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פתח דבר 
R 

 

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, עת אשר חוגגים אנו את סיום  ברוך  
הילולא דהאי גברא רבה, "כ"ק אדמו"ר אור עולם נזר  -מאה להסתלקותשנת ה

זי"ע"   נבג"מ  זצוקלל"ה  דובער  שלום  מוהר"ר  כקש"ת  ותפארתו   – ישראל 
אדמו"ר מוהרש"ב, וכן יום אשר עלה בנו ממלא מקומו "כ"ק אדמו"ר מרנא  

על כס    –אדמו"ר מוהריי"צ    –   "הרב יוסף יצחק זצוקלל"ה נבג"מ זי"עורבנא  
 הנשיאות.

ש"פ  בהתוועדות  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  תש"ל,  ניסן  ב'  השנים,  יובל  לכבוד 
 שמיני, תש"ל, ואמר:

ימלאו  שבו  הבא(,  בשבוע  )שחל  ניסן  ב'  אודות  להזכיר  המקום  כאן 
אדמו"ר   כ"ק  להסתלקות  שנה  ובמילאחמישים  נ"ע,  גם   )מהורש"ב( 

שתיכף   כיון  –חמישים שנה להתחלת הנשיאות של כ"ק מו"ח אדמו"ר  
ומיד )כמ"ש "וזרח השמש ובא השמש"( עברה הנשיאות אליו, וכמדובר 
כמ"פ בנוגע לעניני ירושה שעוברים ברגע הראשון לבן הבכור, ועאכו"כ 

הדין שמלך בן  כשמדובר אודות בן יחיד, ובפרט ענין הנשיאות, כמובן מ 
שיפסיק בין הסתלקות  מלך אינו צריך משיחה, כך, שלא הי' רגע אחד

 אדמו"ר. כ"ק אדנ"ע להתחלת הנשיאות של כ"ק מו"ח

החמישים   לשנת  נוהג    –ובנוגע  הי'  ע"ה  דוכמַאן  זלמן  שר'  כפי  הנה 
לומר, שכאשר מגיע "יובילייעם", צריך לזכור שזהו "יובילייעם", והיינו,  

 הענין ד"נזכרים", על מנת שיומשך אח"כ ב"נעשים". שצריך להיות

וע"פ המבואר בספרים שבבוא זמן מיוחד צריך לעשות חשבון על כל 
 הענינים שהיו עד זמן זה . .  

. . הנה מהנכון שבימים ובשעות הספורים עד ב' ניסן, יערוך כל אחד  
חשבון בעצמו מה עבר במשך החמישים שנה, ולזכור איך חי' המעמד  

צב בזמנו של כ"ק אדנ"ע, והרי כל אחד )שלא רוצה לרמות את עצמו( ומ
יודע מה כ"ק אדנ"ע דרש וקיווה כו', וכן בנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר יודע 

 כל אחד מה הוא קיווה ודרש כו',

מעצמו,      –והעיקר    מרוצה  להיות  מו"ח     –לא  כ"ק  שסיפר  וכפי 
ל, והיו מפטירים: אדמו"ר, שחסידים היו מסתכלים איך שפלוני מתפל

 "זיך הָאט ער שוין מוחל געווען"!... 
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כל החמישים שנה  כל מה שעבר במשך  על  צדק  לערוך חשבון  אלא 
יערכו החשבון ממה שעבר במשך העשרים או    –)ואלו שלא נולדו אז   

 השלושים שנה וכו'(, ולתקן את כל הענינים.

נאמר הדברים  שכ"ה    וואם  מובן  הרי  ה  –אז,  ע"פ  הידוע ובהוספה  כלל 
. וא"כ 1ו"ד מאה שנה להסתלקות כ"ק אדמור מהורש"ב דבנ  –דמעלין בקודש  

בודאי יש לנצל זמן מסוגל זה להתעוררות מיוחדת בכל הענינים הקשורים  
המשיח,  לימות  להביא  דוד'  בית  'חיילי  של  באופן  בהעבודה  ובפרט  אליו, 

מסר נפשו    שבזה עסק כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע במשך כל ימי חייו ואף
עלי', וכן נמשך ע"י תלמידיו אחריו, דורי דורות של חסידים מקושרים לאילנא  
דחיי ה"ה רבותינו נשיאנו ממלאי מקומו, עד ביאת גואל צדק מהרה יגלה,  

 אכי"ר. 

ובהתאם לזה, כדרכינו בכגון דא, מצאנו לנכון להוציא לאור קובץ מיוחד 
לתועלת כללות אנ"ש  , 2לק השני' ח –הנקראת "די כתבים לאז איך אייך" זה, 

 עקבותיו נצח סלה ועד.בוהתמימים ההולכים 

והנה ברבות השנים מאז הסתלקותו, כבר נשתברו הקולמוסים בענינים 
הקשורים לצדיק עליון זה, והכתובים והחיבורים על קורות חייו, על פעולותיו 

 ועל תורותיו רבו מלספור.

להו"ל עוד חיבור בדומה להנ"ל, רק כוונה וזאת למודעי, שאין מטרתנו בזה  
אחרת היתה בה. והיא אך לעורר ולקבץ יחד ליקוט אודות ענינים השייכים 
ליום ההסתלקות גופא, ה"ה יום ב' ניסן, והכל ערוך ומסודר למען ירוץ הקורא  
בו וימצא את אשר יחפוץ בנקל, והקריאה תביא לידי התבוננות ומהתבוננות  

 להתעוררות וכו'. 

"חיי  נ אשר  זך,  סי'  באגה"ק  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  מה  בשערים  ודע 
הצדיק אינם חיים בשרים כ"א חיים רוחניים, שהוא אמונה ויראה ואהבה". 
ועוד זאת בראשי בני ישראל, שמאיר אצלם בגלוי "מהותן הראשון ושרשם 
שבחכמה עילאה". וכמבואר בכ"מ אודות רבינו הזקן שהי' נשמה דאצילות  

 א שלמעלה, וכ"ה בנוגע לכל הרביים )הנשיאים( לדורותם. ובדוגמ

ובפרטיות, הנה בנוגע לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ידוע הסיפור שבהיותו בן  
שלש, בשעת התגלחת והנחת פאת הראש, שבערב לפני המעת לעת שנהי'  
בן שלש ציוה כ"ק אדמו"ר הצ"צ שיביאו את הנער לחדרו מבערב וילין בחדרו. 

תו ציוה להמשרת ר' חיים בער שיטול את ידי הילד ובעצמו  ובבקר בקומו משנ

 
וכידוע שמספר מאה מורה על שלימות )עשר פעמים עשר(, ונמצא שצריכין לבוא ) 1

 לשלימות בענינים אלו וכו'. 
הראשון )תוכנו באנגלית( נדפס לפני שנה, ובחלק זה לקטנו ענינים מדברי חלק ) 2

 רבותינו נשיאנו וכו' בלה"ק ובאידית.   



 7  קובץ "די כתבים לאז איך אייך" 
 

אמר עמו הברכות וענה אמן. אחר התפילה קרא לבנו כ"ק אדמו"ר המהר"ש 
ואמר להם: "דעם פך השמן הרוחני ווָאס   ,הורי הילד  ,ולזוגתו הרבנית רבקה

מורנו הבעש"ט הָאט געגעבן להוד כ"ק תלמידו מורנו הרב המגיד ממעזריטש  
ת הוד כ"ק אאזמו"ר רבינו הזקן, למשוח אותו לנשיאות, איז בכח  למשוח א 

זה נמשח כ"ק חותני הרה"ק ואני הנה בכח זה משחתי אותך ובכח זה הנני 
בפרט כ"ק    חנשיאי חב"ד מלכות בית דוד, ויומש  לשזהו פך השמן ש  .3מושחו"

 שלא יכבה נרו לעולם ועד. 4אדמו"ר מוהרש"ב 

המובאים  לפני הקורא אינם אלא טיפה מים    מובן וגם פשוט אשר הענינים
יפחתו   אשר  נישען  הקוראים  בינת  ועל  בעלמא.  טעימה  ובגדר  אוקיינוס, 
ויפקחו  אלו,  בספרים  הגנוז  טוב  כי  האור  את  בעצמם  ויגלו  במ"מ  ויעיינו 
 עיניהם לראות אוצרות מלאים כל טוב יקר מכל יקר, כמים שאין להם סוף. 

טרס דנן נח"ר להוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ואנו תקוה, אשר יגרום הקונ
וע"י הפצת המעיינות חוצה יהי' אתי מר דא מלכא משיחא, וכן תהי' לנו ולכל 
בנ"י תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו במהרה  

 אמן! –בימינו ממש 

רבי'ן דָא  אדם לומר בלשון רבו: "ונזכה זעהן זיך מיט'ן    – וזכאי    –וחייב  
 למטה אין ַא גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו".

 בברכת חג הפסח כשר ושמח

 

 ב' ניסן ה'תשפ"א  
 של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע  א הילול- סיום מאה שנה להסתלקות 

 אוסטרליא  , מלבורן

 
  

 
 . 163סה"מ תש"י ע' ) 3

 וכידוע שהוא ה'חסידישע' אושפיז כנגד דוד המלך כמבואר בכ"מ. ) 4
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ווָאס כ"ק אדמו"ר    א. ידוע   עס איז 
נ"ע    שעות  זָאגטעגאט  ה)מהורש"ב( 

הסתלקותו לפני  אין 1אחדות  גיי  "איך   :  
 הימל די כתבים לָאז איך אייך". 

 ַאז  ,2מ'הָאט שוין גערעדט כמה פעמים
ַאז דורך  יש לומר דעם פירוש איז דעם, 

 )און נָאך מער  אים די "כתבים" הָאט מען  
אין  — זיך  געפינט  ער  ווי  אים   מ'הָאט 

 הימל(.
לבוראם" דומין   .  . "צדיקים    .3ווָארום 

דער   ווי  כשם  דעריבער,  אויבער־ און 
"אריינגעגעבן"  זיך  כביכול  הָאט    שטער 

תורה   הידוע  — אין  פירוש  דער    אין   4ווי 
  "אנא נפשי כתבית יהבית",   4חז"ל מאמר

אליין  זיך  הָאט  אויבערשטער  דער    ַאז 
"אריינ־  און  "אריינגעשריבן"  )"נפשי"( 

אין דערפַאר  —  6תורה געגעבן"   ווָאס 
 , 7איז דורך תורה "אותי אתם לוקחים"

 

  ד"ז ביי צדיקים, ַאז זיי "גיבן זיך איז ע
הָאבן זיי  ווָאס  תורה  עניני  די  אין   ַאריין 

)ובפרט   זיי   —געלערנט    הָאבן   ווָאס 
 דורך     דערפַאר,      און      געווען(.     מחדש 

 

 _______ 
 
נ"ע  ( יום הסתלקות של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב  

  ראה "חינוך   —ב' ניסן תר"פ. תולדותיו בפרטיות    —
  לנער", ס' תולדות אדמו"ר מהורש"ב )קה"ת תשל"ו. 

 ועוד(. 
ב1 הועתק  אנ"ש  מ(  זקני  באגרות   — כחב    נדפס 

 קודש אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"א ע' קיג.
ע'2 חי"ז  ראה לקו"ש     .185   ס"ע חכ"ב     .42   ( 

 ועוד. 
 ד. עוו ., ג"דה פב ת רור .ח "ז,ר פס"ב( 3
ל(  4 מ"וקראה  יוה"א  ע"ד.ס  ח,ת שלח    ע'   ותרת 

 תתקא ואילך.
 . ע"י(ה תרסא )כגי ,הק תשב( 5
 ( ראה תניא פמ"ז. 6
יונחת  'ל(  7  א.   "ג,לפר  "שמו  ראהו   ז.מא אמור 

 שם, ו. תנחומא תרומה ג. 

 מיט  יךורתם פַארבינדט מען זתלימוד  
 יין.אל יי ז

 

  ן פו  לשון  ם דע  ייכנדיק ל ַארג פ      . ב 
חזנ"   'ןרבי  הנ" ע מיטן לשון  )בקשר"ל   ל 

תורה(   ַא   —למתן  מען  א  זעט   יןשינוי: 
אי "חז לשון    זל  )"דער    ןלשו  ַא יהבית" 

משאנתינה הָא   "כ(,  נ"ע  רבי  ־ גע  טדער 
 ך". יי אאיך   לָאזדי כתבים "ט גָא ז

 
 

דעם  י או  םעטדער   לכאורהי"ף  —   ל 
דָא י ווי  מצב ל  מיטן  בהתאם  איז    ס 

)שעות  דעמָא  הסתללט  לפני  ־ אחדות 
פ   עס  וועלכן  צו  לשוןקותו(,  דער    ַאסט 

מע  "זלָא " אי י געפ  ן)ווי    ביי  8הלכה  ןנט 
מרע  מתנת  י "אנ  וןשל  דער   שכיב 
 (. 9מניח"

 

  גן כמה פעמים ווע פ המדובר"בער עָא 
גודל רבותינו ןאי  הדיוק דעם    פתגמי 

נָא ַא   —   ו נשיאינ  ניט  איז  דיוק  דער    ר ז 
הכללי,   תוכנם  אוי נָא מצד    ןעדי אין    ךר 

או ווָא    מסתבר   איז   —   סדרוק י או   ן רט 
דיוק    ַאזלומר,    איך   לָאז" הלשון   דער 

ַא נָא )ניט     זאי   "אייך   ין ענ זייטיקן  ר מצד 
דע  — דָא   םמצד  וועלכן  ביי    יזא  סמצב 

דָא נָא   —  ןרָא וועגגט  עזָא ג איזר    וגע נ  (ס 
 ע נ"  י ס דער רב ָא וו  10תוכן הענין צום אויך
 ן אי   ן  רויסברענגע ַא     לט געווָא    ט הָא 
 

_______ 
 

 כןש   :שם   ובסמ"ע   "ב.ס   סרנ"ג   מו"ח   עו"ש(  8
שמניח  ' ל   רך ד  וראה  שכ"מ  כו'.   ביאור    מעזבונו 

 הגר"א שם. 
9( ג"כ  דמהני  עוזב"  "אני  או   רעק"א  חי'  ראה( 

 לשו"ע שם. וש"נ(. וראה הערה הבאה.
מהניתינה  נ  שוןלש  טרפוב (  10   ולהעיר   .בודאי 

 ראה)  ם"לוכשל    משמעותניח  מ  'ל  יןשא"  תועדי  ששי
 עוזב  "דאניא  שי"יר  להע  ןכ  שם. וש"נ(.פתחי תשובה  

  מאני מניח ולא מהני" )הובא בחי' רעק"א שם(.   גרע
 .ז"לא" ןרגום לשובתע "ליו —

 לקוטי      שיחות

 ב' ניסן  



 

זיינע לערנען  דורך  )ַאז  פתגם   דעם 
 כנ"ל(. כתבים "נעמט" מען אים ַאליין, 

 

צווישען  ג.   חילוק  צוויי    דער  די 
הנ"ל   און   —לשונות  )נתינה(  "יהבית" 

 "לָאז": 
 

נתינה איז מדגיש ַאז די זַאך קומט ָאן  
מקכל   ניט   —  11הנותן  מכחצום  ס'איז 

מוכרח קיין פעולה מצד המקבל אויף צו 
משא"כ "לָאז" מיינט    ;בַאקומען די מתנה

ַאז דער נותן גיט בלויז די אפשריות      —
  ;ַאז דער צווייטער זָאל עס קענען נעמען
 כדי ָאבער ַאז דָאס זָאל בפועל ָאנקומען

דָאס  מוז יענער   —צום צווייטן אין רשות  
 פעולתו(.)על ידי  נעמעןַאליין 

  "נתינה" און "לָאז"   —די צוויי אופנים  
לימוד  — אין  דוגמתם  מען   געפינט 

חז"ל12התורה ווי  "בתחילה    13,  זָאגן 
הקב"ה  של  שמו  על  )התורה(  נקראת 

חפצו ה'  על  14)בתורת  נקראת  ולבסוף   )
)דהלומד   יהגה  —  שמו  (":  14ובתורתו 

למיגרס בלויז  תורה  לערנט  מען  ,  15וועו 
של  שמו  על  "נקראת  תורה  די  איז 

  נותן זי איז זיך מתייחס צום    —הקב"ה"  
בשעת ָאבער ס'איז פַארַאן דער    ;התורה
( איז "נקראת על  16התורה  עיון)   15"יהגה"

ווערן   תורה  דברי  די  ־  )ווי   זיינעשמו", 
  " דורך זיין גענומעןבַאלד ַאז ער האט זיי "

 . 17היא"  דילי'  "תורה  — כו'(    יגיעה
 

 
 

 ___________ 
 

( וכן במחז"ל הנ"ל "אנא נפשי כתבית יהבית"  11
שהקב"ה ,נתן לנו את עצמו כביכול" )תניא שם(   —
 ה"ז ענין שבא מלמעלה ואין בזה תפיסת יד אדם.  —

 תורה", כנ"ל הערה הקודמת.  מתן( משא"כ ב"12
 ( ע"ז יט, א. 13
 ( תהלים א, ב. 14
ע"ז שם בהמשך  15 ראה  וראה חדא"ג  (  הסוגיא. 

 שם.
 ( ראה רש"י שם.16
 ( קידושין לב, ריש ע"ב.17

ועפ"ז יש לבאר דעם דיוק הלשון פון 
נ"ע "די כתבים     — איך אייך"    לָאזרבי'ן 

ווייל דָאס איז בהתאם מיטן חידוש שלו  
אין אופן גילוי תורת החסידות, ווָאס ער  
אין   השגה  די  ַאז  אויפגעטָאן  הָאט 

)אינ זיין  קענען  זָאל  התורה  ־  פנימיות 
, והלומד  המקבלגַאנצן( מצד כח )שכלו ד(

" ער  הנלמדים. נעמטווָאס  ענינים  די   "
 כדלקמן.

 

דעם    פון די חידושים עיקריים פון    ד.  
געווען   ס'איז  ַאז  י"ל  נ"ע  די   —רבי'ן 

  ,18התייסדות פון ישיבת תומכי תמימים
, 19ישיבה איז  דער ווָאס דער אויפטו פון  

אין   געווָארן  איינגעשטעלט  ס'איז  ַאז 
לימוד  פון  סדר  ַא  הישיבה  לימוד  סדרי 

 החסידות. 
 

לימוד  פון  חידוש  דער  איז  ווָאס 
ַא   פון  "מסגרת"  דער  אין  החסידות 

איז   ישיבה  ַא  פון  ענין  דער   —ישיבה? 
חברים,   דיבוק  של  באופן  התורה  לימוד 
דער  דורך  ווָאס  וכו',  התלמידים  פלפול 

די     ומברר    מלבן    מען    איז    כו'    שקו"ט
קומט   זי  ביז  לערנט  מען  ווָאס  סוגיא 

 רטי'. ַארויס קלָאר לכל פ
 

ועד"ז הָאט דער רבי נ"ע איינגעפירט  
ַאז  החסידות,  תורת  לימוד  צו  בנוגע 
ַא   אויף  ווערן  געלערנט  זָאל  חסידות 

גע הָאט  ער  ווי  אופן,  ־ "ישיבה'שן" 
ַאז דער אופן לימוד  20זאגט וויל  ַאז ער   ,

הסוגיות  "כלימוד  זיין  זָאל  החסידות 
שבתורה" ביז ַאז "החסידות יבינו    בגליא

דער און  בנגלה".  ענין  שמבינים   ־כמו 
סדר  דעם  איינגעשטעלט  ער  הָאט  פַאר 

 21ישיבה  דער    אין      החסידות    לימוד   פון  
 

 __________ 
 

 ( ט"ו אלול תרנ"ז. 18
 .( גם לגבי הישיבה בליובאוויטש בימי הצ"צ19
)"התמים"  ( נעתק במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר  20

 ב[. ועוד(. -ד ]יג, א-ח"א ע' כג
 ( קונטרס עץ החיים שלו פרק כה.21

 לקוטי                             ב' ניסן   שיחות



 

אגודו  ַאז   —  לערנען  זָאל  ־ אגו  מען 
דעם דות,   לערנען  זָאל  אגודה    יעדער 

בכדי חסידות  אין  )"סוגיא"(  ענין    זעלבן 
זיך  זָאל  אין  דורכריידן  מען    דעם  כו' 

  ביז ַאז דער ענין וועט קלָאר ווערן   ענין, 
פרטיו   לכל  לומדים  די  דעם  —ביי   ע"ד 

 סדר הלימוד פון גליא דתורה.
 

  אופן פון לימוד פנימיות   ַאזא  ווָאס    —
חידוש ַא  פַאר  זיך  מיט  שטעלט   התורה 

 לגבי די זמנים שלפנ"ז. עיקרי
 

גע אין    ה. איז  זמנים    ־פריערדיקע 
ַא חילוק עיקרי     צווישן לימוד נגלה ווען 

  דתורה און לימוד פנימיות התורה:
 

אין  געווָארן  געגעבן  איז  דתורה    נגלה 
  פון ַא נברא   אנושיַאן אופן ַאז דער שכל  

ושכל  סברות  די  זיין  תופס  קענען    זָאל 
  ווָאס תורה איז חכמתו  22התורה. דאע"פ

בי',  ה "הקבשל   תפיסא  מחשבה   דלית 
געאויבערשטער ארָא  הָאט ָאבער דער ־פ 

 נידערט חכמתו ית' באופן ַאז אויך שכל 
)ביז בַאגרייפן  קענען  עס  זָאל    האנושי 
 באופן פון "נקראת על שמו", עס ווערט 

 "תורה דילי' היא"(.  —"תורתו" 
 

  משא"כ פנימיות התורה בלייבט בגלוי
  . אין גָאר פריערדיקע דורות 'התורת    —

מיט  ענינים  די  גענומען  בנ"י  רוב    הָאבן 
שכל אמונה פון  העכער  געווען  ס'איז   .  

