
משמחת הנישואין של
מנחם מענדל ויוכבד

שיחיו
מישולבין

ה“תשע‘ה אדר ה“כ
ע“יום הולדת הרבנית הצדקנית  נ



מתוך שמחה והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, 
ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, החתן הרב מ' מנחם מענדל 
שי', עב"ג הכלה מרת יוכבד תחי', ביום השני, יום הבהיר כ"ה אדר 

תשע"ה,
הננו בזה להביע תודה וברכה לידידנו ומכרינו אשר הואילו 
לשמוח אתנו יחדיו, ביום שמחת לבבנו, ולברך את צאצאינו שיחיו 

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
כהבעת תודה לבבית, והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, 
הננו מגישים בזה "תשורה" מיוחדת לזכרון טוב, כמנהג אשר נהג 
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בעת חתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית 

הצדקנית מרת חיה מושקא זי"ע.

מוקיריהם ומכבדיהם,

יוסף יצחק וצפורה מישולבין
וועסט בלומפילד, מישיגין

אהרן ושרה העכט
ס. פרנסיסקו, קאליפורניא
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פורים תשמ"ז

ראה תש"מ

15

ב"ה.

אשרינו מה טוב חלקנו שבראנו אלקינו תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה 
בדור השביעי, שעל ידו הולך ונשלם תכלית בריאת העולם. )ד"ה באתי לגני נבג"מ זי"ע 

תיש"א(.
ומה נעים גורלנו שזוכים אנו לראות במו עינינו חלק גדול מיושבי תבל יודעים 

ומכירים ומוקירים שמו של כ"ק אדמו"ר.
עבודה זו של דור השביעי בתקופתנו אנו, מסורה לכאו"א מישראל לעשותה וכפי 
שאמר כ"ק אדמו"ר בפורים תשמ"ז ש"הענין עבר מ"הנשיא הוא הכל" אל "הכל" ]אף 
שהטעם אינו מפני המעלה כי "כל עוד הי' הענין ד"הנשיא הוא הכל" וכל אנשי הדור היו 
מסורים אליו אפשר הי' לצאת י"ח עי"ז ולומר שהענין שייך לנשיא הדור בלבד" )התוועדות 
הנ"ל(. ואף שכבר בי' שבט תיש"א אמר מפורש אז יעדערער דארף אליין טאן און איר זאלט 
נישט נעמען קיין פייגעלאך אין בוזעם. יש ליישב בדוחק ששם הוא באופן דנהג בה טובת 
עין ובתשמ"ז באופן דהוחלט בעצמותו. ועדיין צ"ע כי שם אמר שהוא שלא כפי רצוננו 
ואכ"מ[ ועבודה זו נעשית לכל לראש ע"י שלוחיו הק', ובכללות ע"י כל עדת החסידים 
)ועיין היום יום ל' אדר א'( ובכללות יותר ע"י כל ישראל, ע"י מעשה אחד ואפילו דיבור 

אחד.
וזאת היא מטרת שלוחי כ"ק אדמו"ר להכין את חלקם בעולם לבואו של המשלח, 
"גרייטן צו די וועג אז עס זאל זיין ואני )דער משלח ממש, ניט שלוחו כמותו( אבוא 

אחריכם" )ש"פ וישלח תשמ"ז(.
וכמ"ש בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו:

"מלך מבית -ענינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן את העולם, אלא( ענין בפ"ע  
)בעולם( . . הוא, שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח )שהוא דוד". וענין ביאת משיח  

למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה מזה "יתקן )גם( את העולם כולו", שגם 
העולם יהי' בשלימות, עד אשר "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

המעשה הוא העיקר, -והנה אף שעיקר העבודה בדור השביעי הוא מעשה בפועל  
וסוף מעשה עלה במחשבה תחלה, מ"מ מבואר בדא"ח )ד"ה שמח תשמח רנ"ז ועוד( 
שמעשה לבד אינו מגיע בעצמותו ית' ממש וממילא אינו תכלית הכוונה, כי תכלית הכוונה 
הוא שיהי' התחתון דירה לעצמותו ית', ודוקא מעשה הנעשית מתוך שמחה ולא שמחה סתם 
אלא שמחה ממה שעושה נח"ר לפניו ית', דוקא שמחה זו מגעת למעלה מעלה, וגורם 
שיתענג הקב"ה בדירתו בתחתונים, וא"כ מוכרח הדבר שירגיש העובד שבמעשיו גורם הוא 
נח"ר למעלה, כי מבלי זה לא יעשה את עבודתו מתוך שמחה, וגם אם ישמח בלעדו, אין זו 

