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ב"ה
 

ל(ה)חיות את היום
 

ת"ש. אחרון של פסח. הרבי הריי"צ שזה עתה ניצל מאימת הנאצים באירופה הבוערת יושב בחברת
כמה עשרות חסידים בהתוועדות מצומצמת. "היה זה מן הראוי, לאסוף את מנהגי כ"ק אבותינו
רבותינו הקדושים ולקבוע ספר מנהגים שיתאים לחיי היום יום, מין חוק לחסידי חב"ד, ובו מנהגי
חב"ד בצירוף פתגמים מסוימים וסיפורים קצרים". וכאן, באה עיקר ההפתעה: "אזא ליקוט מסודר
קאן מאכן נאר א טיפער פנימי און א גרונטיקער מסודר מיט א דעת רחבה ועמוקה" [= ליקוט מסודר
כזה מסוגל לעשות רק 'פנימי' עמוק, מסודר יסודי, בעל דעת רחבה ועמוקה!"] השמועה התפשטה
כאש בשדה קוצים, אך איש לא ידע להסביר מהו ייחודיותו של ה'ליקוט' המדובר שדורש 'מלקט'
בסדר גודל שכזה. כמובן שאיש לא ידע גם מיהי האישיות הדגולה המסוגלת לעמוד במשימה

חשובה זו. כך חלפו להם חודשים ארוכים כשבקשתו של הרבי הריי"צ אינה מתבצעת. 
 

תש"ג. במוצאי חג־הגאולה י"ט בכסלו, פונה הרבי הריי"צ אל חתנו כ"ק אדמו"ר במכתב מיוחד
ומבקש ממנו לסדר את אותו 'ליקוט' שרק "'פנימי' עמוק", "מסודר יסודי", ו"בעל דעת רחבה ועמוקה"
מסוגל לסדרו... הרבי הריי"צ פירט לפניו את תוכן בקשתו, בציינו, כי רצונו שה"ליקוט" הנפלא הזה
יסודר למעשה במתכונת של "לוח שנה", שיכיל - יום יום - את שיעורי ה'חת"ת' היומיים (שהתפרסמו
אז), מנהגי חב"ד, ופתגמים קצרים מתורת החסידות ודרכי החסידים. גם את שם הקובץ בחר הרבי
הריי"צ בעצמו, "את הלוח אשר יסדר יכנה בשם היום יום, לוח אור זרוע לחסידי חב"ד". הספר נכתב

ומודפס. 
 

תשפ"א. בנות 'אור מנחם', כן לנו, שליחות הרבי, ניתנה היכולת והאפשרות להתעורר ולהתחבר,
לקום ולהאיר את היום שלנו באור חדש, לקחת את הפתגמים הנוצצים, אבני החן אותם בחר וליקט
הרבי אחד לאחד ולחיות איתם, להחיות אותם. להפוך אותם לחלק בלתי נפרד מימינו. לא רק פתגם
קטנצ'יק שממלמלים מדי בוקר, ורגע לאחר מכן נשכח. אכן "לוח אור זרוע לחסידי חב"ד". בעבור מי
כתב הרבי את הלוח הנפלא אם לא בעבורנו? לנו יש הזכות לדעת שכל יום-הוא יום. להבין מהי
המשמעות האמיתית והנצחית המסותרת בכל תאריך בלוח השנה. עלינו לקחת את לוח האור ולאחוז
בו חזק בשתי ידינו. לאחוז בו חזק בליבנו. לאחוז בו בכל יום ויום ולתת לנפשנו את המזון הראוי
לה-כדברי הרבי הרייצ: "הלוח הוא מזון רוחני יום־יומי" ומי יכולה לקרוא זאת ולא לתת ללוח המפואר

את תשומת הלב הראויה לו?!...

"ודאי קיבלתם את הספר 'היום יום', שהנו ספר בפורמט קטן-כפי שעל החסיד להיות בעיני עצמו -
אך גדוש בפנינים ואבני חן מאוצרות אדירים ואיתנים. זו ברוך ה' יצירת איכות חסידית אמיתית.