ַא  דעם  אין  הָאבן  זָאל  ער  ַאז    הנברא 
שם   תפיסא מפי'  אחד  זהו  ַאז    ]וי"ל 

מפי   —"קבלה"   איש  בקבלה  קומט   עס 
 [. 23איש

דורות עטערדיקע  שפ  די  אין    אפילו 
 ־ )נָאכן אריז"ל(, ווען די ענינים פון פני 

 

 ________ 
 

 ( ראה תניא פ"ד.22
וראה  23 לשער (  הרח"ו  הקדמת    בארוכה 

עה"ח   בקונטרס  )נדפסה    לבעל   — ההקדמות 
א    —  ההילולא  הוספה  קה"ת   74ס"ע    —הוצאת 
 (.ואילך

זיינען   התורה  אין  נתפרשמיות   געווָארן 
 " זיין  קענען  זָאל  עס  ביז  אופן  ־ יתפרַאן 

זיי   —  24"נסון  )ניט  25פַארשטיין מ'זָאל 
בעלמא" "גירסא  פון  באופן  — (  26נָאר 

ניט   ָאבער  זיי  ־גע  ַארָאּפגעטרָאגןזיינען 
זיי    זָאל ביז ַאז ער  אנושיווָארן ביז צו שכל  
זיין תופס  איז  .27קענען  פַארבליבן    דָאס 

נומען ווערן נָאר  ־ווָאס קען בַא   אלקישכל  
נפש פון  שכל  )וועלכער    האלקית  מיטן 

טלעכער -שכל פון ַא ג  טלעכער-איז ַא ג
קען און  די   נשמה,  זיין   תופס 

ווערן נתבאר    רוחניות'דיקע ענינים ווָאס 
 אין פנימיות התורה(. 

 

דערפַאר ַאז  יעדער  28]וי"ל  ניט    איז 
נָאר  די ענינים,  זיין    הָאט געקענט משיג 
העכערע  ַא  געהַאט  הָאבן  וועלכע    די 

נָאך     ־ זיך מזכך גע   — נשמה, און דערצו 
צו  כלי  ַא  ווערן  אויף  כדבעי    ווען 

וועלכע   ;בהנשמה  התגלות  די    משא"כ 
 זיינען ניט "מזוככים" און הָאבן ניט קיין

בן ניט געקענט  —נשמה גבוה   הָאבן ַא  הַאָ
 השגה אין פנימיות התורה[.

 

הסברות די  פון  איינע  איז  דָאס    ווָאס 
  ַאז אין פנימיות התורה   ,29אין דברי הזהר

  איז "לית תמן לא קשיא בו" )ניט ווי אין 
 נגלה דתורה(: 

 
 

__________ _ 

 
 ( ל' התקו"ז ת"ו בסופו. וראה כסא מלך שם.24

ועוד.   לזהר.  מלך  מקדש  הקדמת  —הקדמת   וראה 
 הרח"ו לשער ההקדמות שם.

 . שיחת185( וראה ס' השיחות תורת שלום ע' 25
תרס"ט   כסלו  תשמ"גי"ט  הוצאת  בתו"ש   )נדפסה 

 בסופו(. 
 ( ל' הכסא מלך שם.26
 ( ראה הקדמת הרח"ו שם )בקונטרס הנ"ל ע'27

אנושי 76 בעיון  יובנו  לא  אלו  שהדברים  ספק  אין   :)  
 חומריי' כו'. 

 . 113( ראה תורת שלום ע'  28
 ( רע"מ נשא )קכד, ב(, הובא ונתבאר באגה"יק29

 . 164, 161-2סכ"ו. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 

 לקוטי                             ב' ניסן   שיחות



 

פון   ענין  ַאן  דָאך  איז  קשיא   העלםַא 
פון  רתוהס אמת  אויפן  פַארשטעל  ַא   ,

תורה. און דעריבער: נגלה דתורה, ווָאס 
געקומען באופן ַאז שכל    אנושי איז ַארָאפ 

זָאל זי תופס זיין, איז דָא אין איר קשיות 
  תורה]ד. ה. די קשיות זיינען ַא חלק פון  

לדבר: גופא ראי'  די  כמ"פ  כמדובר   .
לערנען  וועלן  וועט  איינער  ווען  אפילו 
בלויז ַא קשיא אין תורה, איז ער מחוייב  
אין  ווייל  התורה[.  ברכת  לפני'  לברך 

ליי  ָאפ  גלייך  ניט  זיך  קען  אנושי  גן  שכל 
פריער   ית'(.  )חכמתו  התורה  שכל  דער 
זיינען דָא אין שכל אנושי קשיות כו' ביז  
און   שכל  זיין  אויס  איידלט  לומד  דער 

 איז עומד על אמיתית התורה.
 

משא"כ פנימיות התורה, ווָאס איז ניט 
געטרָאגן געווָארן אין שכל אנושי,  ַארָאפ 
האלקית  נפש  פון  פַארן שכל  בלויז  נָאר 

 ווָאס ביים נפש האלקית לייכט תורה —
 איז "לית תמן לא קשיא כו'". —

 

 נָאך מער:   ו. 
 

ידוע איז  פון   30עס  אויפטו  דער  ַאז 
ַאלטן רבי'ן בתורת חסידות חב"ד )ובפרט  
איז   כסלו(  בי"ט  גאולה  זיין  נָאך 
הָאט   ער  ווָאס  דעם  אין  בַאשטַאנען 
פנימיות   פון  ענינים  די  געווען  מלביש 
התורה אין שכל )חב"ד(, באופן "ַאז ַאלע 

)"חוצה"(   —  מזוככים"  קיין  ניט  אפילו 
יט זייער  זָאלן עס קענען פארשטיין מ  —

 שכל אנושי.
ניט   נָאך  דָאס  איז  אעפ"כ,  ־ גע ָאבער 
 נגלהווען אין דעם זעלבן אופן ווי השגת  

אנושי    —דתורה   עצמו שכל     מצד 
השגה  ַא  דערגרייכן  געקענט  ניט  הָאט 

התורה  פנימיות  אין  נָאר   ; גמורה  ס'איז 
ַאז בשעת מ'הָאט אים מסביר געווען ַאן 
זיך דָאס  ענין אין פנימיות התורה, הָאט 

 .פלייגןָאביי אים געקענט 
 __________ 

 

 . ובכ"מ. 28( ראה בארוכה תו"ש שבהערה 30

ובדוגמא ווי ַא רב ווָאס לערנט מיט ַא  ]
ַא טיפן   ווָאס איז ניט בגדר  תלמיד  שכל 

זָאל עס קענען  מצד עצמו  דער תלמיד    זַא 
משיג זיין, ווָאס אפילו נָאך דעם ווי דער  
רב איז דָאס אים מסביר און עס לייגט זיך  
געפינען   ניט  תלמיד  דער  קען  אים,  ביי 

זיין    אייגענע  מסביר  צו  ווי  כו'  אותיות 
 דעם שכל[.

 

פון   חידוש  דער  געווען  איז  דָאס  און 
געטרָאגן   רבי'ן נ"ע, ווָאס ער הָאט ַארָאפ 
ַאז   די ענינים פון פנימיות התורה באופן 
די השגה אין זיי זָאל קענען זיין אין דעם  

השגת   ווי  אופן  דתורה,   נגלהזעלבן 
ווי נגלה דתורה איז "גלוי" פַארן  פונקט 
שכל אנושי באופן ַאז ער הָארעוועט אין 

גשמי   שכל  ַא  אין  ווי  דעם אין    —דעם 
זעלבן אופן זָאל שכל אנושי זיך מתייגע  

 זיין אין פנימיות התורה. 
 

]בדוגמא ווי א רב ווָאס טרָאגט ַארָאפ  
ַאז   באופן  תלמיד  צום  עמוק  שכל  דעם 
מתייגע   זיך  דערנאך  קען  תלמיד  דער 

איי געפינען  און  הוא  בשכלו  בזה  ־ זיין 
ַארויס צו  ווי  והסברות  אותיות  ־ גענע 

 שכל[. געבן דעם 
 

־און ווי מ'זעט עס אין די מאמרי חסי
, ַאז די זעלבע ענינים וועלכע  31דות שלו

די  פון  מאמרים  די  אין  נתבאר  ווערן 
קומען אין זיינע    — נשיאי חב"ד שלפניו 

מאמרים מיט אריכות'דיקע הסברים כו',  
זאת   והסברת    — ועוד  הרצאת  די 

שכל  ווָאס  סגנון  ַא  אין  איז  הדברים 
זיינע  אנושי קען דָא  זיין )מיט  ס מסביר 

עס  ווי  ע"ד  בַאגרייפן,  און  "אותיות"( 
 .32נעמט ַא דבר שכל פון נגלה דתורה

 

____ ______ 
 

נ"ע  31 אדמו"ר  מאמרי  אודות  ראה    לקו"ד  — ( 
 . 209. וראה גם לקו"ש ח"ז ע'  ואילךח"ב רצה, סע"ב  

וידוע הפתגם של חסידים הראשונים שכ"ק  32  )
" הוא  נ"ע  החסידות" הרמב"ם  אדמו"ר  דתורת 

 (. 160)לקו"ד שם רצו, א. וראה ס' השיחות תש"א ע'  

 לקוטי                             ב' ניסן   שיחות



 

  און דערפַאר הָאט דער רבי נ"ע מדייק 
כתבים   "די  בלשונו    איך   ז לָאגעווען 

אויפ   — אייך"   די  פון  איז  דָאס  ־ ווייל 
פון   אנושי   זיינעטוען  שכל  ַאז   כתבים, 

 " זיי  קען  האדם  עסנעמעןשל  ביז   ," 
 נקראת על שמו".  — ווערט "תורתו 

 

 דערפון הָאט מען די הוראה:     ז. 
 

לער  ווָאס  ַאזוינע  פַארַאן  זיינען  ־עס 
זיי  ָאבער  התורה,  פנימיות  טַאקע   נען 

זייהָאבן מורא צו פרעגן א   ווען   שאלה 
ווי  הנלמד.  דבר  דעם  ניט  פַארשטייען 
אין  ענין  ַאן  אויף  קשיא  ַא  מען  פרעגט 
"לית תמן  ס'איז דָאך  פנימיות התורה? 

  —לא קשיא כו'"! ַאי, ער פַארשטייט ניט  
באמונה  גלויבט  ער  ווָאס  גענוג  איז 
  שלימה ַאז ַאלץ ווָאס שטייט אין פנימיות 

 התורה איז אמת.
 

אויף דעם איז דער ענטפער, ַאז דער 
רבי נ"ע הָאט פותח געווען את הדרך, ַאז 
בַאנומען  קענען  זָאלן  חסידות  דברי 
אופן  דעם  אין  אנושי  שכל  דורכן  ווערן 
בעיון  לימוד  ַא  ה.  ד.  דתורה.  נגלה   ווי 
און אין ַאן אופן פון שקו"ט וכו. און ַאז 

איז "לא   — מען פַארשטייט ניט ַאן ענין  
למד"הבי פרעגן   33ישן  דַארף  מען  און 

 וכו'.
 

פַאר   —  מען  ווען  ַאפילו  ־ַאוודאי, 
)אויך  תורה  אין  ענין  ַאן  ניט  שטייט 
בנגלה דתורה(, דַארף און מוז זיין נעשה 
 קודם לנשמע, עס טָאר ניט זיין קיין ספק 

 

______ 
 

 אבות פ"ב מ"ה.  (  33
 
 
 
 
 

 
 
 

הדבר  באמיתית  לאידך,   ; 34ח"ו  ָאבער 
התורה מיט   תהבנ קען מען ניט יוצא זיין  

לבוריו    פַארשטיין.  עולקבלת   ענין  ַאן 
 הוא ַאז ער פַארשטייט בשכלו  —מיינט 

־ ווי ַאזוי די קשיא גייט ַארָאפ  )אויך בפני
 מיות דתורה(.

 

התורה   פנימיות  לימוד  דורך  — און 
־שנתגלתה בדורות הללו אין תורת חסי

דות חב"ד אין ַאן אופן פון הבנה והשגה 
שלימה )ע"ד די השגה פון נגלה דתורה( 

ווערט דָאס ַא הכנה קרובה צו "אותו   — 
חכמים ווע   35הזמן" ישראל  "יהיו  ן 

גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו 
כי    36דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר 

לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה 
 מכסים". 

 

ף מרחשון תשמ"ו( )משיחת כ"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______ 

 
וניכר גם באופן ובסגנון קושייתו, שאין בזה   (  34

שום תנועה של עזות פנים ח"ו. כי מכיר שהחסרון  
מכם הוא" )ירושלמי   — הוא רק מצדו, "אם הוא ריק  

 פאה פ"א ה"א, שביעית פ"א ה"ה(.
 רמב"ם בסיום וחותם ספרו.    ( 35
 ישעי' יא, ט.  (  36

 

 לקוטי                             ב' ניסן   שיחות
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 ך"כתבים לאז איך איי"די פתגם הביאור 
R 

 

   . . משיחת אחרון של פסח, התשי"ז בס"ד 

 בלתי מוגה 

לך      .כו ד"צמאה  ומצב  המעמד  אודות  לעיל  להמדובר  בהמשך 
 :יש להוסיף – נפשי" כאשר נמצאים "במדבר יהודה" 

האמת היא שגם כאשר יהודי נמצא "במדבר", "נחש שרף ועקרב  
"מדבר    – גו'"   שזהו  הוא  של  יהודהיודע  שמו  על  כולו  ש"נקרא   ,"

גופא135הקב"ה"  ובזה  שם      –    ,  אלא  אלקים,  שם  רק   דוקא,   הוי'לא 
שמורה על דרגת האלקות שלמעלה מהטבע, והיינו, שיודע שהאמת היא  
שכל מקום שבעולם קשור עם שם הוי' )"יהודה"(, שהרי "לית אתר פנוי  

"שאי אפשר כלל לומר ענין הצמצום    136מיני'", וכפי שמבאר אדמו"ר הזקן 
 ."כפשוטו .. על הקב"ה 

"יהודה"   של  באופן  אצלו  הוא  זה  שענין  "הפעם    –אלא,   ע"ש 
ה'"   אודה בחסידות 137את  כמבואר  של    138,  מצד    הודאהשזהו"ע   שאינה 

שכל   ע"פ  שהרי  ודעת,  מובןטעם  )"נחש    אינו  ד"מדבר"  השייכות   מהי 
 .שרף ועקרב גו'"( ל"יהודה" )שם הוי'(

שכל   שע"פ  מובןוכשם  ש"עכו"ם    אינו  ומצב  מעמד  יתכן  איך 
בהיכלו"  ממה  –  139מרקדין  המציאות  -דלכאורה  שתתבטל  או  נפשך: 

ד"עכו"ם מרקדין", או שלא יהי' זה "היכלו" של הקב"ה; אבל איך אפשר  
הקב"ה  של  "היכלו"  ביחד:  הענינים  שני  כל    –  שיהיו  של  ענינו   שזהו 

כמו   ית',  לו  דירה  ממנו  לעשות  שצריך  דר  מקום שבעולם  שבו  "היכל" 
האדם, ואעפ"כ, יהיו שם "עכו"ם )לא כפי שהם במעמד ומצב של עבדים,  

 ... ?!ןאלא במעמד ומצב ש(מרקדי
 

 סוטה יו"ד, ב. וש"נ.   (135
תניא שעהיוה"א פ"ז )פג, ריש    (136

 ע"ב(.

  ויצא כט, לה.  (137
 אה תו"א ר"פ ויחי. ובכ"מ.ר  (138
 .יומא סט, ב )לגירסת הע"י(  (139
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וכמו"כ אינו מובן בשכל כיצד יתכן מעמד ומצב ד"מדבר יהודה"  
 ?! "מדבר" ו"יהודה" ביחד  –

בהיותו   עבודתו  לעבוד  בכחו  יש  כיצד  יהודי:  שואל  שכן,  וכיון 
 "?! דבר יהודהבמעמד ומצב ד"מ

 :ומוסיף לבאר שאלתו   .כז

בשלמא בימים ההם, כשהיו נשיאי ישראל שפירשו וביארו והורו  
וענין   ענין  בכל  ההנהגה  להיות  צריכה  בעצמו    –כיצד  הוא  אם  גם   הנה 

אינו יודע ואינו רואה כו', הרי להיותו קשור עם מישהו שיודע ורואה כו',  
 ;אזי ילך לבטח דרכו 

י  אבל כשנמצאים בדור יתום, דרא דעקבתא דמשיחא, כאשר נשיא 
ע"ד שהי'   לעיני בשר,  גלוי  באופן  לא  נמצאים  נלך  לאורם   ישראל אשר 

כיצד תובעים ממנו למצוא את    –בזמן שהיו שואלים ב"אורים ותומים"  
 !?דרך המלך, מלכו של עולם

 ":"צדיקים דומין לבוראם  140על יסוד מארז"ל  – והמענה לזה     .כח

הארץ  כאשר הקב"ה ברא את העולם באופן ש"השמים שמים לה' ו
אדם"  לבני  "מאיגרא  141נתן  בגוף,  להתלבש  הנשמה  את  לעולם  והוריד   ,

עמיקתא"  לבירא  יכולים    –   142רמה  כיצד  הנ"ל:  השאלה  ג"כ   נשאלת 
לדרוש ולהבטיח שהנשמה תוכל למלא את תפקידה מבלי להכשל בעניני  

 ? העולם

לזה   הנה    –והמענה  שעי"ז  התורה,  את  הקב"ה  נתן  זה   שבשביל 
, כדאיתא  נמצא הקב"ה יחד עמהםבכל מקום שנמצאים בנ"י למטה בעולם  

 "אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה    143במדרש 
. משל למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש    .

. זו טובה עשה לי, שכל מקום    וליטול לאשתו, אמר לו .לילך לו לארצו  
יכול להניח את   שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני 
אתם   "אותי  התורה  שע"י  והיינו,  כו'",  לישראל  הקב"ה  אמר  כך  בתי, 

 

ב"ר פס"ז, ח. רות רבה פ"ד, ג.   ( 140
 ועוד. 

