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פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו ,החתן התמים הרב שלום ,והכלה המהוללה מרת הינדא שיחיו
לאזאר.
התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ,ידידים ומכירים ,שהואילו
לבוא לשמוח אתנו ביום שמחת לבבנו ,ולברך את החתן והכלה שיחיו,
ואותנו כולנו ,בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו – על
יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית
הצדקנית מרת חי' מושקא זי"ע – בתשורה מיוחדת הכוללת:
שער ראשון :כתבי יד קודש .ובו א) כמה מענות מכ״ק אדמו״ר נשיא
דורנו בכתב ידו הקדושה ופיענוחם .ב) אגרות קודש מכ״ק אדמו״ר
נשיא דורנו ברוסית ותרגומם ללה״ק .אחד המכתבים הוא בקשר
לחתונה .נדפסו כאן בפרסום ראשון ונמסרו ע״י אבי החתן שי׳.
שער שני :מכתבי כ״ק הרה״ק הרה״ג המקובל הר״ר לוי יצחק נ״ע
לבנו כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו בקשר לחתונתו .המכתבים נדפסו
בלקוטי לוי יצחק  -אגרות קודש ונדפסו כאן עם מ״מ ופיענוחים
וכידוע שאופן כתיבתו הי׳ בקיצור נמרץ .הפיענוחים נעשו ע״י אבי
הכלה שיחי׳.
שער שלישי :יומן מ(חלק מ)שנת תשמח שנת הקהל ויהי בשלושים
שנה ,הכולל מקצת האירועים בבית חיינו בשנה המיוחדת ההיא
ובעיקר סיפורים מהתוועדויות של חסידים ומשפיעים שם ובישיבת
תומכי תמימים מאנטרעאל נכתבו ע״י אבי הכלה שי׳.
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך אתכם ואותנו ,בתוך כלל אחינו בנ"י
יחיו ,בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י
משיח צדקנו בקרוב ממש.
מוקיריהם ומכבדיהם
משפחת פרקש

משפחת לאזאר
יום רביעי ,ז' תמוז ,ה'תשע"ח
בואנוס איירעס ,ארגנטינה

מפתח

b

שער מכתבים וכתי"ק..............ט
שער מכתבי החתונה..............לג
שער ויהי בשלושים שנה (יומן
משנת ה'תשמ"ח)......................נה
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי החתן שיחי' לרגל יום חתונתם

– ה –

מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחי' לרגל יום חתונתם
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– ז –
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מענה בכתי״ק לאחד האישים החשובים בארה״ק

[ב"ה]
למרות חילוקי דעות בענינים
עיקרים שאיני יכול להסכים
עליהם –
לדעתי ,ברור – שהמצב הפנימי
והבין לאומי דבנ"י באה"ק דורש
ומכריח

שכבודו יַמשיך בכהונתו כל משך התקופה שנבחר לכהן בה,
ואפילו אם זהו קשור באי כבוד ,במאמצים בבריאות וכו'
כי מצב הנ"ל מכריח שלילה ככל האפשרי

– ט –
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דכל בלבול נוסף ומחלוקת נוספת וחיפוש חסרונות ושגיאות דאיש ברעהו
ומפלגה ברעותה ,שלילת הכנסת (אַ רײַ נשלעֶ ּפן) דאו"ה בהחלטות הנוגעות
באופן הכי רציני בקיום העם

היושב בציון – שכ"ז
מוכרח לבוא בתעמולת
בחירות ,שלכן מוכרחת
דחייתן ככל האפשרי

–י–
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והנעשה בכיונים האמורים ע"ע ע"י אישים שונים – כבר גרמו נזק רב שאינו
שווה כלל בהריוח המפוקפק שמקווים לקבל עי"ז.
שתקתי ע"ע כי מי אני להתערב מרחוק וכו' ,ועוד ועיקר כי כ"כ ברור הכרח
כהונתו ככל האפשרי לדעתי ברורה
שהי' ברור בעיני שכל הדיבורים עד"ז הם

– אי –
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בתור לחץ בכדי להשיג הסכם שר או מפלגה בענינים מסוימים
בהוָדעי הודעה הרשמית של ישיבת הממשלה דהיום (יום א) נתעוררה
אבל ִ
היראה שאולי החששא רעאַ לית

– בי –
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ורואה אני עצמי מוכרח – לחוו"ד בענין שלא שאלוני כלל ושאיני בטוח איך
תתקבל ומה תהי' התגובה להתערבותי בכ"ז,
כי אין כ"ז

– גי –
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("כבודי" וכו') –
בערך חששות הנ"ל שלדעתי מהוות סכנה –
ואף שהקב"ה שמר וישמור עם קדושו ואה"ק – נצטוונו לעשות כל האפשרי
לבטחון וכו' בדרך הטבע.
והשם ירפאהו ברפו"ש ויאמצהו לנצל תפקידו הכי האחראי לטוב העם והארץ
ותורתנו – שחד הם.
בכבוד בבקשת סליחה בהוקרה ובברכה.
– די –
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[ב"ה]

[י"ט אלול ,ה'תשמ"ג ?]

למרות 1חילוקי דעות בענינים עיקרים שאיני יכול להסכים עליהם –
לדעתי ,ברור – שהמצב הפנימי והבין לאומי דבנ"י באה"ק דורש ומכריח
שכבודו יַמשיך בכהונתו כל משך התקופה שנבחר לכהן בה,
ואפילו אם זהו קשור באי כבוד ,במאמצים בבריאות וכו'
כי מצב הנ"ל מכריח שלילה ככל האפשרי דכל בלבול נוסף ומחלוקת נוספת
וחיפוש חסרונות ושגיאות דאיש ברעהו ומפלגה ברעותה ,שלילת הכנסת
(אַ רײַ נשלעֶ ּפן) דאו"ה בהחלטות הנוגעות באופן הכי רציני בקיום העם היושב
בציון – שכ"ז מוכרח לבוא בתעמולת בחירות ,שלכן מוכרחת דחייתן ככל
האפשרי
והנעשה בכיונים האמורים ע"ע ע"י אישים שונים – כבר גרמו נזק רב שאינו
שווה כלל בהריוח המפוקפק שמקווים לקבל עי"ז.
שתקתי ע"ע כי מי אני להתערב מרחוק וכו' ,ועוד ועיקר כי כ"כ ברור הכרח
כהונתו ככל האפשרי לדעתי ברורה
שהי' ברור בעיני שכל הדיבורים עד"ז הם בתור לחץ בכדי להשיג הסכם שר או
מפלגה בענינים מסוימים
בהוָדעי הודעה הרשמית של ישיבת הממשלה דהיום (יום א) נתעוררה
אבל ִ
היראה שאולי החששא רעאַ לית
ורואה אני עצמי מוכרח – לחוו"ד בענין שלא שאלוני כלל ושאיני בטוח איך
תתקבל ומה תהי' התגובה להתערבותי בכ"ז,
כי אין כ"ז ("כבודי" וכו') –
בערך חששות הנ"ל שלדעתי מהוות סכנה –
ואף שהקב"ה שמר וישמור עם קדושו ואה"ק – נצטוונו לעשות כל האפשרי
לבטחון וכו' בדרך הטבע.
והשם ירפאהו ברפו"ש ויאמצהו לנצל תפקידו הכי האחראי לטוב העם והארץ
ותורתנו – שחד הם.
בכבוד בבקשת סליחה בהוקרה ובברכה.

מצילום כתי"ק .והוא ,כנראה ,לראש הממשלה מר מנחם בגין ז"ל ,בעקבות
1
הודעתו בישיבת הממשלה דיום א' ,י"ט אלול ה'תשמ"ג ,אשר בכוונתו להתפטר
מתפקידו.

– וט –
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מענה בכתי״ק בקשר לחג הגאולה י״ב תמוז

הכהן
עוסק בצ״צ
* בעמדינו בר״ח הגאולה (דיב-יג תמוז) מאשר המצו״ב ויגאל וכב״ב שי׳ מכל
ענינים בלתי רצויים ויבש״ט בטוב הנראה ונגלה

– זט –
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נסיעה לרוסיא

[חסר תאריך]
לכאורה 1ע"פ כתבו – צ"ל ביקור של יהודים ,והשייכים לחינוך .היינו שעי"ז
צ"ל )1 :עידוד לבנ"י שם )2 ,תוספת בעניני בנ"י כאן (לאחרי חזרתם).
מה שמצאתי בתכנית – שיבקרו שם תיאטראות ,תיפלות ,מקום קבורתם של
אבות המשטָ ר שם ,הבנינים המפוארים שנבנו ע"י המשטר שם וכו' וכו' – וכ"ז
בפרסום וכו' וכו' .ז.א .שלאחרי יותר מיובל שנים שבנ"י נאבקים במסנ"פ
על היהדות – באה משלחת "מבנ"י מחנכים" אַ ף רייצען זיך מיט זיי (עם בנ"י
שם!) אלא שאחדים יעשו טובה עמהם :יעשו פוטו איך שפושט יד ב"שלום
עליכם" להרב ממוסקובא ואח"כ ידפיסה כאן במכ"ע ויתנה  Souvenirלנכדיו
וכו' .באם תהי' תכנית שונה לגמרי (בהוספה על הנדפסת – שאולי היא רק
לפנים ,בכדי לקבל הויזות) ותוכנה  2נקודות הנ"ל – יתענין בזה .באם לאו –
יתנו דמי הוצאות הביקור שם למשלוח חבילות לשם.

מהעתקה .ע"ד נסיעת קבוצת מחנכים לביקור ברוסיא .וראה גם שיחת ש"פ
1
בחוקותי ,מבה"ח סיון תש"ל (תורת מנחם כרך ס ס"ע  286ואילך" :אי אפשר לתת "חיזוק"
עי"ז שבאים לביהכנ"ס במוסקבא עם תפילין ביו"ט ,או שבאים לשם במכונית ,או אפילו
אם צועדים ברגל ,אבל באים עם "מצלמה" בעיצומו של היו"ט! לא נותנים "חיזוק" עי"ז
שמצלמים יהודים בביהכנ"ס במוסקבא בתפלת שבת!".

– זי –
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הנהגה בין חתן וכלה

[חסר תאריך]

לכאו"א שי'| 1
אמירתי מאז – שיפסיקו הַ קשר למשך זמן כו' ,הי' מילתא בטעמי' :כיון
ששידוך הוא לכל החיים כולם צ"ל בטוחים (שהוא נכון) – ככל האפשרי,
שלזה מוכרח שידונו עד"ז ויתבוננו בהתיישבות ולא מתוך התפעלות וכשאחד
מפריע את מנוה"נ דהשני ,ע"י דבורו עמו וכו'.
ע"פ כתבם – במשך כל הזמן דיברו וכתבו זל"ז וא"כ הרי לא הי' הפסק כלל
אודותו נדבר!
והאומנם לדעתם אפילו – אין כדאי להפסיק לחדשים אחדים ,בשביל ענין
הנוגע לכמה עשיריות שנים בחיי יום יום.
ועכ"פ ינסו זה עתה.
אזכיר עה"צ.

1

מצילום כתי"ק.

– חי –
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ע"ד קריאה ב' פעמים כשיש ריבוי חתנים

[כ"ג אייר ,ה'תשל"ו]
באותו 1המעמד – בין שחרית למוסף ,באותה הבימה ,ושאהי' נוכח בדיוק
ובפרסום מקריאת כהן בפעם הא' – עד מפטיר דקריאה הב' –
לכאורה הרבה יותר מחשש יש בזה (משא"כ בשמח"ת).
ומופרך לגמרי.

מצילום כתי"ק על גליון המכתב מכ"ג אייר ה'תשל"ו .על הצעת הגבאים דביהכנ"ס,
1
שהיות שיש י"ד חתנים כ"י ,עלתה הצעה לקרוא עוה"פ קריאת התורה מיד לאחר קריאה
הראשונה בנוכחיות רבינו .וע"פ דעת הרב אין בזה חשש כו'.

– טי –
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אגרות קודש בפרסום ראשון ברוסית ובתרגום ללה״ק

Слава Б-гу, Исру-Хаг Суккот, 5738
Уважаемая госпожа ... 'תחי
Благословение и мир!
Подтверждаю получение Вашего письма.
Если напишете имена, вместе с именем матери, по לשון הקודש
(Лашон-Акодеш - на святом языке), как обычно, то Вас упомянут
в молитве к исполнению Ваших пожеланий к лучшему.
В виду того, что сами убедились в милости Б-га и сумели
выехать оттуда вместе с дочерью, хотя это было связано
с многими препятствиями, то это добавочный повод для
укрепления Битохон (вера в Б-жью помощь) и в настоящем

––כ
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положении, в чем крепче Битохон, тем скорее это приносит
благословение Б-га во всем, в чем нуждаются.
Дай Б-г чтобы имели хорошие вести во всем вышеписанном.
С благословением
ב"ה ,אסרו-חג הסוכות ,ה'תשל"ח
מרת  .....תחי'
ברכה ושלום!
הנני מאשר בזה קבלת מכתבך.
אם תשלחי את השמות ,בצירוף שם האם ,בלשון הקודש כמקובל ,יזכירו
אתכם בתפילה למילוי כל משאלותיך לטובה.
בהתחשב בכך ,שבעצמך נוכחת בחסדי ה' והצלחת לצאת משם יחד עם בתך,
על אף כל המכשולים שהיו בדבר ,הרי זו סיבה נוספת לחיזוק ה"ביטחון" (האמונה
בעזרתו ית') .ובמבצבך הנוכחי ,ככל שהביטחון חזק יותר ,כן זה ממהר יותר את
ברכות ה' בכל המצטרך.
יתן ה' שיהי' לכם בשו"ט בכל הנ"ל.
בברכה

– אכ –
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Слава Б-гу, Четвертый день Хануки 5738
Бруклин, Нью-Йорк
Господин … и его невеста ... שיחיו
Мир и благословение!
В ответ на Ваше извещение о предстоящей свадьбе, с
прибавлением, что оба Вы твердо решили установить свою
жизнь согласно указаниям Торы и исполнение Мицвос
(заповеди),
А ведь это – в добавок к главном, что так должна быть
жизнь каждого еврея, т. к. это желание и указание Б-га – также
увеличивает благословения Б-га,
Дай Б-г, чтобы свадьба была в добрый и счастливый час во
всех отношениях и исполнение всех Ваших желаний к лучшему.
С благословением мазл тов, мазл тов.
 ה'תשל"ח, ד' חנוכה,ב"ה
.י. נ,ברוקלין
 שיחיו, מר עב"ג
!ברכה ושלום
 ששניכם החלטתם, בהוספה,במענה על הודעתכם ע"ד החתונה הקרבה
,בתוקף לבנות את חייכם בהתאם להוראות התורה וקיום המצוות
 מכיון שזהו רצונו.והרי זה – בנוסף לעיקר שכך צריך להיות חייו של כל יהודי
.והוראתו של הקב"ה – כך גם זה מוסיף בברכותיו של הקב"ה
 שהחתונה תהיה בשעה טובה ומוצלחת בכל הבחינות ומילוי כל,'יתן ה
.משאלותיכם לטובה
 מזל טוב,בברכת מזל טוב

– – בכ
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Слава Б-гу, 27 адара I, 5738
Бруклин, Нью-Йорк
Уважаемая госпожа ... 'תחי
Благословение и мир!
Подтверждаю получение Вашего письма, с приложеннием
фото Вашего сына 'שי.
Дай Б-г исполнение всех Ваших пожеланий к лучшему во
всем том, о чем пишите,
Включая чтобы Ваши старания относительно набожности
сына – и несомненно Вы также мобилизуете друзей, чтобы они
тоже влияли на него в этом направлении – увенчались успехом,
даже раньше, чем полагают,

– – גכ
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מרבין בשמחה – И чтобы все было соответственно месяцу Адар
(с радостью великой).
С благословением на хорошие вести.
ב"ה ,כ"ז אדר א' ,ה' תשל"ח
ברוקלין ,נ"י
תחי'
מרת
ברכה ושלום!
הנני מאשר בזה קבלת מכתבך ,בצירוף תמונת בנך שי'.
יתן ה' שיתמלאו כל משאלותיך לטובה ,בכל מה שהינך כותבת,
כולל גם שהשתדלותך ביחס יראת שמים של בנך – וללא ספק הנך גם
מגייסת ידידים שישפיעו עליו גם כן בכיוון זה – יוכתרו בהצלחה ,אף מוקדם יותר
מהמשוער.
ושהכל יהי' בהתאם לחודש אדר – מרבין בשמחה.
בברכה לבשורות טובות

– דכ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
Слава Б-гу, 26 нисана 5738
Уважаемая госпожа ...'תחי
Благословение и мир!
Подтверждаю получение Вашего письма, в котором Вы
пишете о Вашем происхождении и т. д.
Вы не упоминаете о Вашем материальном положении.
Надеюсь, что оно хорошее, но, тем не менее думаю, что может
быть посылка отсюда сделает его еще лучше. Буду рад выслать
Вам посылку, если напишите мне точный адрес для посылок.
С пожеланием исполнения Ваших хороших желаний и
долгих здоровых лет.
С уважением и приветом
 כ"ו ניסן ה' תשל"ח,ב"ה
' תחי..... מרת
!ברכה ושלום
.' בו את כותבת על שורשיך ומקורותיך וכו,הנני מאשר בזה קבלת מכתבך
 אבל למרות זאת, הנני מקווה שהוא טוב.אינך מזכירה אודות מצבך הגשמי
 אשמח לשלוח לך. יטיב אותו עוד יותר טוב,הנני מעריך שאולי משלוח מכאן
. אם תכתבי לי כתובת מדויקת למשלוחים,חבילה
. ואורך ימים ושנים טובות מתוך בריאות,בברכה שיתמלאו משאלותיך לטובה
בכבוד ובברכה

– – הכ

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר

Слава Б-гу, 4 ияра 5738
Бруклин, Нью-Йорк
Уважаемая госпожа ... 'תחי
Благословение и мир!
В ответ на Ваше письмо,
Дай Б-г, исполнение всех Ваших пожеланий к лучшему,
особенно чтобы вместе с мужем имели настоящий нахас
(счастье), т. е. еврейский Тора-Нахас (счастье Торы) от каждого
и всех Ваших детей.

