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 ת ו     ‘ ג

“צדיקים דומים לבוראם“



איך גיי אין הימעל און די כתבים לאז איך אייך". “  

איך גיי אין הימעל

לאז איך אייך 5און די כתבים



 

שואלים קושיא: לשם מה הי' צריך 
להיות ענין ההסתלקות דכ"ק מו"ח 

הי' לנו יהודי שהראה נסים   –אדמו"ר 
בגלוי, וא"כ, היו יכולים להמשיך 

ולסיים יחד עמו את מספר השנים 
 שנותרו עד ביאת המשיח?!...

 תירוץ על קושיא זו, אין לי. –

אבל, צריכים לדעת עכ"פ שהמציאות 
היא ש"צדיקא דאתפטר אשתכח 

, "היינו בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי"
שגם בזה העולם המעשה . . אשתכח 

יתיר" )כמבואר באגה"ק(, ובמילא, גם 
עכשיו ישנם הכחות של הרבי לצאת 

ולקרב את הזולת לתורה, לתורת 
החסידות, ולא רק לתורת החסידות 

הכללית שענינה אמונה, אלא גם 
 לתורת חסידות חב"ד.

אלא מאי, ישנם שוטים ששואלים 
קושיות... אזי העצה היעוצה לא 

להקשיב ולא לשים לב אליהם ולא 
 להתפעל מהם.

שבימות  –ובסגנון האמור לעיל 
יהושע בן נון, לאחרי הסתלקות משה, 

יש צורך בחומה שמקיפה ושומרת 
רצויים -מפני הענינים הבלתי

שמבחוץ שיכולים לבלבל ולהפריע 
כו'; וביחד עם זה, לא להסתגר בתוך 
העיר המוקפת חומה, אלא אדרבה, 

לצאת מן העיר כדי לקרב גם את אלה 
הנמצאים בשדה, להכניסם אל העיר 

 המוקפת חומה זו תורה ...

 

 א(“)משיחת שמחת בית השואבה תשי

 

 

צריכים 
לדעת 

 המציאות



 נ     ע   ו ם נ      'ד ם ר         

PORTRAIT OF A TRUE SOLDIER IN THE REBBE’S ARMY 
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שמחה פורץ גדר עד העניין דיעלה לפניהם הפורץ 

דא מלכא משיחא  



 נ     ע   ו ם נ      'ד ם ר         



 כ ת       ד       ד   

 

בלשון חז"ל וכהוראת כ"ק מו"ח   –שיטה הנפוצה  
 :1לדורנואדמו"ר 
זמן הוא  כפשוטו ממשכולכם, ובכל רגע הכן עמדו 
 הגאולה

 
__________ 

 ט"ו טבת, ובכ"מ –( היום יום 1

 במענה על מכתבו מט״ו לחדש תמוז. 

נבהלתי שאין מזכיר אף מלה אחת אודות ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, שבודאי 
התועדו ובשעת מעשה עכ"פ התעוררו ובמילא הרי יש מה להמשיך על כל ימות 

השנה, והאומנם בשביל זה היתה כל המס"נ במדינתנו לפנים, והנסים גלוים 
שהיו עד שבאו למקומם עתה, בשביל שיהיו מושקעים בהדאגה איך להשיג 

הנצרך לפרנסתו ופרנסת ב"ב באופן שלא ישאר מקום בראש לרושם מחגיגת ימי 
 גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר וגאולתנו ופדות נפשנו לאחר שעברו מ״ח שעות...

 )אג"ק כ"ק אדמו"ר חי"א עמ' רנט(

 

במענה 
על 

 מכתבו







 

אנכי עומד בין ה' וביניכם

רועה נאמן

דרך ישר לפני איש... לעורר ולהאיר אור  ויש "

האהבה התקועה ומסותרת בלבו... למסור נפשו 
כמים   ‘ ש הכתו “ והוא כאשר ישים אל לבו מ ‘...  לה 

 הפנים לפנים..."

כמים הפנים 

לפנים

אנכי עומד בין ה' וביניכם

א יתום קלאגט, א קינד וויינט



 

דוד



מלחמת בית 

  ענייך קודמין 

שתחי'

עניי ” 

“עירך קודמין



 ע ג     ת       ד   

WHY WAS THE TZEMACH TZEDEK LEFT OUT? 





 



 

Exclusive Interview 

With 
 

Rabbi Moshe Feller 

Head Shliach to Minnesota 

Conquering 
Minnesota! 
 — 



–

–





ווי וואלט געווען אויב דו וואלסט מיטגעפארען 
מיט די בחורים וואס גייען אין דיין ארט אויף מרכז 

 שליחות?

 דו ווילסט דאך גייען...?
 

 



זייער א גלייכע זאך אויב דו וואלסט געמאכט פון דיין 
 מאמרים א חוברת



 מען דארף ווערען א למדן כפשוטו.



 

ו  צ ה  ש מ ן  ע ק י ש ט  ע ו ו ן  ע מ
 מיניסוטא!



ער איז זייער מיקל אבער אז ער זאגט א חומרא 
 קען מען אויף עם פארלאזען...

 

’

 מבצע תפלין יוצא מן הכלל ישלמו מכאן

 "און וואס וועט זיין מארגען??"

 "איך וויל נישט איבערציען דעם שטריקעל..."

 "דא איז נישט שייך איבערציען דעם שטריקעל"

> > > 



 “ת"ח ת"ח ת"ח על הבשורה טובה!”

–

–

 “עס איז געוון א פוליס עסקארט?”



 מוכן ועומד מהר סיני. אלא באופן דיפלומטי.

 מען דארף זיין פלעקסיבעל!
 

> > > 



 "קענסט דאך געבען נאכ'ן צמח צדק?!"