 תהלים קטו, טז.  ( 141

 חגיגה ה, ב.  – ע"פ לשון חז"ל  ( 142
 שמו"ר פל"ג, א.  ( 143
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בתורה 144לוקחים"  עצמותו  את  הכניס  שהקב"ה  כיון  כמארז"ל145,   ,146  
 ". יהבית ש"אנכי" ר"ת "אנא נפשי כתבית 

לבני   להראות  הוא  שענינם  ישראל  ונשיאי  לצדיקים  בנוגע  ועד"ז 
שענין זה נמשך גם לאחר הסתלקותם,    – ישראל את הדרך אשר ילכו בה  

שנשיאי ישראל לא יעזבו צאן מרעיתם,    147כפי שכותב כ"ק מו"ח אדמו"ר 
כי, כשם שהקב"ה הכניס את עצמותו בתורה, כמו"כ צדיקים שמחדשים  

נפש,  -ע"י יגיעתם בלימוד התורה בכל כחות נפשם עד כדי מסירתבתורה  
מכניסים את עצמותם בתורה, ולכן, כאשר לומדים ומתייגעים בתורתו של  

"מ'הָאט אים ַאליין", ובמילא מקבלים את    –   148הצדיק, אזי "יגעת ומצאת" 
 .כל הכחות שנמשכים על ידו

נ"ע      .כט )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  הביאור  תוכן  גם  וזהו 
איך   לָאז  כתבים  די  און  הימל  אין  גיי  "איך  הסתלקותו,  קודם   שאמר 

 :)הנני הולך השמימה ואת הכתבים הנני משאיר לכם(  149ַאייך" 

הוא דבר    – לכאורה אינו מובן: ענין זה שהכתבים נשארים למטה  
נין זה )שהכתבים נשארים למטה(  הפשוט, ומאי קמ"ל?! וגם מה שייך ע
 "? להתחלת המאמר "הנני הולך השמימה 

ויובן בהקדם מה שמצינו אצל הנשיא הראשון של בנ"י, משה רבינו,  
אלקי   ה'  "יפקוד  להקב"ה  אמר  הסתלקותו  שקודם  מהימנא",  "רעיא 

וגו'" העדה  על  איש  בשר  לכל  צדיקים  150הרוחות  של  שבחן  "להודיע   ,
 .151העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבור" שכשנפטרין מן 

דמשה   אתפשטותא  בישראל,  ונשיא  מנהיג  לכל  בנוגע  הוא  וכן 
דרא  אלא  152שבכל  עצמו,  על  חושב  אינו  העולם,  מן  שנפטר  שבשעה   , 

יוכל   וכיצד  עמהם,  יהי'  מה  מרעיתו,  צאן  אודות  חושב  לראש   לכל 
 .להבטיח )"בַאווָארענען"( שיומשך כל המצטרך להם

 

ויק"ר פ"ל, יד. תנחומא אמור יז.   ( 144
 .וראה לקו"ת שלח מח, סע"ד. ובכ"מ

 .ראה תניא פמ"ז ( 145
 שבת קה, א )לגירסת הע"י(. ( 146
 .אג"ק שלו ח"א ע' קמא ( 147
 מגילה ו, ריש ע"ב. ( 148

 אג"ק שם ע' קיג.  ( 149
 פינחס כז, טז.  ( 150
 פרש"י שם, טו.  ( 151
תקו"ז תס"ט )קיב, רע"א. קיד,   ( 152
 רע"א(.
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ישראל  ו שנשיא  מהעובדה  ברוחם  ליפול  לבנ"י  אין  שכן,   כיון 
טפחים   מעשרה  למעלה  ממשיך    –נתעלה  עלייתו  לאחרי  שגם   כיון 

 .לדאוג להם בכל הענינים

 :וזהו גם תוכן דברי כ"ק אדנ"ע קודם הסתלקותו

באמרו "הנני הולך השמימה", כוונתו להבהיר לצאן מרעיתו ולבאר  
השמימה   עלייתו  שגם  עמהםלהם,  בשמים    –  קשורה  בהיותו  שגם   כיון 

"מה להלן עומד ומשמש אף כאן    153הרי הוא "עומד ומשמש", כמארז"ל 
לענינים   בנוגע  רק  לא  היינו,  צרכיהם,  כל  להם  להמשיך  עומד משמש", 
שמצינו   כפי  גשמיים,  לענינים  בנוגע  גם  אלא  ומצוותי',  תורה  רוחניים, 

)וגם הבאר וענני הכבוד חזרו  במשה רבינו שבזכותו נמשך לבנ"י ה"מן"  
משה(  בשר  154בשביל  לי  "מאין  טען  רבינו  משה  שכאשר  כך,  כדי  ועד   , 

, הראה הקב"ה שגם השפעת הבשר צריכה להיות  155לתת לכל העם הזה"
 ., וכן הוא גם לאחר הסתלקותו156ע"י משה רבינו דוקא 

וזהו מה שאומר נשיא ישראל לצאן מרעיתו, שכיון שכדי שיצליחו  
בעניניהם, הן ברוחניות והן בגשמיות, יש צורך באתערותא דלעילא כו',  
הנה בשביל זה עולה הוא השמימה, כדי שיוכל לפעול שתהי' האתערותא  
הולך   לשנה  שמשנה  שכיון  גם  ומה  עוז,  וביתר  שאת  ביתר   דלעילא 

 ., יש צורך בכחות גדולים יותרומתגבר חושך הגלות

גם   שתהי'  צורך  יש  דבר  שבכל  בגשמיותוכיון  על    –  אחיזה   הנה 
זה ממשיך ואומר ש"הכתבים הנני משאיר לכם", דכיון שב"כתבים" אלו  
הכניס את עצמותו בהיותו בחיים חיותו בעלמא דין, הנה על ידם נמשכת  

157השפעתו גם עתה 

  

 

 סוטה יג, סע"ב.  ( 153
 תענית ט, א.  ( 154
 בהעלותך יא, יג.  ( 155

 . וש"נ. 128ראה תו"מ ח"א ע'  ( 156
ראה גם שיחת אחש"פ תשי"ח  ( 157

 (. וש"נ. 241סכ"ב )תו"מ חט"ז ע' 

 )303-307תו"מ חלק יט ע' ( -

f 
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 . שית " אב ה ־ כ"ף מנחם     שיחת מ בס"ד.  

 בלתי מוגה 

ולהוסיף, שהצורך בלימוד תורתו, "תורה צוה לנו משה", מודגש .  יד
 :ביותר לאחרי ההסתלקות

)מהורש"ב( נ"ע לפני הסתלקותו:  ידוע הפתגם שאמר כ"ק אדמו"ר  
  – וההסברה בזה  ".  "איך גיי אין הימל און די כתבים לָאז איך ַאייך איבער 

דלכאורה מאי קמ"ל, הרי מובן מאליו שבעלותו השמימה נשארים הכתבים  
שגם לאחרי שעולה השמימה נשאר    – באותו מקום שהיו מונחים תחילה  

",  אים בהכתבים "הָאט מען  עצמותו בהכתבים שהשאיר לנו, וע"י הלימוד
רק כפי שהי' למטה, אלא גם כפי שהוא בעלייתו למעלה ]כמבואר   ולא 

בדפוס עתה  )הנמצאים  הלל  ר'  מתפשט  )  במאמרי  ההסתלקות  שבעת 
"הָאט   אצילות[,  מלבושי  גם  מתפשט  ההשתטחות  ובעת  בי"ע,  מלבושי 

 . ע"י ה)לימוד בה(כתבים –מען אים" בעלייתו למעלה  

מרו זה  משה"  וענין  לנו  צוה  ב"תורה  צוותא    – מז  מלשון  "צוה" 
ובמילא, קשורים אנו עמו    –  וחיבור שע"י תורתו מתקשר )משה( עמנו, 

 .בכל העליות שלו )"ווי הויך ער איז"(, כיון שהכניס את עצמותו בתורתו

 ( 163 )תו"מ חלק א ע' -

f 

נתבאר כמה פעמים בתורת כ"ק   און די כתבים לָאז איך אייך"  פתגם זו "איך גיי אין הימל •
איזה מקומות  כולם כאן ועל כן נרשמנו    ס, ואין ידינו משיגים להכני אדמו"ר נשיא דורנו

 בכדי שהקורא יעיין עוד בענין זו.
 ( 258)תו"מ לג ע'     כ"ב ש"פ שמיני ה'תש

 ( 251תו"מ מט ע' )   תשכ"זה'ש"פ תזריע 
   (348ע'  תשל"ה ב )שיחו"ק   ה'תשל"ה בא־חםער"ח מנ

 ( 190שיחו"ק תשל"ו א ע' )   ש"פ וירא תשל"ו 
 ( 521ע'  א תשל"ז  )שיחו"ק   ש"פ תצוה ה'תשל"ז 

 ( 185  )לקו"ש כב ע'  ה'תשמ"אכ"ף מרחשון 
 ( 216 תו"מ תשמ"ב א ע' )   ושע"ר ה'תשמ"ב ה

 ( 573,  551)תו"מ תשמ"ו א ע'    כ"ף מרחשון ה'תשמ"ו
   (751)תו"מ תשמ"ז ב ע'     ויקרא ה'תשמ"זש"פ 

 ( 111תשנ"א א ע'  )תו"מ  מעייני הישועה ה'תשנ"א 

 


בדפות)
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 שני הענינים בב' ניסן 
R 

שני ענינים ביום ב' ניסן: א( יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב(  . . .  
ב( יום בו נעשה בנו יחידו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר   1זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא

 נשיא ומנהיג דורנו.  -זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ 
. ודעת לנבון נקל  2והנה בכל שנה ושנה מתעוררים הענינים בזמניהם שלהם

ניסן )תר"פ ב'  תש"ט(, הנה  -אשר ויהי בשלושים שנה שעברו עד עתה, שלושים 
. ומבואר ע"פ דברי רז"ל, אשר גם  3ים מעלותעלה עלה, בעילוי אחר עילוי, שלוש

ילכו   צדיקים  הרי  ההסתלקות  דאשתכח   מחילאחרי  דאתפטר  וצדיקא  חיל,  אל 
גם השפעותיו לכל השייכים   לכן  יתיר מבחיוהי,  הזה,  בעולם  וגם  בכולהו עלמין, 
של   ה"כלים"  גם  צריכים  בפנימיות  שיתקבלו  וכדי  ויותר.  יותר  מתעלות  אליו 

 היות מזוככים יותר. השייכים אליו ל
ואחד מהשייכים  ניסן הבע"ל, על כל אחד  ב'  ביום  ובפרט לתקופת השנה, 
לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לחזק ההתקשרות שלו אליו, ע"פ הדרכים אשר הורנו 

 במכתביו שיחותיו ואמרותיו, ביתר שאת ויתר עז,
מו"ח    ולהתבונן ולקבוע במוחו ולבו אשר לא עזב ח"ו הרועה, הוא נשיאנו כ"ק

אדמו"ר הכ"מ, את צאן מרעיתו וגם עתה עומד הוא ומשמש בקודש להגן עליהם 
 . . . ולהשפיע להם את כל הנצרך להם בגשמיות וברוחניות

 
______________ 

אלא כל    בלבדולא המלכות    כו'  ירושה   פ"א ה"ז : שהמלכותרמב"ם הל' מלכים  ראה  (  1
 כל פרנסי ישראל. ( איתא :  ובספרי )דברים י"ז כ  –. השררות

הדברים מתעוררים לתקופת  בלבד, אלא גם בטבעיות ובגשמיות  ( ולא רק ברוחניות  2
 סמדר כו'. הוצאת ב: בודקין את היין . . ו בדא"ח הראי' ממשנה ספ"ג דגטיןהשנה. וכמובא 

: מל' נקנית בשלושים מעלות  ראה קיצורים והערות לתניא לאדמו"ר  (  3 הצ"צ ע' עו 
  ח"ד פי"ט."ג רמ"ו, ב. עבודת הקודש כו' עיי"ש. ולהעיר מזחביחזקאל ויהי בשלושים שנה  

 

 ( 146חי"ב ע'  . לקו"ש ב' ניסן השי"ת 'מפתח דבר לקונמכתב כ"ה אדר השי"ת, מ) -

f 
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 שבת בראשית –ב' ניסן 
R 

 

 תש"י ב"ה, כ"ה אדר, 
 

 !שלום וברכה

ניסן   ב'  יום  הוא  נ"ע  כ"ק אדמו"ר מהורש"ב  של  ליום ההילולא 
 .הבע"ל מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים 

 . פרשת הקונטרס מבוארת בהקדמתי אליו

הנה    –ונוסף על מש"כ שם שני הענינים שבשני לניסן בענין נשיאינו  
 : ביום זה והוא יש להוסיף אחד מהענינים הכלליים ש

ידוע שתי הדיעות )ר"ה י, ב(: בתשרי נברא העולם או בניסן נבה"ע.  
ואלו ואלו דברי אלקים חיים, וכמש"כ בתוד"ה כמאן )ר"ה כז, א.  

נהר שלום עד, ב. בע"ח דפוס  .  ועייג"כ בשער הכוונות ר"ה דרוש א
 '(. ורשא הוא ח"ג ל"ט ע"ג. שעולה בקנה אחד עם פי' התוס

רז"ל דבניסן נבה"ע, יום ב' ניסן היינו שבת ראשון.    והנה ע"פ דעת
שאר ימי עולם שלא הי' בו לילה כלל    *מכל ומחולק יום ב' ניסן זה

ג"כ   וראה  פצ"ב.  )מדרש תהלים  עמו אפלה  וכמרז"ל שלא שימשה 
שאר   בכל  משא"כ  ועוד(  ב.  פי"א,  ב"ר  ה"ו,  פ"ח  ברכות  ירושלמי 

שקודם חטא עה"ד שנאמר גם  הימים שאחר החטא, ואפילו הימים  
בוקר.   ויהי  ערב  ויהי  יאיר    – בהם  כיום  ולילה  שעז"נ  לעת"ל  עד 

 .)ועייג"כ פדר"א פי"ח( 

ואולי י"ל בדרך אפשר שזהו ג"כ ענין פנימית התורה בכלל, שהיא  
ותורת   סכ"ו(,  באגה"ק  שנתבאר  )כמו  דחיי  אילנא  נקראת  דוקא 

שנ  מה  לתקן  ביחוד  עוסקת  שהיא  בפרט,  חטא  החסידות  ע'י  עשה 
)כמשנ"ת   דחיי  אילנא  התורה  פנימיות  היא  היא  זה  ובכל  עה"ד, 
בדרך   בירורה  עיקר  כי  ההילולא(,  לבעל  החיים  עץ  בקונטרס 

 

 . כיום תמים דגבעון לא הי' אלא אלא בחצי כדור הארץ, כמובן    ( *
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מחילוקים   אחד  ג"כ  )שזהו  בטו"ר  התלבשות  ע"י  ולא  מלמעלמ"ט 
 .העיקריים שבינה שבינה ובין תורת המוסר(

עז הוא ע"י  והפצת המעינות של תורה זו חוצה ביתר שאת ויתר  
 .כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנשיא שנכתר ביום ב' ניסן, ואכמ"ל 

כלי   מאתנו  ואחת  אחד  כל  יהי'  זה,  מסוגל  ביום  אשר  ויה"ר 
להמשיך ולקבל השפעות נשיאנו הכ"מ בגו"ר, ובניסן זה ממש יקוים  

 .בניסן נגאלו בניסן עתידים להגאל ע"י מ"צ בב"א **יעוד רז"ל

 באיחול חג כשר וכ"ט 

 מ. שניאורסאהן 
 

  

 

  כן סתם שמו"ר פט"ו יא.   ( **

 ). אגר"ק חלק ג, תקעה1294לקו"ש חלק ד ע' ( -

f 
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 שריפת הפרה  יום - ב' ניסן
R 

 

 , ה'תשט"ז. פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן ־ ויקהל ש"פ  בס"ד.  

 בלתי מוגה 

 .נזכר לעיל )ס"ד( ששריפת הפרה היתה בשני בניסןט.   

 :והענין בזה

שאף שנעשית    32הובא באגרת הקודש   –אודות שריפת פרה אדומה  
, מ"מ, "חטאת קרי' רחמנא", ולכן הרי היא מכפרת.  33"חוץ לשלש מחנות"

"למה נסמכה    34כמארז"ל   – ומזה למדים גם בנוגע למיתתם של צדיקים  
מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף  

 ". מיתתן של צדיקים מכפרת 

כיון שהיא מבטלת   – והטעם שפרה אדומה מכפרת על כל החטאים 
את הטומאה ד"אבי אבות הטומאה", שנמשכה מנחש הקדמוני בחטא עץ  

ענין דחטא  הדעת, שהוא סיבה לכל החטאים. ולכן, כאשר מבטלים את ה 
 .מתבטלים במילא כל החטאים – עץ הדעת )ע"י פרה אדומה( 

 :וביאור ענין שריפת הפרה בעבודה

תוך    35כתיב  אל  והשליך  תולעת  ושני  ואזוב  ארז  עץ  הכהן  "ולקח 
בזה   והענין  הפרה".  הו"ע   –שריפת  ארז"  גבהה  ,ה  הישות  ש"עץ 

 ן הישות  , והרי עני37, מדות כפי שהם באופן ד"קשה כארז" 36והתנשאות 
(, שהם שאר הענינים  38טובים )כנ"ל בהמאמר ־הוא מקור לכל הענינים הלא 

 

 רסכ"ח.  (32
(  יומא סח, סע"א. הובא בפרש"י חוקת 33
 יט, ג. 

 מו"ק כ"ח, א.  ( 34
 (  חוקת שם, ו. 35

(  ראה במדב"ר פי"ט, ג )לענין מצורע(.  36
של  מיסודו  העתקתי  )ב"מ"א  עה"פ  פרש"י 

 ר"מ הדרשן"(
 תענית כ, א. ועוד.  – לשון חז"ל  ( 37
לכם   (  38 הזה  החודש  גו'  ויאמר  ד"ה 

 ה'תשט"ז, פ"ג. 
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הוא   הפרה  שריפת  וענין  בכתוב.  שם  ארז"    –שמונה  ה"עץ  את  ליטול 
 .טובים, ולשרפם-)ישות(, יחד עם שאר הענינים הלא

הוא   הפרה  דשריפת  העבודה  ענין  שכללות  הרע    – ונמצא,  ביעור 
 .עבודת התפלהועלי' מלמטה למעלה, שהו"ע 

שכדי    39אמנם, הכח לזה הוא ע"י ענין התורה, כמשנת"ל בהמאמר 
 .שתהי' העלי' מלמטה למעלה כדבעי, צריך להיות הביטול דתורה 

ועפ"ז יש לבאר השייכות דשריפת הפרה ליום שני בניסן, שבו    .  י 
 :40" הקריב "נתנאל בן צוער נשיא יששכר

, ובאופן  41קו התורה   –יששכר הוא  ענינו של נתנאל בן צוער נשיא  
. והיינו, דכיון  42שלימוד התורה הוא מתוך ביטול )"צוער" מלשון "מצער"( 

 . שהי' בביטול, לכן זכה לתורה

וע"ד שמצינו בנוגע למשה רבינו, שהטעם לכך שזכה לתורה הוא  ]
"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על    43מצד הביטול שהי' בו, כמ"ש 

 [.44דהיינו שהי' בתכלית הביטול, ומצד זה זכה לתורה פני האדמה", 

וזהו שנתנאל בן צוער הקריב ביום השני בניסן, שבו נשרפה הפרה  
כיון שקו התורה, ענין הביטול, הוא הנותן כח על שריפת הפרה )ענין    – 

 (. התפלה

כפי  ] פרעה,  קליפת  את  לשבור  צורך  שהי'  שבשעה  שמצינו  וכפי 
"לי   ואני עשיתיני" שמצינו שאמר  הישות  , שהו"ע45יאורי  שלח    –  תוקף 

את  כמ"ש   משה  הקב"ה  ישותו,  את  לשבור  פרעה"    46כדי  אל     – "דבר 
שבירה  לשון  תחתינו" 47"דבר"  עמים  "ידבר  כמו  שתכלית  48,  והיינו,   .

 [. הביטול דמשה שבר את תכלית הישות דפרעה

 :ובפרטיות יותר .   יא 
 

 ספ"ד ואילך.   (39
 נשא ז, יח.   (40
ראה תנחונא נשא יד. במדב"ר פי"ג,    (41

 טו. פרש"י נשא שם, יט. 
 ראה סה"מ מלוקט ח"ה ע' רי.  (42
 בהעלותך יב, ג.   (43

מדרש   (  44 יח.  כ,  יתרו  מכילתא  ראה 
 תהלים )באבער( מה, ו. 

 יחזקאל כט, ג.   (45
 וארא ו, יא. שם, כט.   (46
 וש"נ. . 75ראה לקו"ש חט"ז ע'   (47
 תהלים מז, ד.   (48
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הוא   העבודה  ענין    –סדר  גם  אלא  התורה,  ענין  רק  לא   שצ"ל 
. ולא  49התפלה, שהרי "כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו" 

שמצינו  כפי  התורה,  ענין  ואח"כ  התפלה  ענין  צ"ל  אלא שתחילה    50עוד 
. שתהא  תפלתי  "על  בנימין  אבא  לעשות    גבי  "שלא  למטתי",  סמוך   .

לעסוק בתורה כשעמדתי ממטתי עד שאקרא קריאת שמע  מלאכה ושלא  
 ."ואתפלל

ביום )לא  צוער  בן  נתנאל  הקריב  אהראשון  ולכן    השני   ביום   לא( , 

של    – דוקא   ענין  הי'  שתחילה  היינו,  הראשון,  ביום  ההקרבה   לאחרי 
נתנאל   היתה ההכנה לקרבנו של  וזו   קרבן סתם, שהו"ע עבודת התפלה, 

 .בן צוער, שהו"ע התורה

אבל    ;לפועל  נם, סדר זה )שתפלה קודמת לתורה( הוא רק בנוגעאמ
  , ללא פניות 51הכח על זה גופא שהתפלה תהי' כדבעי, באופן ד"בר לבב"

בפשטות    – הוא  וכן  דתורה.  הביטול  ע"י  להתפלל,    – הוא  לדעת   שכדי 
 .יש צורך ללמוד

הנשיאים   בקרבנות  מצינו  במדרש   –ועד"ז  נתן    52כדאיתא   ש"מי 
 ". את העצה הזו, שבטו של יששכר שהיו חכמים וגבורים בתורה

, ו"לעולם  53דוקא   משה  וזהו ג"כ ששריפת הפרה הראשונה היתה ע"י 
, וגם בכל השמונה פרות  54היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר" 

לאח"ז המשיח" 55שנעשו  המלך  ש"יעשה  העשירית  בפרה  ואפילו   ,56  ,
כיון שענינו של משה, ענין התורה    –  57הפרה שעשה משה מערבין מאפר  

 .בביטול, הוא נתינת כח על שריפת הפרה )תפלה(
 

 יבמות קט, ב.  (49
ברכות ה, ב ובפרש"י. וראה לקו"ת     (50

 ברכה צו, ב.
 תהלים כד, ד.   (51
תנחומא שם. וראה בהנסמן בהערה  (  52

39 . 
מנחם     (53 תורת  גם   התוועדות    –ראה 

 ואילך. וש"נ.  39ח"ו ס"ע 

 פרש"י חוקת יט, ב.  (54
( ראה פרה פ"ג מ"ה. רמב"ם הל' פרה  55

 אדומה ספ"ג. 
רמב"ם שם )נתבאר בארוכה בלקו"ש     (56

 ואילך(.  131חכ"ח ע' 
ע'     (57 חל"ג  בלקו"ש  הנסמן    130ראה 
 .20. תורת מנחם שם הערה 36הערה 
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וזה גופא הוא הטעם לכך שאפר הפרה שעשה משה גנוז וקיים לעד  
ביאת משיח  וע"ד שמצינו   –   58עד  ענין הביטול במציאות דמשה.   59מצד 

י אדם נחרבו,  מקדשות שנעשו ביד-בנוגע למשכן שעשה משה, ששני בתי
 .משא"כ המשכן שעשה משה גנוז וקיים לעד, ויתגלה בביאת המשיח

, ובפרט צדיקים  60וענין זה קשור גם עם "מיתתן של צדיקים"   .  יב 
 .שהוא אותו הענין של שריפת הפרה )כנ"ל ס"ט(  –שלמדו תורה בביטול 

אלינו   אדמו"ר    –ובנוגע  כ"ק  ובנדו"ד,  נשיאינו,  רבותינו  הם  הרי 
, 62, שכ"ק מו"ח אדמו"ר הוא בנו, "ברא כרעא דאבוה" 61)מהורש"ב( נ"ע 

שענין ההסתלקות    –והוא גם ממלא מקומו, כך שזהו אותו הענין ממש  
 ."הוא כענין פרה אדומה, "חטאת קרי' רחמנא

  
 

 ראה תוספתא פרה ספ"ג. רמב"ם שם.    (58
ט,    (59 סוטה  וראה  ספכ"ה.  תדבא"ר 

 סע"א. יומא עב, סע"א. סוכה מה, ב. 
זה    (60 בענין  שדובר  מה  קצת  חסר 

 (. המו"ל)

 (. המו"לשיום הסתלקותו בב' ניסן )  (61
יונת אלם רפ"ב. וראה תוד"ה מקמי    (62

כבעל    – ד"ה  פרש"י  א.  ג,     – יבמות 
 כתובות צב, א. 