השם יתברך חנן, בלי עין-הרע, את חתני הרב הגאון ר' מנחם מענדיל שליט"א שיוכללבנות היכל פאר
חסידי זה על 383 חדריו, באופן שיום יום יביע אומר-כל יום אומרמשהו. זהו היום במובנו האמיתי,

היום יום, שכל יום - יום הוא". 
(ממכתב הרבי הריי"צ)

 
 שליחה של הרבי! מהיום, היום שלך-תלוי בך.
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ב"ה
 

יום שלישי - כ"ח טבת
 

פעולה שפועלת
 

כד שבט – נש"ק פעיל 
אילו ידעתם – אמר אדמו"ר ה"צמח צדק" – כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי
רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות,
ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים

פעולתם בחסד וברחמים.  
מסופר על האדמו"ר מהר"ש שנכנס לבית של יהודי פשוט ושאל את הילדים איפה ההורים 

 ואמרו שהם לא בבית. אז אדמו"ר המהר"ש אמר לילדים שיגידו ביחד תהילים. וכך כמה
פעמים אדמו"ר המהר"ש בא לצאת וחזר שוב להגיד תהילים עם הילדים. בלילה אבי

המשפחה חזר מהעבודה כולו רועד, וסיפר לכולם שאחד הגויים רצה להרוג אותו, וכמה
פעמים הוא ניצל ממנו בדרך נס! חישבו את הזמן וגילו שזה היה בדיוק מתי שהאדמו"ר

מהר"ש אמר תהילים עם הילדים.
 

 כה שבט – הדור הבא הרוויח!
 ללמוד כל יום קטע חומש עם פירש"י (יום ראשון – עד "שני", יום שני – עד "שלישי"
וכו'); אמירת תהילים בכל יום, וכל התהלים בשבת מברכים – על כך יש מאוד

להקפיד. זה נוגע לו, לבניו ולבני בניו.  
לפעמים את מרגישה מיוחדת בכך שאת מקפידה על חת"ת. כן! את באמת מיוחדת! כי

כשאת לומדת חת"ת את משפיעה לא רק על עצמך – אלא גם על הנכדים והנינים שלך,
והזכות עוברת להרבה דורות!

 
 יב תשרי – ברית כרותה 

ברית כרותה לתעמולה ועבודה במועצות חכמה ובקירוב הדעת שאינה חוזרת ריקם.
 

כה חשון – יגעת ומצאת? תאמין!  
ההשגחה העליונה מביאה כל אחד למקום מגוריו בגלל חיזוק היהדות והרבצת התורה.

כשחורשים וזורעים – צומח.
ל(ה)חיות

        את היום
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לפעולות שלי יש משמעות - זכרי: העיקר המעשה!
הוסיפי היום במעשה שליחות שאת לא רגילה לעשות



ב"ה
 

יום רביעי - כ"ט טבת
 

יהודי פשוט
 

י"א שבט – מודה אני – זה דבר עצום! 
 סדר היום מתחיל ב"מודה אני", ואומרים זאת קודם לנטילת ידיים, אפילו בידיים
טמאות – מפני שכל הטומאות שבעולם אין בכוחם לטמא ה"מודה אני" של יהודי.

אפשר שחסר בזה או בזה, אך ה"מודה אני" נשאר בשלמותו.  
קולטת? הידיעה שלנו שה' הוא האלוקים כ"כ חזקה – שלא משנה מה נעשה! אז על כמה

יהודיות השפעת כבר להגיד 'מודה אני' בבוקר? זה דבר עצום!
 

 טז אייר – נולד בשוק 
אאזמו"ר [המהר"ש] אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער – איש פשוט מצד כשרונותיו
וידיעותיו – כשנכנס אליו ליחידות: אלי', אני מקנא בך. נוסע הנך ליריד, נפגש עם
אנשים רבים, וכאשר תוך כדי העסק הנך שח עם הזולת אודות עניין יהודי, 'ווארט'
 [= "משהו"] מ"עין יעקב", ומעורר אודות לימוד נגלה וחסידות – נוצר מכך שמחה
למעלה. ואת דמי ה"תווך" משלם הקב"ה בבני חיי ומזוני. וככל שהשוק גדול יותר, יותר

עבודה – כך הפרנסה גדלה.  
וואו! הרבי מקנא בי? איזה זכות יש לי שנולדתי לשוק! יש באפשרותי לעשות הרבה מסחר!
ולא סתם.. אני כמו הרגליים של הרבי. כמו שהראש – כמה שהוא נעלה – לא יכול להגיע
לשום מקום בלי הרגליים, כך אנו הרגליים של הרבי – הראש. ואנו יכולות להוסיף לרבי ע"י

העבודה שלנו.

ל(ה)חיות
        את היום

מתכוננים לי' שבט עם 
לוח 'היום-יום'
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חשבי על משהו שלא עשית עד היום כי חשבת שלא תצליחי או סתם 
כי לא היה לך חשק וכח - והיום תעשי את זה כמו שצריך! כמו שמתאים לבת של מלך
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ב"ה
 

יום חמישי - א שבט
 

 נפש  אלוקית ונפש בהמית 
 

כ טבת – מי נגד מי? 
אדמו"ר האמצעי ענה לאחד ביחידות: כאשר משוחח האחד עם זולתו בעניני עבודת ה',

ולומדים יחד – הרי זה מצב של שתי "נפש-אלוקית" נגד "נפש-טבעית" אחת. 
 כשאני מדברת עם חברה בעינינים של עבודת ה', אז שתי הנפשות שלנו מתחברות יחד. כך
אני לא נלחמת לבד עם היצר הרע שלי... יש עוד נפש אלוקית שעוזרת לי לגבור עליה. וכן

חברה שלי. וכמובן כששתיים נגד אחד, אז מי המנצח?
 

