  בקריית-גת  בישיבה-גדולה  התמימים 
שנים  לאור  שיצא  השליחות"  ב"ספר  מיוחד 

אחדות קודם לכן.

שבוע  ומדי  מוצאי-שבת  מדי  התקיים  השיעור 
היו המארגנים שולחים דו"ח מפורט אל הרבי בו 
דיווחו על השיעור והזכירו את שמות התלמידים 

שנטלו בו חלק.

מפורטת  התייחסות  מוצאים  אנו  הדו"חות  בין 
לתוכן הנלמד, כך באחד מהם: "החומר הנלמד - 
דרושה הכנה בלימוד התורה והמעלה לשליחות 
"לצאת  אחר:  ובשיעור  דוקא",  רחוק  במקום 

למקומות בהם גם מספר מועט של יהודים".

תנש"א,  )שקלים(  משפטים  במוצאי-שבת-קודש 
הפרק  את  ללמוד  המשתתפים  סיימו  כאשר 
הראשון בספר וכתבו על-כך לרבי, הם זכו מענה 

מיוחד:

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה וכו'

אזכיר על הציון

ב

פעולה 
נמשכת 

ובהוספה

יוצא-לאור במסגרת מבצע "עבודת השליחות" שע"י 'ועד תלמידי התמימים העולמי' והתלמידים השלוחים
Jewish Educational Media בשיתוף 'המרכז לעניני חינוך' וחברת

 גליון זה כולל תמונות ייחודיות ומסמכים בפרסום ראשון, המתפרסמים באדיבות ארכיון התמונות, 
האודיו והוידאו של הרבי The Living Archive ופרויקט My Encounter לשימור זכרונות 

Jewish Educational Media ועדויות מהרבי, של חברת
 JEM חומרים אלו הינם תחת זכויות יוצרים הבלעדיות של

Avodashashlichus@gmail.com :המערכת y.w. graphicdesign :עימוד ועיצוב

תמונת השער: JEM / 258031 / מוצאי שמח"ת תשמ"ט

לזכות
ר' שניאור זלמן

וזוגתו מרת יוכבד שיחיו
ומשפחתם
מינסקי

להצלחה רבה ומופלגה
בגשמיות וברוחניות

ולעילוי-נשמת אמו
 מרת שיינא בעשא בתיה 

בת יוסף דב 2

קשר לשאלה של החשש שמא על-ידי העיסוק 
ב'מבצעים' יתמעט בגלל זה ההתמדה ושקידה 
כמה  והודעתי  אמרתי  כבר   – התורה  בלימוד 
הישיבה  שתלמידי  ברור  הכי  באופן  פעמים  וכמה 
צריכים לעסוק ב'מבצעים' אך ורק שלא בזמן הסדרים 
וכל מי שאומר אחרת הריהו פועל נגדי ונגד ההוראות 
שלא  ב'מבצעים'  שעוסק  שבחור  מדה  ובאותו  שלי, 
בזמן הסדרים הרי הוא שליח שלי ושליח של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, כך ממש מי שעוסק ב'מבצעים' בזמן הסדרים 
לא רק שהוא לא שליח שלי אלא שפועל נגדי ונגד כ"ק 
מו"ח אדמו"ר ונגד הרבי נ"ע מייסד "תומכי תמימים".

ובנוגע לעצם הענין, וזה נוגע הן לבחורים והן לאברכים 
הזקן  רבינו  של  ההבטחה  ידועה  ואחד:  אחד  ולכל 
שעל-ידי צדקה, בגשמיות או ברוחניות, "נעשים מוחו 
כמה  שהדגשתי  וכפי  ככה",  פעמים  אלף  זכים  וליבו 
פעמים שאין הכוונה בזה לגוזמא או ללשון מליצה אלא 

כפשוטו בפועל ממש.

אני   – יבינו  ולא  בלבלול  יהיה  לא  הפעם  שעוד  וכדי 
חוזר ואומר עכשיו בכל התוקף וימסור זאת בשמי:

עושה  הוא  הרי  כך  שעל-ידי  ב'מבצעים',  שעוסק  מי 
צדקה רוחנית גדולה ליהודי –

לקחת  צריך  היה  הרגיל  שבדרך  מה  הנה  חסידות, 
יבין בשעה אחת,  – עכשיו הוא  לו להבין אלף שעות 

כפשוטו.

אני חוזר ומדגיש: אני לוקח כל זה על הכתפיים שלי, 
ובחנוני נא בזאת, אשר כל מי שעוסק באמת בשליחות 
הצלחה  לו  יהיה   – הכוונה  וכפי  כדבעי  ובמבצעים 
בנגלה  התורה,  בלימוד  ונפלאה  ועצומה  גדולה  הכי 
בחינוך  התלמידים,  בחינוך  ה',  בעבודת  ובחסידות, 
ככה"  פעמים  "אלף  של  באופן  והכל  והבנות,  הבנים 

כפשוטו ממש מכפי שהיה בלא זה.

ב

שלא יהיה בלבול
מתוך 'יחידות' להרב ניסן נמנוב, משפיע ישיבת תו"ת ברינוא, צרפת

תפקיד תלמידי התמימים
נרות להאיר
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את  לבצע  בכדי  ְלמקום  לצאת   – השליחות  ניין 
העבודה שהרבי רוצה, הפצת היהדות והמעיינות 

– הוא הדבר החשוב ביותר בדורנו.

הוא  כבר  הבעל-שם-טוב.  בימי  כבר  החל  הדבר  בעצם, 
שלח שלוחים למקומות נידחים, ובכך עורר את עם ישראל 

מהעילפון שהיה שרוי בו באותה תקופה, כידוע.

גם נשיאי הדורות הבאים שלחו שלוחים שונים למטרות 
שונות.

אולם עניין השליחות כפי שראינוהו אצל הרבי, הוא באין 
ערוך. כבר בתש"י, עוד בטרם קיבל את הנשיאות באופן 
החל  ומאז  ולמרוקו,  לתוניס  שלוחים  שלח  הרבי  רשמי, 
לעורר את החסידים כל העת על ענין השליחות, נחיצותה 

וגודלה.

בתחילה, היה זה בבחינת חידוש. עד אז, כאשר כבר שלחו 
הרבי  אולם  מיוחד;  ואדם  סגולה  יחיד  זה  היה  מישהו, 

חידש וביקש שכל אחד יעשה את זה.

הדבר היה קשה לעיכול אצל חלק מהחסידים, והיו שמצאו 
הדבר  שנים  כעבור מספר  אולם  מכך,  להימנע  תירוצים 
הפך לשגור יותר, ובראשית שנות הכ"ף כבר היה זה רגיל.

בתחילה, הסדר היה שהרבי עצמו – באתערותא דלעילא 
– הורה לפלוני לצאת למקום מסויים. הרבי בחר מי ייסע, 
והרבי  הסדר  השתנה  בהמשך,  ייסע.  לאן  לו  הורה  וגם 
הם  כי  לרבי  יכתבו  עצמם,  את  יציעו  שאברכים  הורה 
חפצים לצאת בשליחותו ואת ההצעות העומדות בפניהם 

לשליחות, ומתוך האפשרויות הרבי קבע לאן ייסעו.

היציאה  אופני  בין  חילוק  כל  אין  כי  להדגיש  חשוב  כאן 
בחר  שהרבי  הציע;  עצמו  שהרבי  אם   – הרבי  בשליחות 

"שליח  באופן של  נעשה  או שזה  מתוך רשימת הצעות; 
עושה שליח", כפי שקבע הרבי. אותו רבי שהחליט לבחור 
וכך הוא נהיה שלוחו, קבע בהמשך כי מי שיביע  פלוני 
את רצונו לצאת לשליחות והרבי יקבע את מקום שליחותו 
יהיה שלוחו; ושמי שייצא באופן של "שליח עושה שליח" 

יהא שלוחו ממש.

מהות אחרת
ובהפצת  היהדות  בהפצת  העוסקים  רבים  אנשים  ישנם 

המעיינות. בעצם, זהו תפקידו של כל יהודי.

אבל יש חילוק מהותי אם הוא שליח או לא. יהודי וחסיד 
שעוסק בכך אך אינו שליח, מבצע את עבודת הרבי, שזהו 
דבר נפלא והכרחי; אולם שליח, שליח לא עושה את מה 
שהרבי רוצה, אלא הוא פועל של הרבי. הוא עובד אצל 
ש"יד  נאמר   – בהלכה  גם  קיים  'פועל'  של  הגדר  הרבי. 
פועל כיד בעל הבית". אם הוא נסע בשליחות הרבי, הרי 

הוא עובד אצל הרבי. פועל שלו. ידו כידו!

בשיחות רבות הרבי מזכיר את ה'חקירה' של הגר"י ענגיל 
על שלוש הדרגות בשליחות – שהשליח הוא שעושה את 
הפעולה, אלא שהוא מוציא בכך ידי חובה את המשלח; 
שהשליח הוא מציאות עצמאית, אלא שכח המעשה שלו 
הוא כעשיית המשלח – הפעולה שעשה מתייחסת למשלח; 
דהמשלח  כמותו  הוא  שהשליח   – הגבוהה  לדרגה  ועד 
ממש. ובשליחות – אומר הרבי – יש את כל שלוש הדרגות.