 )183-186ע'  טזתו"מ חלק ( -

f 
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 אחד צריך לעשות חשבוןכל 
R 

 

 . תש"ל   מבה"ח ניסן, , פ' החודש,  ש"פ שמיני   . משיחת בס"ד 
 

בלתי מוגה 

  כאן המקום להזכיר אודות ב' ניסן )שחל בשבוע הבא(, שבו     כב.
גם   ימלאו חמישים שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, ובמילא

שתיכף   כיון  –חמישים שנה להתחלת הנשיאות של כ"ק מו"ח אדמו"ר  
וכמדובר    "וזרח השמש ובא השמש"( עברה הנשיאות אליו,  164ומיד )כמ"ש 

הבכור, ועאכו"כ    בנוגע לעניני ירושה שעוברים ברגע הראשון לבן  165כמ"פ
מהדין שמלך בן    כשמדובר אודות בן יחיד, ובפרט ענין הנשיאות, כמובן 

בין הסתלקות    שיפסיק  , כך, שלא הי' רגע אחד 166מלך אינו צריך משיחה 
 אדמו"ר.  כ"ק אדנ"ע להתחלת הנשיאות של כ"ק מו"ח

זלמן דוכמַאן ע"ה   –ובנוגע לשנת החמישים   כפי שר'    הי'  167הנה 
  , צריך לזכור שזהו "יובילייעם", 168נוהג לומר, שכאשר מגיע "יובילייעם" 

הענין   להיות  שצריך  אח"כ והיינו,  שיומשך  מנת  על    ד"נזכרים", 
 . 169ב"נעשים" 

על    שבבוא זמן מיוחד צריך לעשות חשבון  170וע"פ המבואר בספרים 
 כל הענינים שהיו עד זמן זה, 

ימי השבוע.   –   ולדוגמא: קודם השבת צ"ל החשבון על כל ששת 
  קודם שנת השמיטה צ"ל החשבון על כל ששת השנים שלפני השמיטה.

 

קה"ר   קהלת א, ה. וראה יומא לח, ב.(  164
 עה"פ. 

 ראה שיחת ש"פ צו, שה"ג, ח' ניסן (165
 (. וש"נ. 227תשכ"ח ס"ז )תו"מ חנ"ב ע' 

 רמב"ם הל' מלכים ספ"א.  (166
 נפטר ח' אד"ר שנה זו )המו"ל(.  (167
 = תקופת יובל.  (168

 אסתר ט, כח. וראה רמ"ז בס' תיקון  (169
ונת' בס' לב דוד )להחיד"א(   שובבים. הובא 

 כ"ט. פ
כך  (170 הוסיף:  שליט"א  אדמו"ר    כ"ק 

 שאין זה דברים שלי, כי אם בבחינת "מכניס
)לשו  בזו"  ומוציא  חז"ל  בזו  פ"ה   -ן    אבות 

 .מי"ד(
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  ומגיעה "שנת  171רי שעוברים "שבע שבתות שנים" לאח  -  היובל וכן בשנת  
עולם" 172החמישים"  ש"קרויין  עד   173,  שם  "וישב  בשמואל:    ]כמ"ש 

לעולם" 174עולם"  "ועבדו  וכן  היובל"175,  "עד  לחפשי[  176,  יוצא  שאז   ,–  
  שיש בו קדושה יתירה, שהרי יובל קשור עם ארץ ישראל בחיותה במעמד 

יושבי ש"כל  בא  ,  177עלי'"   ' ומצב  חם  הכחות שלו  שכל  בעבודה  שענינו 
   –  178ד"ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה" 

חד  הנה מהנכון שבימים ובשעות הספורים עד ב' ניסן, יערוך כל א
המעמ חי'  איך  ולזכור  שנה,  החמישים  במשך  עבר  מה  בעצמו  ד  חשבון 

  ומצב בזמנו של כ"ק אדנ"ע, והרי כל אחד )שלא רוצה לרמות את עצמו(
יודע  ר יודע מה כ"ק אדנ"ע דרש וקיווה כו', וכן בנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"

 , 'וכל אחד מה הוא קיווה ודרש כ

   לא להיות מרוצה מעצמו,   –    והעיקר

אדמו"ר     –   מו"ח  כ"ק  שסיפר  מסתכלי179וכפי  היו  שחסידים   ם , 
"זיך מפטירים:  והיו  מתפלל,  שפלוני  מוחל   180איך  שוין  ער    הָאט 

 –  .  געווען"!..

החמישי כל  במשך  שעבר  מה  כל  על  צדק  חשבון  לערוך   ם אלא 
  ים עשר יערכו החשבון ממה שעבר במשך ה    –     שנה )ואלו שלא נולדו אז 

 '(, ולתקן את כל הענינים. ואו השלושים שנה וכ

במעשה   להיות  שצריכים  הענינים  שכל  מ    –  ומובן,  ספיק  לא 
 לא צריכים לבוא גם במעשה, שישארו בדיבור, א 

שאפילו    , כןבנוגע למלאכת המש  181וכמשנ"ת בהתוועדות קודמת     –  
וחל המשכן,  במלאכת  בעצמו  השתתף  שלא  רבינו   ו קמשה 

נוסף  הנה  משכן,  לבנות  כיצד  דיבורו(  )ע"י  בנ"י  את  ללמד  הי'   במשכן 
 

 . בהר כה, ח (171
 שם, יו"ד.  (172
מכילתא ופרש"י משפטים כא, וראה   (173

 פ"ד ה"א.  קידושין טו, סע"א. ירושלמי ברכות
 א א, כב. -שמואל  (174
 משפטים שם.  (175
 . מכילתא ופרש"י שם (176

לב (177 שמיטה    , ערכין  הל'  רמב"ם  ב. 
 .ויובל פ"י ה"ח

 עקב יא, יב. (178
ע'  תגם    ראה (179 חנ"ו   הערה   211ו"מ 

 . וש"נ. 133
 = לעצמו הוא כבר מחל.  (180
פקודי   (181 ש"פ  )תו"מ   סכ"אשיחת 

 (. 302חנ"ט ע' 
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בנ"י   עם  שלימודו  את  הלכך  בנ"י  הביאו  ימים  ב'  באופן שבמשך  כל  י' 
המשכן להקמת  הדרושים  והותר" 182הענינים  ד"די  ובאופן  צריך  ,  183,  הי' 

ה  שלא  לחלק  ועד  בפועל,  המשכן  בעשיית  גם  חלק  לו  יכול  שיהי'  י' 
 –    להעשות ע"י "שום אדם"

  , לא מספיק שיהיו במחשבה    –     והענינים שצריכים להיות בדיבור 
 '. בדיבור כו  אלא צריכים לבוא

ניסן.  ב'  עד  זאת  שישלימו  באופן  זאת  לעשות  יש  לעיל,   וכאמור 
עדיין    – אז  ועד  הכל,  יושלם  אזי  משיח  יבוא  כאשר  שרק  היא   האמת 

רז  ידוע מאמר  אבל,  ענין העבודה,  להיות  "דור שאינו  184ל "צריך    אודות 
 !... "'ונבנה )ביהמ"ק( בימיו כ

  הנה מה     –    שזהו חשבון גדולואע"פ שכאשר יערכו חשבון יראו  
צריכים  ניסן,  ב'  עד  הספורים  הימים  במשך  לפעול  להספיק    שיכולים 

  יקבלו החלטה תקיפה שבודאי תבוא     –     לפעול; ובנוגע לשאר הענינים 
החטא,  לעזיבת  בנוגע  )סי"ט(  לעיל  האמור  )ע"ד  בפועל    אח"כ במעשה 

ל" כבר  נחשב  אזי  הגזילה  את  להשיב  בעצמו  שהחליט   צדיק שכיון 
 גמור"(.

אלא    שיערכו החשבון צדק, ולא יסתפקו בהחלטה טובה,    –  והעיקר  
בגשמיות    ימשיכו זאת במעשה בפועל, ועי"ז תומשך הצלחה בכל הענינים

 וברוחניות. 

 

ג    ,לו קהליו ה"פראה תורה שלמה ע (182
 )אות ד(. וש"נ. 

  ויקהל שם, ז. ( ע"פ183

מ (184 ה"א.  פ"א  יומא  דרש ירושלמי 
 תהלים קל"ז, ז. 

 f ( 27-29)תו"מ ס' ע'  -
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 Rלעשות חשבון נפש מה תו"ת פעל עליו
 משיחת ש"פ תזריע, ג' ניסן ה'תשמ"ט 

 

איז  שבת  דעם  אין  ענין  ַאן  נָאך   יג.  
דער   ניסן,  ב'  קומט למחרת  זי  ווָאס  דָאס 
)מהורש"ב(   רבי'ן  דעם  פון  ההילולא  יום 
נ"ע )ווען כל עבודתו אשר עבד כל ימי חייו  

בגלוי  התחלת  94שטייט  יום  און   ) 
מקומו   ממלא  בנו  פון  כ"ק     —הנשיאות 

 ., נשיא דורנו95מו"ח אדמו"ר

איינער פון די ענינים עיקריים פון דעם  
איז   נ"ע  )רש"ב(  התיי־   —רבי'ן   די 

פריער   תמימים,  תומכי  ישיבת  פון  סדות 
)לאחרי    — דערנָאך  ָארט,  איין   אין 

פַאנַאנדער־  זיך  הָאבן  שבזה(  הגלויות 
ישיבה  געשפרי  דער  פון  ָאפטיילונגען  יט 

 .96איבער דער גַאנצער וועלט

איז   ישיבה  דער  פון  אויפטו  ַא    —דער 
ופנימיות   דתורה  נגלה  לימוד  פון  מקום 
אחת,   תורה  ַא  זיינען  זיי  ווי  )און  התורה 

תמימה" ובהתייש־ 97"תורה  בקביעות   ) 
הָאט   דעם  פַאר  אויך  ווָאס  )אע"פ   בות" 
ָאבער   חסידות,  און  נגלה  געלערנט   מען 
והת־   קביעות  של  אופן  דעם  אין  גיט 
דורך   געווָארן  איז  ווָאס  ממש  יישבות 
)און  ופשוט  וכמובן  הישיבה(.  התייסדות 
)נגלה  התורה  לימוד  ווי  במוחש(  מ'זעט 

ישיבה   ַא  אין  פי   —וחסידות(  אויף  טוט 
 און   הישיבה,      תלמידי     די     אין    וכמה  כמה  

__________ 
 .(   ראה טו, יח93
 .אגה'ק סכ"ח  ( 94
 ראה קונטרס ב' ניסן שנה זו בסוסו.   ( 95
מהם  96 כמה  תוכן   –(  אבל  קצת,  שם   בשינוי 

ברוחה   הוא  הלימוד  ואופן  הישיבה  הנהגת   ואופן 
 של תומכי תמימים. 

]יג, ב[ ואילך.  (   ראה "התמים" חוברת א ע' כד  97
אגרות קודש אדמו"ר מהוריייצ ח"י ע' ד. ע' שסח. וראה 

 . 314לקו"ש חכ"ה ע' 

חתונתם(   )לאחרי  זיי  בני   —דורך  אין 
עים   מושפ  זייערע  ַאלע  און    —ביתם, 

)אויך   עבודה  גַאנצע  זייער  צו  בנוגע   זיי 
ַארויס   גייען  זיי  ווי   מכותלי לאחרי 

המ ובקיום  התורה  בלימוד  צות  הישיבה(, 
און   וחסידות,  יראת שמים  בהידור, מתוך 

שמים   —אויך   לשם  יהיו  מעשיך  כל   איז 
ועיקר   כולל  דעהו,  דרכיך  בכל   צו    —און 

מסירת   מתוך  ענינים  ַאלע  די  אין   טָאן 
דוד בית  למלחמת  יוצאי  פון   , 99נפש, 

 באופן שלמעלה מדרך הטבע. 

ָאזוי־  דורך  סיאיז  ווָאס  לאחרי  עאכו"כ 
זינט יָארן  און   פיל  הישיבה,  התייסדות 

מני־  געווען  ַאמָאל  זיינען  עס  אויב  אפילו 
)ובפרט   להישיבה  בקשר  ועיכובים  עות 

ההיא(   דָאס    —במדינה  איז  באמת  ווָאס 
לו  אין  שברובו  נסיון,  בדרך  געווען  אויך 

דמיון(   א  בלויז  )איז  שוין   —ממש    זיינען 
נָאכ־  און  מניעות,  קיינע  ניטא   איצטער 

רבותי  ווָאס  מייסד  דעם  )דער  נשיאינו  נו 
שלה   פועל  מנהל  דער  און     — הישיבה, 

דורכ־  הָאבן  נצחי(  באופן  הזה,  היום  עד 
התייסדות   דורך  וועגן  די   געטרָאטן 
ריבוי   דעם  נָאך  און  הישיבה,  והנהלת 
אין   געווען  איז  ווָאס  והעבודה   הלימוד 
זינט  השנים  כל  במשך  ישיבה  דער 

לייכ   —התייסדותה   נָאך  איצטער   ־ איז 
ומנהל   מייסד  רצון  אויספירן   טער. 

 נָאר    ועיבובים,   מניעות   שום   בלי    הישיבה,
__________ 

 

 .(  ראה גם לקו"ש שם98
)אדמו"ר 99 הישיבה  מייסד  של  הידועה  כשיחה   )

הישיבה   לתלמידי  נדפסה    —נ"ע(  תרס"א.   שמח"ת 
תש"ב   השיחות  תשפז,    141בס'  ח"ד  לקו"ד   ואילך. 

 .ב ואילך
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גבי    —ואדרבא   על  הוספה  של  באופן 
ישיבה  די  ווָאס  ענינים  ַאלע  אין    הוספה, 

ובכללות   אויפטָאן,  הפצת    —דַארף 
ובמיוחד   והיהדות,  הפצת   —התורה. 

 .המעינות חוצה
הָאבן   ווָאס  ַאלע  די  ַאז  כדאי,  איז  עס 
אין  איצטער(  לערנען  )ָאדער  געלערנט 
ניט  הָאבן  ווָאס  די  )ָאדער  ישיבה  דער 
שאינן  מסיבות  לערנען  אליין  געקענט 
געשיקט  הָאבן  זיי  ָאבער  בהן,  תלויות 

קינדס און  קינדער   קינדער  ־זייערע 
ומוש ביתם  בני  און  לערנען(,   ־דָארט 

שלהם   מינוט   —פעים  ַא  נעמען   זָאלן 
ַאריינ זיך  און  דערפון(  "מער"  ־ )און 

הָאט  ישיבה  די  ווָאס  דעם  אין  טרַאכטן 
און דַארף אויף אים    געווירקט אויף אים,
ווירקן   בלימוד    —ווייטער   בחיזוק 

וקיום   און פנימיות התורה,  נגלה  התורה, 
און  התפלה,  ועבודת  בהידור,   המצוות 
דרכיך   בכל  און  שמים  לשם  מעשיך  כל 

 .דעהו
שנת   בתחלת  מ'שטייט  ַאז  ובפרט 
יום  דער  תר"פ,  ניסן  ב'  זינט  השבעים 
הנ"ל.   הנשיאות  התחלת  ויום   ההילולא 

אויך   פון    —און  הארבעים   בשנת 
 .100תש"י 

זיין   מסביר  צו  איבעריק  איז  זיכער 
די  בַאשטיין  דַארף  ווָאס  אין  בארוכה 
ַא   נָאר  הָאט  ווָאס  יעדערער  התבוננות: 
תמימים   תומכי  ווָאס  דעם  אין   ַאנונג 

אויפטָאן   דָאס   —דַארף   פַארשטייט 
ביאור   מער  דַארף  ער  אויב  און    — ַאליין, 

ער   וועלקען  צווייטן  ַא  צו  ווענדן   ־ זיך 
 כער וועט עס אים מסביר זיין. 

 דָאס  אלעם  גיט  נָאכמער  צו  אין     יד. 
 ___________ 

ע'  100 תשמ"ט  סה"ש  ראה  ע'    200(   218ואילך: 
 .ואילך

כל  במשך  אידן  פון  ועבודתינו  מעשינו 
די   פַארלייכטערט  הָאט  וועלכע  הדורות, 
)כנ"ל   איצטער  עבודה  אונזער  פַאר  וועג 

ובמיוחד   המעינות    —ס"ח(,  הפצת  דורך 
און   החסידות  תורת  גילוי  ע"י  חוצה 

 ,התייסדות ישיבת תומכי תמימים בפרט

חוצה   מעינותיך   הָאט    —וכשיפוצו 
ַאז   צדקנו(  משיח  )פון  הבטחה  די   מען 

משיחא מלכא  דא  מר"  "אתי    101דעמולט 
 ,בגאולה האמיתית והשלימה

נפ אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ־ וכימי 
כולל   איז  דָאס  ַאז  לומר  ויש   לאות, 

פירוש   אויבערשטער   —דעם  דער  ַאז 
וועלכע   נפלאות  די  טוען,    אידןבאווייזט 

־ די נפ  —ביז "אראנו נפלאות" כפשוטם  
בערך   אפילו  נפלאות  הקב"ה,  של   לאות 

 ,צו די נפלאות ביציאת מצרים
"מסחרים"   ַאלע  די  מסיים  מ'איז  אוו 
ַאלע  צוזַאמען  מ'קלייבט  און  הזה  בזמן 

"עולמך    "ריווחים",   פון   ָאנהויבנדיק 
בחייך" נשמות    104תראה   איצטער 

ביז   בפשטות,   —בגופים,  הבא   עולם 
  ,בחייך תראה
ו די  והקיצו  און  עפר,  שוכני   רננו 

הישיבה   ההילולא   —מייסדי  בעל   דער 
 בתוכם,  —און כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ארץ    אין  צוזַאמען  ַאלע  מ'גייט  און 
לביהמ"ק   הקודש,  עיר  ירושלים  הקודש, 
און   ניסן,  בחודש  ובטוב  תיכף  השלישי 
שם   ונאכל  הפסח,  חג  דָארט  רַאוועט   מ'פ 

 .106מן הזבחים ומן הפסחים

 __________ 

נדפסה בכתר  – (  אגה"ק דהבעש"ט הידועה 101
 .שם טוב בתחלתו. ובכ"מ

 .(  מיכה ה טו102
 .(  אוה"ת עה"פ שם103
 .(  ברכות יז, א104
 .(  ישעי' כו, יט105
קטז,  106 מפסחים  גאלנו",  "אשר  ברכת  הגש"פ   ) 

 ב במשנה.
 ( 381-382ע'  סה"ש תשמ"ט) - 
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 גופא תלקותהס עניןפירוש "מיר וועלן גאנץ זיין..." ב
R 

 התשי"ג   מנחם־אב בס"ד. משיחת ש"פ עקב, כ"ף  

 בלתי מוגה 

   . שרוצים    .  מה  אשר  שנתיים(,  )לפני  לא'  כבר   אמרתי 
ורוצים   כפשוטו,  ההסתלקות  ענין  את  מפרשים  כאשר  רואים:   לראות 
לראות את גודל העילוי של הרבי, שג"ע התחתון אינו די, וגם ג"ע העליון אינו 
הרבי   של  מדריגתו  אבל  ביותר,  נעלה  אמנם  הוא  השביעי  רקיע   די; 

,  הרי כיון שהקב"ה הוא עצם הטוב, וטבע הטוב להיטיב  – הוא נעלית עוד יותר  
הרבי,   של  העילוי  את  לו  ומראה  רצונו  את  הקב"ה   ממלא 