 
 י' שבט – תפילה לאכילה 

אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע) [אשת אדמו"ר מהר"ש] בהיותה כבת שמונה
עשרה שנה – בשנת תרי"א – חלתה, וציווה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה.
אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפילה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפילה
היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר ה"צמח צדק", אמר לה: על
יהודי להיות בריא ובעל-כח. נאמר על המצוות "וחי בהם", שפירושו: וחי – בהם; יש
להחדיר חיות במצוות. כדי שתתאפשר החדרת החיות במצוות, בהכרח להיות בעל-כח
ולהיות בשמחה. וסיים: אל לך לקיים את הבקרים על לב ריקן – עדיפה אכילה כהכנה
לתפילה, מאשר תפילה כהכנה לאכילה. ובירכה באריכות ימים (נולדה בשנת תקצ"ג
ונפטרה י שבט תרע"ד). – מאמר זה אמר אאמו"ר [הרש"ב] לאחד על יחידות, והוסיף:

ויש לעשות זאת בשמחה!  
אכילה היא דוגמה לכל מעשנו הגשמיים, ותפילה היא דוגמא לכל מעשנו הרוחניים. הדבר
הכי חשוב בחיינו הוא לקיים את הדברים הרוחניים. ומה עם גשמיות? היא נועדה רק לעזור

לנו לקיים את כל הדברים הרוחניים האלה. ולא להיפך חלילה. ולא צריך להצטער מכך
שאיך שקמים בבוקר ישר אוכלים, ישר מתחילים עם גשמיות. להיפך! צריך לעשות זאת

בשמחה! כי זה מה שמוביל אותי לרוחניות הכי טובה.

"ח ניסן – "אויב מחכים
כל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ומידות כפי טבעה וענינה. וכתיב "מאויבי

תחכמני", מהטיות הרעות שמרגיש במדותיו הטבעיות, מזה מתחכם ויודע איך לכלכל
.תיקון מידותיו ושעבוד הכוחות שלו בעבודת השי"ת



ב"ה
 

איך נדע את תפקידנו? כשנראה שיש לנו משהוא שקשה לנו לבצע, נדע שאלו הדברים אותם
צריכה הנשמה שלנו לתקן. לומדים זאת מהפס' בתהילים: 'מאויבי תחכמני' – מהאויבים שלי

אני לומד להיות חכם.
 

 כד ניסן – שעיר לעזאזל 
ה'לא טוב' נמצא בכולנו. שעיר לעזאזל הוא מעבודות בית המקדש. מפני שישנו בנברא

'לא טוב' – יש לשלחו לארץ גזירה.  
לא להתייאש מהלא טוב שבנו. אפילו בבית המקדש היה 'לא טוב' שדחפו מראש ההר. עלינו

לעשות אותו דבר עם כל הדברים הלא טובים אצלנו, ולא להיבהל מהם.
 

י סיון – לפיד בוער
רבינו הזקן ענה לאחד בהיכנסו ליחידות: ...בני ישראל קרויים נרות. נר כלול מכלי,
פתילה, שמן ואש. אך חייבים להצית את האש ואז הוא מאיר. הנר שבך הוא טוב, אך
חסר לך מי שידליקו; ע"י הכאה בכוח באבן של הנפש הבהמית, ניתז ניצוץ אש, שהוא

מצית את האש האלוקי.  
אחרי שהדלקנו את נשמתנו, ויש לנו לפיד בוער – יש בכוחנו להצית את הנשמה של יהודי

אחר. ע"י שרק נעביר את הלפיד הבוער וניגע בפתילה שלו, והיא מיד תדלק.
 
 כג סיון –זיידינע זופיצע [= סרטוק משי] 

מענה אאזמו"ר [המהר"ש] לאאמו"ר [הרש"ב] ביחידות חורף תרל"ה: היצר הרע נקרא
נפש הבהמית, לא מפני שהוא בהמה דווקא, כי לפעמים הוא שועל, פיקח שבחיות,

וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו ; ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק, תמים,
עניו ובעל מידות טובות. בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהות הפרטי. ויש אשר
מתעורר חשק גדול ללמוד חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו
רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפילה וכדומה. ונקוט האי כללא     
 [= אחוז כלל זה] בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל,

הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה – אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה – הוא רק
מתחבולותיה של נפש הבהמית. וסיים אאמו"ר [הרש"ב] נ"ע: עד אז לא ידעתי שתיתכן

נפש-בהמי [בלבוש] "דתי", שלא לדבר על [לבוש] "חסידי"... 