– – וכ
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Наверное, каждый из Вас старается показать пример
ежедневного поведения согласно указаниям нашей священной
Торы..
С пожеланиями хороших вестей во всем выше-писанном,
Как водится в подобных случаях, было бы хорошо проверить
Тфилин и Мезузос, чтобы были совершенно кошерны.
ב"ה ,ד' אייר ,ה'תשל"ח
ברוקלין ,נ.י.
תחי'
מרת
ברכה ושלום!
בתשובה על מכתבך,
יתן ה' ,יתמלאו כל משאלותיך לטובה .ובייחוד שיחד עם בעליך תרוו נחת
אמיתי ,ז.א" .תורה נחת" יהודי מכל אחד ומכל ילדיכם.
כנראה ,כל אחד מכם משתדל להראות דוגמה חיה של התנהגות יומיומית
בהתאם לצוויי תורתנו הקדושה.
בברכת בשורות טובות בכל הנ"ל,
כנהוג במקרים דומים ,טוב יהיה לבדוק את התפילין והמזוזות שיהיו כשרים
לחלוטין.

– זכ –
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– חכ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר

Слава Б-гу, 17 сивана 5738
Бруклин, Нью-Йорк
Мир и благословение!
Подтверждаю получение Вашего письма с пожеланиями. И
дай Б-г, исполнение всех хороших пожеланий, которые евреи
желают друг другу в полной мере.
В особенности, что Тора заверяет:  ואברכה מברכיך- «Я (Бг) благословлю тех, которые тебя благословлят» - а ведь
благословение Б-га беспредельно, духовно и материально,
Нужно только приготовить подходящие «кейлим»
(сосуды), для воспринимания Его «брохос» (благословений) и
использования их надлежащим образом.
И эти «кейлим» (сосуды), как указано в Торе, которая
называется «Торас-Хаим», т. е. указание и учеба ежедневной
жизни – это Тора и Мицвос (заповеди): другими словами –
ежедневная жизнь согласно Торе, т. к. каждый день каждый
еврей нуждается в благословении Б-га.
И при твердом решении жить таким образом, и начиная так
жить, убеждаются, что трудности оказываются гораздо меньше,
чем себе представляют, и в течении времени уменьшаются.
Хотя само собою разумеется, что если даже были бы
большие трудности, то Б-г заранее дает все необходимое, чтобы
преодолеть все препятствия исполнению Его Воли в полностью.
Дай Б-г, чтобы Вы устроились в новой для Вас стране
наилучшим образом, материально и морально, и с большим
успехом во всем выше-писанном.
С пожеланием всего наилучшего и хороших вестей
 ה'תשל"ח, י"ז סיון,ב"ה
.י. נ,ברוקלין
!שלום וברכה
 שיתמלאו כל,' יתן ה.הנני מאשר בזה קבלת מכתבך עם המשאלות ואיחולים

– – טכ
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המשאלות הטובים שיהודים מאחלים אחד לרעהו במלואם.
ובייחוד שהתורה מבטיחה "ואברכה מברכיך" ,והרי ברכת ה' הינה בלי גבול,
ברוחניות ובגשמיות,
צריך רק להכין "כלים" מתאימים לקבלת ברכותיו ,ולהשתמש בהם באופן
הראוי.
וכלים אלו ,כפי שכתוב בתורה ,שנקראת "תורת חיים" ,ז.א .ציווי והדרכה של
חיי היומיום  -הינם התורה והמצוות .ובמילים אחרות חיי היומיום בהתאם לתורה,
היות וכל יום כל יהודי נצרך בברכתו של הקב"ה.
ועם החלטה נחושה לחיות באופן כזה ,ובהחל לחיות באופן זה ,מתווכחים,
שהקשיים הינם הרבה פחות מכפי שמשערים ,ובמרוצת הזמן הולכים ומצטמצמים.
למרות שמובן מאליו ,שאף אם היו קשיים גדולים ,הרי הקב"ה נותן מראש את
כל הדרוש על מנת להתגבר על כל המכשולים מלקיים את רצונו במלואו.
יתן ה' ,שתסתדרו בארץ החדשה לכם באופן הכי טוב ,בחומר וברוח ,ועם
הצלחה רבה בכל הנ"ל.
בברכה לכל טוב ובשורות טובות

–ל–
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h
תוכן הענינים

מכתב לר״ה תרפ״ט:

דיוק הלשון "לחיים טובים ולשלום״ מרמז על גבורה ,חסד ותפארת .גבורה
בהתחלה כי בראש השנה העיקר הוא הגבורות (כמו שהן בשרשן שהן הממתקות)
עי״ז נעשה בנין המלכות.

מכתב ערב חג הסוכות תרפ״ט:
ברכות לחג הסוכות /סוכת שלום  -יחוד זו״נ ע״י המקיפים דבינה /חופה ונישואין
ע״ד סוכה /פירוש במהרה בימינו מכתר לזו״נ /חיים טובים וחיים ארוכים גם כתר
וזו״נ

מכתב ו׳ כסלו א׳:
ברכות לקישורי התנאים  /תנאים שורשו בעתיק יומין  /ביאור הנוסח מצא אשה
מצא טוב ויפק רצון מה׳  /במהרה בימינו יהיו הנישואין – מכתר לז״א ומז״א
לנוקבא.

מכתב ו׳ כסלו ב׳:
ביאור תאריך החתונה בפרטיות על פי הסוד  /יום שלישי – תפארת הכולל חו״ג –
יחוד זו״נ  /שהוכפל בו כי טוב – בחי׳ יעקב מטתו שלימה ,כולו טוב  /טוב לדכורא –
חתן וטוב לנוקבא – כלה ,חו״ב זו״נ  /ביאור המשנה האשה נקנית בשלושה דרכים
 /כסף שטר וביאה -אברהם יצחק יעקב – חג״ת  /ביאור מחלוקת ב״ש וב״ה ,דינר –
גבורות ,בינה .פרוטה – חסדים ,חכמה  /קידושין עניינם המתקת הגבורות  /האשה
נקנית ,לישנא דאורייתא ,האיש מקדש לישנא דרבנן  /איש –חכמה ,אישה – בינה
 /י״ד יום – עולם התיקון ,יעקב עבד י״ד שנה בב׳ נשיו  /כסלו – חודש השלישי
מתשרי ,תשובה ,אור חוזר  /פרשת ויצא ,נישואי יעקב והקשר לנישואי הרבי /
ברכות לחתונה.

מכתב כסלו תרפ״ט:
הנהגות ליום החתונה

מברק יד כסלו:
ברכות לנישואין

– גל –
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מכתב לר״ה תרפ״ט

b

ב"ה ,ער"ה ,תרפ"ט.1
דניפראפעטראווסק.
אהובי חביבי בני שיחי'.

מפנימיות לבי ונפשי הנני מברך אותך לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה כי
תכתב ותחתם בספרן של צדיקים לאלתר 2לחיים טובים ולשלום,

הברכה "לחיים טובים ולשלום" מרמז על גבורה ,חסד ותפארת.
(ויש לבאר דיוק לשון הברכה ,דהנה :יש כאן ג' דברים ,חיים ,טוב ושלום,
וממשיכים זה ע"י תק"ש ,שהם ג' של ג' ,3תקיעה ,שברים ,תרועה ,שהם לנגד חג"ת
כמו כן ג' הלשונות (חיים טוב ושלום) הם כנגד חג"ת.
והיינו :חיים הם בחינת גבורה ,מעוז חיי ,4כי חיות נמשך ע"י הגבורה ,טוב
הוא חסד ,כמ"ש 5אך טוב וחסד ירדפוני כו' ,שלום הוא מדת הת"ת העושה שלום
בין חו"ג.

גבורה בהתחלה כי בראש השנה העיקר הוא הגבורות ועי"ז נעשה בנין
המלכות.
ומקדימין חיים לטוב ,כי בר"ה יצחק שהוא מדת הגבורה הוא העיקר ,שלכן
6קורין פרשת לידת יצחק ועקידת יצחק .וכן בפיוט "ונתנה תוקף" מקדימין לומר
(אחר תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום ,שקאי על כתר מל' שמקבל מתפאר"ת
ודעת דז"א ,שזה כפל הלשון נורא ואיום ,והיינו חיצוניות ופנימיות הת"ת ,וכן בכתר
מל' חיצוניותה ופנימיותה ,אומרים אחר זה "ובו תנשא כו'" עד "באמת" שאריכות
ופרטי הלשון קאי על בנין ג' הקוין חח"ן בג"ה דת"י דמל' ,מהג' קוין דז"א)" .ובו
תנשא מלכותך" ,שקאי על קו השמאל ,קודם ל"ויכון בחסד כסאך" שקאי על קו
הימין.
	.1נדפס בלקוטי לוי יצחק – אגרות קודש עמ' ר' ואילך .ברשימות חנ"ד כותב כ"ק
אדמו"ר "ער"ה :חיים .טוב שלום".
 .2דיוק הלשון "לאלתר" ראה לקמן במכתב ער"ה הרצ"ת (ע' .)27
 .3משנה ראש השנה דף ל"ג ע"ב.
 .4תהלים כ"ז א'.
 .5תהלים כ"ג ו'.
 .6שו"ע או"ח תקפ"ד ס' ז'.

– הל –
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והיינו כי עיקרו של שופר הוא גבורות ,כי שמו מורה עליו שכן הוא (כמבואר
במק"א .)7אך הוא גבורות הממותקות ביותר כמו שהן בשרשן ,שהם גבוהים הרבה
מחסדים ,כי הם מהבחי' שלפני שבירה ותיקון ,במקום שלא הי' שבירה כלל( .ולכן
שופר צריך להיות שלם ,8כי אם נסדק או שדבק שברי שופרות פסול).
וע"י אלו הג' דברים (חיים טובים ושלום שכנגד חג"ת) נעשה בנין המל',
ואח"כ היחוד הוא בשמע"צ שהוא ביום שחל להיות ר"ה).
והיחוד הוא בגוף ובנשמה (ולמעלה הוא כלים ואורות) במלא מושג המלה.
תהי' מאושר ומוצלח כל ימיך.
ובכן יהי רצון מלפני אדון כל שגם אצלך יהיו כל הג' דברים יחד ,ובשנה הזאת
במהרה בימינו בשעה טובה ומוצלחת יהי' הנשואין שלך ,ותחיו יחד חיים טובים
ונעימים בעושר ואושר וכל טוב סלה .ונזכה אנחנו לראות ממך ומאחיך 9שיחיו רוב
נחת וענג בבשר וברוח ,כי תלכו בדרך טובים כל ימי חייכם .והשי"ת יחדש עלינו
בתכ"י שנה טובה ומתוקה שנת חיים ושלום וכל טוב סלה .ונתראה בחיים ושלום וכל
הטוב הגלוי גם לנו כחפץ אביך אוהבך בלב ונפש מצפה ומייחל לישועת ה' לראות
מכם אך טוב כל הימים.
לוי יצחק שניאורסאהן

ברכות לחג הסוכות

b

ב״ה ,ערב חג הסוכות תרפ״ט
דניפראפעטראווסק
אוהבי ומחמדי שיחי׳

ברכות לחג הסוכות
באשר במהרה יגיע השבת קודש והחג בשנה זו (תרפ״ט חל יום א׳ דחגה״ס
בשבת) מוכרחני לקצר ,והנני מברכך בברכת חג שמח במלא מושג המלה .ה׳ הטוב
10
יפרוש עליך ועלינו סוכת שלומו

	.7ראה באגה"ק י"א ניסן רצ"ה לקוטי לוי"צ – אג"ק ע' שכ"ג ואילך (נדפס לקמן).
 .8שו"ע או"ח תקפ"ו ס' ז' ואילך.
	.9הכוונה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולאחיו הצעיר הוו"ח ישראל ארי' לייב ע"ה שדר
באותה תקופה גם בברלין.
 .10נוסח תפילת ערב שבת.

– ול –
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סוכת שלום  -יחוד זו״נ ע״י המקיפים דבינה
(ויש לבאר הטעם למה סוכה נקרא ״סוכת שלום״ ,דהנה סוכה גימטריא
הוי אד׳ ,הרומז על יחוד זו״נ ,ויחוד זה נעשה על ידי המשכת המקיף מבינה ,שזהו
סכך הסוכה ,כידוע שסכך הסוכה הוא ענין מקיפים דבינה שהוא שורש היחוד
דזו״נ (ויש להוסיף בקשר בין סכך לבינה על פי הידוע שהסכך דסוכה נמשך
מהתקיעות דראש השנה שהתקיעות הם במספר סכך ,ס׳ תקיעות ,כ׳ שברים ,כ׳
תרועות .והמצוה דתקיעת שופר הוא השמיעה ,כנוסח הברכה לשמוע קול שופר,
שמיעה הוא בינה ,וכן סוכה מלשון הסכת ,11שפירושו גם מלשון שמיעה כידוע)

חופה ונישואין ע״ד סוכה
ונמצא שהסוכה (בינה) הוא כמו ענין החופה להחתן והכלה ביחד .ובכן גם
עליך ביחוד יהי׳ סוכת שלומו ית׳.

פירוש במהרה בימינו מכתר לזו״נ
שבשנה זאת ,ובמהרה (הרומז על המשכה מא״א לז״א ,שזהו הנוסח במהרה
בימינו האומרים בתפילה ״וכן תן כבוד״ בראש השנה ויום הכיפור ,שה״בכן״
השלישי הוא הרומז על חתן דיעקב ודו״ק,
וההמשכה הוא על ידי בינה שהיא הכסא לרחמים דא״א (הנמשך על ידי
תקיעת שופר ,שהקב״ה יושב על כסא רחמים )12וכשנמשך מא״א לז״א ,אז יש יחוד
זו״נ שנמשך מז״א למלכות .וזהו במהרה – מכתר לז״א .בימינו – מז״א למלכות.
וכמו הבאת שלום בין אדם לחבירו (מכתר לז״א) ,ומזה נעשה שלום בין איש לאשתו
(מז״א למלכות)).

חיים טובים וחיים ארוכים גם כתר וזו״נ
יהי׳ החופה והנשואין שלך עם ב״ג שתחי׳ ,ושלום ושלוה יהי׳ ביניכם כל
הימים בגו״ר ,ויומשך לכם חיים טובים ,שזה מרמז על חיים כפולים ,חיי עולם ,וחיי
שעה ,ויש לבאר שני ענינים אלו שהם שני בחינות החיים שמבינה לז״א על ידי
ההדסים ,ש״הדס״ בגימטריא חיים (עם הכולל) ,והחיים שמז״א למלכות על ידי
הלולב ,עיין בפע״ח בכוונת לולב ומיניו ,ונוסף לחיים טובים גם חיים ארוכים על
ידי המשכה מא״א שהוא כתר לז״א לכל הבחינות הנ״ל).
שלום ושלוה יהי׳ בארמנותינו ,תגיל ותשמח בהחג השמח ,והשם יתברך יקים
לנו במהרה את סוכת דוד הנופלת ,תקומה עולמית לנצח נצחים ,על ידי ז׳ דברים

 .11דברים כז ,ט.
 .12ויק"ר פכ"ט ,ו.

– זל –
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שבלולב ומיניו ,13כמ״ש שובע שמחות כו׳ בימינך נצח ,ועיין במד״ר אמור .14שובע
שמחות מלשון ״שבע שמחות״ שהם הלולב ומיניו ,ועי״ז מנצחים את המלחמה
עם הלעומת זה.
ויסיר מאתנו כל הטללים רעים ורוחות רעות ,ויהי׳ אך טוב וחסד כל הימים.
כחפץ אביך אוהבך בלב ונפש מברכך בחג שמח.
לוי״ש

מכתב ו׳ כסלו א׳

b

ב"ה ,ו' כסלו ,התרפ"ט.
דניפראפעטראווסק:15
בני אהובי חביבי ידידי ויקירי החתן מר מנחם מענדל שיחי'.

ברכות לקישורי התנאים
מז"ט מז"ט ומז"ט ,לכם ,בני החתן עם ב"ג הכלה המהוללה מרת חי' מושקא
תחי' ,בעד הקשורי תנאים שלכם למז"ט ,יתן ויעזור השי"ת ,ויהי' בשעה טובה
ומוצלחה ,בהצלחה ואושר בנפש ובבשר ,והקשור הזה של התנאים (שהוא ראשית
ההתקשרות בין החתן והכלה ,ויש לבאר הטעם למה קשר זה נקרא בשם ״תנאים״

תנאים שורשו בעתיק יומין
ויש לומר שרומז למעלה על ראשית ההתקשרות דדו"נ [=דדכר ונוקבא]
בשרשם הראשון,
שהוא יחוד מ"ה וב"ן דעת"י [=דעתיק יומין.]16
וזהו הטעם שנקרא תנאים ,שתנאי הו"ע ספק שתלוי אם יתקיים התנאי או
לא ,וכמו״כ בעת"י הו"ע הספקות ,היינו לא מפני הצד השלילי שבספיקות ח"ו ,רק
 .13לולב ,אתרוג ג׳ ההדסים וב׳ הערבות סה״כ .7
 .14ויק"ר פ"ל ,ב .ראה סה״מ מלוקט ח״ב עמ׳ .327
' .15לקוטי לוי יצחק' – אגרות עמ' רב-רג .״ו׳ כסלו ,תנאים ונוסחה .מצא וכו׳ ויפק וכו׳״
כך כתב כ״ק אדמו״ר במפתחות ל״מכתבי אאמו״ר שליט״א״.
 .16ראה לקוטי תורה ברכה (צו ,סע״ג ואילך) שמבאר בארוכה ענין נישואי יצחק ורבקה
שהוא בשרשו יחוד מ״ה וב״ן למעלה מעלה שהוא כללות ענין התורה ומצות ולכן
הוכפלה פרשה זו בתורה כו׳ .ע״ש (ונתבאר בשיחת ש״פ חיי שרה תשנ״ב וע״ש
בהערה  54וש״נ).