 ... שהרבי הוא למעלה מרקיע השביעי, והוא, נמצא למטה

שהרבי   כפי  ההסתלקות  ענין  את  מפרשים  כאשר  מבאר  )ריי"ץ(  אבל 
  שהסתלקות הוא גילוי ,  1היָארצייטלאור ליום  ־במאמר ד"ה באתי לגני שהוציא

, למטה  נמשך האור שבבחי' רוממות, היינו, שעם היותו ענין של רוממות הרי זה 
באגה"קו הזהר  2כמבואר  אשתכח "  3מאמר  דאתפטר   צדיקא 

צד "אשתכח" בעולם  זי מראים לו מלמעלה כי א  –  יתיר מבחיוהי בכולהו עלמין
 .למטה, ורואה בעיני בשר את ההשפעות שנמשכים ע"י הרבי

ובלשון כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע אל בנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שקראו  
מיט  אויך  נָאר  עצם  אונזער  מיט  נָאר  ניט  זיין  גַאנץ  וועלן  "מיר  ואמר:  בשמו 

אל  שלנו,  העצם  עם  רק  לא  שלימים  נהי'  )אנו  התפשטות"  עם  אונזער  גם  א 
 .4ההתפשטות שלנו(

והיינו, שההשפעות של הרבי הם לא רק בהיותו נשמה בגוף, כאשר ראו  
 ,אותו בעיני בשר, אלא גם לאחר ההסתלקות, כאשר לא רואים אותו בעיני בשר

 

 ובהערה.  112סה"מ ה'שי"ת ע' (  1
 ביאור לסכ"ז )קמו, ב(. (  2
 ח"ג עא, ב. (  3

כנוסח 4 ע'    (  שלום  בתורת  הנדפס  המכתב 
 , ראה לקמן בקובץ זו. ודלא כהנחת הר"ד. 246


width of column
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כיון     –  יותר,  נעלה  באופן  היא  ההשפעה  ההסתלקות  לאחר  ואדרבה, 
   –   שבטלים ההגבלות שמצד הגוף

רק   פתגם  לא  כידוע  התחתון,  כדור  בחצי  גם  אלא  העליון,  כדור  בחצי 
שבחצי כדור התחתון  (אדמו"ר הזקן )שנתבאר בארוכה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר

 ,תורה-לא הי' מתן

. ולא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות

 ( 125חלק ט ע' )תו"מ  -

f 

 

 יום הכתרת כ"ק מו"ח אדמו"ר –ב' ניסן 
R 

 

אליהו לר'  בחצרות   מענה  מביקורו  לאה"ק  לחזור  שבדעתו  שכתב  לנדא 
 (:114קדשנו עוד בחודש )ס' "יומן שנת הקהל ה'תשמ"א בבית חיינו" ע' 

 באם אפשרי ישאר עד ב' ניסן יום הכתרת כ"ק מו"ח אדמו"ר. 

f 
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f 
תולדות ימי 

 חייו האחרונות
f 
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  "עכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נמ אגרותקטעים מ
משנותיו האחרונות
R 

 תחת השלטון הקומוניסטי 
 

אפשרית   בלתי  והפרעות,  האזרחים  מלחמת  ימי  בשנים תרע״ח־תר״פ, 
זו   בתקופה  לנו  ידועה  אחד  נסיעה  רק  הנסיעה.  למעינות    — היתה  הנסיעה 

הרפואה סלאוויאנסק בקיץ תרע״ח, שם שהה מאור ליום ד׳ ט׳ תמוז עד יו״ד  
 אלול. 

כותב   לשם  הנסיעה  על  נוראים.  בקשיים  כרוכה  היתה  זו  נסיעה  גם 
 )א׳פה(: 

באמת הנסיעה כבידה מאד . . הנסיעה נורא היא . . אנו חושבים  
מעתה איך תהי׳ הנסיעה חזרה אי״ה כי באופן כזה שנסענו לפה הוא  
כמעט מהנמנע, אך מה יש לחשוב מה שיהי׳ במשך הזמן שנהי׳ אי״ה  

 פה, ואבקש אתכם לכתוב לנו בכ״ע משלומכם הטוב. 

 )א׳צט(:   ועל הדרך חזרה כותב באדר״ח אלול 

ופלאץ־  הוא,  נורא  בהוואגאנעס  שהדוחק  אומרים  יושזנע  על 
כשמקבלים   הפאייעזד  ביאת  קודם  כ״א  פה  נותנים  אינו  קארטע 

והעצה     ואיש    מחארקוב    ופלאץ־קארטע    בילעטין  לקבל     ידיעה, 
אותם לפה עם הפאייעזד שאתו ניסע אי״ה, וכל הטוב הזה הוא     יביא 

רק   הולך  שאינו  ימים  ויש  שלישית,  במערכה  מקום  שיהי׳ 
 טעפלושקעס ומערכה רביעית. 

 ההסתדרות ברוסטוב 

עם כיבוש רוסטוב ע״י הקומוניסטים התחילה דאגת הלאמת הבתים. כיון  
נו, היה קשה להחליט על  שבשעה זו ניהלו דיון על קניית בית ושיפוצו עבור רב 

 סיום הקניה והבניה. בכ״ח אדר כותב רבנו )ח״ב תקג(: 

שכר   יתנו  והשכנים  הבע״ב  וכולם  הבתים,  כל  החרימו  בפה 
דירה, וששים פרצ׳ ]אחוזים[ שייך להם, ומשו״ז עכבנו לע״ע לעשות  
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]השיפוץ[.  הראמאנט  המלאצי׳     את  אצל  הקנין[  ]שטר  הקופצע 
ואר, ונתתי המשים אלפים, והמותר ליתן  נאטריוס כבר נעשה ביאנו 

איני   הקופצע  את  נאטריוס  השטארסי׳  יאשר  אם  האישור.  כשיהי׳ 
גו״א בפה   יודע. בהצו הי’ שלא לעשות שום קופצעס מעתה. העו״ד 
גם   הראמאנט  לעשות  הוא  מייעץ  עתה  יאשר,  שהנאטאריוס  אומר 

   אחר    הראמאנט   אי״ה  שנתחיל    להיות    ויכול   בו׳,  בשביל השמירה 
 ש״ק הבע״ל. ויתן השי״ת שילך הכל כשורה ויהי׳ בהצלחה. 

 ובי״א ניסן )ח״ב תקה(: 

והשמועות     גדול,    בתוקף  הבאים     התכופות    הפקודות  בפה  
יום מפחדים מאד. ותקותינו להשי״ת והוא ישמור   והידיעות שבכל 

 אותנו מכל צו״צ ומכל צעו״נ, ושנהי׳ במנוחה בכל פרט. 

רוב האגרות שכתב  מ״מ הותלט על   דנות  והשיפוץ, שבזה  סיום הקניה 
בהוראות   ברוסטוב,  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  בנו  כ״ק  אל  מסלאוויאנסק  רבנו 

 מפורטות על הבניה בכלל ועל בניית מקוה מיוחדת בחצר במיוחד )א׳פו־ק(. 

בבית וחצר זו גר רבנו ובני ביתו במשך בל שנת תרע״ט. באור לג׳ בסלו  
 )א׳קד(: פר״ת מספר רבנו  

השני   היינו  ]הלאמה[  רעקוויזיציע  אצלינו  עשו  העברה  שבוע 
שלי,     הזאל    שאצל  החדר     אצלי  ועוד     והתחתונה,  העליונה     פליגלען 

    שלא     עלה   רב    ובעמל     שלי,    השפאלני׳    אשר נוכח     המקצוע     וחדר 
יקחו את החדר שלי אשר נתנו עיניהם עליו, ות״ל הניחו אותו. ואנחנו  

    נכדתי     של     החדר     לקחו     יחי׳     בני     ואצל   בשכנים,    כעת      מסובבים 
לעשות    כבד  וגם   הועיל,  לא    השתדלות     פנוי.     הוא    ולע״ע  חנה תי׳, 

 השתדלות גדולה. 

 

 *          *           * 

 

הקשר עם יהדות רוסיה בכלל, ועם החסידים בפרט, בתקופה זאת, היתה  
ידיעות   שום  כמעט  לרבנו  הגיעו  לא  תרע״ט  שנת  במשך  אפשרית.  בלתי 
מהנעשה בליובאוויטש, בני משפחתו בוויטעבסק, אנ״ש בפטרוגרד ומוסקבה  

 ועור.  
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דרך,   לא  בדרך  אלו,  למקומות  מיוחד  שליח  שלח  שבט  חודש  בתחלת 
ול  מהמקומות  להודיע  ידיעה  שום  הגיעה  ולא  חדשים  עברו  מהנעשה.  הודע 

 ומהשליח. על כך מספר באדר״ח אד״ש )א׳קג(: 

זה כשני חדשים אשר שלחתי איש לוויט׳ להוודע שלו׳ אחותי  
ידיעה,   שום  מהם  לי  אין  שנה  רביעי  כשלשה  אשר  יחיו,  וגיסי 

אשר   עד  א׳  יום  תפוס  הי׳  יחי׳  גיסי  מבהילות.  סילק  והשמועות 
 ההערכה, כך שמעתי. 

והבתים     החצר  את  החרימו  כי  בליובא׳,  מהנעשה  להוודע  גם 
שלנו ואו׳ שעשו שמות ר״ל. ארגזי הספרים והשראנק והמעכל לקחו  
ועוד   אוכל[  ]כלי  מפאסודא  יקרים  כלים  שם  הנחנו  שברו.  והרבה 
כלים שעולים להון רב ביותר עתה, ואו׳ שבהחומה עשו אוציליסט׳  

 נים שבחצר עשו בית ספר חילוני[ והוא בדרך נקמה ר״ל. ]בבית האב 

להרה״ג   ע״י  ושלחתי  לפעט׳  יסע  שמוויט׳  להאיש  מסרתי  גם 
דראהטשוב ]הגר״י רוזין מרוגוצ׳וב, שהתגורר בתקופה זו בפטרוגרד[  
יחי׳ חמשה אלפים ר׳, כי כאשר נסע כבודו ואפשר גם פאטאש נסע  

 לו כנ״ל. מפעט׳, מובן מעצמו איך הוא, ע״ב שלחתי  

ו]ב[חזרתו מפעט׳ דברנו שיהי׳ במאסקווא להוודע שלו׳ ידידינו  
אשר במאסקווא, ועד עתה עוד לא בא הנוסע חזרה. ומקבל אני מזה  
עגמ״נ. ובהשי״ת אני בוטח אשר יבוא אי״ה שלו. ויתן השי״ת שיבוא  

 בקרב לפה שלו׳ וצלחה. 

 על פעולותיו במשך השנים תרע״ט־תר״פ מסופר בחנוך לנער: 

אבותיו   ב״ק  כי״ק  בסידור  מתעסק  מלחמת־אזרחים.  ימי 
 אדמו״ר נ״ע... 

חצי   בשעה  תר״ף  בניסן  שני  א׳  ליום  אור  ויקרא  במוצש״ק 
 הרביעית לפנות בוקר נסתלק ומנוחתו כבוד בעיר רוסטוב. 

 . )22–20המבוא לאגרות קודש אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע חלק ה' ע' )מ -

f 
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 מחלה ממושכת

R 
 . פ' וארא, כ"ד טבת, ה'תשט"ו אור ליום ג'  בס"ד. מר"ד  

 בלתי מוגה 

מספרים שבמוצש"ק פ' שמות הנ"ל ]תקע"ג[ הבדיל רבינו הזקן על  
יסוד    –קפה.   שיש  כנראה  אבל  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  זאת  שמעתי  לא 

 לשמועה זו. 

א' הנוכחים אמר שגם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע הבדיל על קפה  
 האחרון. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:במוצש"ק  

אין זה פלא, כיון שהסתלקותו היתה לאחרי    –בנוגע לכ"ק אדנ"ע  
הזקן   רבינו  אצל  משא"כ  קרַאנקייט"(,  געצויגענע  )"ַא  ממושכת  מחלה 
ערבית   תפלת  שהתפלל  "אחר  זה  והי'  בפתאומיות,  היתה  שהסתלקותו 

 כו'" )כמ"ש בהקדמת השו"ע(.  בדעה צלולה ומיושבתוהבדלה . . 
 ( 185תו"מ חלק יג ע' ) -

f 
 

"ה והדרת פני זקן ד
R 

 , ה'תיש"א. בס"ד. משיחת י"ט כסלו 
 בלתי מוגה 

שבשנת   אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  סיפר  ]תש"ז[  כסלו  די"ט  בהשיחה 
אדנ"ע   כ"ק  הרבה  אדנ"ע,  כ"ק  מאביו  נפרד  שבה  הפרידה,  שנת  תר"ף, 
לדבר עמו אודות המאמר ד"ה והדרת פני זקן שבלקוטי תורה )סוף פרשת  

זה   במאמר  במוחו,  קדושים(.  חקוקים  תורה  המעלה שדברי  גודל  מבאר 
שאז, גם בשעה שאינו עוסק בתורה, הקב"ה שוכן עד בקרבו )ולכן צריך  
תורה   שדברי  מפני  בתורה,  עוסק  שאינו  בשעה  גם  ת"ח  מפני  לעמוד 

 חקוקים במוחו(. 
 ( 126תו"מ חלק ב ע' ) -
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סיפור שמח"ת תר"פ
R 

 

 . משיחת פורים, ה'תשי"א. בס"ד 

 מוגה בלתי 

תורה האחרון בחיי אביו כ"ק  ־כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר לי, שבשמחת
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בעלמא דין, בשנת תר"פ, ביקש מאביו שיאמר  
לפניו דא"ח, והשיב לו, שיאמר לפניו דא"ח בתנאי שקודם יקח משקה,  
חריף מאד,   )משקה  "אריק"  כוס  ולקח  כ"ק מו"ח אדמו"ר לחדרו  ונכנס 

ינציקער"(, וכדי ששתיית המשקה לא תבלבל אותו לשמיעת  "זעקס און ני 
המאמר, הכניס אצבעו לפיו והקיא את המשקה, ואח"כ נכנס לאביו ואמר  
לו שקיים התנאי, ואז אמר אביו לפניו מאמר דא"ח. ואח"כ דיבר עמו ע"ד  

 "... היציאה ממציאותו, "ער זָאל ַארויסגיין פון זיך און ווערן ַאן ַאנדערער

שליט"א)וסיים   אדמו"ר  און  :כ"ק  זיך  פון  ַארויסגיין  "מ'דַארף   )
כל אחד ואחד לפי ענינו. ולדוגמא: ישנם החושבים    – ווערן ַאן ַאנדערער"  

במקום   אינה  שהעניבה  או  מקופל,  לא  זקן  עם  לרחוב  יוצאים  שכאשר 
האנושי...   בגדר  אינם  אזי  המדינה,  נימוסי  כפי  זיי    – המתאים  "דַארפן 

פון   לעבודה  ַארויסגיין  בנוגע  גם  כולל  ענינו,  לפי  בכאו"א  ועד"ז  זיך"! 
בעניני קדושה, בלימוד התורה וקיום המצוות, שגם בענינים אלו צריכה  

 ". להיות היציאה ממציאותו, "ַארויסגיין פון זיך און ווערן ַאן ַאנדערער

 ( 325)תו"מ חלק ב ע'  -

 

 

 

 

 

 


end line
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 כ' מרחשון תר"פ –חגיגת יום הולדת 

R 
 כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ מיומנו של  


space



 43  קובץ "די כתבים לאז איך אייך" 
 

 ( .לב-ע' לא ,תמים חוברת גה) -

f   
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 ות ידועה לפני הסתלקפורים ההתוועדות אודות 
R 

 ספר השיחות   –ם  תורת שלו 

 פר"ת  –פורים 

 ב(קטע ממכת)

בהתחלת חודש טבת תר״פ, כשהתחיל  
להתקרב הבולשעווי׳  לרָאסטָאוו   מחנה 

רבינוהתחילו   בבית  שיעקרו   לחשוב 
זמן  איזה  שהה  מרוסי׳,  עד   דירתם 

ההכנות  לעשות  נ״ע  רבינו   שהסכים 
הבולשביקים  נכנסו  כך  ובין   לנסיעה 
הדבר. בר״ח נתבטל  וממילא   לרָאסטָאוו 
אחר נ״ע,  אדמו״ר  כ״ק  אצל   התפללנו 

ואמר לחדרו  כ״ק  אותי  קרא  לי:    התפלה 
לאנ"ש שאני מבקש אותם   תאמר משמי 

ולא לדא״ח    אצלי לא להתפלל   שלא ילכו
אצלי   לילך  ובד״כ שימעטו  ליחידות  ולא 

רוצה  אני  אין  הבָאלשעווי'    כי  שידעו 
עדכ"ז. תיכף מסרתי זאת לאנ״ש וכמעט  

העת  הי׳    שכל  אם  רק  לביתו,  הלכנו  לא 
ענין נחוץ מאד, אשר אז הי' נכנסים    מזדמן

פורים עד  נמשך  וכה  בפורים    .בהחבא. 
כולנו   לעתנתקבצנו  הסעודה,   לביתו 

נ״ע לא ישב עם    והודיעו אותנו שהאדמו״ר
שעות ובלא פרסום רק    הנאספים רק איזה

ואח״כ ילכו כאו״א לביתו.     שיאמר דא״ח
הי אז  איסור גדול מהממשלה שלהם    'כי 

  קבץ יחד ובפרט במשתה אשר זה הי׳ להת
מהדברים היותר חמורים, ובכ״ש אשר שם  

העשירים מאנ״ש  הי׳  אשר    ,נתקבצו  זה 
ועד  מאד,  מסוכן  רבינו    דבר  לבית  שבאו 

בהחבא  ישבו  איש    נ״ע  שום  ידע  שלא 
שאז ועוד  בלילה    מהם,  לילך  איסור  הי' 

מג שאופן    'יותר  מובן  ממילא  שעות, 
ובחשאי   ישיבתנו בכיווץ  הי׳  בסעודה 
  חשב לברוח תיכף לביתו. אך כמו   וכאו״א

חצי שעה לאחר הנטילה לסעודה כשאמר  
לחיי נ״ע  ראינו  רבינו  הנאספים  לכל  ם 

אחר נהי', לקח     השתנות, שממש כמו רוח
מעות וקרא לא׳ מאנ״ש    מכיסו סכום נכון 

שיביא משקה וכל הנאספים יקחו    ואמר לו
לכולם  ציוה  וגם  שמחים,  ויהיו    משקה 
שינגנו והוא בעצמו התחיל לנגן והקול הי׳  

היא במקום    דירתו  – הולך ונשמע בחוץ,  
נתפעלנו  א  .–   היותר מפורסם בעיר  נחנו 

הנורא  המחזה  על  לנו   מאד  הראה  אשר 
נ"ע, אך מגודל  השמחה לא הבטנו    רבינו 

על שום דבר וכולנו התחלנו לנגן, וגם כ״ק  
שמחים.    הביט  שיהי׳  וציוה  כאו״א  על 

החדש   הסדר  ראתה  שתחי׳  הרבנית 
שיראו   ובקשה  מאד  חרדה  שנתהווה, 

רוחו    להשתיק הדבר, אך מי יעיז לילך נגד
רבי הוא של  יחידו  בנו  וגם  ז״ל.  כ״ק   נו 

שלא יהי׳ מזה    רבינו אדמו״ר שליט״א פחד
נ״ע, וכשראה רבינו    איזה סכנה על רבינו 

בפ שהוא  בידיו    ,חד נ״ע  אותו  לקח 
לו ואמר  יצחק   הקדושים  "יוסף   : בזה״ל 

ניט, מיר וועלען גאנץ זיין.    הָאב קיין מורא 
  ניט גאנץ זיין בחדרי חדרים, איך   איך מיין 

מיטמיין   גאנץ  וועלען  מיר  אונזער    אז 
והתפשטות יציאה  כ״ל  ע,  "גאנצער 
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ירמזון מה  על  )ותבינו  הדברים(.    הקדוש 
בזה   אינו  שממש  וראו  מבהיל  הי׳  ופניו 

הרבה  והי׳  הרבה    העולם,  ודרש  גילוים 
ששמעו   בבית  רעש  נעשה  ואח״כ  דא"ח, 

הלילה  חיפוש   שבזה  שיהי׳  גזירה  נעשה 
בעיר נפל  ,  כללי  כל ממילא  על  פחד 
ולא  רבינו    האנ״ש  אך  לעשות.  מה  ידעו 

אחד    נ״ע רגע  אפי׳  להפסיק  הניח  לא 
הוא שהענין  וראינו  והניגונים   מהשמחה 

פעם הי׳ שום  ולא  ופלאי,  באופן   משונה 
בזה   גלוים  מופתים  ראינו  וממש  כזה, 

בנו יחידו הוא כ״ק  .  הלילה, כמו שאכתוב
שליט״א  כמו  ,  אדמו״ר  הלילה  בכל  הי׳ 

נשמע   אלעןאראפגעפ ואח״כ  זיך.  ביי 
לבית   שאנשי החיפוש באו  מהבולשעווי' 

מובן  ולא   רבינו.  כולם  על  הפחד  שנפל 
לעשות. אך רבינו נ״ע לא קם ולא   ידעו מה

ולא   וצוה לכולם שלא נזוז ממקומינו ,  זע
כמו ינגנו  רק  רגע  אפילו  קודם,   יפסיקו 

הענין בהמשך  דבריו  דבר  כמו   והוא 
לבית מקודם. כשנכנסו הבולשע ורצו   ווי' 

לעשות חיפוש, השיבו להם שלרבינו איו  
יושב הוא  כי  עתה  פנאי  אנשים.   לו  עם 

והשיבו להם בעוד  ,  שאלו באיזה זמן יבואו

יפסיק מהענין שלו וכו׳.  איזה שעות, ואז
והלכו מהבית. בעוד איזה שעות באו עוד  
בשמחה   כולנו  היינו  שאז  מובן  הפעם. 