7

ל(ה)חיות
הנפש האלוקית שלך יודעת מה היא רוצה ומה היא עושה כי צריך, הקשיבי לה!        את היום

כתבי לעצמך בסוף היום שלושה דברים שעשית כי את רוצה 
ושלושה דברים שעשית כי את צריכה כח!
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ב"ה
 

יום שישי - ב שבט
 

אהבת ישראל
 

ג אדר א – אהבת ישראל? זה פה קרוב!
רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו,

ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו.
כן... אל תלכי רחוק! אהבת ישראל מתחילה פה! אם זה למושקא מהכיתה, או לאסתי אחותי

הקטנה...
 

כו אדר א – די למפלגות!
בשלשה כלי שרת – אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל – צריכים צעירים בני תורה
לגשת לעבוד בכרם ה' צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצוות מעשיות וקביעות עיתים
לתורה – מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא, אשר לב ישראל הוא

מעיין מקור מים חיים, וברית כרותה לעבודה ותעמולה שאינן חוזרות ריקם. 
אנשים אוהבים לחלק לקבוצות. היא ילדה חסידית, היא פחות, וכו'. לא צריך להתייחס

לקבוצות ומפלגות שאנשים ממציאים! כל יהודי הוא מאוד מיוחד! לכן, אם את עובדת קשה
כדי לעזור לחברה ללמוד יותר תורה, לקיים יותר מצוות או לעשות את כל אלו עם יותר חיות

ושמחה – בטוח שזה לא יהיה בזבוז זמן, וזה יפעל את פעולתו!
 

כח ניסן – אוהב מה שהאהוב אוהב
החסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזה עבודה נעלית יותר, אהבת ה' או אהבת ישראל?
ויען: אהבת ה' ואהבת ישראל שתיהן כאחת חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד
מישראל. ומקרא מלא דיבר הכתוב "אהבתי אתכם אמר ה'", הרי דגדולה אהבת ישראל,

דאוהב מה שהאהוב אוהב.
 

יח אב – עד היכן האהבה נתפסת?  
אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל צריכה "לתפוס" עד מיצוי הנפש.

ל(ה)חיות
לקראת י' שבט מוסיפים באהבת ישראל!        את היום

כתבי כיצד את מוסיפה באהבת ישראל לאדם רחוק ובטח איך את מוסיפה באהבת ישראל
למישהו קרוב..



ב"ה
שבת קודש - ג שבט

 
 

חסידים
 

 
י אדר שני – חסידים הם משפחה אחת 

טרם הנסיעה ממקום מדורו [= מגוריו] יסדר התוועדות חסידית, ויקבל ברכת הפרידה
מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים אינם נפרדים, כי לעולם אינם נוסעים איש

מרעהו. בכל מקום שהם – הם משפחה אחת.  
משפחה זה דבר שגם כשנמצאים רחוק – תמיד שומרים איתם על קשר. ממשפחה אי

אפשר להתנתק. אז גם כשאנו נמצאות בשליחות במקום כל כך רחוק – יש לנו משפחה כ"כ
גדולה, אוהבת ותומכת. כמה כיף שאנו בחיים לא נרגיש מבודדים!

 
כד תשרי - פארבריינגען 

ההתוועדות – 'פארבריינגען' – ברבים בכלל, ובשבת או במוצאי שבת בפרט, היא אחת
היסודות בדרכי החסידים והחסידות, ופתח ומבוא למצווה היסודית דאהבת ישראל.
רובא דרובא [= בדרך כלל], הנה בכל התוועדות הרי ראשי המדברים תובעים מאת
המסובים אשר יטיבו הנהגותיהם ודרכיהם, שיקבעו עיתים ללמוד דא"ח ושישמרו
הקביעות, ואשר הלימוד יהיה על מנת ללמוד ולקיים. והנה כללות עניין ואופן התוכחה
מבואר היטב ב [מאמר] ד"ה "ואם רוח המושל" (קונטרס למ"ד) אשר ראוי לכל אחד
ואחד מאנ"ש ללמדו היטב אדעתא דנפשיה [= כדבר ה"נוגע" לעצמו] – אמנם הוכחה זו
בעת ההתוועדות היא רק על דברים וענינים שאין בהם משום הלבנת פנים ולא כלום,

כמו שהיה מאז ומקדם, אשר איש את רעהו הוכיחו באהבה ובחיבה גדולה.
 