– חל –
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מפני עומק הענין א"א להשיגו ולתופסו בודאי .והרי עתיק הוא רישא דלא אתיידע,
שמפני עומק מדריגתו אי אפשר להשיגו ולתופסו בוודאות .ולכן נקרא בחי׳
״תנאים״.
וזהו מש״כ בנוסח התנאים :לאלה דברי הברית והתנאים ,שתי הלשונות:
ברית כנגד המ"ה ,ותנאים כנגד הב"ן .כי ברית עניינו חסדים וגילוי ושייך לשם
מ״ה שעניינו חסד דעתיק .ותנאים שהוא ענין הספק שייך יותר למקום שהוא
בספק מצד העדר התפיסא כנ״ל ,וזה שייך יותר לשם ב״ן שהוא ענין הגבורות
דעתיק.
וברית הוא ל' יחיד כנגד המ"ה שבו נרגש אחדות ויחוד ,והתנאים ל' רבים
כנגד הב"ן ,כי הספקות הם עד אין קץ ,וכמ"ש 17והשביע בצחצחות נפשך שפסוק
זה קאי על הגבורות דעתיק ,שגם זה בלשון רבים  -צחצחות ,ועיין בע"ח סוף
שער עתיק ,ודו"ק.

ביאור הנוסח מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה׳
וע״פ המבואר שבתנאים מרומז ראשית הזיווג כמו שהוא בכתר ובעתיק,
יש לבאר גם שזהו מש״כ ומובא גם 18בנוסח התנאים מצא אשה מצא טוב ,19מצא
בשני קמצי"ן ,שקמץ רומז על כתר ,20א"כ שני קמצין הוא כנגד שני הבחינות
שבכתר ,כולל גם בחי' העליונה דכתר ,עתיק ,וע״ז אומר ״מצא טוב״ ,כי בעתיק
כולו טוב ,כמא' 21לית שמאלא בהאי עתיקא וכולא ימינא.
ויש להוסיף שבמלת מצא נרמז גם התקשרות דו"נ ,כי המ' דמצא הוא המ'
יום קודם יצירת הולד שמכריזין בת פלוני לפלוני ,22והאותיות צ"א רומז על הדו"נ
כי צ״א הוא גימט' הוי' אד' .שהם בחי׳ ז״א ונוקבא – משפיע ומקבל.
גם יש לומר :המ' הוא כחב"ד כ״א כלול מעשר בגימטריא מ׳ ,וצ"א הוא הוי'
אד' ז"א ומל' שהם בחי' זו"ן .והיינו שכדי שיהי׳ יחוד זו״נ זהו ע״י אור שלמעלה
משניהם – בחי׳ כחב״ד.
וממשיך אח"כ :ויפק רצון מה' הוא א"א ,שנקרא רצון .ובפרט התגלות מצח
הרצון ,רעווא דכל רעווין ,שעי"ז מתבטלים כל הדינים ,כידוע במנחת שבת 23שהוא
זמן עת רצון ,ועי״ז נעשה הכל טוב ,גם בגילוי.)24
 .17ישעיהו נח ,יא .וכמבואר בכ״מ שאור צח הוא חסד דעתיק ואור מצוחצח הוא גבורות
דעתיק (ראה ספר הליקוטים צ״צ ערך צחצחות וש״נ).
 .18להעיר גם מאג״ק ח״א ע׳ ער״ה ואילך ביאור באופ״א.
 .19משלי יח ,כב.
 .20קמץ מלשון אוצר שרומז על הכתר בחי׳ סתום ונעלם כמו אוצר.
 .21זהר ח״ג דקכ״ט ע״א .וראה שם רפט ,א.
 .22סוטה ב ,א .וש״נ.
 .23זח״ב פח ,סע״ב
 .24כלומר :״מצא אשה מצא טוב״ זהו ענין יחוד זו״נ בשרשם בעתיק ששם הכל בשרשו

– טל –
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יהי' קשר בל ימוט לעולם ,יואל ה' ויאמר לדבק טוב הוא ,25ואתם הדבקים
בה' אלוקיכם חיים כולכם היום ,26בל תבריחו ובל תעלימו לא זה מזו ולא זו מזה,
(ויש לומר שלשון זה רומז על היחודים ושלובים דהוי' ואד' ,אם שלוב אד' בהוי'
ושלוב הוי' באד' 27זה לשון זכר – הוי׳ ,זו לשון נקבה – אד׳ לא זה מזו היינו שהוי׳
לא יתרחק מאד׳ שילוב הוי׳ באד׳ ,ולא זו מזה ,שאד׳ לא יתרחק מהוי׳ – שילוב
אד׳ בהוי׳)
אלא תהיו פנים בפנים בכל עת ,באהבה ורצון זה מזה.

במהרה בימינו יהיו הנישואין – מכתר לז״א ומז״א לנוקבא.
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים ,בזכות כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים
זצוקללה"ה זיע"א ,שבמהרה בימנו (גימט' ש"ע רומז על המשכת הש"ע נהורין
28מא"א לז"א,
ובפרטיות :מהרה מא"א (שמשם נמשך השפע במהרה ,עיין בלקו"ת בד"ה
פרח מטה אהרן 29בענין ברכת כהנים ,עד מהרה ירוץ דברו ,שההמשכה מכתר,
א״א ,הוא במהירות ולא בעיכוב)
בימינו ז"א שהוא בחינת ימים ,שבעת ימי הבנין ,וחיבור שניהם – א״א וז״א
– הוא ענין הבאת שלום בין אדם לחבירו)
יהיו הנשואין שלכם (היינו יחוד זו"נ ,שהוא ענין הבאת שלום בין איש לאשתו
התלוי בהבאת שלום בין אדם לחבירו ,שהוא כנ״ל – היחוד בין א״א לז״א כידוע,
שיחוד זו״נ תלוי ביחוד כתר וז״א שהוא ענין המשכת הכתר לצורך היחוד ועיין
בלקו"ת בהביאור דוהניף)30
בשעה טובה ומוצלחת למז"ט ,בבנין עדי עד ,קול ששון ,וקול שמחה ,קול חתן
וקול כלה .ועיני אבותיכם תחזינה ותראינה מכם רוב נחת וענג וכל טוב סלה ,דור
ישרים יבורך 31במלא מושג המלה.
כחפץ אביך החפץ בטובכם בגו"ר תכה"י.
לוי יצחק ש"ס

.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

ואח״כ ״ויפק רצון מה׳ הטוב״ הוא כפי שזה נמשך באריך אנפין ,עת רצון ועי״ז נעשה
טוב גם בגילוי.
ישעיהו מא ,ז.
ואתחנן ד ,ד.
להעיר מאג״ק ח״א ע׳ רס״ה ואילך.
ראה סה״מ מלוקט – כסלו ע׳ כ׳ הערה .44
לקו״ת פרשת קרח נה ,ג.
לקו״ת פרשת אמור (לז ,ג) .וראה גם לעיל במכתב לחג הסוכות.
תהלים קיב ,ב.

–מ–
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מכתב ו׳ כסלו ב׳

b

ב"ה ,ו' כסלו ,התרפ"ט.32
דניפראפעטראווסק.
בני אהובי חביבי ידידי יקירי ומחמדי מנחם מענדל שיחי'.
קבל את ברכתי מעומק לבי ונפשי פנימה ליום חתונתך למז"ט אשר תהי'
בעזהשי"ת,

ביאור תאריך החתונה בפרטיות על פי הסוד
ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב י״ד לחודש כסלו:
(ויש לבאר מעלות יום זה בפרטיות מעלת יום השלישי החל משמעלתו גדל
מאוד ,כי רומז על מדת הת"ת ,קו האמצעי ,שעולה עד פנימיות א"ס.

יום שלישי – תפארת הכולל חו״ג – יחוד זו״נ
וכל הדברים היותר גדולים היו ביום השלישי,
א) העקדה ביום השלישי וישא אברהם וכו' ,33שהעקדה הוא התכללות חו"ג
כידוע ,שאברהם ויצחק הם חו״ג ובעקידה הי׳ התכללות שלהם ,והיינו יחוד זו"נ.
כי ז״א הם בחי׳ חסדים – זכר חסדו ,ונוקבא – בחי׳ גבורות כידוע ,וא״כ התכללות
חו״ג הוא ענין יחוד זו״נ .גם אז בעת העקדה נולדה זוגתו של יצחק .34כמבואר
במדרש ומובא בפרש״י סוף פרשת וירא .והיינו שעל ידי יחוד זו״נ נעשה הולדה
(של רבקה).
ב) ביוסף עם אחיו שרומז על יחוד זו"נ( ,יוסף הוא בחי׳ יסוד המשפיע -
דכורא ,והשבטים הם במלכות  -נוקבא) ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו
כו' וחיו .35היינו יחוד זו״נ – יוסף והשבטים.

 .32נדפס בלקוטי לוי יצחק אג״ק ע׳ רג ואילך .״חתונה .מעלת יום הג׳ .כסף שטר וביאה.
יד׳ כסלו״ כך כתב כ״ק אדמו״ר המפתח מכתבים מ״מכתבי אאמו״ר שליט״א״.
 .33וירא כב ,ד.
 .34שם ,כג.
 .35מקץ מב ,יח.

– אמ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
ג) מ"ת ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ,36ומ"ת הוא ביום חתונתו כו' .37הקב״ה
וכנס״י – זו״נ.
ד) באסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מל' כו' והמלך כו' 38שרומז ג"כ
על יחוד זו"נ ,בחצר הפנימית כו' ,39אחשורוש ואסתר בשרשם הוא ענין יחוד זו״נ.
ה) לע"ל ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו
והנשואין ,ועוד בכ"ד [=בכמה דוכתין] ,ודו"ק)
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שאז יהי׳ שלימות היחוד

שהוכפל בו כי טוב – בחי׳ יעקב מטתו שלימה ,כולו טוב
שהוכפל בו כי טוב( ,41ויש לבאר הטעם שדוקא יום השלישי הוכפל בו כי
טוב ,כי קו האמצעי הוא כולו טוב שאין ממנו יניקה כו' לא כאברהם שיצא ממנו
ישמעאל ולא כיצחק שיצא כו'.42
ויעקב דוקא ,שהוא קו האמצעי מטתו שלימה .43שכולו טוב ולכן ביום
השלישי דוקא שכנגד יעקב – הוכפל בו כי טוב ,וכדלהלן.
והנה מעלת השלישי שהוא מדת התפארת בכל העולמות הוא כך ,לא
מיבעי בתיקון ,אלא אפילו בתהו (שהי' שם שבירה) הנה גם שם נשאר האור דת"ת
במקומו ,ולכן הי׳ בו נפילה ושבירה.
ואפילו הכלי דתפארת שנפלה ,הוא רק עד לכתר דבריאה (לא כמו הכלים
דשארי הספ' שנפלו למדרי' שלמטה מזה) .ואם כן אין זה נחשב לנפילה ממש גם
בנוגע להכלי של תפארת.
והטעם שהרי כתר שבכל עולם יש בו מבחי' העולם שלמעלה ממנו,
א"כ כתר דבריאה יש בו מבחי' אצי' ,א"כ הכלי שלו נפל ג"כ רק לבחי' אצי',
ולכן אין זה נחשב לנפילה גם בנוגע לכלי התפארת ,כיון שנשאר באצילות
שבבריאה עכ״פ.

 .36יתרו יט ,טז.
 .37תענית פרק ד׳ משנה ח.
 .38אסתר פ״ה א.
 .39שם.
 .40הושע ו ,ב.
 .41רש"י עה"פ בראשית א ,ז ,מב"ר פ"ד ,ו (ובפרש"י שם — דגם העבר נעשה טוב).
ובאוה"ת (בראשית לג ,א ואילך .ועוד); בסה"מ תרנ"א ס"ע קצג; במכתב כ"ק אדמו"ר
(מהורש"ב) נ"ע (נדפס בסה"מ ה'תש"ט ע' ( 19השני) .אגרות קודש שלו ח"א ע' קלו)
— מקשר זה עם מחז"ל (קידושין מ ,א) טוב לשמים וטוב לבריות .הערת כ״׳ אדמו״ר
בלקו״ש חל״ט עמ׳ .444
 .42פסחים נו ,א.
 .43ויק״ר פל״ו ,ה.

– במ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
וא"כ בפרט זה שנשאר באצי' הוא דומה לחו"ב שאם שנתבטלו אחוריהם מ"מ
לא נאמר בהם מיתה ,כי גם המה נשארו באצי' .וכמו כן התפארת שגם האור וגם
הכלי נשארו באצילות.
וזהו סוד מה שדוקא על יעקב אמרו :יעקב לא מת ,44כלומר שאפילו בתהו
לא מת ,וזהו מה שבהז׳ מלכים של תהו ,הנה מלך השלישי דת"ת שהוא הדד ,שמו
דומה לשם אביו בדד .45שזה מרמז שהכלי הוא כמו האור.
משא"כ שארי המלכים אין שמותיהם דומים כלל לשמות אביהם כיון שהיה
בהם נפילה למדריגת שלמטה מהאצילות ולכן אינם דומים שמם לשם אביהם.
והבן זה מאד.

טוב לדוכורא – חתן וטוב לנוקבא – כלה ,חו״ב זו״נ
ועפ״ז יש לבאר הכפל כי טוב ,הוא טוב באור וטוב בכלי ,כי בת"ת גם בהכלי
שם הוי' ע"ד כמו האור,
ועוד ביאור בכפל הכי טוב בתפארת ,שגם כן בהאור גופא יש כפל ,הן באור
פנימי והן באור מקיף.
וכן הוא לא רק בתיקון אלא גם בתהו מבואר בע"ח שער שבה"כ פ"ג הלשון
ולא נשתנה טעמו וכחו בו חזק .שיש לבאר שני לשונות אלו:
״טעמו״ הוא האו"פ כי טעם הוא מלשון טעם ודעת ,שהוא פנימי ,ו״כוחו״
הוא האור המקיף ,ועיין בבה"ז 46פנחס על מאה"ז 47ע"פ 48כל אשר תמצא ידך לעשות
בכחך כו' ע"ש היטב שמבאר ששורש בחינת ״כח״ הוא מהאור מקיף שאינו מאיר
ובפנימיות ובגילוי ועפ״ז תבין דקדוק הלשון וכחו בו חזק .ונמצא שהוכפל בו כי
טוב ביום השלישי שהוא תפארת ,הוא הן הכפל של אור וכלי והן הכפל בשני
הבחינות שבאור ,הן בתיקון והן בתהו.
ויש להוסיף עוד ביאור בענין הוכפל בו כי טוב :טוב בדכורא חתן ,וטוב
בנוקבא כלה ,כי לנגד ת"ת הוא התחברות זו"נ ,שהם חתן וכלה ,עיין בלקו"ת בד"ה
ונטעתם כל עץ מאכל 49ע"ש ,שמבאר ענין מדת התפארת שהוא עיקר הז״א (חתן)
ובו ועל ידו נעשה היחוד דז״א ונוקבא – חתן וכלה.
וכידוע במ"ש לעולם הוי' דברך נצב בשמים ,50ראש דברך אמת .51שדברך
.44
.45
.46
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תענית ה ,ב .פרש״י ויחי מט ,לג.
וישלח לו ,לה.
קי ,א ואילך
ח״ג רכ ,א.
קהלת ט ,י.
קדושים כט ,ג.
תהילים קיט ,פט .ועיג״כ הערות על התניא בשעהיוה״א בתחילתו.
שם קס.

– גמ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
הוא ספירת המלכות ,ונקרא כלה .ושמים הוא ספירת התפארת ,ודברך נצב
בשמים הוא היחוד של ז״א ומלכותֿ ,וכמו כן ראש דברך שהוא מלכות ,הוא
בבחינת אמת ,שהוא מדת התפארת מדתו של יעקב תתן אמת ליעקב.
גם יש לומר ביאור נוסף בזה ,דהנה ,כי טוב גימט' הוי' אהי' שרומז על חו"ב
כי שם הוי׳ הוא בחכמה (אות י׳) ושם אהי׳ בבינה ,וא״כ ב"פ כי טוב הוא כנגד
יחוד או"א חכמה ובינה ויחוד ישסו"ת [=ישראל סבא ותבונה ,שהם ג״כ כמו או״א
רק בבחינה נמוכה יותר].
והיסודות דחו"ב בכלל מאירים בת"ת ,ששם הוא הלב ,עיין בע"ח שער פרצופי
זו"ן פ"ד.
וגם ביאור זה הכל א' עם הנ"ל דטוב בדוכרא ,וטוב בנוקבא ,כי כשזו"נ עומדים
פב"פ שווין בקומתן ,שזהו שלימות היחוד של ז״א ונוקבא ,אז המוחין מאו"א הוא
לדכורא דז"א ,והמוחין מישסו"ת הוא לנוקבא מל' ,ועיין בשער שבה"כ פ"ב ,וא״כ
יחוד חתן וכלה ,ז״א ונוקבא הוא אותו ענין של יחוד או״א וישסו״ת וכלקמן אי"ה.
ולפי מה שנתבאר עתה שהוכפל בו כי טוב הוא לא רק יחוד זו״נ אלא גם
יחוד חו״ב נמצא ביאור נוסף במעלת יום השלישי ,והיינו כי יום השלישי שנא' בו
ב"פ כי טוב הוא כולל גם הב' הימים הראשונים ,כמו שיעקב כולל אוי"צ [=אברהם
ויצחק].