בק היו  השולחן  על  כבר,   בוקים גדולה 
מונח הי׳  הולחן  על  וגם  מעות   ממשקה 

הישיבה  בעד  שנדבו  וכדומה.   מהנדבות 
עוד הולכים  רצו   וכששמעו שהם  הפעם, 

וגם   הבקבוקים  להסיר  מהנאספים 
וצוה   גדולה.  סכנה  הי׳  זה  אשר  המעות, 

נ״ע שלא יעשו יעזבו   כ״ק  שום דבר ולא 
איך   ווי  "איך,  בזה"ל:  ואמר  דבר.  שום 

האב איך כלל פאר זיי  מצב,   שטיי אין דעם
מורא ניט". כשנכנסו ובאו נגד השלחן   קיין 

מהם,   אשר ישב כ״ק נ״ע הסב פניו מעט
"נו,   ופנה ראשו לצד אנ״ש ואמר בזה"ל: 

חסידות וועלען   מ'דארף אנהויבען ריידען
והתחיל תיכף לומר   ."זיי גאר בטל ווערען

גוים עמלק ואחריתו עדי   המאמר: ראשית 
וכו׳ הם  .  אבד  שקליפות  מה  הי׳  והענין 

אמיתי   העדר מציאות  ואינם  המציאות 
עליו,  .  וכו׳ והביטו  רב  זמן  עמדו  המה 

כה  .  כך הלכו משם ולא דברו מאומה ואחר
קודם   רביעית  לערך שעה  עד  ישבנו שם 

 אור היום.
 

 

 פר"ת, ראסטוב  –פורים 
 בסעודה, ר"ד בקיצור 

 

י"צ שיחי'  י )כשהתחילו לנגן צוה הר    א.
בחוץ,   ישמע  באופן שלא  בחשאי  שינגנו 
וכ"ק לא אמר ע"ז כלום בעבור שעה פנה  
שמח"ת   ואמר:(  שליט"א,  להריי"צ.  כ"ק 
ניט   הָאבען  מיר  גיזונגען  מיר  הָאבען 
דעם   אויף  זיין  וועט  עס  ַאז  געוואוסט 
דַארפען   דָאס  וועט  מען  אוז  קטרוגים, 
ַארענטפערען, הָאבען מיר געזונגען און    פ 
זיין אזוי,   געטַאנצט, וויל איך יעצט אויך 

זיין   קָאן  עס  אז  שוין,  מיר  ווייסען  איצט 
קטרוגים אויף דעם, נָאר איך וויל זיין ווי  
ניט   אויך  האט  דענסטמאל  יעמָאלט, 
שַאטען   ניט  אויך  איצט  וועט  געשאט 
אי"ה, איי, איצט ווייסען דאך נו איז דָאס  

ם נסיון,  א נסיון, וויל איך ביישטיין בא דע
לסרב,   הרבה  שליט"א  )כשהריי"צ 
ואמר   כו',  בדברים  דחאו  ולהפצירו 
אמר   ואח"כ  כו',  הויך  זינגט  להמנגנים, 
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הריי"צ שליט"א ע"ד משקה שכבר חפשו  
איז   עס  אז  להם  ואמרו  מצאו,  ולא  בעיר 
ניטָא   איז  במציאות  כ"ק:(  ואמר  ניטא, 
גלויב ניט, יי"צ, ניעט וו'ראסייע ניעט, עס  

, עס איז אלץ פראן, והשיב )אמר  איז פראן
ַאלץ   אויך  מיר  בא  איז  שליט"א  הריי"צ 
פראן, והשיב לו כ"ק:( יע, בא דיר איז אויך  
אלץ פראן )שאל הריי"צ: אלץ ווָאס מען  
מען   ווָאס  ַאלץ  כ"ק:(  ואמר  ניט,  דַארף 
מען   נָאר  פראן,  אויך  דיר  בא  איז  דַארף 
הריי"צ   )אמר  זיין  מגלה  דאס  דארף 

כ בין איך דאך א אדם, ואמר  שליט"א א"
ומגלה   מעורר  דָאס  דָאך  מ'דַארף  כ"ק:( 
זיין, דאדם איז דער ווָאס איז דָאס מגלה,  

 אז ניט איז דאס ניט קיין אדם. 

ה הריי"צ  וציו  לחצר'  ג  )אח"כ נכנס   ב.  
מעל   המשקה  את  שיסירו  שליט"א 
השלחן, ולא הרשה כ"ק באמרו:( איך וועל 

טרַאכטען   ניט  זיי  הריי"צ  וועגען  )ביקש 
המעות   להסיר  כ"ק    –שליט"א  שאוסף 

שלו,   הידועים  הענינים  על  פורים  בכל 
יתנו   הגבירים  הנה  כ"ק  אמר  זה  ובפורים 
צעטלען מסתמא רצוני שיתנו מזומן ג"כ,  
ואספו   למזומנים,  כעת  צריכים  כי 

שהי' על    –המזומנים והשטרות להקערה  
לכסותם,   אפי'  כ"ק  הרשה  ולא  השלחן 

איך  מתפעל,    ואמר:(  ניט  זיי  פאר  ווער 
האב   איך  ארט  איר  אויף  בלייבט  קדושה 
מיין   זיין,  גאנץ  וועל  איך  ניט,  קיין מורא 
מיין   מיט  זי  גאנץ  וועל  איך  ניט  איך 

  ן עצמיות, איך מיין אז איך וועל גאנץ זיי
איך   פי'  דער  ניט  התפשטות,  מיינע  מיט 
וועל גאנץ זיין מיט מיינע עצמיות בחדרי  

וועל גיין, צי איך וועל גיין בס'  חדרים, איך  
זיין נאר   והדרגה, צי איך וועל מדלג שור 

איך וועל גיין, אזוי הער איך, אזוי בין איך  
ווייל קלי'   זיין  וועל גאנץ  איך  אז  מרגיש 
אז   וויל  איך  נישט,  גאר  איז  קדושה  גבי 
הרז"ה   )שאל  בהתגלות,  זיין  זאל  קדושה 

שה  דאס איז ווָאס מ'רעדט ַאמָאל אז קדו
איר   מוז  קליפה  ַאלעמָאל,  ַארט  אן  הָאט 
ניט   איר  אויף  קָאן  זי  ָארט,  אן  לָאזען 
ניין,   כ"ק:(  והשיב  לגמרי,  זיין,  מעלים 
יענץ רעדט מען אז קלי' מוז לַאזען א ארט  
פון   עצמיות  די  מען  מיינט  קדושה,  פאר 
קדושה איצט וויל איך אז קדושה זאל זיין  

אויספיר וועל  איך  און  ען,  בהתרחבות, 
ווייל איך טו דאס ניט צוליב זיך, איך וועל  
אזור   לש"ש,  דאס  טו  איך  אז  זָאגען  ניט 
כוונה   אנדער  קיין  נָאר  מתנגד,  א  זָאגט 

י, ומבלעדיך אין לנו  דערבי  ניט    איך  הָאב  
אלקים, קיין אנדער זאך האב איך דערביי  

 ניט, הָאב איך קיין מורא ניט בע"ה. 

א  ג.   שליט"א:  הריי"צ  מיין  )אמר  ון 
נה"ב הָאט שוין דערפון ישות, ושאל כ"ק  
שוין,   שליט"א:  הריי"צ  והשיב  שוין? 
והשיב כ"ק: דָאס איז ישות פון נה"ב, נָאר  
עס איז נָאך צו פרי, ושאל הריי"צ שליט"א  
נה"א,   פון  דנה"ב  ישות  דאך  איז  דאס 
ווָארום ישות פון נה"א, והשיב כ"ק:( יע,  

נה"  פון  דנה"ב  ישות  איז  ווָארום  דָאס  א, 
פראסטע   דאס  איז  אליין  דנה"ב  ישות 
יהודאין,   פון שדים  איז אפילו  ישות, עס 
אין   און  קליפה,  פראסט  אבער  איז  עס 
נה'א איז דָאס א הארה אין ציור פון נה"א,  
ווען ער האט ישות פון תורה פון א יראה  
אדער אהבה ד.ה, ער האט גילערנט תורה  

ת פון  האט ער ישות דערפון, דאס איז ישו
איז   אליין,  נה"ב  פון  ישות  ווארום  נה"א, 

  – ישות פון תאוות, ישות דנה"ב פון תורה  
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חיצוני צי  התורה  פנימי'    – התורה    ' פון 
אדער   נה"א,  פון  דנה"ב  ישות  איז  דאס 
ישות פון עבודה כו' דאס איז מער ניט איך  
ציור דנה"א, די ישות פון נה"ב, אט ווען די  

ן די עבודה איז  תורה איז א תורה כדבעי או
אויך   ער  האט  דעמָאלט  כדבעי  עבודה  א 
ישות דאס איז אבער ישות פון נה"א ויגבה  
לבו בדרכי הוי', ָאבער אזוי ישות פון תורה  
ועבודה דאס איז ישות פון נה"ב, איז אים  
א מנגד מבלבל, ער קָאן אים ניט סובל זיין,  
ער וועט אים זַאגען ער וועט ענטפערען,  

אים   וועט  איז  ער  דאס  וואס  זיין,  רודף 
אויך ישות מצד הנה"א ווארום ישות וואס  
מצד הנה"ב אליין, וואס דער נה"ב איז דאך  
פַאר   מנגד  זיין  וועט  יענער  נגח,  שור  א 
שטויסען פון דער וועלט, נָאר אפילו אין  
הנה"א קען אויך   וואס מצד  דנה"ב  ישות 
ניט סובל זייץ א מנגד, ער וועט אים ניט  

, און בא וועמען עס איז ישות  ענטפערען
דנה"א יענעם איז דער מנגד ניט. מבלבל,  
פאר   אים  ענטפערען,  ניט  אים  וועט  ער 
ניט   אים  וויל  און  מנגד  דער  אויך  ארט 
ווערען.   נתבטל  זָאל  ער  וויל  און  ליידען 
מיר וועלען אפילו זָאגען, אז ער וויל דעם  
ביטול המנגד, ווייל זיין מנגד איז א מנגד  

אלקות, און ער ווערט טאקע נתבטל,    אויף
וואס דאס איז הגבהה וישות, עס איז ניט  
דעם   בטל  איז  ווָאס  דער  ווארום  ביטול 
ארט גָארניט דעם מנגד, ער איז דאך אליין  
אים   איז  בטל,  איז  ער  זיך,  בא  ניט,  גאר 
יענער קייץ מנגד ניט, אבער דער וויל ניט  

ביטול  זיין  וויל  און  מנגד,  דעם  ,  ליידען 
דאס איז ישות, דאס איז אבער ישות פון  
איז   עס  הוי',  בדרכי  לבו  ויגבה  נה"א, 
הגבהה פון קדושה, עס איז פראן ב' מדרי'  
בבחי'   זיינען  וואס  נשמות  נשמות,  אין 

זיינען   וואס  נשמות  און  '  בבחי  ביטול 
ניט ליידען קיין מנגד,  הגבהה זיי קענען   ,

אז    וכמו רשב"י וואס מיר געפינען בא אים,
נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות, ווָאס  
דָאס איז ביטול פון א מנגד, ווארום דאס  
נתן   איז  לגלג,  וואס  אזא  גיווען  דאך  איז 
עיניו בו, ונעשה גל של עצמות, דאס איז  
הגבהה פון קדושה )שאל הרז"ה דאס איז  
נשמות כלליות דוקא, והשיב:( ניין, אפי'  

י, אט וויל  אין נשמות פרטים איז אויך אזו
גיקענט  דער מיטעלער   ניט  רבי ער האט 

ליידען א מנגד, ביזטו א מנגד איז נו, דער  
זיידע )כ"ק אדמו"ר הצ"צ נבג"מ( הָאט יע  
גיקענט ליידען, כל גל וגל כו' אבער דער  
מיטעלער רבי האט קיץ מנגד ניט גיקאנט  

  ליידען.

איז    ד.   וואס  שליט"א  הריי"צ  )שאל 
  הפרש פון די ביידע ישות, זיי פָארט דער  

וחשיב   בשמותם,  משתווים  דאך  זיינען 
בשמות,   משתווים  זיך  זיינען  זיי  כ"ק:( 
אבער ניט בענינם, "ישות דנה"ב איז דָאך  
מ'גיט   יע,  בה,  ולמשמאילים  פון  פַאל  א 
דערפַאר ג"ע, ווי עס איז ידוע די מעשה,  

רבו   דער  נבג"מ  –אז  הָאט    –אדמה"ז 
אי אזוי  דערפַאר  גיזָאגט  מען  גיט  אזוי,  ז 

פון   פַאל  א  ָאבער  איז  דָאס  ג"ע, 
אין   אפי'  שטייט  עס  בה,  ולמשמאילי' 
ספרים אז עס איז בעסער אז ער ווָאלט זיך  
פַארנעמען מיט זיינע תאוות, נאר עס איז  
במדרי'   דאס  איז  תורה,  פארט  דאך 
ולמשמאילים בה, און אין די ישות דנה"א,  

מק דָאך  ער  איז  אלקות,  דָארטען  צו  ורב 
עס איז הגבהה ניט ישות, בכלל איז דער  
אז איינער   נגלה אוך חסידות,  הפרש פון 
לערנט המחליף פרה בחמור און. ווייס אז  
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ווָארום אז ער    – דאס איז חכ' ורצונו ית'  
חמור   דער  דאך  ער  איז  ניט,  דאס  ווייס 

אז  1אליין ווייס  ער  אז  רעדט  מען  נָאר   ,)
', איז ער נאך ניט  דאס איז חכ' ורצונו ית

מקורב כו', אפשר איז ער ניט קיין נפרד,  
נָאר ניין. ער איז טַאקע א נפרד, א מקורב  
א   לערנט  וואס  דער  ניט,  געוויס  ער  איז 
ענין פון פנימי' התורה, א ענין פון ממכ"ע  
ווי   דָאס  פַארשטייט  און  סוכ"ע  און 
צו   מקורב  טַאקע  איז  יענער  מ'דַארף, 

איז ניט ישות, עס איז    אלקות, זיינע ישות
הגבחה דקדושה אליין, בעצם איז ער בטל,  
און די הגבהה איז הגבהה דקדושה, וכמו  

( אנא סימנא בעלמא, דָאס  2רשב"י שאמר
איז הגבהה פון אלקות, ער איז גיווען בטל  
בתכלית צו אלקות, האט ער דאס גיזאגט  
אנא סימנא בעלמא, ער איז מער ניט ווי א  

ה איז  עס  פון  סימן.  הגבהה  נָאר  גבהה, 
 אלקות כו'.

ע"כ זאל אייך דאס ניט מבלבל זיין,    ה.  
מיך איז דָאס אויך ניט. מבלבל, קוקט ניט  
מיך   דאס  איז  איצט  אהער,  קוקט  אהין, 
וואלט   מאל  אנדער  א  מבלבל,  ניט  גאר 
נאר   זיין,  מבלבל  אויך  אפשר  מיר  דאס 
איצט איז דאס מיך גאר ניט מבלבל, זאל  
בא אייך אויך זייץ ַאזוי, אך ! ַאמָאל זיינען  

די    מיר מיט  ליובאוויטש,  אין  גיווען 
מיר פארבראכט,   זיי האבען  מיט  בחורים 
מיט זיי הָאבען מיר גיזונגען און גיטַאנצט,  

זיי    .   . איצט    און    עולם,  רבונו של  ַאך    . 

בענקען נָאך אונז, און מיר בענקען נָאך זיי  
שהמחפשים   שליט"א  הריי"צ  לו  )אמר 

לעצמו:( אך ווייל  יעלו למע', אמר כמדבר  
זיי זיינען מנגדים אויף אלקות, מאכט זיך  
הָאב   איך  נָאר  בלבולים,  צייט.  זייער  אין 
דָאך פַאר זיי אן עצה, איך וועל ָאנהויבען  
זָאגען חסידות וועלען זיי נתבטל ווערען,  
)כשעלו למע' לראות את הנאספים אמר  
)כשנכנסו   כו'  נתפעל  ניט  ווערט  כ"ק:( 

אד קדשו  רצה  להיכל  שליט"א  מו"ר 
הריי"צ שליט"א לילך אחריהם, ולא הניחו  
זיינען אריין צו מיר אין   כ"ק באמרו:( זוי 
נתבטל   גָאר  דָארטען  זיי  וועלען  זאל, 
רם   בקול  לומר  והתחיל  לגמרי,  ווערען 
המא' ראשית גוים עמלק )המחפשים ראו  
כ"ק   בהיכל  אשר  הספרים  את  מבחוץ 

ם אפי'  ויצאו משם, ולא הרהיבו עוז בנפש
אמן   ענו  ובע"כ  כ"ק  שישב  לחדר  לכנוס 

 לטוב לנו כידוע(. 

)באמצע המאמר והי' כאשר ירים    ואו.  
ידו   את  שעות    – משה  ג'  אמר  המאמר 

מינוטין   לדבר    – ועשרה  וקודם שהתחיל 
מדרי' נפש אמר:( הערט זיך צו גוט עס איז  
נוטיג צו וויסען, דאס איז מער נוגע צו זיך,  

דט מען וועגען הויכע  ווָאס ַאלע מָאל רע
ענינים, השגה, התבוננות, אהוי"ר, וועגען  
מדרי' פון נפש רעדט מען ווייניג, און דָאס  
זיין השגה   דַארף  ווָאס עס  נויטיגער,  איז 
והתבוננות אויך, נאר ברוב הפעמים, איז  
האלט מען בא דער מדרי' פון נפש, ממילא  
מיינט מען אז מען זָאל הערען ווָאס מען  

מען מיינט דָאס אלע מָאל,    – ריידען    וועט.
ַאלע מָאל זָאגט מען דָאס ניט, און בא א  
אויס,   דאס  מען  זאגט  משקה  ביסעל 

 במילא זָאלט איר הערען כו'.

 __________________________ _ 

לשער    (1 מהורח"ו  הקדמת  בארוכה  ראה 
ההקדמות ונדפסה. ג'כ. בע"ח דפוס ווארשא תרנ"א 

שם.   שנסמנו  מזח"ג   –ובמקומות  להעיר  בדקות 
 רעה, ב.

 . 2ראה לעיל הערה לע'  ( 2
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ז. באמצע המאמר ראשית גוים עמלק  
שיהי'   בשביל  הכתר  הפסק  וצ"ל  בתי' 
א' מהשומעים   הסיב  החכ'  ספי'  התגלות 
את פניו אל הצד, ואמר לו כ"ק, א נייעם  
ענין אז מען זָאגט הערט מען, און אז מען  
ַאמָאל   הָאט שוין  ווָאס מען  ענין  א  זָאגט 
ניט   שוין  מען  וויל  )געהערט(  געזָאגט 

ען הָאט דאס שוין געהערט, עס  הערען, מ
זיינען   מיר  אז  נייעס,  קיין  ניט  שוין  איז 
מָאל   ַאלע  מיר  הָאבען  מקבלים  געווען 
נָאר   הָאט  מען  ענין  ווָאסער  געהערט, 
דער   אז  געטרָאפען  הָאט  עס  גערעדט, 
שבתים   וויפיל  גערעדט  הָאט  טַאטע 
נָאכַאנָאנד איין ענין, דָאס הייסט ער הָאט  

בע ענינים, און מיר הָאבען  גערעדט די זעל 
דאס געהערט ווי א נייע זאך, און בא אייך  
זאך   נייע  א  דַארפט  איר  ַאזוי,  ניט  איז 
משפיע   מדריגת  אין  באמת  וואס  דוקא, 

ומקבל, איז טאקע יעדער מאל א נייעס,  
איך הָאב שוין עטליכע מָאל געזָאגט אז    –

ווען איך רייד וועגען משפיע ומקבל מיין  
איך ניט זיך ד. ה. איך מיין זיך לגבי פריער  

וויילע דער ווָאס    – ניט זיך לגבי ווייטער  
איז א משפיע, איז ער א משפיע בעצם,  
א   איז  מקבל  דער  און  מקבל,  קיין  ניט 

מקבל  וואס  משפיע,  קיין  ניט  או    מקבל 
אור איז  אור    משפיע,  און  המשפיע 

זאגט,  3המקבל  משפיע  דער  בעת  איז   ,)
המשפיע,   אור  דאך  ער  דאס    גיט  וואס 

דָאס   איז דַאך  ניט,  האט דאך דער מקבל 
בא אים א נייעס, און ַאזוי איז יעדער מָאל,  
יעדער   דָאס  דַארף מען  נייעס,  א  גיט ער 

 מָאל הערען. 