שמחה מכוונת, וכמו"כ מוכרח העובד להכיר את אדונו כדי לדעת למי הוא גורם נח"ר.
בנוסף לזה, היות ומעשה זו אינה חטיבת עצים אלא מילוי כוונת המאציל, וקיום 
שליחותו של הנשיא, וכננס ע"ג ענק זכינו להיות המכים בפטיש לגמור דירתו ית' 
בתחתונים, מובן שצריך שליחות זו להעשות כראוי וכדבעי, ועוד והוא העיקר מתוך חיות 

ולא חיות של חג"ת שהוא -ותענוג )כפי שחוזר ומדגיש כ"ק אדמו"ר ריבוי פעמים(  
התלהבות גרידא של מדת האהבה עד"מ בלי הסבר מדוע הוא אוהב ובלי ידיעה ברורה מה 
הוא אוהב, אלא חיות הבא מתוך הבנה והשגה ברום ערכו של שליחות זו )וכמשנ"ת 

בארוכה בהתוועדות ח"י אלול תש"מ(.
ובזה יובן מפני מה האריך כ"ק אדמו"ר בשיחותיו בביאור ענינו של יום וענינו של 



שיש להוסיף בלימוד התורה -כל דבר בעולם, דלכאורה המסקנא בד"כ דומה לשלפניו  
 וקיום מצוותיה, הוספה באין ערוך וכו' וכו'.

ויתירה מזו יש להקשות, דאם כל מה שנשאר לדורנו הוא הפועל ממש, א"כ מדוע טרח כ"ק 
אדמו"ר לבאר ולהסביר כלל וכלל, והי' לכאורה מסתבר יותר שיודיע לנו את עשרת 
המבצעים, ויוסיף הוראות חדשות מזמן לזמן, וילכו החיילים ע"פ ההוראות ויכבשו את 

 העולם.
אך הענין הוא שבביאור יחודו של קביעות היום וקישורו לשיעורי היום וכל  

מאורעות היום, הוריד והסביר החיות אלקי שנתחדש ביום ההוא מפני קביעותו וכו' )אשר 
עד דורנו זה, הייתה התחדשות החיות בכ"י ענין רוחני ומופשט השייך לאמונה וברכת 
המחדש בטובו( והמחיש והסביר חיות זה באופן שיחיה בפועל את עבודת כאו"א מישראל 

 ומהם ועל ידם פעולת כל יושבי תבל.
ולה"ד לשני בנ"א הראשון מאמין בהשגחה פרטית בכל לבו וממילא מאמין למשל  

ששיעורי חת"ת דיום זה שייכים לתוכן היום ומחיים ומדריכים את הנהגת היום, ומ"מ 
אמונה זו לא יועיל לו מאומה, והוא באמונתו לבדו יחיה. והשני מבין ומשיג מהו שייכות 
השיעור חומש לעניני היום ומה הם ההוראות הנלמדות מהם, הנה השני חי את ההשגחה 
פרטית במדו"מ בשכלו ומדותיו בפועל ממש בעבודתו וכל מעשיו, ואינו דומה מעשה 

 הנעשה מתוך חיות זה, למי שמקיים הוראות כי כן כתוב בס' המנהגים.
ועד"ז בכל הענינים המבוארים בהרחבה בשיחות כ"ק אדמו"ר, שעי"ז הם שמחים 

 ומאירים.
והדרך הישרה לכל זה הוא לימוד התוועדויותיו של כ"ק אדמו"ר בשלימותם בין  

מתוך הכתב אותיות מחכימות, וכש"כ ע"י שמיעה וראיה )ההתוועדויות של ימי החול(, 
וכפי שביאר כ"ק אדמו"ר בתשד"מ שהקלטה הוא דוגמא של אין סוף בעוה"ז הגשמי 

 הוא באותו החיות בו נאמר בפעם הראשונה.-והמוגבל, כי כל פעם ששומעים אותו 
ודוקא בהתוועדות בצורתה כנתינתה מסיני רואים איך שכ"ק אדמו"ר מחיה כל 
פרט בתורה וכל פרט בעבודת האדם ממודה אני עד ברכת שהכל נהיה בדברו, ודוקא 
בהתוועדות בצורתה כתבניתה רואים הצוגאנג של כ"ק אדמו"ר לכל דבר, דהיינו לא רק 
המסקנא וההוראה בחיים אלא גם את סלילת הדרך בנבכי העולם גדול והעולם קטן עד שבא 

 להמסקנא בפועל.
וכידוע שעי"ז שרואים איך שהרב נושא ונותן בלימוד עד שמגיע להמסקנא דוקא 
מזה יתלמד התלמיד בעצמו איך לגשת לדבר שכל, ועד"ז בעניננו, כדי שכ"ק אדמו"ר יחנך 
אותו באופן שבמקצת עכ"פ יהיה בחייו כפי אשר מחונך של תורת כ"ק אדמו"ר צריך 
להיות, נחוץ הדבר שיבין וישיג לא רק את הוראות כ"ק אדמו"ר אף שהם עיקר הכוונה, אלא 