ביאור המשנה האשה נקנית בשלושה דרכים
ויש לקשר כל זה במעלת יום השלישי שהוכפל בו כי טוב עם דברי המשנה
בריש מסכת קידושין והיינו השלושה דרכים שהאשה נקנית בהן ,כסף שטר ביאה
ששלושה קניינים אלו הם הרומזים על שלושה מדות חג"ת ,ואעפ״כ בפסוק
נאמר בפירוש רק קדושי ביאה ,52כי העיקר הוא יעקב מדת התפארת כנ״ל שהוא
השלישי( ,כמו בשופר דר"ה נאמר בפירוש תרועה ,53ולא תקיעה ושברים שתרועה
הוא כנגד יעקב משא״כ תקיעה שברים הם כנגד אברהם ויצחק ,ודו"ק).

כסף שטר וביאה -אברהם יצחק יעקב – חג״ת
ובפרטיות יותר ,הנה כסף שהוא כנגד מדת החסד (אברהם) נלמד 54בג"ש
מלקיחת מערת המכפלה ,שהיה אצל אברהם אבינו שמערת המכפלה רומז על
נוקבא ,כידוע 55שמכפילה הוא ה״ה האחרונה של שם הוי׳ שהוא ספירת המלכות.
וא״כ לקיחת מערת המכפלה הוא ע"ד קידושי אשה ,ולכן לומדים משם
קידושי כסף.
.52
.53
.54
.55

קידושין דף ד ,ע״ב :ובעלה .תצא כד ,א.
אמור כג ,כד .פנחס כט ,א.
קידושין ב ,ע״א בסופו .ועיג״כ מכתב כסלו ה׳תר״צ בענין זה.
תו״א ריש פרשת חיי שרה ובכ״מ.

– דמ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
והג"ש הוא במלת קח קיחה קיחה משדה עפרון ,קח דוקא ,היינו שעי"ז
מתקנים את הרגל הארוך דק' שלמטה ,והרגל ארוך דח' שלמעלה ,ששרש אלו שני
הבחי' הוא מתהו.
כלומר :אות ה׳ הוא בעולם התיקון אמנם אות ח׳ וק׳ שונים מאות ה׳ ,שאות
ק׳ רגלה ארוך למטה ,ואות ח׳ רגלו ארוך למעלה (שמחובר לגג האות) ושניהם
רומזים לעולם התהו ,שבגלל שהי׳ בו ריבוי אור (ארוך למעלה) לכן הי׳ בו
נפילה ושבירה (ארוך למטה) ,ולכן האתיות ק״ח צריכים תיקון.
ויש להוסיף בהשייכות של אותיות ק״ח לתהו :כי קוף פירושו הכאה כמו
נוקף אצבעו כו' ,56גם מלשון הקף ,שהוא עיגול והיינו תהו שהי' רק בחי' עיגולים,
ושם הי' הכאה ושבירה.
וחת ג״כ פירושו ג"כ שבירה ,57כמו וחתו גבוריך תימן ,58גם חת מלשון הבערה
כמ״ש גחלים הוא חותה ,והענין הוא דתהו ששם הי' הבערה ,בלע בן בעור
(ממלכי תוהו) וכן בעל חנן בן עכבור 60אותיות כבעור
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והפרש בינהם (בין ח״ת לקו״ף) הוא,
חת רומז על שבירת מלכים הראשונים שהיתה שבירתם גדולה,
וקוף רומז על שבירת מלכים האחרונים שלא היתה שבירתם גדולה כ״כ ,ועוד
בכמה דרכים ואופנים יתפרש זה ,ואכמ״ל.
וזהו הטעם שהלקיחה דכסף נלמד מהאותיות ״קח״ – קיחה קיחה משדה
עפרון מפני ששרש הנוקבא היא בתהו ,שם ב״ן ,זהו שהדכר שהוא מ״ה דתיקון
קונה ומתקן את הנוקבא שהוא הב״ן דתהו ע״י כסף ,שהם בחינת חסדים דתיקון,
וזהו שכסף הוא קח ,פירוש שע״י כסף חסדים דתיקון שהדכורא נותן ,הוא נוטל
ולוקח את הבחי׳ דתהו הב״ן דתהו הנוקבא ,ודו״ק.
ושטר הרומז על גבורה בעצם הוא נלמד משטר שנאמר בגירושין 61וכתב לה
ספר כריתות ויצא והייתה ,שגירושין ח״ו הם רק מגבורות שהוא שורש הפירוד
והגירושין ,כמובן .רק שלומדים בהיקש לקדושין ,והכוונה בזה הוא להמתיק את
הגבורות שיהיו בקדושה גבורות ממותקות .ע״ד לוים שהם גבורות שיהיו טפלים
לכהנים בחי׳ חסד ,ואז הם טובים .62וכמו כן שטר שהוא גבורות נמתקין בחסדים
ואז הוא קנין קידושין.

.56
.57
.58
.59
.60
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תו״א ריש פרשת חיי שרה ובכ״מ.
עיין לקו״ת ראש השנה ד״ה ה׳ יחתו מריביו.
עובדיה א ,ט.
וישלח לו ,לב.
שם ,לח.
קידושין ה׳ ע״א.
זהר ריש פרשת קרח.

– המ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
וזהו ששטר נאמר במשנה בין כסף לביאה ,שיהי׳ ממותק משני הצדדין דכסף
חסדים וביאה רחמים .ושטר שהוא גבורות באמצע נמתק על ידם.

ביאור מחלוקת ב״ש וב״ה ,דינר – גבורות ,בינה .פרוטה – חסדים,
חכמה
(וכיון דאתינן להכי יש לומר עוד ענין במשנה זו ,אשר בקדושי כסף יש
פלוגתא בין ב״ש לב״ה ,ב״ש אומרין בדינר וב״ה אומרים בפרוטה ,וכמה היא
פרוטה אחד משמונה מאיסר האטלקי ,ויש לומר ששניהם אמת ,וכ״א מדבר כפי
בחינתו ושרשו 63שהם כנגד בחי׳ לאה ורחל .ב״ש מיירי בקדושי אשה דלאה ,ששם
בחינתו( ,עיין בטעמי מצות להרח״ו ז״ל במצות אתנן זונה )64ושם אין מספיק פרוטה
רק דינר ,הרומז על דינים כי דינר אותיות דין ר׳ (שיש בו תיבת דין וגם ר׳ רומז על
דינים כי הוא בגימטריא אלקים [=א ,אל ,אלה ,אלהי ,אלקים = ר ( .)])200וב״ה
מיירי בקדושי אשה דרחל בחינת החסדים ,ששם בחינתו ,שם די פרוטה ,ודו״ק.
ומפני שרחל שהיא מלכות שרשה מחכ׳ שלמעלה מלאה ששרשה בבינה זהו
שפרוטה הוא א׳ מח׳ באיסר האיטלקי ,ויש לומר הרמז בזה :הנה איסר דוקא הרומז
על חכ׳ ,כידוע בענין אוסרי לגפן ,65אסרו חג .66שהוא לשון אוסר י׳ קישור וחיבור
ששיך לחכמה שהוא בחי נקודה וכו׳ (ולהעיר שבקנה הרומז על חכ׳ ,כידוע בענין
קנה וושט ,שקנה הוא בחי׳ חכמה וושט הוא בינה 67שיעור הנקב בו לענין טריפה
הוא בכאיסר דוקא.)68
וזהו דוקא מה שהאיסר הוא אטלקי דוקא ,מלשון טל כי טל גם שייך לחכמה
והבן .והלכה כב״ה כי הנוקבא העיקרית היא רחל עקרת הבית ונק׳ נפש ,כידוע,
ועיין בשער לאה ורחל פ״ב.
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ויש להוסיף עוד דהנה :ר״ת כסף שטר ביאה הוא ב׳ ש״ך ,והס״ת הוא ה׳
פ״ר ,שכל מספרים אלו רומזים לגבורות היינו לרמז שע״י הקדושין נעשה המתקת
ש״כ 70ופ״ר ,שהם דינים .והדינים הם ב׳ ה׳ ,כי גבורה ספירה הב׳ (כשמתחילין למנות
מחסד שהוא יום הראשון) והוד ספירה הה׳ שהוא גם בקו השמאל( .וזהו לעלוקה
כו׳ הב הב ,71שקאי על הקליפות שמקבלים יניקתם מהגבורות ,ולכן אומר הב
 .63ראה תניא אגה״ק סי״ג ,ובכ״מ.
 .64ל״ת פ׳ תצא.
 .65ראה תו״א טז ,ב .מז ,א.
 .66תהלים קיח ,כז.
 .67עיין ד״ה כרע שכב תשט״ז.
 .68ראה חולין מה ,א ובפרש״י.
 .69כמבואר באגה״ק סימן כ״ח
 .70ש״ך בגימטריא ה׳ פעמים דין ופ״ר בגימטריא מנצפ״ך שאותיות אלו הסופיות הם ה׳
גבורות.
 .71משלי ל ,טו.
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דוקא) והבן .והגבורות הם בנוקבא .וכנ״ל שזכר הוא בחינת חסד ונוקבה בחי׳
גבורה.

קידושין עניינם המתקת הגבורות
וע״י הקדושין שהאיש נושא אשה ,ממתיקים ההחסדים דדכורא את הגבורות
דנוקבא.
ויש להוסיף גם שש״ך ופ״ר הוא בדכורא ונוקבא ,ועיין בע״ח שער רפ״ח
ניצוצין פ״ה ע״ש .והגימט׳ דכסף שטר ביאה (= )687הוא כמו המלואים כשם הוי׳
(ע״ב ס״ג מ״ה ב״ן) ושם אהי׳ (קס״א קמ״ג קנ״א) (שכולם יחד הם בגימטריא )687
הוא ההמשכה מדכורא לנוקבא ,וכנ״ל ששם הוי׳ הוא בדוכרא ושם אהי׳ בנוקבא
כידוע בפי׳ אשה כי תזרי״ע (= )687וכן ״פורת יוסף״ ,פור״ת ע״ה בגימטריא תרפ״ז
(.)687
ונוסף על ההמשכה מדכורא לנוקבא שיש בקידושין שנותן האיש לאשתו,
ישנו גם ההמשכה שהוא מחו״ב (כי כדי שיהי׳ יחוד זו״נ צריך להיות יחוד חו״ב
כידוע .)72והיינו גם השמות הנ״ל הוי׳ אהי׳ הרומז[ים] על חו״ב (כנ״ל בענין כי
טוב) .אמנם גם בחו״ב יש שני בחי׳ ,שהם או״א וישסו״ת [=אבא ואמא וישראל
סבא ותבונה] כנ״ל ,מנה״י דאו״א נעשו מוחין לז״א ,ומנה״י דישסו״ת נעשו מוחין
לנוקבא.

האשה נקנית ,לישנא דאורייתא ,האיש מקדש לישנא דרבנן
וזהו גם הטעם מה שבאשה קתני האשה נקנית ,לשון קנין שהוא לישנא
דאורייתא ,ובאיש קתני האיש מקדש לשון הקדש שהוא לישנא דרבנן.73
והביאור בזה :קנין רומז על בינה בכלל כי קנין השכל והבנתו הוא בבינה,
דהיינו ישסו״ת שהם בינה בכלל ,ה״י שבשם ,ויש לומר השייכות בין בינה לקנין:
כי ונקה שממנו יונקת בינה הוא אותיות קונה כידוע ,והוא ג״כ גימט׳ קס״א שהוא
הגימטריא של שם אהי׳ במילואו שהוא בבינה כנ״ל .והוא לישנא דאורייתא כי
תושב״כ שרשה מבינה כמ״ש בלקו״ת בד״ה ושאבתם מים בששון ע״ש .74ולכן
קנקט קנין באשה ,כי מבינה ישסו״ת נעשו מוחין למל׳ .וקדש רומז על חכ׳ בכלל
(כידוע דקדושה שהוא לשון הבדלה הוא בחכ׳ שהוא קדוש ומובדל מהשגה)
או״א עילאין ,והוא לישנא דרבנן ,כי תושבע״פ שרשה מחכ׳ כמ״ש בלקו״ת שם ,ולכן
 .72אבא אימא הם חכמה ובינה כפי שהם במדריגת המוחין ואילו ישראל סבא ותבונה הם
בחי׳ המוחין כפי שכבר ירדו במדריגה נמוכה יותר להיות מקור למלכות( .עיין תניא
פט״ז בהגה״ה ובכ״מ).
 .73קידושין ב ,ב.
 .74בלקו״ת שם (דרשוי סוכות פ ,א ).מבואר שבתורה שבכתב נקרא ספר בלא ו׳ ותורה
שבעל פה נקרא דברי סופרים – סופר בוא״ו ,ספר קאי על בינה וסופר קאי על חכמה
כמו סופר שכותב הספר .ולכן חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה
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קנקט ל[שון] הקדש באיש ,כי מחכ׳ או״א עילאין נעשו מוחין למל׳.

איש –חכמה ,אישה – בינה
וזהו ענין האות י׳ שבאיש שרומז על חכמה ואות ה׳ שבאשה שרומז על בינה,
וכמארז״ל 75איש ואשה זכו שכינה שרוי׳ ביניהן ,ועיין בפרש״י שם ,שכותב הלשון:
יו״ד ה״י ,ולא קנקט י״ה ,היינו לרמז על או״א עילאין שמרומז בתיבת יו״ד ,וישסו״ת
שמרומז בתיבת ה״י ,ודו״ק.
והמורם מכל האמור שישנו ענין דיחוד איש ואשה ,זו״נ ,בכמה אופנים
ומדריגות ,והתחברות דשני הבחי׳ האלו הוא ביום השלישי דת״ת שלנגד שם
התחברות זו״נ כנ״ל ,והוא הכפל דכי טוב שישנו ביום השלישי).

י״ד יום – עולם התיקון ,יעקב עבד י״ד שנה בב׳ נשין
י״ד יום (ויש לבאר מעלת יום י״ד לחודש ,דהנה י״ד דוקא הרומז על י״ה
(אוצ״ל :הוי׳ ,והכוונה היא על המספר האותיות שבשם הוי׳) דתיקון ,דשם הוי׳
בפשוטו ד׳ אותיות ובמלאו י׳ אותיות [=יו״ד ה״א וא״ו ה״א=  10אותיות] ,שמספר
אלו רומזים על שיעור רה״י 76שהוא ד׳ על ד׳ ברום י׳ טפחים .ובתיקון יש יחו״ד
זו״נ ,שהם הדר מהיטבאל( .77משא״כ בתהו הוא רק י״ג אותיות (כי שם הוי׳ של
תהו הוא שם ב״ן (שהוא :יו״ד ה״ה ו״ו ה״ה= 9אותיות) ויחד עם הד׳ אותיות של
הפשוט הוא י״ג) ובשיעור זה הוא עדין רשות הרבים כדאיתא בגמרא ,78עמוד בן
ט׳ ורחבו ד׳ ,ורבים דוקא ,מכתפים עליו שדיוק הלשון רבים מכתפים עליו רומז
שהוא שייך לעולם התהו שיש בו פירוד והיפך האחדות והיחוד שבתיקון).
וזהו שיעקב עבד בב׳ נשיו י״ד שנה ,79כיון שמספר זה רומז על תיקון כנ״ל
ועיין במד״ר שה״ש 80ע״פ 81על משכבי בלילות ושלי בי״ד נפה ע״ש .ומ״מ קרבן
העמר קרב בי״ג נפה 82אע״פ שמספר זה הוא בתהו כנ״ל ,כי העמר רומז על בירור
ב״ן שהוא ענין עולם התהו  -שעורים מאכל בהמ״ה)83
 .75סוטה יז ,א.
 .76שבת ו ,א.
 .77וישלח לו ,לט .פירוש :במלכי אדום שבסוף פרשת וישלח הנה בז׳ מלאכים הראשונים
נאמר וימלך וימת ,שזה רומז על ספירות דתהו שהי׳ בהם שבירה ומיתה ,אמנם במלך
השמיני לא כתוב וימת כי הוא רומז על תיקון .ונאמר בו גם שם אמו ,מהיטבאל
שרומז שיש בו ענין יחוד זו״נ (וגם מהיטבא״ל בגימטריא מ״ה ב״ן שרומז על יחוד
זו״נ).
 .78שבת ח ,א.
 .79ויצא לא ,מא.
 .80פ״ג ,ד.
 .81שה״ש ג ,א.
 .82מנחות סו ,א.
 .83סוטה רפ״ב.
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כסלו – חודש השלישי מתשרי ,תשובה ,אור חוזר
לחדש כסלו (שכסלו הוא ג״כ חדש השלישי לתחלת השנה מתשרי .84וא״כ
שייך למבואר לעיל בביאור מעלת שלושה בארוכה.
ויש בו מעלה לגבי חדש השלישי דסיון כשמתחילין מניסן ,כי ההתחלה מניסן
הוא בדרך או״י .וסיון שהוא חדש הג׳ מניסן שאז הי׳ החתונה דמ״ת לא הי׳ קיום ,כי
הלוחות ראשונות לא נתקיימו ,משא״כ תשרי שהוא או״ח ,שהוא עבודת התשובה
שלמעלה מעבודת הצדיקים ,והלוחות שניות הם כפליים לתושי׳ 85כמ״ש במד״ר
תשא 86ע״ש ,ולדבר זה יש קיום לעולם ,בנין עדי עד ,כי לוחות שניות שנתקיימו
הוא מפני שנתנו בחשאי ,87בהתכסות בלבושים( ,שבתיקון יש לבושים דיקר כמ״ש
בריש ספד״צ ,88משא״כ לוחות ראשונות ,שהם ע״ד תהו שבתורה כמ״ש במ״א).
ולכן כסלו שהוא חודש השלישי מתשרי הוא במדריגה גבוהה יותר.