 

 ( 246-251ספר השיחות ע'  - מתורת שלום) -

f 
  

 __________________________ _ 

 . 75בארוכה ראה לעיל ע'   (3
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    ההסתלקות
R 

 מזכרונות הגה"ח יעקב לנדא ז"ל 

הרבי היה יודע עתו כי בפורים האחרון בשנת תר"פ אמרתי לו יהי רצון  
היה קשה מאד להימצא בסביבותיו   קרובים אל הרבי )כי אז שנזכה להיות

ימ"ש(מחמת   רוחני   הבאלשעוויקן  בקירוב  שיהי'  רצון  יהי  כן  ואמר 
חזר ואמר ַא קירוב רוחני,   ואמרתי כוונתי שגם בגשמי נהיה קרובים ושוב

 .והבן

ההסתלקות היתה ביום א' ויקרא ב' ניסן אחר שבת שקורין בו פרשת 
 עדיין אצלו בשב"ק ויק"פ פרשת פרה והייתי הבעל קורא. החודש והייתי 

ת קודש זירז אותי הרבי אודות טחינת הקמח לפסח )ואמר ובערב שב
לי אז הייתי רוצה להיות אצל הטחינה אבל כנראה שלא אוכל, זָאל מען  

ויש ללמוד מזה גודל הענין להיות אצל    ,מַאלען ָאן מיר ]יטחנו בלעדי[
הטחינה( ואף שכבר הרגשתי לא טוב, מ"מ הלכתי מחמת שהרבי אמר לי  

זירוז" והפסיק מעט והוסיף "מיד ולדורות" ובשעת   "אין 'צו' אלא לשון
מעשה הייתי כמבוהל )ַא צומישטער( כי היודע דרכו של הרבי ידע שיש  
דברים בגו, ולכן התגברתי ללכת ורק אחרי הפטירה הבנתי שבמלות אלו  

 .היתה ברכת הפרידה

כי אחר שב"ק ]פר' פרה[ נחליתי מאוד ולא קמתי עד אחר פסח ורק אז  
לי מהפטירה ע"י שאחד אמר לי שהולכים להמהריי"ץ ולא רציתי  נתוודע  

להאמין רק ניסיתי לחשוב שהרבי נסע לאיזה מקום, ואח"כ מרוב צער 
כמעט הייתי תוחב סכין בלבי ח"ו, והבעל אכסניא שלי שלא היה שותו"מ  
לבן   אותו  מחשיבים  היו  לא  תלמידיו  הלא  כי  חידוש,  זה  שאין  אמר 

 תמותה כלל. 

תו אמר הרבי להמהריי"ץ "איך גיי אין הימל די כתבים לָאז  קודם פטיר
איך פאר דיר און די חובות )היינו מה שחייבים לו( לצדקה" ]=אני עולה  
היה   והמהריי"ץ  לצדקה"[.  והחובות  לך  משאיר  אני  והכתבים  לשמים 
הרבי   לו  אמר  ככה",  ידבר  אל  אבי,  אומר  "מה  לו  ואמר  מתפחד 

 ה תנועה בידו ואמר "מוחין! מוחין!". "התפעלות?! התפעלות?!" ועש
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ואמר המהריי"ץ שאף שהיה מטבעו פחדן גדול מכל מקום מעת הזאת  
 הוסר ממנו מדת פחדנותו לגמרי. 

והסתכל על הרבנית ועל בנו ושוב על החסידים שהיו שם והוריד ב'  
 דמעות ועלתה נשמתו בגנזי מרומים.

שמעולם לא ראו נפטר  אחרי הפטירה היה נראה כישן והרופאים אמרו  
 כזה.

למדריגה   שהגיעו  מתלמידיו  כמה  עמו  הרבי  לקח  ההסתלקות  אחרי 
מסויימת בעלי עבודה היינו שהם נפטרו אחריו )ע"ד שאמר רבינו הק'  
)כתובות קג, א( הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי( ואחד מהם היה  

ס ליחידות  בשם ירוחם גורליק ז"ל והוא עדיין היה בחור ופעם אחת נכנ
לשאול דבר מה ואמר לו הרבי מקושייתך אני רואה שעלית יותר מאשר 

 חשבתי.

ומרוב   הסתלקות.  ענין  ולסבול  לעמוד  יכול  שהייתי  איך  נסים  והיה 
געגועים כתבתי פיתקא ונתתיו על האהל שאזכה ליקבר תוך חמישים  
אמה שלו )כי כתוב בספרים שתוך חמישים אמה הוא ענין נשגב( כי לא  

לי  ה ובא  לעבן",  פון  געטרַאכט  האט  "ווער  חיים  מחשבת  שום  אז  יה 
יעקב   תשובה ע"י המהריי"ץ שנתגלה לו אביו הק' ואמר לו שיגיד לר' 
שאל יוסיף לכתוב שטותים כאלו, ושאלתי להמריי"ץ "איזה שטותים",  

 ענה לי "הלא אתה יודע מה שכתבת".

 )מהיכל הבעש"ט גליון טז ( -

f 

  ומו"אשכבתא דרבי" )תורגא ראה קונטרס ואודות הזמן ההלפרטים נוספים  •
חלק   -קונטרס "די כתבים לאז איך אייך" אשונה בלפעם הרבאנגלית יצא לאור 

 . האנגלית(
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f 
 צוואת  כ"ק אדמו"ר נ"ע 
f 
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 הרש"ב( נ"ע ו)מצוואת כ"ק אדמו"ר 
R 
 פ[״ ]שלהי אדר תר 

ע ימים מספר  ״ב נ ״כ״ק אדמו״ר מחורש קטע מהצוואה שכתב  
 קודם הסתלקותו 

ת בחסדו חסד חנם יאריך ימי ושנותי וישיבני שלום לביתי  ״ השי 
 .   .   .   ושכבתי עם אבותי כו׳ 

תומכי־  הישיבה  את  להחזיק  יחיו  אנ״ש  ידידינו  את  מבקש  אני 
התומכים   לכל  היא  גדול  וזכות  כה.  עד  אותה  החזיקו  כאשר  מימים 

תוכנה  המחזיקים   את  ח״ו  לשנות  אדם  לשום  רשות  ואין  אותה, 
הפנימי. והמנהל הראשי יהי׳ בני הרב שי׳, וכל התומכים והמתעסקים  
במתן   יתברכו  והגשמי,  הרוחני  הישיבה  וטובת  בהחזקת  והמשתדלי׳ 
שכרה שבצדה, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, ויזכו לבנים  

 .   .   .   ובני בנים עוסקים בתורה ועבודה 

בני יחי׳ תשגיח ותשתדל בדבר הישיבה תומכי תמימים, להאדירה  
ית׳, בתכלית כוונתה הפנימית בלימוד דא״ח ובעבודה שבלב   בעזרתו 

לך    כו׳. וכאשר כתבתי בקונטרס עץ חיים, ויותר מזה כמדומה שכתבתי 
שהוא   מהמכתבים  ית׳    — בא׳  הפנימיות    — בעזרתו  העבודה  החזקת 

וש מאתה, ובזה צריכים להשתדל, ובוודאי  בזמן הזה, וזאת היא הדר 
שא״א  צריכי׳ ג״כ לימוד הנגלה, לימוד טוב, וכמבו׳ בקונט׳ הנ״ל, וכשם  

להיות גוף בלא נפש, כך א״א להיות נפש בלא גוף. אך האדם פנימי הוא  
העיקר, והמקבל עליו עומ״ש יוצא ידי שניהם, וזה וזה יתקיימו בידו,  

שי  החיצוני׳  מהדברי׳  יש  מה  וכאשר  כל  הפנימיו׳  אל  שייכו׳  להם  ש 
שיכול להיות נוגע אל התוכן הפנימי צריכי׳ להרחיק לגמרי, ולא ליתן  
דעתך   בטוב  יחי׳  בני  ואתה  שיהי׳,  מה  יהי׳  החיצוניו׳  אל  כלל  ערך 
לשקול   אי״ה  תדע  הפנימיות,  הכוונה  אל  במסירתך  והעיקר  ושכלך 

 ולהכריע בזה. 

התחלתי   אשר  בעיירות,  דא׳׳ח  לימוד  קביעות  בדבר  תשתדל  גם 
לעסוק בזה, ות״ל שנתקבל הענין בטוב. ונתיסד בכמה עיירות לימוד  
ההוה   הזמן  בו׳.  רעהו  אל  איש  אלקים  יראי  ונדברו  בדא״ח,  ברבי׳ 
הפריע את הכל, ויתן השי״ת שבקרב תשקוט המדינה, ואיש את רעהו  
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.  . כן בדבר התייסדות החדרי׳ בעיירות ידברו, צריכים לחדש ההשתדלות 
השי״ת יעזרני ויזכני להתעסק בדברים האלו אשר זיכני להתחיל בהם,  
והכל כאשר לכל תשתדל ותתעסק בני יחי׳ בהם. וידידינו אנ״ש שיחיו  

 בטח יסייעו על ידך, והשי״ת יהי׳ בעזרך ותצליח במלאכתך. 

 : בחלק הצוואה לבנו כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ״ע 

תלמוד   בשנה     .   .   .  משניות   יום   בכל   הראשונה  כל   פ׳   לאחר 
  .   .   .   תפילה 

לאמר     .   .   .  דקדקתי  ויו״ט   – יום    בכל   אני  ש״ק   ט״ז   –   לבד 
 .   .   .   קדישים 

בענין      .   .   קדיש וברכו אחר תפלת מעריב בליל ש״ק לא לאמר .     .   .   . 
הוא  הי״א חודש, להפסיק ביום האחרון דחודש הי״א. עד״מ אם היא״צ  

 .   .   .   עשרה בשבט, לאמר קדיש עד ט׳ טבת ועד בכלל 

 . . . . ולא נצרכה אלא להעדפה בעלמא    .   הזהר בכבוד אמך .   .    .   . 
 

 בחלק הצוואה לזוגתו הרבנית נ״ע: 
 

אבקשך שבשנה הראשונה תתן צדקה בעד נשמתי בכל יום ב׳    .    .   . 
באפשרכם לחלק הצדקה לעניים באותו   יהי׳   וה׳ ובעש״ק ובער״ח. ואם  

 .   .   .   היום, מה טוב, ומבקש אני להשתדל בזה 

 

לילד   וחינוך  והנהגה  בכלל,  בענין הנהגה  גם  ובו  בחלק הצוואה הכללית 
 משנולד בפרט: 

 

ע״ד    .   .  בקטנותו  לנהג  מאדערנע  הישן, .  מאטראסקע   לא   כמו 
 .   .   .   וכה״ג 

. ״ער    .   .   כ״ק אאמו״ר נבג״מ זצוקללה״ה זי״ע אמר על בני יחי׳   .   .   . 
איז א איידיל קינד מי דארף עם ניט פארגרעבין״ והולכנו אותו בכתונת  

 .   .   .   משי פשוט 

. להזהר שיהי׳ תמיד בכיסוי ראש. ואחר ימי העטיפה )וויקלען(   .  . 
 .   .   .   ידיו נט״י שחרית. וכשיתחיל לילך ברגליו להלבישו ציצית ליטול  

היותו   .   .  עד  שום   בר   .  ללמדו  לא   למוד   לבד   למודים   מצוה 
 .   .   .   התורה 
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. וע״ז אני מזהיר בתוקף האזהרה שלא ללמדו שום למוד חיצוני    .   . 
שידע   וגם   שנה,     י״ג   שיהי׳   קודם  רק  ללמדו  ולא   אז  ולקרוא   לכתוב 
 .   .   .   יותר 

יהי׳    .   .   .  להשגיח ביותר שלא יקרא בספריהם ספרים החיצונים 
 .   .   .   איזה שיהי׳, לא עברי ולא רוסיא 

 .   .   . . ללמוד עמו תניא ולהשתדל    .   . בשנת הי״א או הי״ב יתחיל 
 .   .   . דזה מוכרח .   .   . למותר .   .   להסביר לו דרכי העבודה . 

 .   .   .   . מנוחת נפשי בעלמא דקשוט   .   . 

 .   .   .   ן שאפרט בסמוך אני מוריש לבני יחי׳ כל הספרים לבד אות 

מחלקם   ספרי  אני  בתמידית  בהם  מעיין  שאני  שלי  החסידות 
לנכדותי יחיו, כמובן כדי שיתנו לבעליהן ללמוד בהם. לקו״א )תניא(,  
תו״א עם הוספות, לקו״ת, עטרת ראש, אמרי בינה, שער האמונה, שער  

  דפוס זיטאמיר, תורת חיים, היחוד, לנכדתי חנה תחי׳. באורי זהר, תניא  
שער האמונה ושער היחוד כפול, פירוש המלות, קונטרס ההתפעלות,  
התשובה   שער  החיים  דרך  ב׳  זיטאמיר,  סדור  תחי׳.  מושקא  לנכדתי 
והתפלה ח״א. שער התשובה ח״ב. שערי אורה, לנכדתי שיינדל תחי׳.  

קאפוסט לבני יחי׳, המאמר שמע ישראל לכ״ק אאזמו״ר    תו״א דפוס 
נבג״מ זצוקלל״ה זי״ע בלשון זשארגאן לכלתי תחי׳, הסדור אשר אני  
על   הגהות  עם  שלי  הסדור  תחי׳  לזוגתי  והתהלים  תמיד  בו  מתפלל 

 .   .   .   השערי תפלה לבני יחי׳ 

מעות מזומן שנשארו מאתי חלק חמשי לצדקה, מזה מחצה לתו״ת  
לנכון   שימצאו  כפי  בליובאוויטש,  כללי  תיקון  איזה  לעשות  ומחצה 

וגתי ובני יחיו, רצוני הי׳ מכבר שיהי׳ גדר של מתכות סביב הביה״ק  ז 
בליובאוויטש, וזהו יקרא דשכבי ויקרא דחיי, אבל איני מחליט בזה.  
זוגתי ובני יחיו כן יעשו, ובלבד שלא יקרא שמי   וכאשר ימצאו לנכון 

 .   .   .   ע״ז 

.  30%לשיינדל    30%למושקא    40%. חלק ד׳ לנכדותי יחיו לחנה    .   . 
 .   .   .   יתר המעות לזוגתי תחי׳ 

הבית   תשמישי  כלי  וכל  המעות  כל  וכן  וזהב  דכסף  הכלים  כל 
זהב,   של  המטבעות  כרצונה.  בהם  לעשות  וביכולתה  תחי׳,  לזוגתי 
והמורה שעות שלי, והחנוכה לאמפען, והטאבאקערקע של זהב אשר  
דליובאוויטש   הבתים  עם  החצר  יחי׳,  לבני  מוריש  אני  אמיל,  עם 

נ״ע  מורתי  אמי  צוואת  עפ״י  אלי  חומה  השייכים  בהבתי  וחלקי   ,
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בוויטעבסק. והבית חומה עם החצר אשר בראסטאוו שייכים לזוגתי  
יחי׳. הבית והחצר דראסטאוו ברשות   ימי׳ לבני  תחי׳. ואחר אריכות 

 .   .   .   זוגתי תחי׳ למשכנם ולמוכרם ולהחליפם, כאדם העושה בתוך שלו 

 

 ( ואילך  תקגת חלק ב' ע'גרות קודש אדמו"ר מהורש"ב א) -

f 
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f 
אגרות שנשתלחו  
 לאחר ההסתלקות
f 
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 אגרת מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
 אביו סתלקותהאחר ים ל התמימל 

R 
 [ סיון תר"פ ] 

 

תומכי  ישיבת  הקדוש  המוסד  חניכי  ורעיי  אחיי    אל 

תמימים יצ"ו ה' עליהם יחיו הם ביתם וזרעם, יעמדו  
 .הברכה מעתה ועד עולם   על 

 

וחסידיו  אחיי.   תלמידיו  ואנחנו  השמימה,  עלה  רבינו  אבינו 
המקושרים אליו, בכל מאודנו ונקודת נפשנו, נשארנו עזובים בודדים  

 גלמודים ונדכאים. 

השעה   על  רגעים  כעשרים  השני,  ליום  באור  הראשון  בחודש 
החמישית בעלות השחר נפתחו השמים, שמי שמים העליונים, והנשמה  

ח  אל  להשתפך  עלתה  ובשקיטה  הטהורה  קדושה  בנעימה  אביה  יק 
אצילית מסר רבינו הקדוש נשמתו לאל אלקי הרוחות, והוסגרה עיני  
אב הרחמן, לי ולכל אחיי חניכי בית אלקים, וברגע אחת יתום נהייתי,  

 אנו, אתם תלמידיו ואתנו יחד עם הקודש. 

מה מאד רבו עונינו, היום איום והמשפט נורא, נטלו המאורות,  
ר  תפארת  כ"ק  עטרת  אזכרה,  כי  בבכי  אמרר  לבנו,  משגב  והוד  אשנו 

פעלים,   רב  חי  איש  תמים  הצדיק  ופרישא,  חסידא  הרה"ק  אאמו"ר 
  לוקח מאתנו. העדי האלקי הורד מעל ראשינו והנוחם היחידי   – הכ"מ  

  הועתק, וקרני הוד פנים מאירות ופנים.   – לעם הקודש בגלות המר הזה  
 טל אור נועם ידידות העדינות מסבירות שהחיו לב ונפש נדכא ונרעץ ב 

 הסתתרו.   – 

  מי ינחמנו ובמה ינחמנו, ובמה נוכל עוד להנחם. אדון הסליחות 
  העבר נא בחסדך לחטאת שיח מר לבבי הנשבר, כי משפט קרוע הלב 

הנהו, ומצבנו, מצב בניך היתומים איום ונורא הוא, אך צדיק הוא ה'  
מקר  יתודה  מאתנו  אחד  וכל  וצדק,  דרכיו משפט  כי  וכל  עמוק  ולב  ב 



 59  קובץ "די כתבים לאז איך אייך" 
 

הרבים.  ברחמיך  אתה  אבינו  אבל  רשענו.  חטאנו  ואנחנו  עשית    אמת 
  רחם עלינו ועודד נא רוחנו וחזק לבבינו להתאמץ באורחת חיים שסללו 

עבדיך הקדושים כ"ק אבותינו רבותינו אבות העולם, ופרוס נא זכותם  
ותלמידי תלמידיהם, להיות   עלינו תלמידיהם  ועבודתם  ואור תורתם 

 בקיום התורה והמצוה בשעבוד המוח ויחוד הלב. חזק  

תמימים, נחלה בלי מצרים הנחילנו אבינו רבינו, מוסדות רמות.  
ונשגבות, בנויות על טהרת קודש הצלחה אלקיי, והוא המוסד הקדוש  
לימוד   בהפצת  הענינים  שאר  עמו  ואתו  יצ"ו.  תמימים  תומכי  ישיבת 

בצלם ימצאו טל אשר תחי' לגוף  החסידות ותיקוני החדרים, יסוד אשר  
ונפש האלקי גם יחד. אשר עליהם ידבר בכתבו האחרון הנתון לפניכם  
בזה, ואשר דבר אתי ביחוד, אחרי המועדים בתחילת מ"ח העבר, ממה  

עליהם יחיו, עתה אבינה, כי    ’ שבדעתו הקדושה ליסד לטובת אחינו, ה 
נפשו  צער  ראיתי  ורק  עמי,  בדברו  הק'  דבריו  הבנתי  הטהורה,    לא 

בצערת וכאבי אחינו ה' עליהם יחיו, הזמני והנצחי, אשר יום יום שפך  
האלקיי.   הרגש  בפניני  המסולאה  לבו  נקודת  מתוך  בדברו  לבו  כמים 
אלקים אתה יעדת לאמר, רצון יראיך תעשה, עורר נא רחמיך והאיר  
תפילות   היו  כאשר  והנלחצים,  הנדכאים  ועדתך  עמך  על  חסדיך  אור 

לב כל א' מאתנו מלא תקוה, אשר גם כהיום נושא תפלה    עבדך הקדוש, 
ומעורר רחמים הנהו, עם אבותיו כ"ק אבותינו רבותינו הק' לפני כסא  
 אל רם ונשא. אשר יחוס וירחם לכונן עם קדשו ולהעמידו בקרן אורה. 

התעוררו תמימים, התעוררו לקיים ככל אשר צוה אותנו רבונו  
דבר   על  הכ"מ,  הרה"ק  אאמו"ר  תומכי  כ"ק  ישיבת  הקדוש  המוסד 

איוה   אשר  ובכל  והיהדות,  החסידות  והחזקת  יצ"ו,  תמימים 
אלה   לכל  ונתונים  מסורים  להיות  ועלינו  האצילה,  נפשו  והשתוקקה 

 בכל לבינו ומאדינו. 