אבל הרבי חידש עוד דרגה, דרגה רביעית – לא זו בלבד 
שהשליח נעשה המשלח, אלא שהמשלח נעשה השליח – 
היינו שהרבי בעצמו נוסע לאותו מקום, אלא שעושה זאת 

באמצעות השליח.

ע

העמקת דעת בעניין השליחות
שלח לך לדעתך

"יד פועל
כיד בעל הבית"

הרב יהודה ליב שפירא
שליח הרבי וראש ישיבה גדולה דמיאמי רבתי
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במכתב המפורסם של הרבי אל אותו חסיד שרצה ללכת 
אפשרי  אינו  הדבר  כי  לו  כותב  הרבי  בו  בקולג',  ללמוד 
שהוא  ומכיוון  ִעמו"  רבו  מגלין  שגלה  ש"תלמיד  מאחר 
חסידו ותלמידו של הרבי הריי"צ אם יילך לשם, ייקח את 
הרבי אתו, מבאר הרבי עניין נפלא – שאין ביכולתו עוד 
להפסיק להיות תלמיד וחסיד של הרבי, כמו גר שנתגייר 
שגם אם מפסיק לקיים מצוות ולהתנהג כיהודי, אינו יכול 

לשנות את העובדה שהוא יהודי.

מקום  לכל   – לשליחות  ביחס  גם  אמור  זה  נפלא  עניין 
שהשליח הולך הוא לוקח עמו את הרבי, ואם חלילה הוא 
אתו!  הרבי  את  מושך  הוא  אז  גם  כדרוש  שלא  מתנהג 
מפסיק  בשליחותו  שמועל  שליח  זאת,  לעומת  )בהלכה, 

להיות שליח, שכן "לתקוני שדרתיך ולא לעוות"(.

ואם הדברים אמורים בעניין של קלקול, כל שכן כשהשליח 
נוהג כדבעי – הרבי אתו תמיד באופן 'עצמי'.

מצווה  שבכל  פעם  דיבר  הרבי  בפשטות.  גם  הוא  הדבר 
אותה;  עושים  אותה,  שעושים  בשעה  הרי  עוסקים,  בה 
ואילו לאחר מכן – כבר לא. בשליחות, לעומת זאת, לא 
רק השעה בה מתעסקים בהפצת היהדות ובפעילות היא 
ורגע. עצם העובדה שאדם  שעת שליחות, אלא כל רגע 
הוא  כאשר  אף  השליחות,  מקום  פלוני,  במקום  מתגורר 
ישן, היא משום שהוא בשליחות. ממילא, הרבי אתו בכל 

שעה ושעה.

על כן, כל אחד צריך לשאוף להיות שליח. להיות קשור 
עם הרבי בקשר העצמי הנפלא הזה, בבחינת "יחוד נפלא 
כפי שמבאר  כלל",  נמצא  כערכו  ולא  כמוהו  יחוד  שאין 

אדמו"ר הזקן בתניא ביחס ללימוד התורה.

אי אפשר לעזוב
של  והחשיבות  הנחיצות  על  רבות  פעמים  דיבר  הרבי 
שליחות. הרבי אמר שהוא לוקח על עצמו את האחריות 
השליח,  עם  נוסע  שהוא  אמר  הרבי  הילדים.  חינוך  על 

נמצא אתו ומסייע לו.

בבוא  לזכות  הייתה  האחת  שאיפתנו  בישיבה  כשלמדנו 
היום ולצאת לשליחות.

גם אני, אף שעסקתי ב'חזרה' וכתיבת ה'הנחות', שאיפתי 
הייתה לצאת לשליחות.

לאחר חתונתי, הורה הרבי לי ולשאר חברי כיתתי ללמוד 
ב'כולל' במשך שלוש שנים.  יותר משנה. למדנו  ב'כולל' 
לצאת  חפץ  שאני  לרבי  כתבתי  תשל"ג,  בשנת  בתומם, 
על  העומדות  הצעות  שאכתוב  לי  כתב  הרבי  בשליחות. 
הפרק, כתבתי מספר הצעות שהגיעו אליי, בהן ההצעה 
גדולה במיאמי, הרבי ענה שאכתוב  לפתוח את הישיבה 
ולאחר שכתבתי,  והחסרונות שבכל הצעה,  את המעלות 

זכינו שהרבי בחר במיאמי, ונסענו לכאן.
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את  לבצע  בכדי  ְלמקום  לצאת   – השליחות  ניין 
העבודה שהרבי רוצה, הפצת היהדות והמעיינות 

– הוא הדבר החשוב ביותר בדורנו.

הוא  כבר  הבעל-שם-טוב.  בימי  כבר  החל  הדבר  בעצם, 
שלח שלוחים למקומות נידחים, ובכך עורר את עם ישראל 

מהעילפון שהיה שרוי בו באותה תקופה, כידוע.

גם נשיאי הדורות הבאים שלחו שלוחים שונים למטרות 
שונות.

אולם עניין השליחות כפי שראינוהו אצל הרבי, הוא באין 
ערוך. כבר בתש"י, עוד בטרם קיבל את הנשיאות באופן 
החל  ומאז  ולמרוקו,  לתוניס  שלוחים  שלח  הרבי  רשמי, 
לעורר את החסידים כל העת על ענין השליחות, נחיצותה 

וגודלה.

בתחילה, היה זה בבחינת חידוש. עד אז, כאשר כבר שלחו 
הרבי  אולם  מיוחד;  ואדם  סגולה  יחיד  זה  היה  מישהו, 

חידש וביקש שכל אחד יעשה את זה.

הדבר היה קשה לעיכול אצל חלק מהחסידים, והיו שמצאו 
הדבר  שנים  כעבור מספר  אולם  מכך,  להימנע  תירוצים 
הפך לשגור יותר, ובראשית שנות הכ"ף כבר היה זה רגיל.

בתחילה, הסדר היה שהרבי עצמו – באתערותא דלעילא 
– הורה לפלוני לצאת למקום מסויים. הרבי בחר מי ייסע, 
והרבי  הסדר  השתנה  בהמשך,  ייסע.  לאן  לו  הורה  וגם 
הם  כי  לרבי  יכתבו  עצמם,  את  יציעו  שאברכים  הורה 
חפצים לצאת בשליחותו ואת ההצעות העומדות בפניהם 

לשליחות, ומתוך האפשרויות הרבי קבע לאן ייסעו.

היציאה  אופני  בין  חילוק  כל  אין  כי  להדגיש  חשוב  כאן 
בחר  שהרבי  הציע;  עצמו  שהרבי  אם   – הרבי  בשליחות 

"שליח  באופן של  נעשה  או שזה  מתוך רשימת הצעות; 
עושה שליח", כפי שקבע הרבי. אותו רבי שהחליט לבחור 
וכך הוא נהיה שלוחו, קבע בהמשך כי מי שיביע  פלוני 
את רצונו לצאת לשליחות והרבי יקבע את מקום שליחותו 
יהיה שלוחו; ושמי שייצא באופן של "שליח עושה שליח" 

יהא שלוחו ממש.

מהות אחרת
ובהפצת  היהדות  בהפצת  העוסקים  רבים  אנשים  ישנם 

המעיינות. בעצם, זהו תפקידו של כל יהודי.

אבל יש חילוק מהותי אם הוא שליח או לא. יהודי וחסיד 
שעוסק בכך אך אינו שליח, מבצע את עבודת הרבי, שזהו 
דבר נפלא והכרחי; אולם שליח, שליח לא עושה את מה 
שהרבי רוצה, אלא הוא פועל של הרבי. הוא עובד אצל 
ש"יד  נאמר   – בהלכה  גם  קיים  'פועל'  של  הגדר  הרבי. 
פועל כיד בעל הבית". אם הוא נסע בשליחות הרבי, הרי 

הוא עובד אצל הרבי. פועל שלו. ידו כידו!

בשיחות רבות הרבי מזכיר את ה'חקירה' של הגר"י ענגיל 
על שלוש הדרגות בשליחות – שהשליח הוא שעושה את 
הפעולה, אלא שהוא מוציא בכך ידי חובה את המשלח; 
שהשליח הוא מציאות עצמאית, אלא שכח המעשה שלו 
הוא כעשיית המשלח – הפעולה שעשה מתייחסת למשלח; 
דהמשלח  כמותו  הוא  שהשליח   – הגבוהה  לדרגה  ועד 
ממש. ובשליחות – אומר הרבי – יש את כל שלוש הדרגות.