פרשת ויצא ,נישואי יעקב והקשר לנישואי הרבי
וזהו גם הרמז בשם כסלו ,כס לו ,הרומז על זו״נ ,״כס״ הוא מלכות שמכוסה
ומוסתר ו״לו״ הוא ז״א ,ששה המדות ,כי ו׳ פעמים ו׳ עולה ל״ו ודו״ק) החל אחר
ש״ק פ׳ ויצא ,שהקריאה בתורה שייך לשבוע שלאחרי׳ ,ובש״ק הזה יקראוך לתורה,
שבפ׳ זו כתוב נשואי יעקב עם נשיו .שיעקב בחינתו ביום שלישי ,ובחי׳ י״ד ,כי עבד
י״ד שנה ,כנ״ל .וא״כ תאריך החתונה (י״ד כסלו) שייך במיוחד לפרשת ויצא.
ושייכות נוספת בין חתונה זו לחתונת יעקב אבינו ,הנה מצינו ביעקב שלא
היו אביו ואמו יחד במקום הגשמי על חתונתו ,והוא הלך אצל זיווגו ,ועכ"ז [=ועם
כל זה] עלה זיווגו ליפה עד מאד ונתקיים בו ויפרוץ האיש מאד מאד.89
וכל ההבטחות הגדולות הטובים עד בלי די בא יבא ברנה נושא אלומותיו,90
טעון עולמין ועולמתא (=נערים ונערות ,וכוונה ליעקב כשחזר מבית לבן טעון
משפחה גדולה) כמ"ש במד"ר.91
 .84ראה שיחת יט כסלו תרפ״ט :שאביו החתן מבאר ענין החתונה ע״פ קבלה ,ושם
שהחתונה הוא בחודש השלישי מתשרי ע״ש.
 .85איוב יא ,ו.
 .86רפמ״ו.
 .87ראה תנחומא תשא לא ,פרש״י תשא לד ,ג.
 .88זח״ב קעו ,ב.
 .89ויצא ל ,מג.
 .90תהלים קכו ,ו.
 .91וישלח עט ,ד :ויבא יעקב שלם כתיב (תהלים קכו) הזורעים בדמעה ברנה יקצורו
הזורעים בדמעה זה אבינו יעקב שזרע את הברכות בדמעה (בראשית כז) אולי
ימושני אבי ברנה יקצורו (שם כו) ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ
(תהלים קכו) הלוך ילך ובכה (בראשי' כז) וישא את קולו ויבך (תהלים קכו) נושא
משך הזרע שנמשך למקום שעתיד להזרע משם דכתיב (בראשית כח) וקח לך משם
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ברכות לחתונה
ובכן בני מחמד עומק לבבי ונפשי ,הנני נותן לך את ברכתי ,ברכת יהודי עכ"פ,
היוצאת מאמתת לבי .אל תדאג מה שאנחנו ,אביך ואמך יחיו אינם עמך במקום
הגשמי על חתונתך .הננו עמך יחד בלבותינו ונפשותינו ,ששום ריחוק מקום אינו
מפסיק בזה כלל וכלל .הננו הננו עמך יחד ממש ,ונותנים אנחנו את ברכותינו אליך
ואל ב"ג אשר ברכך ה'.
תהי' החתונה שלכם למזל טוב… טוב הגמור וגם גלוי ,טוב כפול בגשמיות
ורוחניות ,טוב כפול בעיני אלוקים ואנשים ,טוב למקום וטוב לבריות ,טוב בנפש
וטוב בבשר.
החופה אשר תחופף עליכם יהי' כמו"כ חסד ה' חופף עליכם כל ימיכם לעולם.
הבנין שלכם יהי' בנין עדי עד כפשוטו וכמדרשו .כי תהיו לעדי עדיים בתוך
קהל ישראל ,ולחן ולצפירת תפארה בתוך עמינו.
תחיו יחד לאורך ימים ושנים טובים ונעימים ,חיי שלוה השקט ונחת ,ותהיו
שבעי רצון וענג זה מזו וזו מזה כל ימיכם לעולם .יצו ה' לכם את ברכותיו ממעל
בכל טוב גשמי ורוחני עד שיבלו שפתותיכם מלומר די ,ויקויים בכם מ"ש 92ואל שדי
יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך
אתך כו' .כי יהי' מכם דור ישרים יבורך ,בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות
בפועל ממש .תהיו מאושרים ומוצלחים בכל מכל כל.
תבנו בית נאמן בישראל בזכות הזקן והזקנה ,כ"ק אדמו"ר בעל הצ"צ וזוג'
זצוקללה"ה ,אשר שמותיהם נקרא עליכם ,זיע"א .ובכן שישו ושמחו ביום כלולתכם
למז"ט בשטומ"צ לעד לעולם ,ואבותיך ,אביך ואמך ,הקשורים אליך בנפשותיהם
ממש ,תראינה כל זה ,וגם המה ישמחו עמכם יחד ,בפה ,בהחג הגדול והשמחה
הרבה הזאת ,ויקבלו מכם רוב נחת וענג אמתי ,כל האמור למעלה והותר ,בזכות כ"ק
אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה זיע"א.
אביך אשר נפשו קשור בנפשך ומצפה לישועת ה' לראות מכם ומאחיך יחיו
כל טוב סלה.
לוי יצחק בן זעלדא רחל שניאורסאן

אשה (שם) וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל בא יבא ברנה
נושא אלומותיו אתא טעון עולימין ועולימתא
 .92בראשית כח ,ג.
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הנהגות ליום החתונה

b

כסלו רפ"ט.93

עתה חביבי מחמדי שמע לדבריי ,בהנוגע לכללותך בשטומ"צ אי"ה למז"ט.
והוא בערך שבוע או יותר קודם הנשואין ,תלמוד טושו"ע יורה דעה סי' קצ"ג וד"ל.
הקריאה לתורה קודם הנשואין יהיו מסתמא בש"ק פ' ויצא אי"ה .הנה לאחר
עלייתך לתורה יברכוך במי שבירך כו' ויאמרו בעבור שאביו ואמו (בשמותם ושמות
אבותיהם) נדבו צדקה בעדו וצוו לברכו כו' אמן.
(ובטח תודיע מקודם באיזו יום יהי' הקריאה לתורה בכדי שגם אנחנו נשמח
בפה אי"ה).
ובמוצש"ק תודיע בדיפעש [=מברק] מעלייתך לתורה ,וגם במכתב מכל
בפרטיות.
ביום החופה תטבול א"ע בדיוק במקוה (שעל זה נאמר 94מקוה ישראל ה',
ויש לבאר הקשר בין מקוה לשם הוי׳ ,שהמ' סאה רומזים על ד' יודי"ן דשם ע"ב
שהוא בגימטריא הוי׳ במילוי ד׳ יודי״ן ,שהשרש דשם ע״ב הוא המזל נצר חסד,
ע״ב בגימטריא חס״ד ,ושייך זה מאד לחתן ,כי שורש החתן הוא במזל נצר חסד,
והכלה ונקה ,כמבואר בקבלה ששני מזלות אלו הם שורש משפיע ומקבל ,ז״א
ונוקבא 95ודו"ק)
ומיד אחר חצות היום תלמוד פרק "כ"ה" בתניא בכוונה עצומה (לא בעיון,
רק בכוונה כו') ותומ"י אחר זה תתפלל מנחה עם על חטא בכוונה נכונה ועצומה.
וכל המרבה לבכות אז בתענית זה שנחשב כיוהכ"פ (שגם אז ביום הכיפורים הי'
ענין נשואין ,שבנות ישראל יוצאות וחולות כו' ,96ועוד במדריגה יותר גבוהה מן ט"ו
באב )97הר"ז משובח.
תחת החופה תלבוש קיטל חדש (מובן לך שמאוד חפצתי גם האבנט מבגד
.93
.94
.95
.96
.97

נדפס בלקלוי"צ אג"ק עמ' רו.
ירמיהו יז ,יג.
עיין לקוטי לוי יצחק (אג״ק) ע׳ שפ״ב.
משנה סוף מסכת תענית
ראה ליקוטי לוי יצחק הנ״ל ע׳ שפ״ג.

– אנ –

תשורה משמחת נישואין של שלום והינדא לאזאר
הצ"צ ז"ל זיע"א ,שאצלי ,אבל כו' ומח' טובה הקב"ה מצרפה למעשה) על הבגד,
סירטוק של משי( 98שמסתמא תפרת לך ,כאשר בקשתיך).
ותיכף אחר החופה אם חפצך תוכל ללבוש בגד אחר .בעמדך תחת החופה כל
העת תחשוב ביראת-שמים( 99כן אמר לי להנשואין שלי אדמו"ר ז"ל נבג"מ זיע"א)
ושיהיו לך בנים יראי -שמים דור ישרים יבורך 100מב"ג תחי' אשר ברכך ה'.
מיד אחר החופה בהקדם היותר אפשרי ,תודיעני בדיפעש [=מברק] שהיו
הנשואין למז"ט בשטומ"צ ,ואחרי הנשואין תתפלל כל התפלות( ,וכן ברכות
השחר )101באבנט ,גם תתחיל להניח תפילין דר"ת 102ג"כ כל ימיך אי"ה.
נא מחמד נפשי עשה ככה ,ויוטב לך כל הימים ,כחפץ אוהבך אהבת נצח ובלי
מצרים .חפץ באשריך והצלחתך תכה"י.

מברק ליום החתונה

b

103
מברק י"ד כסלו ,תרפ"ט
שניאורסאהן מענדל ,ווארשא.

ממעמקי תעלומות לבבי הנני מברכך בני אהובי מחמדי ליום חתונתך עם בת
גילך חי' מושקא יחיו למזל טוב ,השם אלוקי אבותינו הקדושים אשר בזכותם אנו
חיים ,יפרוש עליכם סוכת שלומו ויהי' הבנין שלכם עדי עד .ראה חיים עם האשה
104אשר אהבת כפשוטו וכמדרשו .יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך .זכות
אבותינו הצמח צדק וחברתו ,אשר אתה וחברתך נקראים בשמותיהם יגן אליכם כל
ימיכם לעולם .כי תלכו בדרך התורה והמצוה ותחיו חיי נחת שלוה והשקט בכל טוב
סלה .תהיו לגאון ולתפארת בישראל .יהי מכם דור ישרים יבורך 105בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצות בפועל.
אביך אשר הוא אתך עמך ממש.
לוי יצחק
 .98ראה שיחת מחרת שבת בראשית תשי״א וי״ט אלול תשמ״ח וש״נ.
 .99ראה לקוטי שיחות חל״א בהוספות (ע׳  )261ממאמר כ״ק אדמו״ר האמצעי ע״ש.
 .100תהלים קיב ,ב
 .101ראה שיחת ויק״פ תשי״ב (תו״מ תשי״ב ע׳  )83בקשר להנהגת כ״ק אדמו״ר
(מהרש״ב) נ״ע ברכת השחר ללא אבנט.
 .102ראה שיחת פורים ה׳תשל״ו בקשר לזמן התחלת תפילין דר״ת ועוד.
 .103נדפס בלקלוי"צ אג"ק עמ' רז.
 .104קהלת ט ,ט.
 .105תהלים קיב ,ב.
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תשרי תשמ"ח  -שנת הקהל
חודש תשרי זה היה מלא וגדוש בבית חיינו בשמחה ובהקהל בהתוועדויות
ובמאורעות באופן נפלא ,ילאה העט לתאר בפרטיות ,ובפרט שרוב הדברים
מתפרסמים ונדפסים ואכתוב רק נקודות זעיר שם זעיר שם ,ובפרט מהתוועדויות
חסידים במשך החודש.

א' ראש השנה
בעת התקיעות בפסוק "ערוב עבדך לטוב" אמר בקול גדול ''אל בל יעשקוני
זדים".

בהתוועדות יום ב' דר"ה.
שנכנס לשב"ק אמר דא"ח ד''ה ויכולו השמים וגו' (כנראה בקשר לקביעות
שנה זו שנכנסים לש"ק) תוכן המאמר היה המשך למאמר ד"ה תקעו של שנה
שעברה.
אחרי המאמר החל בעצמו לנגן "הוא אלקינו" ונעמד מלא קומתו ורקד
בשמחה רבה ועצומה וזה היה לנו לאות שנכנסנו לשנת תשמ"ח.
בין הדברים סיפר על מנהג רבותינו נשיאינו להיכנס אל הרבנית בכניסת החג
של ר"ה ולשוחח עמה וביאר שזה קשור עם בנין המלכות.

ביום שב"ק תשובה.
היו שני התוועדויות ואמר שני מאמרים (שלא כרגיל שאומר רק מאמר
אחד) המאמר של התוועדות הב' ד"ה שיר המעלות יצא לאור מוגה מיד אחר שבת
קודש.
ביאר בארוכה ענין אות חי"ת שהשנה זה מספרה וקישר עם גאולה וחירות.

hhh
אור לו' תשרי תשמ"ח
יום הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע אם כ"ק אדמו"ר שליט"א
הי' התוועדות בזאל הקטן בקשר עם בר מצוה של בן השליח ר' ישראל
דערען שי' ,היו שם ר' זלמן פויזנער ,ר' גרשון מענדל גרליק ,ר' אייזיק שוויי ,ר'
אברהם שמטוב ועוד שלוחים ורבנים.
הרב פויזנער דיבר על הנהגתם של תמימים וחסידים מימי קדם ,ועל שצריך
להחזיר עטרה ליושנה וכו'.
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הרב גרליק אמר שמצד דרך ארץ צריכים היום להתוועד בענין ו' תשרי
והרבנית חנה .ואמר בשם ר' משה גראנער שי' ,שהטעם שהרבנית נסתלקה בו'
תשרי ,כי בידעה שבתשרי באים הרבה חסידים מכל קצוי תבל לרבי ורצתה שיזכו
לשמוע תפילות מהרבי וגם לזכות לעוד התוועדות...
סיפר בארוכה ,שבשנת תשכ"ה הי' ביחידות אצל כ"ק אד"ש ,וכתב לרבי כל
תעלומות לבו על גבי הדף בענינים הכי פנימיים ,וכ"ק אד"ש הסתכל בצעטל ואמר
לו" :דער אויבערשטער זאל ממלא כל משאלות לבבך לטובה ,הן די זאכן וואס דו
האסט יע געשריבן הן די זאכן וואס דו האסט ניט געשריבן ,זאלסט גיין אויפן אוהל
און זיך דורכריידן" [ = השי"ת ימלא כל משאלות לבבך לטובה ,הן הדברים שכן
כתבת והן הדברים שלא כתבת ,תלך על האוהל ושם תבקש].
כשיצא מיחידות חיפש ומצא את ר' זלמן מאראזאוו (החזן ממאנטריאל)
שהיה לו מכונית ולקחו לאוהל ,והוא הבין שכוונתו הק' הי' לציון הרבנית חנה נ"ע
שנסתלקה אז בסמוך .והלך לציון שלה ושהה שם זמן רב .כשגמר כבר הי' ערב,
והשער של ביה"ח כבר הי' סגור אין יוצא .בסוף הגיע הגוי ואחרי הפצרות פתח
להם ,וסיפר להם ,שהרבי גם כן נשאר בשעות מאוחרות (אז עדיין לא הי' זה דבר
הרגיל כנראה) אבל הוא הזהיר אותם שזוהי הפעם האחרונה...
באותו ערב הי' צריך להיות שיחה לנשי חב"ד ,ואם הבנתי נכון ,הרבי חיכה
עד שחזרו מהאוהל כדי לצאת לדבר השיחה.
אמר בשם חמיו ,הרה"ת ר' שלום פויזנער שי' ,שאלו השפיץ חב"ד שמחקים
כל תנועה שהרבי עושה ,הלוואי הי' עושים אפילו מקצת מן המקצת מן הכיבוד
אם שראו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ביחס לאמו הרבנית ,ומי שלא ראה זאת לא
ראה כיבוד אם מימיו...
סיפר בארוכה ,איך שהוא ור' משה גראנער התחבאו פעם במטבח ,וראו איך
שהרבי מכין את המרור לליל הסדר ,וסיפר בפרטיות איך הכין את הכדור של
החריין ,והעלים מסביב ,ואיך שתקע בפנים חתיכה של חריין שלם בלתי מרוסק,
ובכה הרבה כשסיפר זאת.
גם בסיפור הקודם עם היחידות בכה הרבה ,ודיבר ע"ז שהרבי קורא בין
השורות ,ואפי' שהוא חשב שכתב כל אשר על לבו אעפ"כ אמר לו הרבי שיש מה
שלא כתב עדיין וכו'
ניגנו הניגון של ר' מאיר שלמה אביו של הרבנית נ"ע משך שעה ארוכה
בהתלהבות ובחיות.
ההתועדות נגמרה מאוד מאוחר.