לקיום   לדאוג  ביחוד  כאו"א  על  והמצוה  החובה  כי  לדעת  עלינו 
ררות רחמיו  דרכיו הקדושים. ולקוות לחסדי השי"ת. כי בזכותו והתעו 

ועל   החסידות  תורת  קודש  עפ"י  אמיתים,  בחיי  לחיות  נוכל  עלינו 
משפטי   בנועם  ביתו  והנהגת  הרוחניי'  חייו  בעד  לדאוג  ביחוד  כאו"א 
לא   אם  אי־ישרו,  לאדם  יגיד  ומי  דעה  לנו  יורה  מי  כי  הק',  תורתנו 
שבעצמו יכיר חסרונו עפ"י התורה והאור שהנחיל לנו אבינו רבינו ורק  

ע  תלמידיו  אחת  אנחנו,  ונפלינו  בנו,  דשביק  ברוחא  להתחזק  לינו 
חסידיו המקושרים אליו ואל נחלת תורתו ונועם המדות וארחות יושר  
דין דלית בה   כן עתה, מבלי התגאל ברתיחה דהבלא דעלמא  כמו אז 
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כי   לדעת  עלינו  ואז  התורה  עפ"י  ישרים  דרכינו  כל  ולהיות  ממשא, 
 כל אשר תעשה. יקויים היעוד וברכך ה' אלקיך ב 

עלינו לדעת כי אנחנו תלמידיו וחסידיו שמו אשר בשם ה' נקרא  
ביד   ובידינו  וח"ו,  ח"ו  יחלל  לא  כי  לדאוג  כאו"א.  ועל  יקרא,  עלינו 
כאו"א להכריע לכף זכות, כי עלה יעלה לכסא מרום, לעורר רחמי ה'  
על עמו וצאן מרעיתו, מבלי שכוח אף רגע כי יתומים אנחנו ודור עני כי  
אשר   העולם  אבות  ומליצת  התעוררות  ע"י  לבדו  ה'  בלתי  עוזר,  אין 
מסרו חייהם הגשמיים בגללינו וכל א' ישפוך לבו ברנה ותפילה מקרב  
נוכל   כי  עלינו.  ה'  רחמי  מלעורר  יעזבנו  לא  עתה  גם  אשר  עמוק.  ולב 
ונתכווצו   המוחות  שנתמעטו  האלו  העתים  בצוק  ה'  בעבודת  עמוד 

נראה  ה'  ומרחוק  עמו    הלבבות  שבות  ה'  בשוב  תחזינה  ועינינו  לנו 
הכ"מ   זצוקללה"ה  הרה"ק  אאמו"ר  וכ"ק  עפר,  שוכני  ורננו  והקיצו 

 בתוכם, יחי' נפשינו ורוחינו ויראינו נפלאות בתורתו הקדושה. 

 והנני אחיכם הנדכא, המברך אתכם מקרב ולב עמוק 

 יוסף יצחק שניאורסאהן 

 דאן - סיון תר"פ, ראסטוב 

 

האגרת  , וראה שם גם  קיב - דמו"ר מהוריי"צ חלק א' ע' קי אגרות קודש כ"ק א )  -
 ( שנשתלחה לכללות אנ"ש 

f 
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 הסתלקותהאגרת מזקני אנ"ש לאחר 
R 

 

 לאנ"ש[   שעה   זקני אנ"ש שנשלח באותה ]העתק מכתבי  

 

 ב"ה 
 

 אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, 

 נצחו אראלים ונגנז ארון הקודש. 

ויקרא בשעה   ניסן עלתה  במוצש"ק  ב'  החמישית בעלות הבוקר 
שעות   במוצש"ק  הקדוש.  לשונו  הי'  )כן  השמימה  הקדושה  נשמתו 
אחדות לפני הסתלקותו. "איך גיי אין הימעל, די כתבים לאז איך פאר  
עזב   ואותנו  איינעם"(  אין  זיין  מיר  וועלין  זאל  אין  מיך  נעמט  אייך. 

ל  כי כל  וכל ראש  לאנחה, אין להאריך בדברי תמרורים עתה.  דוי  בב 
כו'   בגוים  נח'  בצלו  אמרנו  אשר  כו'  נלכד  ה'  משיח  אפינו  רוח  לחלי, 

 ירחם ה' על אנ"ש ועל כלל ישראל ויגאלנו גאו"ש בקרוב אכי"ר. 

ידידינו.  העתק    אחינו  מוס"פ  הנה  והתמימים,  היקרים  איש 
מחלק צוואתו נ"ע )מהנוגע לאנ"ש, הניתן להגלות( אשר בה יבקש את  

בכל מפעליו הנעלים והקדושים, אשר פעל ועשה כל ימי   אנ"ש להחזיק 
כידוע    - היות אותו צדיק חי אתנו, ומסר נפשו הקדושה ממש עליהם  

כמו בהמוסד תו"ת. כן ע"ד קביעות החדרים בעיירות כפי הכוונה    - לכל  
בהעתקה,   עיניכם תחזינה  אור החסידות, כאשר  וע"ד הפצת  הרצוי', 

הקשו  מאנ"ש  כ"א  אשר  ספק,  ה'  בלי  עם  השלמים  והעטופים,  רים 
נ"ע, יתחזק בכל נפשו ומאודו     - ועבדיו הנאמנים, רבותינו הקדושים 

לקיים צוואתו לכל פרטי', כאשר היינו באמנה אתו   - כמשמעו ומדרשו  
והשתדלות   אומץ  להוסיף  עתה  עלינו  ועוד  נ"ע.  חיותו  חיים  בעודו 

זכותו יעמוד  יתירה ביתר שאת ויתר עז להשלים רצון קדשו במלואו. ו 
לנו להיות לעוזר בזה ובבא ברו"ג לכל הבא לטהר כו', ויהי' לנו למליץ  

   יושר להצילנו מכל צרה כו'. 
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עלינו עתה    אחינו היקרים, התבוננו נא, ודעו את אשר לפניכם. 
בשביל קיומינו אנו, וקיום נפשינו, להתאחד ולהתחזק ביתר שאת ויתר  

עהו יאמר חזק, ולא נאמר נואש  עז, לבל נתפרד ונאבד ח"ו. איש את ר 
אמרותיו   ברכה  לנו  השאיר  אשר  חייתנו,  אמרותיו  ת"ל  כי  ח"ו, 

בנו  הטהורים, כתבי הקודש שלו, דא"ח אשר הנחילנו.   וגם את כ"ק 
בהצעטיל המיוחד אשר לו )אשר מפני ענותנותו של הרב    הרב שליט"א, 

כדברי  מאתו  דורש  הנהו  בשלימותו(  להעתיקו  רשות  לנו  אין  ם  שי' 
"שידבר דא"ח לפני אנ"ש, ולהסביר להם בטוב טעט ודעת על  האלה,  

וכי   נ"ע,  הקדושים  רבותינו  אבותינו  הנחילנו  אשר  נאמנים  יסודות 
עפ"י   תמימים  תומכי  המוסד  ובהנהגת  אנ"ש.  לטובת  א"ע  ימסור 

וכ"ק    הכוונה הפנימי' כו' ובטח לא יעזבו אותו אנ"ש וידידי אבותינו", 
החפ  שליט"א  הרב  אביו  בנו  רצון  ולמלאות  לקיים  מעודו  וזהיר  ץ 

ולדבר   המוסדות,  מכל  ההנהגה  עליו  לקבל  נאות  נ"ע,  רבנו  הקדוש 
היוצאים מלב טהור   דבריו הטהורים  וכבר שמענו  אנ"ש.  לפני  דא"ח 

טובים.   והימים  השבתות  נפש, בימי  משמחי  וישרים  המה    נפלאים 
יני מדע יספיק  ואין להאריך על הגליון את כל הדברים. ולחכימיא ומב 

הענין, שיתאספו   לטובת  בלבד  לעוררם  רק  באנו  אך  והרמז,  הקיצור 
אנ"ש בכל אתר ואתר, ויוסיפו אומץ והשתדלות איך ובמה לחזק הענין  

 וגם בגשמי' כי לא סגי בלא"ה.  ברוחני' 

בטוחים אנו בידידינו אנ"ש הנאמנים אשר להם לב מבין ורגש,  
ט והיהדות בכללה וידעו את אשר  כי יתבוננו במצב ההוה של אנ"ש בפר 

עליהם לעשות לטובתינו וטובת נפשינו, והשי"ת ירפא לנו את מזבח ה'  
 גאולתינו ופדות נפשינו אכי"ר.  ההרוס ויחיש 

וקיומה   נפשם  טובת  דורשי  באמת,  ואוהביהם.  ידידיהם  הכ"ד 
 לעד, הכותבים בידים רועדות, ועינים דומעות ומיחלות 

 ראפאלאוויטש החוב"ק קרמנצוג נאום יצחק יואל  
 נאום שמואל בר"ז גורארי' 

 נאום ש' זלמן האוולין 
 אייר שנת בן פ'ר'ת' יוסף. רוסטוב־דן 

 
 ( קיד - מאגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ חלק א' ע' קיג )  -

f 
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f 
מפתח ותוכן קצר 

 בתורת כ"ק אדמו"ר
f 
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 מפתח ותוכן קצר  
 לתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בקשר עם  

 ב' ניסן 

R
 ע' רנה אג"ק ח"ג    - תש"י )א(  ה' כ"ה אדר  )הקדמה לקונטרס ב' ניסן(  מכתב 

ניסן; ההשפעות להשייכים מתעלות, במילא הכלים צ"ל מזוככים   שני ענינים ביום ב' 
 יותר; על כאו"א לחזק ההתקשרות. 

 
 אג"ק ח"ג ע' רנו   - תש"י )ב(  ה' כ"ה אדר    פרטי(-)כללימכתב 

ביאור ענין נשיאת ההפכים ד'שר ופקיד' ו'איש חיל' המבוארת בהקונטרס; במוחש ראו 
חסידות מהבעש"ט והלאה; בדוגמה לזה דורשים מהשייכים אליהם; זאת אצל נשיאי ה

יום זה מסוגל לכאו"א לקבל ע"ע ללכת בדרכיהם אשר הורו בקבלה בר קיימא לכל השנה;  
 כלי לקבל ברכתם בגו"ר.

 
 אג"ק ח"ג ע' רנז   - תש"י )ג(  ה' כ"ה אדר    פרטי(-)כללימכתב 

הראשון, היום היחיד )עד לעת"ל( שלא  לפי הדעה דבניסן נבה"ע, ב' ניסן הוא יום השבת  
תורת  מעינות  הפצת  דחיי';  'אילנא  החסידות,  תורת  ענין  גם  זהו  כלל;  לילה  בו  היה 

 החסידות ביתר שאת ועז הוא ע"י הנשיא שנכתר ביום זה. 
 

)לאחר נתינת מעות בשביל "משקה" להשתתפות בההתוועדות(  ב' ניסן ה'תשי"ב  
 89תו"מ ח"ה ע'    – 

 לימוד משניות באותיות השם. ;היא ה"משקה" שבתורה פנימיות התורה
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ניסן   ז'  ניסן(    תשי"ט ה' מכתב  ב'  התוועדות  שטו;    - )למשתתפי  ע'  חח"י  אג"ק 
 423לקו"ש חי"ז ע'  

בדברי בעל ההילולא לפני הסתלקותו 'איך גיי אין הימל און די כתבים לאז איך אייך',  
מודגש שכתבי הדא"ח שלו, זהו בחילוף וממלא זה שעולה השמימה; ע"ד 'אנא נפשי 
כתבית יהבית'; זכותו תעמוד לכל העוסקים בתורתו והולכים בדרכו, לתוספת התעוררות 

 ר"ר מנשיא ישראל בהמצטרך להם. 
 
אג"ק חח"י    - וועסט'(  -)למשתתפי כינוס צא"ח ב'מיד  תשכ"א ה' כתב כ"ה אדר  מ 

 ע' שטו 
הכינוס נערך בהשגחה פרטית )גם( בב' ניסן; דברי בעל ההילולא ש'רק הגופים נמסרו 
וגם  הצאר,  שלטון  תחת  גם  זו  השקפה  יישם  ההילולא  בעל  הנשמות';  לא  אך  לגלות 

התוכן של חודש ניסן ויציאת מצרים, אשר באה בזכות בשנות שלטון הקומוניזם; זהו גם  
שהיו 'מצוינים שם'; עאכו"כ כשנמצאים בארץ מנוחה וחופש דת; חובתנו וזכותנו לחזק  
היהדות האמיתית, ע"פ הוראות חסידות חב"ד, והדבר תלוי רק ברצוננו; יה"ר שהכינוס 

 ימלא מטרותיו ע"פ כוונת רבותינו נשיאינו. 
 

 258תו"מ חל"ג ע'    – החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"ב  - משיחת ש"פ שמיני 
"איך גיי אין הימל און די כתבים לאז    ;עבודת הנשיאים היא לחבר את המטה עם המעלה

"הקריב נתנאל   –והשייכות לב' ניסן    ;איך אייך" שמוסר עצמו בכתבים כמו שהוא למעלה
 גם בעולם. ", לפעול בכח התורה קירוב לאלקותובן צוער" ש"הוא השיאן עצה ז

 
   258תו"מ חל"ו ע'    – החודש, מבה"ח ניסן, ה' תשכ"ג  - פקודי־ משיחת ש"פ ויקהל 

  ; תחלית ענין החתונה הוא המשכת כח האין סוף בענין הולדה  ;מלשון חתונה  –  אהילול
 בפרט בלימוד פנימיות התורה.  ;ויה"ר שיהי' ענין של הולדה מב' ניסן במשך השנה

 
 27תו"מ ח"ס ע'    - תש"ל  ה' החודש, מבה"ח ניסן,  - משיחת ש"פ שמיני 

כאשר מגיע  בב' ניסן ימלאו חמישים שנה להסתלקות, ובמילא גם להתחלת הנשיאות;  
זמן מיוחד )'יובילייעם'( של שנים יש לעשות חשבון על הענינים שהיו עד זמן זה; בימים  
ובשעות שנשארו עד ב' ניסן יערוך כ"א חשבון מה עבר במשך שנים אלו, לזכור איך היה  
המעמד ומצב בזמנו של כ"ק אדנ"ע, מה דרש וקיווה, וכן בנוגע למה שדרש וקיווה כ"ק 

אדמו"ר;   לדיבור מו"ח  הענינים ממחשבה  להוריד  מעצמו;  מרוצה  להיות  לא  והעיקר, 
 ומדיבור למעשה בפועל; להשלים זאת עד ב' ניסן. 

 
 ואילך   43שיחו"ק תשל"ב ח"ב ע'    – משיחת ש"פ ויקרא ה'תשל"ב  

"איך גיי אין הימל און די כתבים לאז איך אייך" היא ענין אחד ש"אנא נפשית כתבית 
השייחות בין יעקב ויוסף אף שנראים כענינים    ;ההתסלקות היתה במוצ"ש דוקא  ;יהבית"
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ריי"צ אדמו"ר  וכ"ק  אדנ"ע  בכ"ק  ודוגמתם  בדרך   ;שונים  לבן המלך  המלכות מעבירה 
 ממילא.

 
 563ח"ב ע'  תש"מ  שיחו"ק    - תש"מ  ה' משיחת ש"פ ויקרא  

בתכלית השלימות; ויהי בשישים בשבת שאחרי ב' ניסן מתעלה יום זה באופן ד'ויכולו', 
שנה מקבלת הנשיאות ביום זה; כ"ק מו"ח אדמו"ר התנה שנשיאותו תהיה 'בחסד', וכך  
ה'נשמה  שהוא  כיון  אח"כ,  וגם  צדקנו  משיח  ביאת  עד  וממשיכה  נשיאותו  היתה   אכן 

 כללית'; "לדור ודור נספר תהלתך", ג' דורות הנזכרות ביחס למשיח צדקנו.
 

   114יומן תשמ"א ע'  
( עוד    מחודשמענה  לאה"'ק  לחזור  בדעתו  כי  שכתב  מאה"ק  לא'  ה'תשמ"א(  ב'  אדר 

 בחודש אדר: 
 "באם אפשרי ישאר עד ב' ניסן יום הכתרת כ"ק מו"ח אדמו"ר". 

 
 

)על מרפסת בנין הספרי', לאחר חלוקת התניא עם תרגום  משיחת ב' ניסן תשמ"א  
 )מוגה(  185לקו"ש חכ"ב ע'    -אנגלי וחלוקת המצות לאה"ק( 

כל המאורעות הם בהשגחה פרטית; ענינו של יום ההילולא; בפרט בשנה זו שנתמלאו 
יפרדו';  ק"כ שנה מהולדתו; השלימות דק"כ שייכת גם לאחרי הסתלקותו כיון ש'לא 

בפרט ע"י כתביו ש'השאיר' לנו; מכיון שזהו גם יום הכתרת בנו יחידו, שייכותו לעוה"ז 
ם ע"י בנו ממלא מקומו; מעניניו העיקריים של בעל ההילולא  הגשמי באופן גלוי היא ג

האמונה  )מחדירה  מצה  לחלוקת  הקשר  חוצה';  המעיינות  'הפצת  ועי"ז  תו"ת  ייסוד 
ולברכת  הקהל  לשנת  הקשר  כפשוטו(;  המעיינות  )הפצת  התניא  ולתרגום  בפנימיות( 

 החמה. 
 

 ואילך   1089ויות ע'  תו"מ התוועד   - )שיחה א'(  משיחת ש"פ ויקרא, ג' ניסן, תשמ"ב  
ד"בא  הענין  עם  להתחיל  יש  ואעפ"כ  זה;  דיום  השמש  זריחת  הוא  אלינו  הנוגע  עיקר 
בעל   )בארוכה( משמותיו של  הוראה  לימוד  אדמו"ר;  מו"ח  כ"ק  רצון  הוא  כי  השמש" 

 ההילולא.
 

 ואילך   23לקו"ש חל"ב ע'    -  )מוגה(משיחת ש"פ ויקרא, ה' ניסן, תשמ"ז  
בחודש ה'נשיא'  כאו"א    באמירת  והתקשרות  ישראל,  נשיאי  נצחיות  מודגשת  ניסן 

מישראל אליהם; ב' ניסן הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ויום התחלת  
הנשיאות של בנו כ"ק מו"ח אדמו"ר; בשניהם מצינו ענין הנצחיות )גם( בגשמיות העולם, 

ו; כ"ק מו"ח אדמו"ר והתקשרות נצחית לכל ישראל; אדנ"ע ביטא זאת לפני הסתלקות
נצחיות קדושת הצדיק הנשארת בכליו  ענין  זאת במאמרו הראשון; שם מבאר  הדגיש 
וחפציו; הסיפור המובא במאמר אודות כניסה ליחידות לאחר ההסתלקות; ביאור הענין; 
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חיי הצדיק נצחיים לא רק ברוחניות אלא גם במקומו וכליו הגשמיים, ובאותו האופן כפי  
מה בגוף; ע"פ פתגם אדנ"ע הנ"ל מובן שע"י ההתקשרות לנשיא הדור שהיה בהיותו נש

נמשך מהקיום הנצחי של קדושת הצדיק לכל ההולכים בדרכיו; בפרט ע"י לימוד הכתבים  
 והבאת הלימוד בפועל; הוראות בנוגע לפועל.

 
 ואילך   347סה"ת תשמ"ח ע'    –  )מוגה(תשמ"ח  ה' משיחות ב' ניסן  

בחיי הנשיא, ויום מיוחד בענין הנשיאות; בבוא יום זה בכל שנה יום זה הוא יום מיוחד  
ניתוסף עילוי גדול יותר בענין הנשיאות; ענינו של נשיא ומלך הוא 'לב כל קהל ישראל'; 
הנשיאות   התחלת  יום  בבוא  לבנ"י;  החיות  נמשכת  הנשיא  ע"י  למוח;  לב  בין  החילוק 

יות מודגש  זה  ענין  החיים;  בענין  יותר  עוד  לנשיאות;  ניתוסף  שנה  'חיים'  זו,  בשנה  ר 
תוספת ביאור ע"ד הרמז; גם אנשי הדור פועלים תוספת חיות בנשיא הדור, וכמודגש 

המלך' 'יחי  העם    כעת  ;בהכרזתם  פעולת  ע"י  ה'חיים'  בענין  עיקרית  הוספה  צ"ל 
שתוכן הכרזה זו שכבר הגיע הזמן ד'הקיצו ורננו' דנשיא דורנו; ',  שמכריזים 'יחי המלך

גם מה שמרעישים ע"ד הצורך להכרזת 'עד מתי', דבהכרזה זו יש גם התוכן דענין זהו  
ההכתרה, 'יחי המלך', שעי"ז פועלים ביאת משיח; אצל משיח מודגשת ביותר שייכותו 

בכלל  ניסן  לחודש  הקשר  מישראל;  צו;    לכאו"א  פ'  להתחלת  הרמז  בפרט;  ניסן  ולב' 
 הוראות לפועל.

 
 ואילך   381סה"ש תשמ"ט ע'    – )מוגה( תזריע ה'תשמ"ט ש"פ  משיחת  
ניסן   מקומו  –ב'  ממלא  לבנו  הנשיאות  התחלת  ויום  אדנ"ע  כ"ק  של  ההילולא    ; יום 

וחסידות הנגלה  לימוד  מחברים  ששם  תו"ת  התייסדות  עניניו  היא    ;מעיקרי  הכוונה 
)או שייכים לתו"ת( צריכים    ;להשפיע בעניני של האדם לאחר מכן כל שלמדו בתו"ת 

ויבוא מזה    ;וכל זה להפיץ המעיינות חוצה  ;יך שתו"ת השפיע עליו בעבודתוא  התבונןל
 הגאולה האמיתית "והקיצו ורננו שוכני עפר" והבעל ההילולא בתוכם.

 
 207  ' ע   ה " ח   קט מ מלו ה" ס   – ב' ניסן התשנ"א  רס  קונו 

 "ב. א ה'תשלמתוועדות דש"פ נש ו'גיב קרי ה ביום השנמאמר ד"ה 

f 
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