 גם את כל סדר ההשתשלות עד עולם העשיה.
ביחד עם זה מובן בפשטות שהצלחת המחנך תלוי בזה שהמקבל והמחונך ידע 

מ'מיינט טאקע עם אליין )כלשון כ"ק אדמו"ר בכ"מ(, ויקח -שאכן אליו מכוונים הדברים  
את הדברים אליבא דנפשי', דהיינו שגם כשכ"ק אדמו"ר מדבר ע"ד מיהו יהודי או שלימות 
הארץ והדומה והוא הקטן מה בידו לעשות, אעפ"כ ברור שהכוונה באמירת הדברים הוא, אז 
טאקע ער הצעיר בישראל ידע אודות זה, וכדברי כ"ק אדמו"ר בש"פ נצו"י ה'תש"מ: יעדער 
איינער דארף זיך פארשטעלן ווי כ"ק מו"ח אדמו"ר רעדט די אלע ענינים נאר צו אים אליין, 

יט כסלו תשי"ט

ויקהל תשמ"א
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וארא תשמ"ז

וישלח תשמ"ז

13

און קיין צווייטער שטייט ניט דערביי, און דער "אים אליין" איז טאקע יעדער איינער 
כפשוטו.

און ער אליין איז דער דורך וועמען כ"ק מו"ח אדמו"ר וויל דורכפירן די כוונה 
אין די ענינים אויף וועלכע ער האט זיך מוסר נפש געווען.

והנה תורת כ"ק אדמו"ר רחבה היא מני ים, ומצודתה פרוסה על כל החיים, ובאה 
באופנים שונים, יש מהן הכתובים על ידי המלך, ויש מהם הכתובים ביד המלך עצמו, ויש 
מהן החתומים בטבעת המלך, וכל א' מהן יש בה מעלה מיוחדת, והתוועדויות כ"ק 
אדמו"ר שהשקיע אלפי שעות באמירתם, ואלפי שעות בהכנתם ]ולהעיר מהמסופר 
שבלילה קודם אמירת הדרן הי' כ"ק אדמו"ר פוסע רצוא ושוב כל הלילה[ הם חלק גדול 

מתורתו וחלק מיוחד מהשפעתו והדרכתו וכנ"ל.
ולזאת קאתינא להטעים להקורא מפירות הפרד"ס זעיר שם זעיר שם, ענינים 
קצרים שמצאתי בהם דבר חידוש בתוכנם או בסגנונם, ואינם מפורסמים כ"כ, ושיערתי 

שיעניין את הקורא.
וכל כולו אינו אלא להעיר על ה"רוב טובה" הגנוז בהתוועדויות כ"ק אדמו"ר.

בליקוט זה ישנם ט"ז חלקים מהתוועדויות שונות:

עשיה לעילא. שעניננו להיות הידים והרגלים של הנשיא לקרב -ד: פועל ממש -א
עוד נפש אחת מישראל. ועבודה זו מתבטאת בענינים פשוטים ביותר כאמירת גוט מארגן 

ליהודי זה.

מצד השני היות ואנחנו עמך וצאן מרעיתך צריכים אנו -ו: הנהגת השליח  -ה 
-לגרום שלדור ודור יסופר תהלתך, באופן שהנהגת היד והרגל לא יבייש את הראש  

הנשיא.

אל תבט אל מראהו. חינוך הילד אחרי התיישבות מתונה ולא לפי -ט: חינוך  -ז 
השקפה הראשונה, ההשתדלות בחינוך הילדים באותו המרץ והזהירות שדואגים שיקבלו 

,shots .בברכת שנ"ב ע"י קטן ליגן די העכסטע ענינים

בהנעגל וואסער שליד מטתה ניכר גם בשעת השינה שבת -יא: חינוך הבנות  -י 
ישראל היא, היום שבנות מחליטות בעצמן על זיווגן ואינן סומכות על דעת אמותיהן אינו 
מספיק זכות הנש"ק של האם, וצריכים הן זכות עצמן; והוא עוד טעם שידליקו הבנות 

נש"ק.

עיקר השליחות הוא -עשיר שהביא מנחת עני לא יצא  -יד: מקום שליחותו  -יב 
במקומות הרחוקים, מהו רחוק, עד שיבוא משיח יהיו מקומות לעבודת השליחות.

כיבוש כל העולם כולו פשוטו כמשמעו.-טז: כיבוש העולם -טו 

המלקט.
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