יום ו' תשרי תשמ"ח אחרי תפילת מנחה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א
התקיים כינוס התמימים "הקהל" באולם ישיבת חובבי תורה ,נאמו הר"ר
יואל כהן( ,ור' יקותיאל ראפ הי' המנחה) בקשר לתפקידם של התמימים וניצול
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הזמן בבית חיינו לקבל כל השפע שהרבי נותן לנו ע"מ להביאו לפועל על כל
השנה.
הר"ר יוסף הלוי וויינבערג דיבר בהתלהבות ע"ד הידורי מצוה ,שאצל
התמימים צריך להיות העבודה באופן של הידור בכל ענין ,והאריך במיוחד בענין
אהבת ישראל שמוזנח הרבה הרבה לאחרונה ,ועד כמה שצריך להיות אהבת
רעים אצל חסידים בכלל ,ותמימים בפרט ,כמו שהי' מימים ימימה אצל החסידים
והתמימים.
בין הדברים סיפר על חסיד אחד ושמו ר' שלמה לעמברגר שהוא הי' מחסידי
אדמו"ר מהריי"צ בפולין ,וסיפר עליו שהוא החסיד שבא פעם באמצע השבוע
לבקר את הרבי וביקש שיאמר דא"ח ,והרבי אמר לו שהיום אינו שבת ,וענה
שכשמגיעים לרבי הוא כמו שבת ,ואז הרבי הסכים לומר דא"ח (ראה סה"מ תרח"צ
ד"ה ואתה ברחמיך הרבים בהערה בשוה"ג).
וסיפר עליו ,שרבו של ר' שלמה הנ"ל הי' חסיד ושמו ר' שמואל קרול שהוא
עוד נסע לאדמו"ר הצ"צ ,והוא הי' מהחסידים היחידים שגרו בגליצי' והיו מקושרים
לאדמו"רי חב"ד .ושמע ממנו שהיה לו פחד לעבור הגבול מגליצי' לרוסיא כדי
לנסוע לצ"צ ,והחסיד ר' הלל פאריטשער נתן לו פתק שרשום עליו "לה' הארץ
ומלואה" ,וזה היה הפאספארט שלו ועבר הגבול בשלום הלוך וחזור.
וסיפר ר' שלמה לעמברגר ,שפעם אחת עבר בנסיעה דרך ביתו של ר' שמואל
קרול ,ונתאכסן אצלו לילה אחד ,הוא היה בחור עני ומחוסר כל והי' לו נעליים
קרועות ובלואות ,בבוקר כשקם ר' שלמה לצאת לדרך לא מצא את מנעליו ובמקום
זה היו מונחים ליד מיטתו נעליים טובות ושלימות .הוא שאל את ר' שמואל היכן
המנעלים שלו ,וענה לו שאלו המנעלים שלו שמונחים כאן .ר' שלמה שאל אותו
הרי המנעלים שלי היו ישנים ובלואים ,ענה לו ר' שמואל" :דיינע מיינע אבי נעם"
[ = שלי ,שלך  -העיקר קח!) ...וזה הי' אחת הדוגמאות של האהבת ישראל בדרך
פשיטות שהיה אצל החסידים הקודמים.
ערב יום כיפור היתה שיחה ארוכה בחלקה הי' עיניו הק׳ סגורות וכשדיבר
ע"ד הרמב"ם היומי בהלכות כלים בענין כלי חרס שבירתו טהרתו והסביר הענין
בעבודת ה' בענין ביטול כחרס הנשבר היה קולו חנוק מבכי.

יום כיפור.
לנעילה הביאו את הרש"ג ובאמצע נעילה קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א להרופא
שיבדוק את מצב בריאותו ,פניו הק' היו איומות.
מארש נפוליון היה בשמחה גדולה ועצומה.
אחר תפילת ערבית הכריז גוט יום טוב ג"פ והחל בשירת "ושמחת" בשמחה
גדולה ובפנים מאירות.
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אור לי"ג תשרי.
היתה התוועדות חזקה ודובר בה הרבה ובפרטיות על מבצע הקהל ואופן
הפעולות וכו' .היה מאמר ד"ה בורא ניב שפתיים מיוסד על ד"ה זה משנת תרח"ץ
(יובל שנים) והיו שטארקע אותיות של עבודה בהמאמר.
למחרת בערב היתה התוועדות רבתי של וועד למימוש הוראות כו' בהמשך
לזה דיברו ר' יוסף הלוי וויינברג ור' טובי' בלוי בקשר לעבודת הקהל עם עצמו
עם זולתו .אח"כ התוועד ר' לוי"צ גינזבורג משפיע בתו"ת כפר חב"ד עם התמימים
ודיבר בהתלהבות אודות הקהל ליראה את ה' ועורר ע"ד עבודת התפילה שזה
הדרך להגיע ליראה את ה'.

חג הסוכות.
היה שמחה גדולה ביותר ושיחות ארוכות ונפלאות ע"ד שמחה והקהל הלא
המה בכתובים בהנחות ,ואכתוב כאן רק מהתוועדויות שהיו..
ליל ב' דחה"ס.
התוועד ר' מענדל פוטרפס כל הלילה ,אך לא ידעתי מזה עד ליום המחרת.

ליל ש"ק ג' דחה"ס.
התוועד ר' מוטל ליפשיץ "דער שוחט" שהגיע ז"ע מרוסיה לחודש תשרי,
ההתוועדות היתה בבית ר' משה קליין שיחי' ,הוא סיפר כמה סיפורי חסידים וזהו
תוכנם:
א .הרה"ק רלוי"צ מבארדיטשוב פעם אחת ,בליל כל נדרי חיכו זמו רב
להתחיל התפילה ,והצדיק התמהמה ,לפתע קרא לחייט של העיירה איש פשוט
ושמו בערל ,ואומר לו :בערל ,מהו הפירוש "אם עונינו ענו בנו השם עשה למען
שמך" .ענה לו בערל :אם עונינו – גם אפילו אם חטאנו ,אנו בנו – בניך אנו! ולכן
עשה למען שמך ומחל לנו(( .הוא החליף ע' לא' בתמימותו) שמע זאת הצדיק ומיד
פתח ואמר "כל נדרי" בשמחה גדולה.
ב .הרה"ק מבארדיטשוב נכנס פעם ליל יום כיפור לפני כל נדרי לבית
הכנסת והנה במקום לגשת למקומו הקבוע ,הוא התחיל להסתובב בין השולחנות
והתכופף כאילו מחפש דבר מה ,אף אחד לא ידע פשר הדבר ,ואז התרומם הצדיק
ואמר :רבונו של עולם ,אילו היה עם אחר שמקבל מצוה לאכול ולשתות היו כולם
זוללים וסובאים ומתגלגלים תחת השולחנות והספסלים ,והנה בניך ישראל היה
להם היום מצוה לאכול ולשתות ואין אף אחד שיכור שמתגלגל תחת השלחן ,מי
כעמך ישראל! ופתח באמירת "כל נדרי" בשמחה רבה.
ג .המנהג אצל צדיקי פולין הוא שבעת עריכת השלחן (טיש) מניחים בקבוקי
יין על השלחן ומכריזים פלוני אלמוני נדב יין וזה לזכותו .פעם אחת אצל הרה"ק
מרוזין באמצע הטיש ביקש מהגבאי שישים יין בשביל החסיד ר' יעקב ,ויהי לפלא
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כי החסיד הזה נפטר לבית עולמו לפני כמה שבועות ,ואין בנוהג לנדב יין עבור
אדם שכבר נפטר,
הצדיק שהבחין בפליאה פתח ואמר :הנה כשהנשמה עולה למעלה היא
עומדת לפני ב"ד של מעלה וישנם ג' בתי דינים למעלה ,האחד מורכב מצדיקי
הדורות הראשונים כהאבות ומשה רבינו שהם כבר זמן רב לא היו בעולם ושם
מקפידים על כל דבר כי מזמן כבר שכחו מחיזו דהאי עלמא ,הב"ד השני הוא
מצדיקים שהיו לפני זמן לא רב ועדיין זוכרים את מצב העולם והנסיונות וכו'
והם מקילים יותר .אך ישנו ב''ד שלישי והוא מורכב מצדיקים שעדיין חיים עמנו
בעולם הזה הגשמי והם כיון שנמצאים כאן הרי "עמו אנכי בצרה" והם דנים בחסד
וברחמים גמורים.
והנה ר' יעקב דידן כשעלה למעלה שאלו אותו באיזה ב"ד הוא בוחר ואמר
שבוחר בב"ד שלנו דוקא ,ועל כך מגיע לו שנשים עבורו יין.
דיבר על הזכות הגדולה שיש לנו רבי גדול ועל האפשרות לשהות בד' אמות
שלו.
אח"כ יצאנו בריקוד ברה"ר.

יום א' ב' דחוהמ"ס.
בהמשך לכינוס צא"ח השנתי נערכה התוועדות בסוכה של  770דיברו הגר"מ
מענטליק (ע"ה) רש"ד רייטשיק ר' מענדל פוטרפאס ר' שלום מרוזוב הרחמ"א
חאדאקאוו ורא"ח רויטבלאט ועוד .בהמשך להדרשות התוועד ר' שלום מרוזוב
ע"ד תפקידם של התמימים בשמירת הסדרים ולימוד בשקידה והתמדה וכו' ואח"כ
הלכו לרקוד ברה"ר.

שמיני עצרת ושמחת תורה.
היו גילויים נעלים ונפלאים מאוד ,השמחה שהיתה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א
היתה באופן נפלא גם לגבי השנים הקודמות ,היה אפשר למשש את השמחה
בידיים.

בליל שמיני עצרת.
הורידו את הרש"ג במיטה לביהכ"נ כ"ק אדמו"ר קרא לרופא שיבדוק אותו
והורה לעלותו חזרה לחדרו ,וכך זכינו שכ"ק אדמו"ר שליט"א רקד לבדו בהקפה
שלו הראשונה והאחרונה זמן ארוך ובשמחה רבה ועצומה ממש .בעת ההקפה שלו
החל ד' ניגונים בעצמו ,שניים בבימה במרכז הביהכ"נ ושניים בבימה במזרח :ניגון
הידוע של הקפות ,זאל שוין זיין די גאולה ,ניעט ניעט ,וניגון אביו הרלוי"צ ע"ה.
זה היה חידוש גדול שכשחזר למקומו במזרח נשאר עם הס"ת ונשאר לרקוד עוד
משך זמן בשמחה רבה ועצומה.
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יום שמח"ת.
בעת פתיחת הארון ,התחיל ר' ישראל דוכמאן את הניגון "הרבי שליט"א"
מארה"ק וכ"ק אד"ש עודד את השירה בפרק בקטע האחרון מאוד חזק אח"כ ניגנו
את זה כמה פעמים בכוס של ברכה וכו'.
בשני ההתוועדויות של שבת בראשית דיבר הרבה על הקהל ועל שמחה,
וכוס של ברכה היה בשמחה גדולה ביותר.
היינו אמורים לחזור לישיבה לפני שבת פ' נח ,אבל הגיע שמועה שכ"ק ביקש
מאיזה אורחים שיישארו גם לשבת ויהיה פריילאכער שבת ,ההנהלה נתנה רשות
להישאר עד מוצש"ק .בכלל היתה אוירה של שמח"ת כל השבוע עד שבת נח .כל
תפילה שכ"ק אד"ש נכנס לזאל הגדול מסתובב לעבר הקהל ומעודד בתנועות
חזקות בידיו הק' כמו בשמח"ת.
ביום שישי היתה הכנסת ס"ת של הס"ת מכפר חב"ד כ"ק אד"ש נכנס לזאל
הגדול מאוד מאוחר פניו הק' היו רציניות ,ר' זושא ריבקין הציע לכ"ק אד"ש שיניח
הכתר על הס"ת אבל כ"ק הורה לו שהוא ישים.
מוצש"ק אחרי ההתוועדות חזרנו ת"ל שמחים וטובי לב צליחה למאנטרעאל.

hhh
מרחשון ה׳תשמח שנת הקהל מאנטרעאל.
בליל שישי מוצאי כ׳ מרחשון נודע שכ״ק אדמו״ר שליט״א מחלק הקונטרס
החלצו רנ״ט ושלמחרת בבוקר ימשיך לחלק ,מיד סדרו אוטובוס ונסענו לנ״י.
הגענו בבוקר יום שישי כ״א חשון וכ״ק אד״ש חילק הקונטרס בבוקר בבואו מביתו
ל .770זכיתי לקבל הקונטרס מידו הק׳ ואמר :א הצלחה׳דיקער לערנען.
בש״ק חיי שרה כ״ב מרחשון לא ידענו אם יהי׳ פארברענגען ומה מאוד שמחנו
כשנכנס כ״ק אד״ש לשחרית והודיע שיהי׳ התוועדות .הי׳ התוועדות מרוממת,
בפרט הרש״י-שיחה שביאר הענין ד״בא בימים״ דיבר עם קאך גדול.
במוצש״ק הי׳ התוועדות מלוה מלכה ב 770בקשר ליארצייט של ר׳ יוסי
טיפנברון ע״ה והתוועד חמיו הר״ר יוסף הלוי וויינברג וגם הרב טננבוים (הבעל
תוקע) ,נכח קהל רב והי׳ התוועדות עם מקרופון ,נושא הדיבורים הי׳ ע״ד עבודת
התפילה בזמן הזה ,והי׳ בזה שקו״ט ביניהם ,הרב ווינברג טען שגם כיום צריכים
לתבוע מכל אחד תפילה באריכות ובעבודה שבלב אליבא דנפשי׳ .מיוסד על
האמור בריש קונטרס התפילה ״הנה רבים מאנ״ש שואלים איך ובמה להתפלל״,
וביאר העניין בהרחבה ,שאריכות התפילה אין הכוונה דוקא בכמות גדולה ,אלא
אפי׳ עוד חמש דקות של מתינות בתפילה זה נוגע מאוד ופועל שינוי וכו׳ וכו׳.
הרב טננבוים תבע אשר בזמן כזה אשר לא רק שלא מתפללים בעבודה אלא
גם משוחחים בעת התפילה ,ע״כ צריכים לתבוע תפילה בציבור ושלא לשיח בעת
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התפילה וכו׳ .והי׳ בזה אריכות לכאן ולכאן.
הרב ווינברג סיפר סיפור נפלא מכ״ק אדמו״ר נ״ע ותוכנו שפעם באה אשה
אחת להתוועדות שישבו שם חסידים והתוועדו באהבה וחיבה ,האשה התחילה
לבכות וסיפרה שבעלה הלך למדינת ים ולא חזר זה זמן רב.
החסידים יעצו לה לנסוע לכ״ק אדמו״ר הרש״ב נ״ע ולשפוך את מרת נפשה
אליו והוא יורה לה מה לעשות ,היא עשתה כעצתם ולקחה עגלה לליובאוויטש
אמנם הגיעה בזמן שלא הי׳ יחידות ,ובכלל לא היו מכניסים נשים ליחידות ,והיא
סיפרה לגבאי כל המאורע והוא נכנס לרבי ,ואדנ״ע ביקש למסור לה שתסע לפולין,
ושם תרד ותמצא את בעלה.
האשה שמחה מאוד ולקחה את הרכבת המוליכה לפולין ,אמנם בדרך שמה
לב שהרבי לא אמר לה היכן לחפש והרי פולין מדינה היא גדולה ונפל ליבה בקרבה
ולא ידעה מה לעשות.
כשהודיעו תחנה ראשונה בפולין ירדה מהרכבת והלכה לגן העיר והתיישבה
על ספסל בלא לדעת מה לעשות והיתה שבורה מאוד .לפתע עבר לידה איש יהודי
וכשראה אותה בוכה ניגש אלי׳ה ושאלה מדוע תבכה.
האשה סיפרה לו את כל המאורע והוא אמר לה שבעלה נמצא באכסני׳
פלונית במקום פלוני ,היא הלכה לשם ואחרי חיפוש וחקו״ד מצאה את בעלה שם
עובד במסעדה .כשבעלה ראה אותה נבהל מאוד והיא סיפרה לו את כל הסיפור,
ואז הוא התחרט על מעשהו ואמר שאם יש יהודי בעל רוה״ק שידע איפה הוא
נמצא אז הוא יחזור וכו׳ ,והחליטו ללכת ביחד לליובאוויטש כדי להודות לרבי על
עזרתו.
כך הווה ונסעו שניהם לליובאוויטש וכשהגיעו הי׳ זמן יחידות ונתנו להם
להיכנס ,כשהאשה נכנסה נתעלפה מיד ,וכשהתעוררה אמרה שאותו יהודי ממש
הי׳ זה שנכח שם בפולין בגן ועזר לה למצוא את בעלה…
בהמשך לזה סיפרו כמה סיפורים מהרביים שהיו יכולים להיות במקומות
שונים באותו זמן ,וגם שהיו בגן עדן בחיים חיותם כידוע כמה סיפורים בזה בשיחות.
בקשר לזה סיפר הרב טננבוים שהוא זוכר שפעם אחת בשנת תרח״צ אמר כ״ק
אדמו״ר מהריי״צ מאמר והזכיר הפסוק ״אגידה ואדברה עצמו מספר״ (תהילים מ,ו)
אבל אמרו בשינוי לשון :״אגידה ואספרה עצמו מספר״ ,אח״כ כשנכנסו התמימים
לחזרה יחד עם הר׳ יחזקאל פייגין ע״ה ,חזר ר׳ יחזקאל לפני הרבי את הפסוק כמו
שהוא בתהילים ,והרבי ריי״צ ״תיקן״ אותו עוה״פ ״אגידה ואספרה״ כמו שאמר
בעת המאמר ,ר׳ יחזקאל אזר אומץ ואמר הרי בתהילים כתוב ״אגידה ואדברה״,
ענה לו הרבי  :״דאס איז גן עדן תורה״!
[סיפרתי זה אח״כ להרב גרינגלאס והוא אמר לי שזכור לו הסיפור ,שהרבי
אמר ״אזוי האב איך געהערט״ ואינו זוכר שאמר גן עדן ,ואמר לי לשאול את הרב
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הענדל כי הוא הי׳ שם בעת החזרה ,אך לא אסתייעא מילתא]
גם הרב יצחק גאנזבורג (חתנו של ר׳ רפאל כהן ע״ה) דיבר בהתלהבות על
כוחם של הצדיקים לשנות הטבע  ,והוסיף כו״כ סיפורי מופתים מהרבי ע״ז ,שהוא
עצמו ראה ושמע.
בערך בחצות הלילה חזרנו צליחה לישיבה במאנטרעאל.
יום שלישי פרשת ויגדל האיש מאוד ...כי עתה הרחיב ה׳ לנו ופרינו בארץ
כ״ה מרחשון נודע לנו אשר ״דידן נצח״ בפעם השני׳ והי׳ שמחה גדולה ביותר ת״ל,
אח״כ ביום חמישי נודע אשר הספרים עומדים לחזור למקומם בבית חיינו ונעשה
שמחה כפולה ומכופלת .בליל שישי כ״ח חשון נסענו לחצרות קודשינו כדי להיות
בר״ח כסליו ובימי האור והשמחה אצל כ״ק אד״ש ,הגענו לשם בבוקר יום שישי
ועדיין רקדו הרבה תמימים וכו׳ מתוך שמחה וכמובן ללא שתיית משקה המשכר
אחרי השיחה ששמענו בי״ב טבת שנה שעברה ,והיתה גם מודעה מהרבנים להיזהר
בזה.
בש״ק הי׳ התוועדות מכ״ק אדמו״ר שליט״א באופן דהפלא ופלא ,היו כל
השלוחים (כינוס השלוחים) וכ״ק אד״ש הי׳ אויפגעלייגט מאוד ע״ד שמח״ת ופניו
הק׳ מאירות ,דיבר כמה שיחות בשבחם של השלוחים וברכות נפלאות נשפכו עד
בלי די מפיו הק׳ להשלוחים ולמשפחותיהם ,דבר שרומם את רוחם של השלוחים,
ואחרי שיצא כ״ק אד״ש מביהכנ״ס מההתוועדות ומתפילת מנחה ומעריב שהתפללו
יחד ,התחילו בניגון הידוע של ר״ח כסליו ,וכבר הי׳ גם ליל ר״ח כסליו ,והמשכנו
לרקוד כל אנ״ש והשלוחים בשמחה רבה ועצומה משך שעות ארוכות.