יום ראשון - ד שבט
 
 

שמירת הזמן
 

טו חשון – למה את מתבטלת?? 
הנשמה ממתינה למעלה לזמן בו תזכה לרדת לתוך הגוף, כי הנשמה חשה כמה
מסוגלת לפעול בהיותה כאן למטה. היא מסוגלת להגיע ל"להתענג על הוי'". אם- כן,

למתי דוחים זאת?

 יז חשון – יום של קיץ ולילה של חורף – שנה הוא.
 יש לשמור על הזמן, צריך לקבל עולה של תורה. כל זמן, כל יום שחולף, אינו יום
בלבד אלא עניין בחיים; הימים חולפים כמאמר "יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו'
חודש כו' שנה כו'". אבא אמר בשם רבינו הזקן: יום של קיץ ולילה של חורף – שנה

הוא

9

.   .   .
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ב"ה                                           
   יום שני - ה שבט

 
דרכי החסידות

 
כ"ה טבת – מעל העולם

משיחות אאמו"ר [הרש"ב]: יציאת מצרים היא היציאה ממיצרים וגבולים: והחסידות
היא – כדי לצאת מהמיצרים והגבולים של העולם. אך קיים הבדל: יציאת מצרים היא
בתנועה של שבירה ועזיבה, לכן ברחו ממצרים; יציאת מצרים של החסידות היא
בירור ותיקון – יציאה ממיצרי וגבולות העולם, אך בתוך העולם. כלומר: יחד עם
ההמצאות בעולם יש להיות מחוץ למיצר וגבול העולם. להסיר את המיצר והגבול
ולחוש את האמת, שהעולם הוא טוב באמיתתו, מפני שזהו רצונו יתברך וזה – על-ידי

עבודת החסידות.
סיפר יהודי אחרי הפעם הראשונה שנסע לג' תמוז: הייתי באוהל בשבת. אחרי התפילה

שאלתי אנשים – איפה אוכלים? איפה ישנים? והם מסתכלים עלי כאילו נפלתי מהירח.
"כאן לא ישנים ולא אוכלים! לא בשביל זה הגענו לכאן! פה יושבים ומתוועדים. זה רק

מראה לנו, כמה אפשר לחיות בעולם – אבל הרבה למעלה ממנו...  
 

טז אדר שני – עבודת בעל עסק
מעבודת בעל עסק: לעורר בעצמו האמונה וביטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר, כי הוא
ית' יתן לו פרנסתו בריוח, וצריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאילו פרנסתו כבר

מזומנת לפניו.
את זוכרת את עצמך אחרי מבחן קשה שהשקעת עליו הרבה? כמה היית

במתח כשחיכית לקבל את התוצאות! את זוכרת איך הרגשת כשנודע לך כשהצלחת? בטח
תחושת רווחה ושמחה. ביטחון בה' הכוונה היא לחוש את אותה תחושה – אפילו לפני

שיודעים את התוצאה שמקבלים במבחן. את שמחה בטוחה שה' יעזור לך ויסדר את הדברים
באופן הכי טוב! ואז אין לך אפילו טיפת דאגה.

 
יט אדר שני – מוח שליט על הלב

ר' משה מייזליש סיפר: הרבי (רבינו הזקן) לימדנו שה'אלף' של חסידות הוא, לנצל את
הטבע ל'עבודה'; וראשית העבודה היא ניצול טבע הכוחות, כמו למשל – הטבע של מוח

שליט על הלב.
אנו מסוגלות לעשות מה שאנו יודעות שהוא הדבר הנכון, אפילו אם אנו מרגישות משהו

אחר.
 
 

א אייר– מארגן וועט זיין גאר אנדרעש [= מחר יהיה לגמרי אחרת]
בהזדמנות מסויימת, בהתוועדות של ימי הספירה בשנים תרנ"א-נג, אמרו לאבא

[הרש"ב]: חסידי אדמו"ר הזקן היו תמיד סופרים. הפתגם מאוד מצא חן בעיני אבא,
ואמר: זוהי ענינה של 'עבודה'; השעות צריכות להיות ספורות, ואז גם הימים ספורים.
כשיום הולך יש לדעת מה פעלו ומה יש לפעול בעתיד... בכלל, יש להשתדל שהמחר

יהיה "יפה" הרבה יותר מהיום.
עלינו לספור את הזמן. לא כדי לבדוק שה"דקה" לא בורחת או נעלמת. אלא עלינו לוודא

שהזמן נמצא בשימוש נכון.