אבל הרבי חידש עוד דרגה, דרגה רביעית – לא זו בלבד 
שהשליח נעשה המשלח, אלא שהמשלח נעשה השליח – 
היינו שהרבי בעצמו נוסע לאותו מקום, אלא שעושה זאת 

באמצעות השליח.
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במכתב המפורסם של הרבי אל אותו חסיד שרצה ללכת 
אפשרי  אינו  הדבר  כי  לו  כותב  הרבי  בו  בקולג',  ללמוד 
שהוא  ומכיוון  ִעמו"  רבו  מגלין  שגלה  ש"תלמיד  מאחר 
חסידו ותלמידו של הרבי הריי"צ אם יילך לשם, ייקח את 
הרבי אתו, מבאר הרבי עניין נפלא – שאין ביכולתו עוד 
להפסיק להיות תלמיד וחסיד של הרבי, כמו גר שנתגייר 
שגם אם מפסיק לקיים מצוות ולהתנהג כיהודי, אינו יכול 

לשנות את העובדה שהוא יהודי.

מקום  לכל   – לשליחות  ביחס  גם  אמור  זה  נפלא  עניין 
שהשליח הולך הוא לוקח עמו את הרבי, ואם חלילה הוא 
אתו!  הרבי  את  מושך  הוא  אז  גם  כדרוש  שלא  מתנהג 
מפסיק  בשליחותו  שמועל  שליח  זאת,  לעומת  )בהלכה, 

להיות שליח, שכן "לתקוני שדרתיך ולא לעוות"(.

ואם הדברים אמורים בעניין של קלקול, כל שכן כשהשליח 
נוהג כדבעי – הרבי אתו תמיד באופן 'עצמי'.

מצווה  שבכל  פעם  דיבר  הרבי  בפשטות.  גם  הוא  הדבר 
אותה;  עושים  אותה,  שעושים  בשעה  הרי  עוסקים,  בה 
ואילו לאחר מכן – כבר לא. בשליחות, לעומת זאת, לא 
רק השעה בה מתעסקים בהפצת היהדות ובפעילות היא 
ורגע. עצם העובדה שאדם  שעת שליחות, אלא כל רגע 
הוא  כאשר  אף  השליחות,  מקום  פלוני,  במקום  מתגורר 
ישן, היא משום שהוא בשליחות. ממילא, הרבי אתו בכל 

שעה ושעה.

על כן, כל אחד צריך לשאוף להיות שליח. להיות קשור 
עם הרבי בקשר העצמי הנפלא הזה, בבחינת "יחוד נפלא 
כפי שמבאר  כלל",  נמצא  כערכו  ולא  כמוהו  יחוד  שאין 

אדמו"ר הזקן בתניא ביחס ללימוד התורה.

אי אפשר לעזוב
של  והחשיבות  הנחיצות  על  רבות  פעמים  דיבר  הרבי 
שליחות. הרבי אמר שהוא לוקח על עצמו את האחריות 
השליח,  עם  נוסע  שהוא  אמר  הרבי  הילדים.  חינוך  על 

נמצא אתו ומסייע לו.

בבוא  לזכות  הייתה  האחת  שאיפתנו  בישיבה  כשלמדנו 
היום ולצאת לשליחות.

גם אני, אף שעסקתי ב'חזרה' וכתיבת ה'הנחות', שאיפתי 
הייתה לצאת לשליחות.

לאחר חתונתי, הורה הרבי לי ולשאר חברי כיתתי ללמוד 
ב'כולל' במשך שלוש שנים.  יותר משנה. למדנו  ב'כולל' 
לצאת  חפץ  שאני  לרבי  כתבתי  תשל"ג,  בשנת  בתומם, 
על  העומדות  הצעות  שאכתוב  לי  כתב  הרבי  בשליחות. 
הפרק, כתבתי מספר הצעות שהגיעו אליי, בהן ההצעה 
גדולה במיאמי, הרבי ענה שאכתוב  לפתוח את הישיבה 
ולאחר שכתבתי,  והחסרונות שבכל הצעה,  את המעלות 

זכינו שהרבי בחר במיאמי, ונסענו לכאן.
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מספר שנים לאחר מכן, כשערכו 'בחירות' לרבנות קראון-
להם  אמרתי  מועמד.  שאהיה  וביקשו  אליי  פנו  הייטס, 
אותי,  לשאול  בלי  והם,  במיאמי,  שאהיה  רוצה  שהרבי 
שאלו את הרבי בנושא. הרבי כתב: "אי אפשר לו לעזוב 
את עבודתו הק' במיאמי". זו השליחות שלי! זה עניין הכי 

גדול, אושר שאין לתאר.

נעשה ונשמע
אינה  לשליחות  שהיציאה  הרי  בחורים,  על  כשמדברים 
עניינם. כל העניינים המדוברים אמורים רק למי שהרבי 
שולח אותו וָחֵפץ שהוא ייצא לשליחות. אם הרבי הטיל 
אחר,  תפקיד  ועושה  הולך  הוא  ואילו  אחד  תפקיד  עליו 

מובן שהוא לא שליח. הוא ההיפך מזה.

של  מהותה  את  ולהבין  להפנים  חשוב  מאידך,  אולם 
השליחות, ובבוא העת, כאשר מגיעה העת בה הרבי תובע 

זאת, לצאת בשליחות.

ויעשו  לשליחות,  יסכימו  שהשלוחים  רצה  תמיד  הרבי 
רצה  הרבי  אחרות:  במילים  לבב.  ובטוב  בשמחה  זאת 
מתוך  רק  לא  לשליחות  לצאת  וירצו  לרעיון  שיתחברו 
קבלת-עול לרבי, אלא מתוך 'געשמאק' ורצון אישי לבצע 

את השליחות.

והבנה. כאשר  לימוד  הדרך היחידה לכך היא באמצעות 
נלמד את דברי קודשו של נשיא הדור על תפקידנו ומטרת 
קיומנו, נרצה מצדנו ליטול בכך חלק ולבצע את זה על 

הצד הטוב ביותר.

כאשר יוצאים למלא את השליחות דהפצת התורה והפצת המעיינות חוצה, עד לחוצה שאין חוצה ממנו, "חרון 
אף של מקום בעולם" - יש לזכור שהכוונה אינה שישאר, ח"ו, במקום זה )גם כאשר נמצא במעמד ומצב נעלה 
כו'(, כי אם, לסיים את מילוי השליחות, ולשוב אל בית אביו, היינו, שבכל פעולה ופעולה חדור הוא ברצון לסיים 
את השליחות ולשוב אל בית אביו, "ושבתי בשלום אל בית אבי" - בהגאולה על-ידי משיח צדקנו מהמצב דגלינו 

מארצנו )בית אבינו(.

וענין זה מודגש ביותר בדורנו זה, דור האחרון - דמכיון שכבר "כלו כל הקיצין", "דַאלָאי קיצין" )לא רק "דַאלָאי 
גלות"(, ובלשון כ"ק מו"ח נשיא דורנו, שלא נותר אלא "לצחצח את הכפתורים", ולאחרי שעברו עוד עשיריות 
שנים של התעסקות בהפצת המעיינות חוצה בשליחותו של נשיא דורנו, סיימו כבר גם את "צחצוח הכפתורים" - 
הרי בודאי ובודאי שלא נותרה אלא הפעולה הכי אחרונה ד"עמדו הכן כולכם" לקבלת פני משיח צדקנו, "ושבתי 

בשלום אל בית אבי".

ולהעיר: מובן וגם פשוט, שגם ברגעי הגלות האחרונים צ"ל עבודת השליחות דהפצת התורה והמעיינות חוצה 
)היציאה ל"חרן"( בכל התוקף והשלימות, ובתכלית המסירה והנתינה כו', אף-על-פי שיודעים שנמצאים ברגעי 

הגלות האחרונים ממש, ו"מיד הן נגאלין".

ואדרבה: לא זו בלבד שהידיעה שנמצאים ברגעי הגלות האחרונים ממש אינה מחלישה, ח"ו, את תוקף העבודה 
דהפצת התורה והמעיינות חוצה, אלא להיפך - שפועלת תוספת חיות ומרץ כו' בכל עניני העבודה )כולל - הצפי' 
לגאולה, והתפלה ובקשה ודרישה כו' על הגאולה(, בידעו שפעולה זו מוסיפה סיום וגמר השליחות, ולא עוד, אלא 
שיתכן שזוהי הפעולה האחרונה ממש שבה מסתיימת כללות השליחות ד"ויצא יעקב גו'", ובלשון הרמב"ם - פסק-
דין להלכה - ה"מצוה אחת", שעל ידה "הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה 

והצלה" - גאולה האמיתית והשלימה שאין אחריה גלות, "ושבתי בשלום אל בית אבי".

)משיחת ש"פ ויצא תשמ"ח(
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6

השידוכין  בקשרי  באתי  תשכ"ט.  בשנת  זה  יה 
עם רעייתי שתחי', ובאותן שנים הייתה לחתנים 
פעם   – ל'יחידות'  פעמיים  להיכנס  הזכות  וכלות 

אחת לאחר ה'ווָארט' ופעם נוספת טרם החתונה.

ה'ווָארט' שלנו התקיים בערב יו"ד שבט תשכ"ט, ונכנסנו 
בחודש  התקיימה  )החתונה  שבט  יו"ד  במוצאי  למחרת, 

אלול(.