 

כנראה לא שמרו טהרת " 
המשפחה. עכ"פ יחליטו מכאן 

 "ולהבא, אזכיר על הציון.



אינו ענין איינלייגען וועלטען מיר צו זען. אלא ” 
 “להמשיכו להתוועדות.



היות דו האסט זיך איינגעהאלטען פון קומען דא ”
י"ב תמוז האב איך פאר דיר פארענדעקט דער 

 “מאמר...



נתאווה הקב''ה להיות לו ית' דירה 

בתחתונים











 



   ם       נ ג   נ   

Nyet Nyet Nikavoh 

 ניע באיוסיא ניקאווא, איניווערו ניקאווא, טאלקא באגא אדנאווא""

“I fear no one, and I believe in no one, except for the One Hashem” 

 

 ניעט ניעט ניקאווא, קראמיע באגא אדנאווא!""

“There is no one besides Hashem Echod!” 



 



   ם       נ ג   נ   

 אורות דתוהו בכלים דתיקון

אין עוד 

מלבדו עולם התוהו

א תוהו'דיקער ניגון





   ם       נ ג   נ   





.תשע"ג



Q. 

A. 

 ו     ג     ג ע       





 

  

בטח שמעה ע"ד מענה כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

לאחד, שלאחר ששאל אצלו במסחר 
שלו מסחר העצים וקבל מענה מכ"ק 

מו"ח אדמו"ר וסיים המענה בהצעה 
בנוגע לקיום מצות מעשיות בהידור 

וכו', והשואל התחיל להשתמט 
באמתלאות שונות, כיון שלא רצה 

להשיב פני כ"ק מו"ח אדמו"ר ריקם, 
ואמר לו כ"ק מו"ח אדמו"ר, ראה זה 
פלא, בודאי גם לדעתך הנני מומחה 

גדול יותר בעניני יהדות תורה ומצות 
מאשר במסחר עצים, ובפרט שידוע 

לכל שלעניני תומ"צ ואורח חיים 
ישראלי הקדשתי כמה מימי שנות 

חיי, ובזה התעסקו אבותי ואבות 
אבותי, כל משך ימי חייהם, ובכל זה 

פשוט הוא בעיניך לשאול אצלי 
בהנוגע למסחר עצים ותיכף ומיד 

קבלת עצה שלי, ע"מ להביאה בפועל, 
ודוקא בהנוגע לאותו הענין שבזה 

הנני לדעתך מומחה גדול ומומחה בן 
מומחה, הרי לא זה בלבד שלא שאלת 

אותי אתה במקצוע זה, אלא שגם 
לאחר שאמרתי לך הוראה ברורה 

ובהסברה שזהו טובתך האמיתית, לא 
רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, 

פשוט בעיניך שאין אתה מקבלה ורק 
שמחפש אתה ביטוים מנומסים איך 

 להשתמט מכל הדבר.

הנמשל מכל האמור בטח מובן ואין 
 צורך להאריך בו...

 

 ז(“ט סין תשט“)י

 

 

עצת 
 המומחה



 ע   ג     ד     ם     ו ם     

 
 





 ע   ג     ד     ם     ו ם     

 





נ"ע

 אב תשמ"ה’ כ



כלי 

שרת מקדשין מלאין

 

. שלימות התורה, העם, והארץ







 



 





ל?“אאז

ל?“אבי אדוני ז

 





 



 לזכות
 שי' רפאל דובערהחתן הת' 

 גורביץ
 וב"ג תחי'

 לרגל נישואיהם בשטומ"צ
 ה' תמוזביום 

 שיבנו בית בישראל בנין עדי עד
 על יסודי התורה והמצוה

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה
 זוהי תורת החסידות
 כברכת כ"ק אדמו"ר

 
 נדפס ע"י חבריו שי'

 לזכות
 ידידנו הנעלה המסור ונתון לענייני כ"ק אדמו"ר

 ממייסדי גליון ה"חסידישער דערהער"

 וב"ג תחי' חייטאןשי'  יעקב קאפלהת' 
 לרגל נישואיהם בשעטומ"צ ביום י"א תמוז ה'תשע"ג
יה"ר מהשי"ת שיזכו לבנות בית בישראל בנין עדי עד 

 על יסוד התורה
 והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה

 –זוהי תורת החסידות 
 בחיים מאושרים בכל

 
 נדפס ע"י ידידיו חברי המערכת

 לעילוי נשמת
 הנגיד רודף צדקה וחסד

 בהרה"ח ר' יונה ז"ל ישכר דובהרה"ח ר' 
 נפטר כ"ז אייר, ה'תשע"א

 
 ב"ר אלתר מרדכי ע"ה מריםזוגתו מרת 

 נפטרה ראש חודש שבט, ה'תשע"א
 ת. נ. צ. ב. ה.

 לעילוי נשמת
 ב"ר יואל ז"ל שלוםהר"ר 

 נפטר יו"ד שבט, ה'תשל"א
 

 ב"ר אברהם ע"ה ציפורהזוגתו מרת 
 נפטרה כ"ב תשרי, ליל שמיני עצרת ה'תש"ע

 לפידות
 .ת. נ. צ. ב. ה

 נדפס על ידי ולזכות
 משה אהרן צביהרה"ת ר' 

 שיחיו העניא רבקה רותוזוגתו מרת 
 ולזכות בניהם ובתם

שלום אליעזר, מנחם מענדל, יונה מרדכי וחנה פערל 
 שיחיו
 ווייס

 שערמאן אוקס, קאליפורניא
 



 מוקדש

 לחיזוק ההתקשרות
 לכ"ק אדמו"ר זי"ע

 

 בקשר עם יום ההילולא
 תמוז‘ ג

 

 ע"י
 חברי המערכת שי'