יט אייר – קטן וגדול?! זה הולך ביחד!
חסידות היא השכלה אלוקית, ההשכלה שמוכיחה לאדם את קטנותו, ולאידך – עד

.כמה הוא יכול לרומם את עצמו
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ט אייר – לימוד מגנב
מורינו הבעש"ט אמר: כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה

בעבודת ה'. וזהו עניין העבודה, להבין ולהשכיל מכל דרך בעבודת ה'. 
ר' משולם זוסיא מאניפולי אמר שלמד מגנב: הצנע לכת, מעמיד עצמו בסכנה, דבר היותר
קטן חשוב כדבר גדול, עמל בטירחא גדולה, זריזות, בוטח ומקווה, אם לא הצליח בפעם

הראשונה חוזר הרבה פעמים. בוא ננסה גם כן ללמוד הוראה בעבודת ה' מכל מיני דברים
פשוטים – אחותי הקטנה, השכנה בבניין, ועוד.

ל(ה)חיות
        את היום

 
 

יום שלישי - ו שבט
 

רבי וחסיד 
 

י"ד שבט – מראה, מים, רבי וחסיד – מה משותף ביניהם?
 אצל כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, הרי שמלבד העניין של התעוררות רחמים על
המקושרים – היתה עבודה של הזכרת המקושרים בינו לבין עצמו, ולהתבונן בעניין
אהבתם והתקשרותם, כמים הפנים, שזה מעורר את כוחותיו הפנימיים של זה
שמתבוננים אודותיו. כפי שרואים במוחש שכאשר מביטים בחזקה על אדם, נאלץ
הוא להחזיר מבט, כי הבטה פנימית מעוררת עצם הנפש – וכך גם בכוח המחשבה.  
הרבי אמר פעם בהתוועדות שאם חסיד מרגיש פתאום רגש חזק של התקשרות ואהבה
לרבי – זה בגלל שהרבי חושב עליו עכשיו! וואו! עלי!! כשאנו מרגישות פתאום כך, עלינו

להתעורר ולהתחזק בקיום הוראותיו הק' של הרבי. מה שהרבי רוצה מאיתנו.
 

ל שבט – כבר חגגתי יום הולדת?
 כמה וכמה חסידים חשבו [= החשיבו] יום בואם לליובאוויטש ליום הולדת שלהם.
מורי הרשב"ץ [= הר' שמואל בצלאל] בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום
שישי פ' משפטים שנת תר"ח, ובכל שנה ושנה ער כל אותו הלילה, ומכוון להניח

תפילין בה בשעה אשר נכנס לה"צמח צדק" בפעם הראשונה.  
זה לא סתם יום הולדת! זה יום הולדת החסידי! גם לך יש יום הולדת חסידי? אשריך!

זכית! אל תשכחי לחגוג יום הולדת זה כמו שצריך! :-)
 

ח אייר – שליח ומשלח 
שליח הוא כאחד עם המשלח – על-דרך המבואר בעניין שהמלאך, כשהוא שליח
מלמעלה, נקרא בשם ה' ממש, ומכל שכן נשמות. ומבואר שבנשמות הוא עוד
במעלה יתירה. והנה חסידים הם שלוחים של הרבי, של אדמו"ר הזקן, וכשפועלים

הרי מקושרים; ואז מקושרים בכל:
הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד.  

החסיד עושה את אותם דברים שכולם עושים! אך מכיוון שהוא שליח של הרבי, והכוח של
הרבי מאיר בתוכו, אפשר לראות עליו תמיד שהוא חסיד.

מכל דבר אני יכולה ללמוד דרך בעבודת ה'
הלילה, לפני שתלכי לישון תחשבי לפחות על שני דברים שלמדת היום ומוסיפים לך

בעבודת ה'.
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כ"ד סיון – גם היום יש קשר!
 השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים... ...ההתקשרות
האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את
השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם,
ומקיים בקשתי באמירת תהילים ובשמירת זמני הלימודים – הנה בזה היא

ההתקשרות.  
"ההתקשרות האמיתית" – אמיתית! 

"לימוד התורה, מאמרי החסידות שלי" – שלי דווקא. יש מעלה בלימוד התורה של הרבי על
פני הרביים הקודמים. "

ומתחבר עם ידידי אנ"ש... בלימודם ובהתוועדותם" – התוועדות – מובן, אבל גם בלימוד יש
להתחבר! 

"ומקיים בקשתי" – חת"ת, רמב"ם, עשרת המבצעים, ועוד.. "שמירת זמני הלימוד" – כמה זה
חשוב לרבי.. יש המון תשובות, מכתבים, שיחות ויחידויות בנושא! 