החתונה,  לאחר  לעשות  מה  שאלנו  ה'יחידות'  במהלך 
והרבי ענה: "אדמו"ר הזקן הרי כותב בשולחן ערוך שג' 
לי הרבי  הורה  בכך,  ללמוד".  צריך  שנים אחרי החתונה 

להישאר וללמוד ב'כולל' למשך שלוש שנים.

היציאה בשליחות
נכנסנו  תמוז תשל"ב,  י"ב  במוצאי  שנים,  כשלוש  כעבור 
ל'יחידות'. ב'צעטל' עמו נכנסנו כתבתי שהרבי הורה לי 

ללמוד ב'כולל' שלוש שנים שבאו אל תומן, ושאלתי מה 
עליי לעשות כעת.

שטרם  דהיינו  באלול".  "התחתנתם  הרבי  אמר  בתחילה 
חלפו שלוש שנים מהחתונה...

ווָאס  טָאן?  ווילסטו  "וואס  ושאל:  הרבי  אליי  פנה  ואז, 
יכול  הנך  מה  לעשות?  חפץ  הנך  ]מה  טָאן?"  גלייכסטו 
לעשות?[. לא עניתי, כמובן. הרבי חייך ואמר: "תוכל לתת 
לי הצעה אחת, הצעה שניה, ואם ארצה אציע לך הצעה 
שלישית". אמרתי לרבי שחשבתי על שליחות, והרבי שאל 
האם יש לי ניסיון בזה, השבתי בחיוב – שכן יצאתי בשנים 
הקודמות ל'מרכז שליחות' בימי הקיץ והרבי שאל האם 

הצלחתי בזה.

ואז החל הרבי למנות אפשרויות שונות – "אולי רבנות" 
ופירט עניינים שונים בכך; לאחר שתיקה קצרה המשיך 
הרבי והציע: "אולי מגיד שיעור", וגם בכך פירט; לאחר 
"אולי  ואמר:  יותר, המשיך הרבי  נוספת, ארוכה  שתיקה 

ה

מפתח 
לכל הדלתות
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מספר שנים לאחר מכן, כשערכו 'בחירות' לרבנות קראון-
להם  אמרתי  מועמד.  שאהיה  וביקשו  אליי  פנו  הייטס, 
אותי,  לשאול  בלי  והם,  במיאמי,  שאהיה  רוצה  שהרבי 
שאלו את הרבי בנושא. הרבי כתב: "אי אפשר לו לעזוב 
את עבודתו הק' במיאמי". זו השליחות שלי! זה עניין הכי 

גדול, אושר שאין לתאר.

נעשה ונשמע
אינה  לשליחות  שהיציאה  הרי  בחורים,  על  כשמדברים 
עניינם. כל העניינים המדוברים אמורים רק למי שהרבי 
שולח אותו וָחֵפץ שהוא ייצא לשליחות. אם הרבי הטיל 
אחר,  תפקיד  ועושה  הולך  הוא  ואילו  אחד  תפקיד  עליו 

מובן שהוא לא שליח. הוא ההיפך מזה.
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אפילו לא באמריקה", ומיד המשיך: "אבל יש עוד הרבה 
מה לעשות באמריקה".

שתיקה ארוכה עוד יותר השתררה בחדר, ואז חזר הרבי 
בקנזס- זה  איך  יודע  הרי  אתה  "נו,  שליחות:  על  לדבר 
סיטי ויוסטון, בבופולו", והרבי החל לדבר בחוזק בעניין 
זה, והורה: שמספר חודשים אחר צאתכם כבר יהיה בית 
"בית  אמר  ולא  ]בית[,  "שטּוּב"  במילה  השתמש  )הרבי 

חב"ד"(.

היא  אומרת?".  את  "ומה  ושאל:  לרעייתי  הרבי  פנה  אז, 
ענתה רק: "כן", והרבי חייך חיוך גדול.

אז, הורה לי הרבי לגשת אל הרב חדקוב ולדבר אתו על 
האפשרויות הקיימות, ואיחל "הצלחה רבה".

בבוקר המחר נכנסתי אל הרב חדקוב והוא אמר שישנן 
שתי ערים אפשריות – סיאטל או בולטימור.

נכנס  הרב חדקוב  הרב חדקוב;  ביחד עם  כתבנו פתקה, 
עמה אל הרבי, וכעבור רבע שעה יצא מן החדר כשבידו 
המענה: הרבי סימן שני חיצים מתחת לשם העיר סיאטל 

וכתב: "בהסכמת זוגתך תחי'".

וכך החלה שליחותנו.

אחר כך הסביר לי הרב חדקוב שתחום שליחותנו הוא כל 
צפון-מערב ארה"ב. בדרום מערב ארה"ב השליח הוא הרב 
שמעון לזרוב, במערב עצמו – הרב שלמה קונין, ואחריותי 
היא על המדינות, הערים והמחוזות שבצפון המערב, ואם 
– למשל – אשה במונטנה זקוקה לאוכל כשר, האחריות 

על כך נתונה בידי.

כמה מעניין, שכעבור מספר שנים הגיע אל הרבי מכתב 
שעבד  שלבנה  ודאגה  בארץ-ישראל  שהתגוררה  מאשה 
באזור יהיו מצות בפסח. הרבי אמר לרב חדקוב: שלח את 

שלום בער...

מפתח לכל הדלתות
הרבי הורה שכמה חודשים לאחר צאתנו, כבר יהיה לנו 
בית )חב"ד(. יצאנו בכסלו תשל"ג, ולחג הפסח כבר היה 

לנו בית חדש בו קיימנו את ה'סדרים'.

באותן שנים התפתח הנוהג להביא לרבי מפתחות מבתי 
הרבי  אל  נסעתי  בית,  בידינו  היה  שכבר  מכיוון  חב"ד. 
כשהגעתי,  המפתח.  את  למסור  בכדי  ניסן  י"א  לקראת 
פגשתי עוד מספר שלוחים שהגיעו למסור לרבי מפתחות 
מבתי חב"ד שלהם. היו שם הרב שלמה קונין מקליפורניה, 
רצינו  השלוחים משיקגו, הרב משה פעלער ממינסוטה. 
לתת לרבי את המפתחות ביום שישי, אחרי שהרבי יחזור 

מה'אהל', אבל מובן שלא ידענו מתי זה יקרה.

שהיתי בבית הוריי, ולפתע הטלפון מצלצל ועל הקו היה 

ל770.  בזריזות  לבוא  לי  שקרא  חדקוב  ישראל  שלום  ר' 
שהרבי  ראיתי  וכשהגעתי  בידי,  המפתח  עם  מיד  רצתי 
ונעמדתי  לי,  קראו  מדוע  בדיוק  ידעתי  לא  מ770.  יוצא 
רואה  אני  והנה,  שבת.  לפני  לביתו  היוצא  ברבי  להביט 

שהרבי מביט עליי במבט חזק. לא הבנתי מה קורה...

לתפילת  הגיע  שהרבי  כולם  לי  סיפרו  ל770  כשנכנסתי 
התפילה  לאחר  לחדרו  ובהיכנסו  מהצפוי,  מוקדם  מנחה 
השאיר את הדלת פתוחה ואמר בקול "איפה אלו שהביאו 
מסיאטל".  בער  שלום  "איפה  הוסיף:  ואז  מפתחות", 
כשמוע ר' שלום ישראל שהרבי מזכיר את שמי ואני אינני 
אני אסיר תודה  נוכח שם, מיהר להתקשר אליי. לעולם 

לו על כך.

בכל אופן, נאמר לי לעמוד ליד הכניסה, ולהגיש לרבי את 
המפתח כאשר יחזור מביתו.

כך אכן עשיתי. אתי עמדו גם הרב גרשון מענדל גרליק 
'מבצע  את  שניהלה  שטרנברג  אסתר  ומרת  ממילאנו 
נש"ק'. הרבי נכנס, פתח את דלת חדרו הקדוש, ועמד שם. 
גרשון מענדל, לאות שייגש  ר'  בתחילה, הביט הרבי על 
ראשון. הרבי דיבר אתו ומסר לו פאונד של מצה לחלקו 
במילאנו. הרבי חייך והביט על גברת שטרנברג, וכמדומני 
את  הרבי  הפנה  ואז,  לפסח.  כללי  מכתב  לידיה  שמסר 

מבטו אליי.

ניגשתי, מבטו של הרבי היה רציני מאוד, הרבי סימן בידו 

ראיתי בכך גם לימוד כללי לחיים: הרבי רוצה 
שבכל מקום אליו נגיע, נגיד 'וואָרט'. שלא 
נלך לחינם. אני נוהג כך בכל מקום, אפילו עם 
כניסתי למונית, אני פותח ב'וואָרט' יהודי...
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שאביא את המפתח, והגשתיו – מפתח זהב בתוך קופסה 
מהודרת. הרבי הביט על המפתח, סגר את הקופסה, שם 
את המפתח במעילו, ואמר בזה הלשון: "מיט דעם שליסל 
זָאלסטו עפענען ַאלע טירן" ]עם המפתח הזה תפתח את 
כל הדלתות[. הרבי נתן לי חבילת מצות ואמר: "אתה הרי 

חוזר לסיאטל לפסח, תחלק את זה שם", ובירכני.

לפני השבת הכנסתי בקבוק משקה בכדי לקבלו מידו הק' 
של הרבי בהתוועדות השבת. בשבת, כאשר עברתי בפני 
הרבי, אמר לי הרבי בחיוך ובפנים מאירות: שיהיה "פרזות 

תשב ירושלים", ולא יצרכו למפתחות...

שליחות לישיבות
בהיותי חתן זכיתי לשליחות בלתי שגרתית מהרבי.

ביום  ל'יחידות'  להיכנס  אני  גם  זכיתי  הבחורים  ככל 
הולדתי, שחל בחודש טבת. אולם לי הייתה זכות מיוחדת 
להיכנס פעם נוספת בכל שנה, משום שהוריי נהגו להיכנס 

ל'יחידות' בימי הקיץ יחד עם כל ילדיהם הלא-נשואים.

גם בשנת תשכ"ט זכיתי לכך, וביום חמישי ג' תמוז נכנסנו 
ל'יחידות'.

באותה עת עמדה בפניי התלבטות קשה אם לנסוע ללוס 
אנג'לס לתקופת היותי חתן.

בשלב מסויים ב'יחידות', אנו – הילדים – יצאנו מן החדר 
בכדי שהורינו יישארו עם הרבי בפרטיות.

כאשר הוריי יצאו מה'יחידות', ניגש אליי מיד אבי ואמר לי 
שהרבי רוצה שאכנס שוב. מובן שקיבלתי את זה בהפתעה 

גדולה, ולא ידעתי מדוע הרבי מזמן אותי שנית.

מיד  הרבי  אותי  שאל  הרבי,  של  הק'  לחדרו  כשנכנסתי 
לרבי  אמרתי  אנג'לס.  ללוס  לנסוע  רוצה  אינני  מדוע 
לא  והכלה  נהוג שהחתן  )והרי  הכלה  מגורי  שזהו מקום 
תדבר  הרבי:  אמר  השידוך(.  בתקופת  עיר  באותה  ישהו 
שמואל  הרב  לשליח  הייתה  )הכוונה  רייטשיק  הרב  עם 
דוד רייטשיק מלוס-אנג'לס, שהיה ידיד קרוב של חותניי 
וזה שקירבם לרבי( ומיד המשיך הרבי ואמר בזה הלשון: 
דו  ישיבות.  די  בַאזוכן  זָאלסטו  וועסט פָארן,  דו  ַאז  "און 
זָאלסט ָאנהויבן פון נגלה און צופירן צו חסידות, דערנָאך 
]וכשתיסע, תחפש  יראת שמים"  צו עבודה און דערנָאך 
את הישיבות. תתחיל מנגלה, תמשיך בחסידות, אחר כך 

לעבודה ולאחר מכן ליראת שמים"[.

בישיבות  להסתובב   – שליחות  הרבי  עליי  הטיל  בכך, 
השונות שבלוס-אנג'לס, ולדבר עם התלמידים כסדר הזה 

דייקא: נגלה, חסידות, עבודה ויראת-שמים.

כך אכן עשיתי, וכשנצמדים להדרכה של הרבי והולכים 
בתוקף, בשמחה ובכבוד, זוכים לראות הצלחה. בכל מקום 

כסדר  והמשכתי  בנגלה,  ישיבתית  סברה  עם  התחלתי 
שזכיתי שהרבי ידריכני.

ראיתי בכך גם לימוד כללי לחיים: הרבי רוצה שבכל מקום 
כך  נוהג  אני  לחינם.  נלך  שלא  'ווָארט'.  נגיד  נגיע,  אליו 
בכל מקום, אפילו עם כניסתי למונית, אני פותח ב'ווָארט' 

יהודי...

אַלעמאָל שליח
השאיפה והידיעה שאצא לשליחות הייתה ברורה ומוחלטת 
אצלי ואצל חבריי. זה היה בבחינת "לכך נוצרת" – אם לא 

נעשה זאת, לשם מה אנו נמצאים פה בעולם?

כמה  הגיעו  תש"ל  טבת  מברכים  לשבת  כיצד  זכורני 
שלוחים ל770. גם חברי ר' לייבל קפלן, שהיה מהשלוחים 
תשכ"ז- לשנים   – לאוסטרליה  הרבי  ששלח  הראשונים 

תשכ"ט – נכח אז ב770.

במהלך ההתוועדות אמר הרבי שהשלוחים יאמרו 'לחיים', 
והוא עמד שם וחשב שמן הסתם הכוונה היא לשלוחים 
באוסטרליה  שליחותו  ואילו  בשליחות,  היום  שפועלים 

כבר תמה.

אך הרבי פנה אליו, סימן לו עם היד, ואמר בקול: "איין 
תמיד  שליח,  אחת  ]פעם  שליח  ַאלעמָאל  שליח  מָאל 

שליח[, קדושה אינה זזה ממקומה".

לא היינו צריכים יותר מזה כדי להבין את היחס של הרבי 
לשלוחים ואת העובדה שזה הדבר היקר ביותר, ואין כל 

שאיפה אחרת..

הרואה את הנולד
זו עיר קטנה. לעומתה, העיר  כשהגענו לסיאטל, הייתה 
רב  אליי  התקשר  וחשובה.  גדולה  עיר  הייתה  וונקובר 
בוא  בסיאטל?  לך  מה  בער,  שלום  לי:  ואמר  מוונקובר 
יש  גבירים,  יש  כאן  מוסדות.  להקים  לך  ואסייע  לכאן, 
פוטנציאל אדיר. על פניו, הוא אכן צדק, סיאטל לא הייתה 

ברת השוואה לוונקובר.

אמרתי לו שיכתוב על כך לרבי. אני, לא אכתוב על כך, 
שהרי הרבי קבע ש"סיאטעל והגליל" זהו מקום שליחותי. 

הרבי לא נענה לבקשתו.

והנה, עומדים אנו ארבעים שנה לאחר מכן, וסיאטל הפכה 
לעיר ענקית וחשובה, שהחברות הענקיות ביותר בעולם 

קבעו בה את משכנן.

אם רוצה באמת
צורך  חשתי  לשליחות  יציאתי  אחר  מסויימת  תקופה 

להביא שליח נוסף שיפעל באוניברסיטה בעירנו.
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אפילו לא באמריקה", ומיד המשיך: "אבל יש עוד הרבה 
מה לעשות באמריקה".

שתיקה ארוכה עוד יותר השתררה בחדר, ואז חזר הרבי 
בקנזס- זה  איך  יודע  הרי  אתה  "נו,  שליחות:  על  לדבר 
סיטי ויוסטון, בבופולו", והרבי החל לדבר בחוזק בעניין 
זה, והורה: שמספר חודשים אחר צאתכם כבר יהיה בית 
"בית  אמר  ולא  ]בית[,  "שטּוּב"  במילה  השתמש  )הרבי 

חב"ד"(.

היא  אומרת?".  את  "ומה  ושאל:  לרעייתי  הרבי  פנה  אז, 
ענתה רק: "כן", והרבי חייך חיוך גדול.

אז, הורה לי הרבי לגשת אל הרב חדקוב ולדבר אתו על 
האפשרויות הקיימות, ואיחל "הצלחה רבה".

בבוקר המחר נכנסתי אל הרב חדקוב והוא אמר שישנן 
שתי ערים אפשריות – סיאטל או בולטימור.

נכנס  הרב חדקוב  הרב חדקוב;  ביחד עם  כתבנו פתקה, 
עמה אל הרבי, וכעבור רבע שעה יצא מן החדר כשבידו 
המענה: הרבי סימן שני חיצים מתחת לשם העיר סיאטל 

וכתב: "בהסכמת זוגתך תחי'".

וכך החלה שליחותנו.

אחר כך הסביר לי הרב חדקוב שתחום שליחותנו הוא כל 
צפון-מערב ארה"ב. בדרום מערב ארה"ב השליח הוא הרב 
שמעון לזרוב, במערב עצמו – הרב שלמה קונין, ואחריותי 
היא על המדינות, הערים והמחוזות שבצפון המערב, ואם 
– למשל – אשה במונטנה זקוקה לאוכל כשר, האחריות 

על כך נתונה בידי.

כמה מעניין, שכעבור מספר שנים הגיע אל הרבי מכתב 
שעבד  שלבנה  ודאגה  בארץ-ישראל  שהתגוררה  מאשה 
באזור יהיו מצות בפסח. הרבי אמר לרב חדקוב: שלח את 

שלום בער...

מפתח לכל הדלתות
הרבי הורה שכמה חודשים לאחר צאתנו, כבר יהיה לנו 
בית )חב"ד(. יצאנו בכסלו תשל"ג, ולחג הפסח כבר היה 

לנו בית חדש בו קיימנו את ה'סדרים'.