"הנה בזה היא ההתקשרות" – פשוט וקל. פשוט התקשרות. כך ולא אחרת.
 

 
כט מנחם אב – א זיסער סאלדאט [= חייל מתוק] 

הנדרש הוא שתהיה העבודה בכח עצמו. גבוהה יותר היא הדרגה בה מובלים יד ביד
מלמעלה; יקרה יותר – היא העבודה בכח עצמו.  

כשהרבי הריי"צ יצא מרוסיה, הוא ציווה לחסידים לא לבוא להיפרד ממנו, כי המצב היה
ממש מסוכן. בפועל – כל החסידים הגיעו. הם לא יכלו לחשוב על זה שיש להם עכשיו
הזדמנו אחרונה לראות את הרבי והם לא ינצלו אותה. הרבי אמר לפניהם שיחה בתחנת

הרכבת. ואז הרבי שואל – איפה ר' ניסן נמינוב? חסידים ענו שהוא לא הגיע כי הרבי ציווה
לא להגיע. אז הרבי אמר עליו "א זיסער סאלדאט" [= חייל מתוק]. הדרגה הגבוהה – זה

לבוא לראות את הרבי! אבל מה הכי יקר? הקבלת עול של החסיד!

ל(ה)חיות
        את היום

כתבי לרבי מכתב, צפי בוידאו קצר של הרבי או קראי סיפור חסידי על הרבי
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יום רביעי - ז שבט
 

עבודה ויגיעה
 

כ"ט טבת – רק ללמוד? צא לעבוד! 
"אנן פועלי דיממא אנן" [= אנו, פועלי יום אנו]. יום הוא אור; עבודתנו היא עבודת האור,
להאיר העולם באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב, בעז"ה, בעצמו –
להיות בעצמו כפי שצריך – הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים, אנשים
יסודיים, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק לימוד

התורה הנגלית וחיבוב הקודש בשמירת המצוות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב. 
עבודתנו היא להביא את אור התורה לתוך העולם. וזה לא מספיק שנאיר רק את עצמנו, אלא
צריכים 'להעמיד תלמידים', לעזור לאנשים להבין שלימוד התורה כשלעצמו אינו מספיק! יש

לעשות זאת מתוך חיות ושמחה! וזה בא ע"י עבודת התפילה.
 

ח' אדר שני – מה האנחה הזאת לכם...?
 אאמו"ר [הרש"ב] כותב באחד ממכתביו: טובה פעולה אחת מאלף אנחות. אלוקינו חי,

ותורה ומצוות נצחיים המה. עזוב את האנחה ושקוד בעבודה בפועל ויחנך האלוקים.  
אנחנו לא מבינים מדוע העולם פועל ומתנהל כפי שהוא. ודבר זה גורם לנו להיאנח. אבל אל

לנו ליפול לייאוש! עלינו להפוך את העולם למקום שבו ה' ירגיש בנוח. נקיים עוד מצווה וה' יתן
לנו הצלחה.

 
 
 

כ אייר – בלי פינוקים! 
אין אצל מי "להתפנק". צריך להתייגע. בסבלנו וקירוב הדעת אפשר, בעזה"י, ליישב הכל.

בביטול הזולת והגבהת עצמו מפסידים, חלילה, הכל.  
קשה להכין שיעורי בית, קשה להיות נחמדות לחברה אחרי שהתווכחנו קצת. זה לא קל. אך יש

לעבוד קשה. 'אם אין אני לי מי לי' – אף אחד לא יעשה לי את העבודה. אבל כשאני עושה
אותה – ומדברת עם החברה לעשות זאת יפה ובשמחה. שהיא תרגיש בנוח.

 
 ג מנחם אב – לא!! רק לא שוב גלות!! 

משיחות אאמו"ר [הרש"ב]: אז, כשמשיח יבוא במהרה בימינו אמן, יתגעגעו לימי הגלות.

או אז יחרה מדוע לא עסקו ב'עבודה'. אז כבר יחושו את הכאב הגדול שבהעדר העבודה.
כעת, ימי הגלות – הם ימי העבודה להתכונן לביאת המשיח במהרה בימינו אמן.  

לא להאמין שזה יקרה.. אז חבל שלא ננצל את זה! הרי בכל רגע הגאולה מגיעה – אז בוא ננצל
את הקצת זמן שנותר לנו פה, כדי שלא נצטרך להתגעגע לימי החושך – לגלות בהם יכלנו

'לעבוד'. 
 