באותן שנים התפתח הנוהג להביא לרבי מפתחות מבתי 
הרבי  אל  נסעתי  בית,  בידינו  היה  שכבר  מכיוון  חב"ד. 
כשהגעתי,  המפתח.  את  למסור  בכדי  ניסן  י"א  לקראת 
פגשתי עוד מספר שלוחים שהגיעו למסור לרבי מפתחות 
מבתי חב"ד שלהם. היו שם הרב שלמה קונין מקליפורניה, 
רצינו  השלוחים משיקגו, הרב משה פעלער ממינסוטה. 
לתת לרבי את המפתחות ביום שישי, אחרי שהרבי יחזור 

מה'אהל', אבל מובן שלא ידענו מתי זה יקרה.

שהיתי בבית הוריי, ולפתע הטלפון מצלצל ועל הקו היה 

ל770.  בזריזות  לבוא  לי  שקרא  חדקוב  ישראל  שלום  ר' 
שהרבי  ראיתי  וכשהגעתי  בידי,  המפתח  עם  מיד  רצתי 
ונעמדתי  לי,  קראו  מדוע  בדיוק  ידעתי  לא  מ770.  יוצא 
רואה  אני  והנה,  שבת.  לפני  לביתו  היוצא  ברבי  להביט 

שהרבי מביט עליי במבט חזק. לא הבנתי מה קורה...

לתפילת  הגיע  שהרבי  כולם  לי  סיפרו  ל770  כשנכנסתי 
התפילה  לאחר  לחדרו  ובהיכנסו  מהצפוי,  מוקדם  מנחה 
השאיר את הדלת פתוחה ואמר בקול "איפה אלו שהביאו 
מסיאטל".  בער  שלום  "איפה  הוסיף:  ואז  מפתחות", 
כשמוע ר' שלום ישראל שהרבי מזכיר את שמי ואני אינני 
אני אסיר תודה  נוכח שם, מיהר להתקשר אליי. לעולם 

לו על כך.

בכל אופן, נאמר לי לעמוד ליד הכניסה, ולהגיש לרבי את 
המפתח כאשר יחזור מביתו.

כך אכן עשיתי. אתי עמדו גם הרב גרשון מענדל גרליק 
'מבצע  את  שניהלה  שטרנברג  אסתר  ומרת  ממילאנו 
נש"ק'. הרבי נכנס, פתח את דלת חדרו הקדוש, ועמד שם. 
גרשון מענדל, לאות שייגש  ר'  בתחילה, הביט הרבי על 
ראשון. הרבי דיבר אתו ומסר לו פאונד של מצה לחלקו 
במילאנו. הרבי חייך והביט על גברת שטרנברג, וכמדומני 
את  הרבי  הפנה  ואז,  לפסח.  כללי  מכתב  לידיה  שמסר 

מבטו אליי.

ניגשתי, מבטו של הרבי היה רציני מאוד, הרבי סימן בידו 

ראיתי בכך גם לימוד כללי לחיים: הרבי רוצה 
שבכל מקום אליו נגיע, נגיד 'וואָרט'. שלא 
נלך לחינם. אני נוהג כך בכל מקום, אפילו עם 
כניסתי למונית, אני פותח ב'וואָרט' יהודי...
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שאביא את המפתח, והגשתיו – מפתח זהב בתוך קופסה 
מהודרת. הרבי הביט על המפתח, סגר את הקופסה, שם 
את המפתח במעילו, ואמר בזה הלשון: "מיט דעם שליסל 
זָאלסטו עפענען ַאלע טירן" ]עם המפתח הזה תפתח את 
כל הדלתות[. הרבי נתן לי חבילת מצות ואמר: "אתה הרי 

חוזר לסיאטל לפסח, תחלק את זה שם", ובירכני.

לפני השבת הכנסתי בקבוק משקה בכדי לקבלו מידו הק' 
של הרבי בהתוועדות השבת. בשבת, כאשר עברתי בפני 
הרבי, אמר לי הרבי בחיוך ובפנים מאירות: שיהיה "פרזות 

תשב ירושלים", ולא יצרכו למפתחות...

שליחות לישיבות
בהיותי חתן זכיתי לשליחות בלתי שגרתית מהרבי.

ביום  ל'יחידות'  להיכנס  אני  גם  זכיתי  הבחורים  ככל 
הולדתי, שחל בחודש טבת. אולם לי הייתה זכות מיוחדת 
להיכנס פעם נוספת בכל שנה, משום שהוריי נהגו להיכנס 

ל'יחידות' בימי הקיץ יחד עם כל ילדיהם הלא-נשואים.

גם בשנת תשכ"ט זכיתי לכך, וביום חמישי ג' תמוז נכנסנו 
ל'יחידות'.

באותה עת עמדה בפניי התלבטות קשה אם לנסוע ללוס 
אנג'לס לתקופת היותי חתן.

בשלב מסויים ב'יחידות', אנו – הילדים – יצאנו מן החדר 
בכדי שהורינו יישארו עם הרבי בפרטיות.

כאשר הוריי יצאו מה'יחידות', ניגש אליי מיד אבי ואמר לי 
שהרבי רוצה שאכנס שוב. מובן שקיבלתי את זה בהפתעה 

גדולה, ולא ידעתי מדוע הרבי מזמן אותי שנית.

מיד  הרבי  אותי  שאל  הרבי,  של  הק'  לחדרו  כשנכנסתי 
לרבי  אמרתי  אנג'לס.  ללוס  לנסוע  רוצה  אינני  מדוע 
לא  והכלה  נהוג שהחתן  )והרי  הכלה  מגורי  שזהו מקום 
תדבר  הרבי:  אמר  השידוך(.  בתקופת  עיר  באותה  ישהו 
שמואל  הרב  לשליח  הייתה  )הכוונה  רייטשיק  הרב  עם 
דוד רייטשיק מלוס-אנג'לס, שהיה ידיד קרוב של חותניי 
וזה שקירבם לרבי( ומיד המשיך הרבי ואמר בזה הלשון: 
דו  ישיבות.  די  בַאזוכן  זָאלסטו  וועסט פָארן,  דו  ַאז  "און 
זָאלסט ָאנהויבן פון נגלה און צופירן צו חסידות, דערנָאך 
]וכשתיסע, תחפש  יראת שמים"  צו עבודה און דערנָאך 
את הישיבות. תתחיל מנגלה, תמשיך בחסידות, אחר כך 

לעבודה ולאחר מכן ליראת שמים"[.

בישיבות  להסתובב   – שליחות  הרבי  עליי  הטיל  בכך, 
השונות שבלוס-אנג'לס, ולדבר עם התלמידים כסדר הזה 

דייקא: נגלה, חסידות, עבודה ויראת-שמים.

כך אכן עשיתי, וכשנצמדים להדרכה של הרבי והולכים 
בתוקף, בשמחה ובכבוד, זוכים לראות הצלחה. בכל מקום 

כסדר  והמשכתי  בנגלה,  ישיבתית  סברה  עם  התחלתי 
שזכיתי שהרבי ידריכני.

ראיתי בכך גם לימוד כללי לחיים: הרבי רוצה שבכל מקום 
כך  נוהג  אני  לחינם.  נלך  שלא  'ווָארט'.  נגיד  נגיע,  אליו 
בכל מקום, אפילו עם כניסתי למונית, אני פותח ב'ווָארט' 

יהודי...

אַלעמאָל שליח
השאיפה והידיעה שאצא לשליחות הייתה ברורה ומוחלטת 
אצלי ואצל חבריי. זה היה בבחינת "לכך נוצרת" – אם לא 

נעשה זאת, לשם מה אנו נמצאים פה בעולם?

כמה  הגיעו  תש"ל  טבת  מברכים  לשבת  כיצד  זכורני 
שלוחים ל770. גם חברי ר' לייבל קפלן, שהיה מהשלוחים 
תשכ"ז- לשנים   – לאוסטרליה  הרבי  ששלח  הראשונים 

תשכ"ט – נכח אז ב770.

במהלך ההתוועדות אמר הרבי שהשלוחים יאמרו 'לחיים', 
והוא עמד שם וחשב שמן הסתם הכוונה היא לשלוחים 
באוסטרליה  שליחותו  ואילו  בשליחות,  היום  שפועלים 

כבר תמה.

אך הרבי פנה אליו, סימן לו עם היד, ואמר בקול: "איין 
תמיד  שליח,  אחת  ]פעם  שליח  ַאלעמָאל  שליח  מָאל 

שליח[, קדושה אינה זזה ממקומה".

לא היינו צריכים יותר מזה כדי להבין את היחס של הרבי 
לשלוחים ואת העובדה שזה הדבר היקר ביותר, ואין כל 

שאיפה אחרת..

הרואה את הנולד
זו עיר קטנה. לעומתה, העיר  כשהגענו לסיאטל, הייתה 
רב  אליי  התקשר  וחשובה.  גדולה  עיר  הייתה  וונקובר 
בוא  בסיאטל?  לך  מה  בער,  שלום  לי:  ואמר  מוונקובר 
יש  גבירים,  יש  כאן  מוסדות.  להקים  לך  ואסייע  לכאן, 
פוטנציאל אדיר. על פניו, הוא אכן צדק, סיאטל לא הייתה 

ברת השוואה לוונקובר.

אמרתי לו שיכתוב על כך לרבי. אני, לא אכתוב על כך, 
שהרי הרבי קבע ש"סיאטעל והגליל" זהו מקום שליחותי. 

הרבי לא נענה לבקשתו.

והנה, עומדים אנו ארבעים שנה לאחר מכן, וסיאטל הפכה 
לעיר ענקית וחשובה, שהחברות הענקיות ביותר בעולם 

קבעו בה את משכנן.

אם רוצה באמת
צורך  חשתי  לשליחות  יציאתי  אחר  מסויימת  תקופה 

להביא שליח נוסף שיפעל באוניברסיטה בעירנו.
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כתבתי על כך לרבי, והצעתי את שמו של אברך מסויים. 
הרבי לא השיב לי ישירות אודותיו, וכתב את המענה הבא, 

שהדריכני מהם הכללים לבחירת שליח:

א. מי מתאים יותר. ב. אם יתאימו ביניהם. ג. אם רוצה 
באמת וכו'.

הכלל הראשון מובן: עליי לחפש את המתאים ביותר עבור 
המקום ואופי העבודה.

הכלל השני גם הוא ברור: שהכימייה בין השליח הוותיק 
והחדש תהיה טובה.

בביאור הכלל השלישי עלו אצלי כמה פירושים במהלך 

שהשליח  רוצה  הרבי  ובראשונה  בראש  אולם,  השנים, 
מדגיש  זה  ואת  בשליחותו  לצאת  באמת  ירצו  והשליחה 

הרבי בהדגשה מותירה, ומוסיף קו תחתון. 

כדי לצאת לשליחות יש לרצות בכך, ולא די בלרצות סתם, 
אנו נדרשים לרצות באמת.

מהי הדרך להחדיר בקרבנו רצון אמתי? רק על-ידי לימוד 
והתחברות  השליחות,  עבודת  על  הרבי  של  שיחותיו 

פנימית לרעיון השליחות.

אל  והנתינה  המסירה  את  בקרבנו  יגביר  השיחות  לימוד 
הרבי ולשליחות, עד שהכל ייעשה מתוך חיות ושמחה.
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הרבה יותר מקהל עדתו
אגרת מכ"ד אלול השי"ת:

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בחר בו ועשהו לשלוחו להנהיג 
עדת בני ישראל במחנו.

שלוחו של אדם כמותו, ואחד הטעמים בזה הוא, כי המשלח 
נותן מכוחותיו להשליח. זהו בכל אדם בכלל, בפרט באדם 
וידוע  עצמי,  הוא  המשלח  אם  יותר  ועוד  פנימי  שהוא 
אתה  הרי  במקצתו  תופס  כשאתה  עצם  הבעש"ט  מאמר 

תופס בכולו )מובא במאמר ר"ה פ"ב(.

כולו  כאילו  זה  הרי  מכוחו  להשליח  נתן  כשהמשלח  הרי 
נמצא שם.

לאיזה תכלית שלחו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ? הרי ברור 
הדבר שהוא כדי לנהל עדתו בדרכי התורה והמצוה ולעזרם 

שיעלו כל אחד ואחת מהם במסילה העולה בית א-ל.

פשוט ג"כ שלזה צריך שגם השליח ילך בעלי' אחר עלי' 
ידי  יותר מקהל עדתו שממונה לראש עליהם. על  הרבה 
איזה אמצעים יכול השליח לעלות? ישנה לזה דרך המלך 
מלכו של עולם, דרך סלולה ומבוארה על ידי חז"ל בכלל, 
נשיאי חב"ד בפרט, ונשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
הרע  היצר  מפתויי  להפטר  אפשר  אופנים  באיזה  ביחוד, 
הנקרא דער קלוגינקער, שזהו הקו דסור מרע, ואיך לעלות 

בקו דעשה טוב.

הכנה טובה
תות"ל  בישיבת  תלמיד  בהיותו  טוב  שם  דובער  שלום  להרב  מענה 

המרכזית – 770 )טבת תשט"ז(:

ילמוד עוד איזה זמן בהתמדה ושקידה נגלה ודא"ח – ונוסף 
על הענין מצד עצמו, הרי זה גם כן הכנה טובה, כי ידיעות 
אלו – קענען לערנען – מביאים תועלת גדולה בהנ"ל בזמן 

הזה, כי דברי למדן מתקבלים יותר.

להצליח בהפצה
או  שונים  הפצה  בעניני  להתעסק  עליו  האם  תלמיד  לשאלת  מענה 

)כלשונו במכתב( "עלי לשבת בישיבה ולעלות בדרגתי":

הכנה  מקודם  להיות[  ]צריך  צ"ל  בהפצה  להצליח  בכדי 
מוכרחת – ידיעת התורה וכו'

שידעו אשר שלוחים הם
אגרת מכ"ז שבט תשי"ד, בה מעודד הרבי שלוחים שנתקלו בהתנגדות 

לעבודתם:

שידעו אשר  שיחיו  ביתו  בני  ואת  ויצליחו  יזכהו  והשי"ת 
שלוחים הם מנשיא הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
ומאור שבתורה  אור  ותורה  נר מצוה  להפיץ  זי"ע  נבג"מ 
להם  אין  ובמילא  ומנהגי'  תורת החסידות הדרכותי'  זוהי 
כרבו  להיות  לעבד  ודיו  זה  על  מנגדים  יש  אם  להתפעל 
שהיו מנגדים על הבעש"ט ורבינו הזקן וכ"ק אדמו"ר כל 

אחד בדורו.

אלא שבימינו זכינו שעל ידי המסירת נפש של נשיאינו הנ"ל 
ושבימיהם נתגלה ונתפרסם נצחון החסידות. שבמילא כל 
הקמים נגדה ובהדרכים של אביגדור וכו' הרי תומ"י ]תכף 
ואם  ומפלתם בטוחה מראש  ברבים  קלונם  נתגלה  ומיד[ 
מפני שהחסידים  ורק  אך  זה  הרי  קצת  מתארך  לפעמים 
]ובמכל-שכן  וק"ו  ובמכש"כ  מקום  תפיסת  להם  נותנים 
ממה  הזקן  רבינו  הצטער  כמה  עד  שידוע  וקל-וחומר[ 
ששתה כוס תה בבית מנגד . . ויה"ר מהשי"ת ]ויהי רצון 

מה' יתברך[ שיקויים יתמו חטאים ולא חוטאים.

אי אפשר שהמשלח לא יפעול
אגרת מכ' ניסן תשט"ז, אל החסיד ר' אלכסנדר סנדר יודאַסין, בו מפליא 
השליחות  במסגרת  יהודים  בקירוב  ההתעסקות  מעלת  בגודל  הרבי 

דוקא:

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' ניסן עם המוסגר בו, ונעם 
הוא  ער  ישראל  שלב  במוחש  ראה  מאשר  בו  לקרות  לי 
ויה"ר  בהמעורר,  אלא  תלוי  הדבר  ואין  ולמצותי'  לתורה 
שיוסיף בביקוריו בכגון דא ויצליח בהם וישמש דוגמא חי' 
שכנראה  ואף  יעשו.  וכן  יראו  שממנו  מאנ"ש  לשאר  גם 
עדיין לא זכינו שיעשו הדברים במסגרת חב"ד שאז בודאי 
היו נעשים בתוספת אור וחיות, כי אי אפשר שהמשלח לא 

יפעול אם בדרך מקיף או בדרך פנימי.

גם  עתה  דעד  באופן  הבקור  שישמש  רצון[  ]ויהי  ויה"ר 
בתור הכנה להאמור נוסף על הענין הכי גדול הנעשה גם 
בבקורו באופן כזה, והרי אפשר שיוכל לנצל השפעתו גם 
על שאר הנוסעים עתה בתור שלוחים כמותו להוסיף בהם 
להטפיח  ]על-מנת[  ע"מ  טופח  שיהי'  עד  ואור  חמימות 

בהמקומות בם מבקרים.

לקט אגרות-קודש
אגרת השלוחה

ונוסף על הענין מצד עצמו, הרי

דברי למדן מתקבלים יותר
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כתבתי על כך לרבי, והצעתי את שמו של אברך מסויים. 
הרבי לא השיב לי ישירות אודותיו, וכתב את המענה הבא, 

שהדריכני מהם הכללים לבחירת שליח:

א. מי מתאים יותר. ב. אם יתאימו ביניהם. ג. אם רוצה 
באמת וכו'.

הכלל הראשון מובן: עליי לחפש את המתאים ביותר עבור 
המקום ואופי העבודה.

הכלל השני גם הוא ברור: שהכימייה בין השליח הוותיק 
והחדש תהיה טובה.