ו כסלו – בעיצומו של יריד 
אאמו"ר [הרש"ב] אמר: קריאת שמע שעל המיטה היא, בזעיר אנפין [= בצורה מזערית],
כהווידוי שבטרם צאת הנפש מהגוף. אלא שאז עוזבים לגמרי את היריד, תם המסחר של
"היום לעשותם", ובקריאת-שמע שעל המיטה שבכל לילה עדיין נמצאים בעיצומו של

היריד, ועוד אפשר לפעול.
ל(ה)חיות

איך אני מנצלת את היום שלי?        את היום
הכיני לעצמך רשימה של שלושה מעשים טובים לפחות שאותם את מספיקה

לעשות היום ומגיעה לביאת המשיח מוכנה



ב"ה
 

יום חמישי - ח שבט
 

הרחוב והסביבה
 

 
 י"א טבת – מטהר אויר 

חיי האדם תלויים באויר שמסביבו. בלי אויר אי-אפשר לחיות, ולפי סוג האויר
שנושמים – כך הם החיים. כאשר חיים באויר של תורה ומצוות – אלו חיים בריאים;
כאשר חיים באויר של כפירה – הרי אלו חיים בלתי-בריאים עם נטיה מתמדת לחלות
במחלות מדבקות. הרפואה הכללית-בסיסית הראשונה לכך היא לטהר את האויר.
המשימה של טיהור האויר רובצת על יודעי ספר ויודעי תורה. טהרת האויר היא על-ידי
אותיות התורה. כשנמצאים בחנות, הולכים ברחוב, נוסעים ברכבת – ואומרים אותיות
של תורה, מטהרים בכך את האויר. על כל אחד מיודעי ספר ויודעי תורה לזכור
כלשהוא בעל-פה: חומש, תהלים, משניות, תניא – כך שבכל הזדמנות ובכל מקום

יוכל לחשוב ולומר האותיות הקדושות שבתורה.
 
 

יג טבת – פנס בוער של אור 
כשמעמידים פנס – מתקבצים החפצים באור, כי "אור ממשיך" – אור מושך אליו. 

מי אלה המתקבצים באור? אלו כל האנשים שעדיין חשוך אצלם. כל אחת מאיתנו היא פנס
בוער של אור! נמשכים אלינו כל אותם שזקוקים לאור שלנו, שנשפיע עליהם! בואו ננצל את

זה!
 

ה אדר א – למה דרכתי כאן?! זה לא סתם! 
בלי שום צל ספק וספק ספיקא, הנה בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא [כדי]
לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפילה, ואנחני כל ישראל שלוחי דרחמנא
[= של הקב"ה] אנו, איש איש כאשר גזרה עליו השגחה העליונה, אין חופשי מעבודת

הקודש, אשר הועמסה על שכמינו.  
אנו שליחי ה'. שליח מקבל כוחות עצומים! אלא עליו לדעת מהי עבודתו ומהי מטרתו.

כשאנו יודעות שזהו תפקידנו, לטהר את העולם, מה נעשה במהלך נסיעה ברכב או
כשיושבים 'סתם' על הספה? האם נמלא את שליחותינו?  ב"ה

 
 

ל אדר א – מה אני עושה פה בכלל? 
אאמו"ר [הרש"ב] אמר: חסיד יוצר "סביבה". במקרה ולא – עליו לפשפש בכליו, מה
מצבו האישי. ועובדה זו כשלעצמה, שאינו יוצר "סביבה" – צריכה לשבור את רוחו

כקיסם, ועליו לשאול את עצמו: מה אני עושה, בכלל, בעולם?
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ב"ה
 

יום שישי - ט שבט
 

מעלת הנשים
 

 
כא שבט – זוהי גם חובתי!

 חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חיזוק הדת
והיהדות בכלל, ובפרט בעניין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים
לחזק כל דרכי החסידים בעניני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם.  

חברות! זה מוטל עלינו גם היום! איך נדאג לחזק את החינוך? אפשר למשל לדאוג ללימוד
חת"ת משפחתי, לאסוף ילדים קטנים ולהגיד איתם את 12 הפסוקים. ועוד ועוד, כיד הדמיון

הטובה...
 
 

כו אדר שני – חכמות נשים 
כל הקדוש בעם אלוקי אברהם ויסוד בית בישראל, בהעמדת דור ישרים וחינוכם,
בכשרות האוכל, ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר ונתן ה' הנכבד והנורא על ידי נשי
ישראל לשמרם ולעבדם. האישה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה,

בהנהגת הבית ובחינוך על-פי התורה, עליה הכתוב אומר "חכמות נשים בנתה ביתה".  
כמה תפקידים מוטלים עלינו! כמה תפקידים-ככה כוחות. יש לנו הרבה כוחות לכך! זכינו!
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ל(ה)חיות
        את היום

מתכוננים לי' שבט עם 
לוח 'היום-יום'