בביאור הכלל השלישי עלו אצלי כמה פירושים במהלך 

שהשליח  רוצה  הרבי  ובראשונה  בראש  אולם,  השנים, 
מדגיש  זה  ואת  בשליחותו  לצאת  באמת  ירצו  והשליחה 

הרבי בהדגשה מותירה, ומוסיף קו תחתון. 

כדי לצאת לשליחות יש לרצות בכך, ולא די בלרצות סתם, 
אנו נדרשים לרצות באמת.

מהי הדרך להחדיר בקרבנו רצון אמתי? רק על-ידי לימוד 
והתחברות  השליחות,  עבודת  על  הרבי  של  שיחותיו 

פנימית לרעיון השליחות.

אל  והנתינה  המסירה  את  בקרבנו  יגביר  השיחות  לימוד 
הרבי ולשליחות, עד שהכל ייעשה מתוך חיות ושמחה.
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הרבה יותר מקהל עדתו
אגרת מכ"ד אלול השי"ת:

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בחר בו ועשהו לשלוחו להנהיג 
עדת בני ישראל במחנו.

שלוחו של אדם כמותו, ואחד הטעמים בזה הוא, כי המשלח 
נותן מכוחותיו להשליח. זהו בכל אדם בכלל, בפרט באדם 
וידוע  עצמי,  הוא  המשלח  אם  יותר  ועוד  פנימי  שהוא 
אתה  הרי  במקצתו  תופס  כשאתה  עצם  הבעש"ט  מאמר 

תופס בכולו )מובא במאמר ר"ה פ"ב(.

כולו  כאילו  זה  הרי  מכוחו  להשליח  נתן  כשהמשלח  הרי 
נמצא שם.

לאיזה תכלית שלחו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ? הרי ברור 
הדבר שהוא כדי לנהל עדתו בדרכי התורה והמצוה ולעזרם 

שיעלו כל אחד ואחת מהם במסילה העולה בית א-ל.

פשוט ג"כ שלזה צריך שגם השליח ילך בעלי' אחר עלי' 
ידי  יותר מקהל עדתו שממונה לראש עליהם. על  הרבה 
איזה אמצעים יכול השליח לעלות? ישנה לזה דרך המלך 
מלכו של עולם, דרך סלולה ומבוארה על ידי חז"ל בכלל, 
נשיאי חב"ד בפרט, ונשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
הרע  היצר  מפתויי  להפטר  אפשר  אופנים  באיזה  ביחוד, 
הנקרא דער קלוגינקער, שזהו הקו דסור מרע, ואיך לעלות 

בקו דעשה טוב.

הכנה טובה
תות"ל  בישיבת  תלמיד  בהיותו  טוב  שם  דובער  שלום  להרב  מענה 

המרכזית – 770 )טבת תשט"ז(:

ילמוד עוד איזה זמן בהתמדה ושקידה נגלה ודא"ח – ונוסף 
על הענין מצד עצמו, הרי זה גם כן הכנה טובה, כי ידיעות 
אלו – קענען לערנען – מביאים תועלת גדולה בהנ"ל בזמן 

הזה, כי דברי למדן מתקבלים יותר.

להצליח בהפצה
או  שונים  הפצה  בעניני  להתעסק  עליו  האם  תלמיד  לשאלת  מענה 

)כלשונו במכתב( "עלי לשבת בישיבה ולעלות בדרגתי":

הכנה  מקודם  להיות[  ]צריך  צ"ל  בהפצה  להצליח  בכדי 
מוכרחת – ידיעת התורה וכו'

שידעו אשר שלוחים הם
אגרת מכ"ז שבט תשי"ד, בה מעודד הרבי שלוחים שנתקלו בהתנגדות 

לעבודתם:

שידעו אשר  שיחיו  ביתו  בני  ואת  ויצליחו  יזכהו  והשי"ת 
שלוחים הם מנשיא הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
ומאור שבתורה  אור  ותורה  נר מצוה  להפיץ  זי"ע  נבג"מ 
להם  אין  ובמילא  ומנהגי'  תורת החסידות הדרכותי'  זוהי 
כרבו  להיות  לעבד  ודיו  זה  על  מנגדים  יש  אם  להתפעל 
שהיו מנגדים על הבעש"ט ורבינו הזקן וכ"ק אדמו"ר כל 

אחד בדורו.

אלא שבימינו זכינו שעל ידי המסירת נפש של נשיאינו הנ"ל 
ושבימיהם נתגלה ונתפרסם נצחון החסידות. שבמילא כל 
הקמים נגדה ובהדרכים של אביגדור וכו' הרי תומ"י ]תכף 
ואם  ומפלתם בטוחה מראש  ברבים  קלונם  נתגלה  ומיד[ 
מפני שהחסידים  ורק  אך  זה  הרי  קצת  מתארך  לפעמים 
]ובמכל-שכן  וק"ו  ובמכש"כ  מקום  תפיסת  להם  נותנים 
ממה  הזקן  רבינו  הצטער  כמה  עד  שידוע  וקל-וחומר[ 
ששתה כוס תה בבית מנגד . . ויה"ר מהשי"ת ]ויהי רצון 

מה' יתברך[ שיקויים יתמו חטאים ולא חוטאים.

אי אפשר שהמשלח לא יפעול
אגרת מכ' ניסן תשט"ז, אל החסיד ר' אלכסנדר סנדר יודאַסין, בו מפליא 
השליחות  במסגרת  יהודים  בקירוב  ההתעסקות  מעלת  בגודל  הרבי 

דוקא:

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' ניסן עם המוסגר בו, ונעם 
הוא  ער  ישראל  שלב  במוחש  ראה  מאשר  בו  לקרות  לי 
ויה"ר  בהמעורר,  אלא  תלוי  הדבר  ואין  ולמצותי'  לתורה 
שיוסיף בביקוריו בכגון דא ויצליח בהם וישמש דוגמא חי' 
שכנראה  ואף  יעשו.  וכן  יראו  שממנו  מאנ"ש  לשאר  גם 
עדיין לא זכינו שיעשו הדברים במסגרת חב"ד שאז בודאי 
היו נעשים בתוספת אור וחיות, כי אי אפשר שהמשלח לא 

יפעול אם בדרך מקיף או בדרך פנימי.

גם  עתה  דעד  באופן  הבקור  שישמש  רצון[  ]ויהי  ויה"ר 
בתור הכנה להאמור נוסף על הענין הכי גדול הנעשה גם 
בבקורו באופן כזה, והרי אפשר שיוכל לנצל השפעתו גם 
על שאר הנוסעים עתה בתור שלוחים כמותו להוסיף בהם 
להטפיח  ]על-מנת[  ע"מ  טופח  שיהי'  עד  ואור  חמימות 

בהמקומות בם מבקרים.

לקט אגרות-קודש
אגרת השלוחה

ונוסף על הענין מצד עצמו, הרי

דברי למדן מתקבלים יותר

11



פרישת שלום
מישיבות תות"ל ברחבי הארץ

המבצע בעיצומו
הארץ  ברחבי  הישיבות  תלמידי  שאלפי  ימים  שבועיים  זה 

משתתפים במבצע "עבודת השליחות".

המבצע נפתח בכל ישיבה וישיבה על ידי התלמידים השלוחים 
שהציגו והסבירו את פרטיו. בכל ישיבה הוקרן קליפ הוידאו 
המיוחד שפתח את המבצע והביא קטעי שיחות מיוחדים ודברי 

התעוררות משלוחים וראשי ישיבות, לצד פרטי המבצע.

במסגרת המבצע שוקדים תלמידי התמימים בזמניהם הפנויים 
על לימוד שיחותיו של הרבי בעניין השליחות, צופים בקליפ 
JEM הכולל שיחות מעוררות וראיונות  וידאו שבועי בהפקת 

מרתקים עם שלוחים, ומקיימים מבחנים על החומר הנלמד.

המבצע מתקיים בישיבות:

תות"ל מגדל העמק, תות"ל כפר חב"ד, תות"ל קרית גת, תות"ל 
מגדל העמק - 'הזאל הקטן', "תורת אמת", תות"ל טבריה, "חזון 
תות"ל  אלעד,  תות"ל  לוד,  תות"ל  גת,  קרית  תות"ל  אליהו". 
חב"ד,  הר  נחלת  הר"מ"  "בית  עילית,  ביתר  תות"ל  רחובות, 
תות"ל בני ברק, תות"ל באר שבע, "אהלי תמימים" כפר חב"ד 

ו"אור אבנר" כפר סיטרין.

התוועדות מרוממת
במסגרת המבצע, התקיימה בישיבת תות"ל באלעד התוועדות 
למדינת  הרבי  שליח   – מיוחד  אורח  עם  ומרוממת  מיוחדת 

ארגנטינה, הרב צבי גרינבלאט.

נוספות  בישיבות  להתקיים  צפויות  הקרובים  בשבועות 
בהם  בעניינים  שיעוררו  מיוחדים  אורחים  עם  התוועדויות 

מתמקד המבצע.
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