hhh
ליל י״ט כסלו חג החגים יום בשורה ,בדרך לבית חיינו:
המשך הרשימות מזמן האחרון:

ט' כסלו.
התוועד בישיבה הרה''ג הר''ר ארי' לייב קפלן שליט''א ,ומכיוון שלא היה
הרבה משקה דיבר טוב מאוד… וביאר בארוכה איך צריך להיות ההנהגה של
תמים .דיבר בענין הרגש ,שצריך להתפלל עם הרגש וללמוד עם רגש וכו' .בין
הדברים דיבר ע''ד מאויבי תחכמני שצריך ללמוד מהיצר עצמו דרכים בעבודת
ה' .ולמשל שרואים שהיצר הרע מתגבר דווקא בהתחלת העבודה ,כמו בתחילת
התפילה ובתחילת הסדר ,שצריך ללמוד ממנו ,ולקחת החלטה תקיפה דווקא
להתחלת הסדר דהיינו להתחיל יחד עם החברותא ,ללמוד בהתמדה ושקידה
דווקא מיד בחצי שעה הראשונה של הסדר ,וכיו''ב ,ורואים במוחש שכשמתחילים
אז יותר בנקל להמשיך כך גם אחרי זה ,ועד''ז גם בתפילה וכו' ודיבר הרבה ע''ד
המלחמה במידת העצלות וכו' ,ההתוועדות נגמרה בשעה  3לערך.
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ש''פ וישלח י''ד כסלו.
התחלת שנת השישים לחתונת כ''ק אדמו''ר שליט''א והרבנית שליט''א,
התוועדות אנ''ש והתמימים עם הרה''ח ר'יהושע העשל צייטלין שיחי' ,זו פעם
ראשונה אחרי זמן ארוך שלא התוועד מחמת מחלתו רח''ל ישלח לו השי''ת רפו''ש
בקרוב ,הוא לקח לחיים (אע''פ שאסור לו) ודיבר דברים היוצאים מן הלב לכאו''א
מאנ''ש ,ע''ד הקרירות והנחות בעוה''ז שאוכלת כל פינה ,ואיך שצ''ל ההתקשרות
לכ''ק בלימוד השיחות ובמבצעים הק' ,ודיבר הרבה לאנשים פרטיים לכאו''א לפי
עניינו ,שיפסיקו להיות מונחים בפוליטיק והיו מונחים במילוי רצון כ''ק אדמו''ר
שליט''א ,והי' התעוררות גדולה.
רצו להפסיקו מלקחת משקה מחמת בריאותו ,והוא טען שהרופא נותן לו
כבר רשות לשתות .ר' זלמן מאראזאוו אמר בדרך הלצה ,ער מעג שוין טרינקען
וד''ל.

ש''פ ויצא ז' כסלו.
בשלום זכר אצל ר' יוסי קעסלער נועדו יחדיו כמה מהמקושרים ,ר' בערל
מאצקין ,ר' יוסי מינקוביץ ,ר' יוסי פאריז והרח''ש כהן ועוד ,דיברו הרבה על דידן
נצח וסיפר הרבה סיפורים ע''ד השנים הראשונות ,שכ''ק אד''ש שאל בשנת תש''י
את ר' יוחנן גורדון מדוע אינו עולה להתפלל למעלה בבית אדמו''ר מהריי''צ,
וענה ר' יוחנן :די שכינה מיט איר גאנצע פמליא האט זיך איבעגעפאקט אונטן
(השכינה וכל הפמליא שלה עברו לגור למטה… הכוונה לבית מדרשו של כ''ק
אדמו''ר שליט''א).

hhh
ב''ה יום ג' שהוכפל בו כי טוב ח' טבת.
יום רביעי דשבעת ימי ההיקף ימי הלל שמחה והודאה תשמח.
''והימים האלה נזכרים ונעשים''  -ז' ימי ההיקף  -דידן נצח  -בישיבה הקדושה
מאנטרעאל.
ליל ש''ק פרשת ויגש ה' טבת נכנס ועימו נכנס יום המיוחס יום אשר
נקבע למועד תמידי בקרב החסידים ''חג ה' טבת'' (בגימטריה ''יד החסידים על
העליונה'') קבלת שבת בישיבה הייתה בשמחה רבה ,ורקדו דידן נצח בעת אמירת
לכה דודי ,בעת סעודת שבת בישיבה התוועדו התלמידים השלוחים ,הת' פיוויש
דלפין שי' חזר שיחה מחלק י' בעניין שיוסף בכה על צווארו של בנימין וכו' ולא
בכו על המקדש שלהם עצמם ,וההוראה שבנוגע למקדש של עצמו אין לבכות כי
אם לבנות בפועל ,ודווקא ע''י פעולות בפו״מ בונים המקדש ,ומביאים את הגאולה.
אח''כ הלכנו כל התמימים לביתו של ר' זלמן מאראזאוו שי' והוא התוועד
איתנו עד לשעות הקטנות של הלילה ,הנקודה הכללית של ההתוועדות נסבה
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מסביב להפסוק בתהילים (פרק נ''ב) ''הנה הגבר לא ישים אלוקים מעוזו… יעוז
בהוותו'' ,וביאר בארוכה ובאופן נפלא כדרכו ,שישנם כמה סוגי גאווה וישות,
והסוג היותר פחות ונבזה הוא האיש שמתגאה רק מעצם מציאותו ,מעצם היותו,
ושמחים ומאושרים מעצם קיומם ,ואין בהם שום ביטול ואוועקלייג למשהו יותר
נעלה ,והסביר העניין באריכות גדולה איך שכל ענין החסידות והרבי הוא דווקא
ביטול ,והנ''ל הוא היפך העניין בקצה השני ,ודיבר להבחורים שרואים אצלם את
ההנהגה הנ''ל של יעוז בהוותו ואיך שזה דבר מאוס וכו'.
בש''ק ביום התוועד הרח''ש כהן בביתו עד השקיעה אני לא נוכחתי כי הלכתי
לחזור שיחה בבית הכנסת וכו'.

במוצש''ק ויגש.
אחרי סדר נגלה ,התוועד הרה''ח ר' ארי' לייב קפלן שליט''א עם כל
התמימים שיחי' ,היה משקה לרוב והוא התוועד בטוב טעם כדרכו עד אחרי השעה
שתיים לפנות בוקר ,בתחילה דיבר ע''ד עניינו של יום ה' טבת ,שזהו עת רצון
ומשם שואבים חיות בחסידות ובעבודת ה' בכל ענייני טוב וקדושה על כל השנה
כולה ,ושצריכים לקבל החלטות טובות בכל הנ''ל ,דיבר הרבה על אהבת ישראל
בין תלמידי הישיבה ,לקרב אחד את השני וללמוד בחברותות ועד''ז במבצעים
בפעולה על הזולת וכו' ,הההתוועדות נערכה בשמחה רבה שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה.

יום ראשון בלילה ליל ג' דז' ימי ההיקף.
אחרי ששמענו חזרה מהתוועדות שבת קודש אצל כ''ק אדמו''ר שליט''א,
והדיבורים הנפלאים שהיו ע''ד ''דידן נצח'' והשטורעם שצריך להיות ביום זה,
החלטנו שצריך להמשיך ההתוועדות של שבעת ימי ההיקף ,הלכנו להתוועד
בבית הרב אפריים שמוקלער שי' (אך כדי לא להזיק לשמירת הסדרים של מחרת,
התוועדנו רק עד שעה  11וחצי וכן היה בימים שלאחרי זה).
הרב שמוקלר דיבר הרבה בנוגע למבצעים ,איך צריך להיות אופן עבודה
במבצעים ואופן הגישה לבקש מיהודי לקיים איזה מהמבצעים ,שאופן הדיבור
פועל להתקרב יותר ויותר ,וסיפר כמה סיפורים בזה.
בין הדברים סיפר שבחור אחד הלך למבצעים ונכנס לבית חרושת ,הי' שם
יהודי אחד והבחור שאל אותו אם הניח תפילין והלה ענה מיד שכבר הניח ,כשיצא
הבחור חשב הבעה''ב לעצמו איך זה לא התבייש לשקר להבחור ולומר דבר שאינו
אמת ,הוא הצטער מאוד ויצא לחפש את הבחור אבל ההוא כבר הלך לו ,והאיש
הרגיש מאוד רע ממה שקרה ,והחליט לחפש יותר ברצינות להכיר את היהדות.
סוף דבר שהאיש ההוא נסע לאה''ק ונכנס ללמוד בישיבה בכפר חב''ד ומכר את
החנות שלו כדי שהוא יוכל ללמוד במנוחה ,והכל התחיל בגלל שהוא הצטער ממה
ששיקר להבחור במבצעים…
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כן דובר ע''ד שמירת סדרי הישיבה ושמירת הזמן בכלל וחשיבותו.

ליל ג' ח' טבת ד' דז' ימי ההיקף.
התוועדנו בבית הרה''ח ר' יוסי פאריז שיחי' ,בתחילה דיבר ע''ד עניינו של
יום והסביר באריכות מה היה הקטרוג ואיך נתבטל ,וקישר זה עם עניין המאסר
והגאולה של י''ט כסלו שגם אז היה קטרוג וניצחון ,וביאר הקשר בין שני החגים
על-פי שיחות כ''ק אדמו''ר שליט''א בזה.
אח''כ דיבר בקאך על המבואר בשיחת ש''פ ויחי תשמ''ז שכשיוצא לאור
קונטרס או מאמר חדש צריך לחשוב ,בשבילי נברא המאמר זה וקונטרס זה,
וללמוד אותו בעצמו ,ולא לסמוך על זה שיש אחרים שילמדו אותו.
בהמשך הדברים סיפר שכשיצא לאור השיחה הידועה על דירה בתחתונים,
בעניין אבנים ולבנים שנדפס אח''כ בלקו''ש ח''ו פרשת שמות ,זה הי' בשנת תש''ל
והתוועדו אז עם ר' יואל כהן שיחי' ,ודיבר ע''ד ג' הביאורים שישנם בשיחה ,בביאור
טעמי הבריאה ,שיתגלו שלימות כוחותיו ,בגין דישתמודען בי' ודירה בתחתונים,
ונקודת הענין שישנם ג' עניינים :א) אורות ב) כלים ג) עצמות ,והסביר ע''ז ר' יואל
שד' דרגות אלו הם ג' תקופות בחסידות חב''ד.
א) בזמן של רבינו הזקן הייתה השפעה באופן של אורות ,שאור הגדול של
חסידות האיר ופעל בכל מקום ,וכהסיפור הידוע שאדה''ז נכנס לבית מדרש מלא
מתנגדים ואמר בניגון ''טעמו וראו כי טוב הוי''' ומיד רצו אחריו עשיריות חסידים,
שזהו באופן של אור.
ב) אצל אדמו''ר מהורש''ב נ''ע התחיל ענין הכלים ,שזה הי' החידוש של
תומכי תמימים ,שבאו תלמידים צעירים ולא דווקא גאונים גדולים ,ועבדו על
עצמם וזיככו את עצמם עד שנעשו כלים לאלוקות ,וכידוע הסיפור של ר' שילם
קארטין שהגיע לליובאוויטש מהבית ספר העממי ,ועבד על עצמו עד שנעשה
מראשי המשפיעים והחוזרים ,שזהו ענין הכלים.
ג) דורנו זה ,דור השביעי ,של כ''ק אדמו''ר שליט''א הוא ענין של עצמות,
החידוש של הרבי הוא שגם כשנמצאים במצב ובמציאות של ''מלא קליפות וסט''א
וכו''' ולא שייכים לשום גילוי ,לא באופן של אורות וגם לא באופן של כלים ,הנה
גם בהם נעשתה ההתחדשות בכוח העצמות ,שכ''ק אדמו''ר שליט''א עושה מהם
חסידים ,וכשבאה הוראה מהרבי הולכים בחיות ובשמחה ומקיימים זה אע''פ
שלכאורה אינו שייך לזה מצ''ע וזה גופא ההתחדשות בכוח העצמות שנתגלה
בדור שלנו.

hhh
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בס''ד עשרה בטבת תשמ''ח.
המשך ימי האור והקדושה דידן נצח:

אור ליום ד' ח' טבת יום חמישי דז' ימי ההיקף.
התוועד הרה''ח ר' אלי כהן שיחי' בישיבה ,דיבר ע''ד מה שדיבר כ''ק אדמו''ר
שליט''א בהתוועדות של שבת ויגש האחרון ,שצריך ללמוד שולחן ערוך (בפרט
בקשר לחמש מאות שנה מלידת הבית יוסף) ודיבר בארוכה ע''ז שבחורים צריכים
ללמוד הלכה ולהיות בקיאים בשו''ע הלכה למעשה ,ובהמשך לזה דיבר גם ע''ד
עבודת התפילה ואתכפיא וכו' איך שצריך להיות עבודה בכל זה בדורנו זה ,רק
באופן מיוחד השייך לדורנו דווקא.
בין הדברים סיפר שפעם אחת נפגשו החסיד הידוע ר' זלמן משה היצחקי
ע''ה (שו''ב מנעוול חותנו של ר' אברהם מאיאר ,בסוף ימיו גר בארה''ק) עם החסיד
המשכיל ר' משה גורארי' ,ביקש ר' זלמן משה מר' משה גורארי' שיבאר לו מזה
אצילות ,בתחילה ר' משה גורארי' התחמק ולא רצה לענות ,אבל ר' זלמן משה
הפציר עד שאמר לו שאם לא תענה תקבל סטירת לחי ואז התחיל לבאר העניין
בהרחבה עניין שאצילות הוא גילוי העלם ,האצלה והפרשה ,איהו וחיוהי חד אינו
וגרמוהי חד וכו' ,ולפתע צעק עליו רז''מ :דאס איז אצילות? דאס איז אצילות?
ברגע שהתחלת לבאר זה כבר לא הי' אצילות ,אתה יודע מה זה אצילות? והוא נתן
שריקה בפיו ואמר '' האט דאס איז אצילות'' ,והסביר כוונתו שהאותיות מגבילים
ומגשימים ואצילות הוא למעלה מהגדרה והגבלה של אותיות.
הרמ''ג הי' משכיל גדול בחסידות ועיקר לימודו הי' בהמשך רס''ו וגם כשי''ל
מאמרים אחרים הי' לומד אותם ושוב חוזר לס''ו .גם הפעם סיימנו ההתוועדות
מוקדם כדי לא להפריע להסדרים.

hhh
בס''ד .אור לכ'ט טבת ה'תשמח הקהל.
משך זמן לא כתבתי וארשום מה שאזכור מזמן האחרון:

בליל שישי ח''י טבת.
היו שתי התוועדויות בישיבה ,אחת בזאל הגדול למעלה עם הרה''ח משה
רובין שיחי' ,ואחת למטה בחדר האוכל של הישיבה עם התלמידים השלוחים,
התוועדות השלוחים הייתה שמחה וטוב לבב פארבייסן ומשקה בשפע ,וגם
הדיבורים היו בשפע ראש המדברים היה הת' פייביש דלפין ,והיה שם גם השליח
משנה שעברה הת' אליעזר ליווי ועוד ,ההתוועדות נמשכה עד שעה  4לערך.
ר' משה רובין התוועד עם קבוצת תלמידים עד שעה  2בערך .וכדרכו סיפר
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וכו"כ סיפורים ולימד ניגונים שונים עתיקים.
מהסיפורים שאני זוכר כעת:
א) המגיד מקוזניץ היה רזה וחלוש מאוד בגופו ,כסא מושבו היה עם עור של
דוב כיוון שגופו היה כחוש מאוד והיה צריך פרווה עבה כדי שאוכל לשבת בנוח,
אך אופן תפילתו הייתה בדביקות וחיות נפלאה עד שהיה שוכח מכל מציאותו,
וכך היה שעות ארוכות אומנם אחרי התפילה היה נופל לתוך הכסא בלא כוחות.
ב) לפני פטירתו של המגיד מקוזניץ קרא לבנו ואמר לו תמשש אותי ותגיד
לי מה אתה מרגיש? וענה הבן שהוא מרגיש את גופו הק' אמר לו המגיד :אז
מטאפט מיט גוף זעט מען גוף( :כשממששים עם גוף רואים גוף) והיינו שעיני בשר
רואים גשמיות אבל באמת רבי הוא אלוקות ,ודיבר על זה שהם מסתכלים על רבי
צריך לידע שזה אלוקות וכו'.
ג) סיפר שפעם התועד ר' יצחק מתמיד ( גורביץ' ) הי''ד ,ושאל אותו מהו
החילוק בין הרבי שלנו לגוטער אחד ,היינו בין אדמו''רי חב''ד לאדמו''רי פולין?
והסביר ר' איטשע בארוכה ע''פ חסידות ,דהנה ידוע בדא''ח שישנם ג' עניינים:
נקודה ,ספירה ,ופרצוף ,נקודה הוא ספירה אחת ,ספירה הוא התכללות כל ספירה
מעשר ספירות ופרצוף הוא התכללות כל הספירות זה בזה עד להתכללות של
מאות והם הם ג' עניינים חסיד ,גוטער איד ורבי :חסיד עניינו נקודה שלוקח כל
העניינים לעצמו והוא מקבל מהנשיא ,וכתורת הבעש''ט שכל דבר שלומדים
ורואים צריך ללמוד מזה לעבודת ה' והו''ע הנקודה שהוא לעצמו ,ספירה הוא
התכללות של עשר ,היינו שישנה ספירה אחת שכוללת בתוכה  10ספירות בתור
ענפים של ספירה זו ,וזהו ענין פולישער צדיק ,שיש לו עניין אחד שבזה הוא
מיוחד ,אבל אלו שאין להם שייכות לעניין זה אינם שייכים לצדיק זה ,משא''כ רבי
עניינו פרצוף ,שהוא התכללות כל הספירות והמדרגות התכללות דמאות ,שזהו''ע
כתר בחסידות ,שהוא למעלה מכל הספירות וכולל כל הספירות וכל האופנים
וזהו עניין רבי ,שהוא נשמה כללית שכוללת כל הסוגי נשמות ,וכל סוגי האופנים
בעבודת השם ולכן כולם מקבלים ממנו כל אחד ואחד בענייניו וזהו מה שרואים
שהרבי מדבר לכל מיני אנשים מהיותר גדולים וגאונים ,עד להכי קטנים ונמוכים,
וכל אחד ואחד מקבל ממנו שזהו''ע התכללות דפרצוף ,וזהו מה שמבואר בתניא
פרק מ''ב לעניין משה רבינו דעת עליון הכולל כל הנשמות וממשיך דעת לכל
ישראל ,ואומר שם ובכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משה רבינו עליו השלום
ומתלבשים בגוף ונפש חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת את העם שזהו עניין רבי
שהוא התכללות של פרצוף ולכן משפיע דעת לכל העם כולו.

ליל שישי כ''ד טבת.
יום הילולא של אדמור הזקן וסיום הרמב"ם שלושה פרקים ,התוועד הרה''ח
רי''מ גורארי' עם כל התמימים ,בחלק הראשון של ההתוועדות דיבר בארוכה על
דבר העילוי של יום הסתלקות הצדיק והשפעתו ביום זה ,ובפרט אדמו''ר הזקן
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על פי מה שמבאר באגה''ק סימן כ''ז וכ''ח ,אח''כ דיבר על המאמר החדש שי''ל
ד''ה היושבת בגנים תשי''ג והסביר תוכן המאמר בהשכלה נרחבה ,ובהמשך לזה
דיבר על עבודת השם ,איך שצריך להביא הלימוד לידי פועל בעבודה בפועל
ובהתקשרות לנשיא הדור ,ובין הדברים סיפר שהיה ביחידות אצל כ''ק אדמו''ר
שליט''א וזה היה אחרי שכ''ק אד''ש הפסיק לקבל את התמימים ליחידות בשביל
יום ההולדת ,ושאל את הרבי שכיוון שכ''ק אדמו''ר שליט''א הפסיק לקבל ליחידות
האם להמשיך לכתוב מכתב לכ''ק ליום ההולדת או שגם זה אינו כפי הכוונה,
וענה לו כ''ק אדמו''ר שליט''א :שבעצם כל זה הוא תפקיד המשפיעים ,שצריכים
להשפיע על התלמידים ,ומה שנעשה לאחרונה שכולם סומכים על הרבי ,וגם
המשפיעים במקום שיעשו תפקידם שולחים הם אליו ,וזה אינו כפי הכוונה ,ואמר
שנעשה מצב שעושים רק מה שאומר בהתוועדות ותו לא ,ואם יאמר שצריך להניח
תפילין ולומר ק''ש אז יאמרו ואם לאו לא יאמרו ,האם זוהי הנהגה הראוי' ,וכ''ק
אדמו''ר שליט''א דיבר בארוכה אודות מצב זה ,והסביר שצריך להיות עבודה
פרטית כאו''א בענייננו ורק אז מגיע עניין התקשרות לרבי.
בהמשך דיבר ע''ז שישנם תלמידים טובים ששומרים הסדר ולומדים מה
שצריך אבל חסר האריין געווארפן'קייט ,היינו להיות שקועים ומונחים בזה ,כמו
להיות שקועים בעניין של חסידות ולחיות עם זה וכיו''ב.

במוצש''ק מבה''ח שבט.
הי' התוועדות עם הנ''ל המשך להתוועדות הקודמת ,ודיבר עוד ע''ד
הסתלקות של צדיקים וקשר גם עם י' שבט הבע''ל ,ודיבר ע''ד עבודה בפועל
בעניין תפילה במתינות עם פירוש המילות דווקא ,והתבוננות בדא''ח ועוד.
הרח''ש כהן התוועד עם התלמידים הצעירים.
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בס''ד ה' שבט תשמח הקהל מאנטרעאל.
ליל ש''ק פרשת בא ד' שבט הלכנו כמה מהתמימים להתוועד בבית של ר'
זלמן מאראזאוו שיחי'.
דיבר ע''ד הכתוב בפרשת השבוע ''החודש הזה לכם ,ומה שרש''י מפרש
בתחילת פירושו על התורה'' :אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא
מהחודש הזה לכם ,ומה טעם פתח בבראשית? משום ''כח מעשיו הגיד לעמו לתת
להם נחלת גויים'' .ואמר הביאור בזה בשביל דורנו זה של כ''ק אדמו''ר שליט''א:
לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם ,הכוונה לי' שבט שחל
תמיד סמוך לפרשת בא ,שאז התחיל התורה והנשיאות של נשיא דורנו ,והי' צריך
להתחיל רק משם ,ומה טעם פתח בבראשית? הכוונה למה שקרה בשמח''ת שנת
תשל''ח שאז מתחילים פרשת בראשית והייתה אז התחלה חדשה אחרי המאורע
שקרה אז לכ''ק אדמו''ר שליט''א ,והתחילה אז תקופה חדשה ,פתח בבראשית,
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שאז התחילה התקופה של ''כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים'' ,שהוא
כיבוש כל העולם כולו והכנתו לגאולה האמיתית והשלמה.
בהמשך לזה דיבר ע''ד סיפור הגמרא על החודש הזה לכם ,שר''א בן ערך
איקלע להתם ושתה חמרא דפרגותא ומיא דיומסוס ובמקום לקרוא החודש הזה
לכם קרה החרש היה לבם ,שהו''ע טמטום המוח והלב שנעשה ע''י ההמשכה
לעניינים גשמיים ותאוות עוה''ז גם תאוות היתר ,והסביר בארוכה איך שכ''ק
אדמו''ר שליט''א רוצה לזכך אותנו ולהכין את העולם לגאולה ,אבל השיקוע
בגשמיות שישנו כאן באמריקה זה מגשם כל האוויר ולכן אינם כלים לדברי כ''ק
אדמו''ר שליט''א וזהו עניין החרש היה לבם .ודובר בארוכה החילוק בין התמימים
באמריקה לרוסיה ,שעיקר הקליפה באמריקה הוא ,החמרא דפרגותא ומיא
דיומסוס שהוא המשיכה לגשמיות וחומריות וזה גורם להחרש הי' ליבם.
סיפר שזוכר בשנת תשי''ג כשלמד בצרפת הגיע לשם בחור אחד מארה''ב
ללמוד בישיבה ,ואחרי זמן קצר חזר לארה''ב כי לא יכול לסבול את האוכל
בישיבה וחזר לאמריקה ,וכ''ק אדמו''ר שליט''א דיבר אז שיחה שהחיסרון של
ילידי אמריקה שהם צריכים את הדז'וס( ,המיץ תפוזים של הבוקר) ובלי זה אינם
יכולים להתחיל את היום.
דיבר גם על זה שצריכים ללמוד נ''ך ועין יעקב שזה עוזר הרבה כדי להבין
חסידות.
בתוך ההתוועדות קרה לפנינו מאגרות קודש של אדמו''ר מהריי''צ ח''א
אגרת ש''מ ,שם מספר ע''ד סדר עבודתו ברוסיה במשך השנים תרפ''ב  -תרפ''ז,
עם הצרות והרפתקאות שעברו עליו ,לטוב ולמוטב ,זהו מכתב הממחיש באופן
נפלא את גודל המס''נ ועוצם העבודה הגדולה של כ''ק אדמו''ר מהריי''צ והמס''נ
של יהודי רוסיה בכלל ,וסיפר שכשקרא המכתב לראשונה לא יכל לישון כל הלילה,
מההתפעלות איך אדם יחיד פעל כל כך גדולות ונצורות ובמס''נ כזו .לשלוט על
ממשלה אדירה כזו וכו'.
וכעת שאני כותב את זה נזכרתי בסיפור ששמעתי מר' זלמן מאראזאוו בשבת
פרשת וישלח י''ד כסלו שהתוועד אז בליל שבת (ולא רשמתי את זה אז וחבל כו'),
וסיפר אז ששמע מר' מענדל פוטערפאס ,ששמע חסידים הראשונים שהרשב''ץ
כשלמד אצל החסיד ר' מיכל אפוצקר (כמובא בארוכה בהתמים חוברת א') הפציר
ברבו שיראה לו מציאות רוחנית ,ור' מיכל אמר לו שאין זה כדאי והוא יתחרט
על זה ,אבל הוא המשיך להפציר עד שאראה לו פעם שד ,ואכן הרשב''ץ כל חייו
התחרט על זה ,ואמר הביאור בזה ,א' על עצם העניין של ראיית רוחניות שזה פעל
עליו הגשמה ברוחניות ,וב' שראה רוחניות בעניין של לעו''ז ,מציאות שמעלים על
אלוקות ,והיה קשה לו הדבר לפעול על עצמו ההכרה שאין זה מציאות וכו' .סיפר
אז גם כן הרשימה הנפלאה שנדפסה בחוברת יגדיל תורה סיוון תשל''ט בנוגע
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לבעש''ט ,שנולד להוריו כשהיו בגיל מאה שנה ,ואיך שהבעש''ט הוציא מהס''מ
בלעו מפיו ולא פחד ממנו ,והדברים נפלאים עי''ש.
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ב''ה יום ג' שהוכפל בו כי טוב ז' שבט תשמח הקהל.
היום בשיעור כללי מהרה''ג ר' פנחס הירשפרונג סיפר על הרוגוטשובער
שזכה להכיר אותו ,וסיפר בין הדברים שכשייצא לאור הספר ''צפנת פענח'' אמרו
אז גאוני פולין שלא היה צריך לקרוא שם הספר ''צפנת פענח'' אלא ''יוסף רזין''
כשמו ,שזהו אותו ענין ,שהוסיף רזין'' וסודות עמוקים…
כעת אחרי חצות הלילה הננו חוזרים מהתוועדות עם הרר' חיים שלמה כהן
שיחי' אשר התוועד איתנו בתור הכנה לנסיעה לבית חיינו לכבוד היום הגדול
והקדוש י' שבט ,ודיבר ע''ד ההכנות לי' שבט ,אשר יש ביום זה ב' עניינים :יום
הילולא של אדמו''ר מהריי''צ ,ויום הכתרת המלך וקבלת מלכותו של כ''ק אדמו''ר
שליט''א עלינו ברצון ,ובכל שנה ושנה ביום זה חוזר וניאור ,וניעור הרצון להמשכת
מלכותו עלינו מחדש בכוחות חדשים ונעלים ביותר ,ויה''ר שבשנה זו נזכה באמת
לביאת הגואל והתגלות מלכותו בגלוי שיראה לעיני כל בשר אשר הוי' אלוקים
אמת מאן פני האדון הוי' דא רשב''י ,והוא יגאלנו אכי''ר.
הוא דיבר על ההכנות לכל הנ''ל בכלל ועל ההכנות לכתיבת פ''נ בפרט
שהוא כעין יחידות ,ובפרט שכותבים פ''נ על האוהל כנהוג בי' שבט שאז נמצאים
עם נשמה של רבי ושם אין שייך שום שקר והגזמה וכו' כי הכל ברור וטהור,
וכשלוקחים החלטה וכותבים ע''ז בפ''נ צריך לקחת זאת באמת ולעשות ולקיים
בפועל ממש ובאופן שיפעול עליו.
בעניין זה סיפר מה ששמע מהרה''ח המשפיע ר' מנחם זאב הלוי גרינגלאס
שליט''א שבאטווצק הי' משפיע ידוע בשם ר' יהושע אייזיק ע''ה שאצל האינם
חסידים הי' נחשב כמו ה''חפץ חיים'' ממש מחמת הנהגתו בזהירות וקדושה וכו'
והיום קוראים לו '' דער כמו שכתוב'דיקער'' ,היינו שנהגתו הוא הכל כמו שכתוב
בשו''ע כקוצו של יו'ד.
פעם אחת בישלה המבשלת בישיבה גריסים שהיו כנראה ישנים ומקולקלים
שהיו מונחים במחסן זמן רב ,ומחמת זה נדף מהם ריח לא טוב ,כתוצאה מכך לא
אכלו הבחורים את האוכל ,כשהגיע המשפיע ר' יהושע אייזיק וראה שאף אחד לא
אוכל ,שאל לסיבת הדבר ואמרו לו שהגריסים מקולקלים ונודף מהם ריח ,אמר
להם המשפיע האם זה מזיק לבריאות או זהו רק עניין של טעם וריח? שהרי אם זה
רק עניין של טעם וריח הרי אמר אדה''ז בתו''א :שלא יאמר זה אני אוכל וזה איני
אוכל ,זה אני רוצה וזה איני רוצה.
ר' יהושע אייזיק אומר ועושה ,הוא נכנס למבשלת ,וחקר אצלה על האוכל
והיא אמרה לו שאין זה מקולקל ,זה רק ישן ולכן נודף ריח ,ואז הוא לקח צלחת
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ואמר :שלא יאמר דבר זה אני רוצה וזה איני רוצה דבר זה אני אוהב וזה איני אוהב
ואכל את כל הצלחת[ .ואח''כ שכב במיטה כמה ימים כפי שמספרים אחרים].
ויחד עם כל גדולתו של ר' יהושע אייזיק בעבודת ה' שלו בגשמיות
וברוחניות ,אמר על עצמו מדוע אינו זוכה שהדברים נכנסים ללב התלמידים ואינו
מצליח לפעול על הזולת כדבעי ,והסיבה לזה היא בגלל שכשנכנס ליחידות לכ''ק
אדמו''ר מהריי''צ וציווהו אז הרבי לנסוע לאטוואצק לעבוד בישיבה שאל הוא את
הרבי :מדארף מיר? (האם אכן צריכים אותו) ובשאלה זו הוא פעל קילקול בכל
ההתקשרות שלו לרבי ולכן לא נשמעים אליו.
גם סיפר על התמים שמאי וויגאן ואופן הק''ש שעל המיטה שלו ,שהי' אומר
על חטא הרבה פעמים ועוד סיפורים שונים.

יום ב' י''ג שבט מאנטרעאל תשמח הקהל.
ת''ל היום חזרנו צליחה מחצרות קודשנו ,שהיינו שם בימי ההילולא של וכו',
ההתוועדות של י' שבט הי' בש''ק בשלח י''א שבט ואמר דא''ח ד''ה 'באתי לגני'
ביאור על פרק ח''י של המאמר בעניין עתיק ודרגות שונות בזה ,בזבוז האוצרות
לניצוח המלחמה ,דובר גם ע''ד משה רבינו ראש בני ישראל ולב קהל ישראל
והחילוק בין מוח ולב לעניין התקשרות ,ויה''ר שנלך בדרכיו ובאורחותיו של נשיא
דורנו בפרט ורבותינו נשיאינו בכלל נס''ו.
כרעם ביום בהיר הגיע השמועה על פטירתו של האי גברא רבה משפיע אנ''ש
דקהילתנו במנטראל ה''ה הרה''ח הת' ר' יהושע העשל צייטלין ע''ה.
מוצש''ק אחרי ההתוועדות של כ''ק אדמו''ר שליט''א אשר השמיענו מטל
תורה וכו' והננו חוזרים בשמחה וטוב לבב מרוב כל ,ולפתע נודע לנו כי הנה
המשפיע איננו עוד ,מהשרידים האחרונים של דור דעה.
נודע לנו שנפטר בבוקר כשבניו היו שם וניגנו את הניגון הידוע של ר' מיכל
זלוטשבער שהי' חביב עליו ,שמתי לב בש''ק בעת קריאת התורה כשאמרו מי
שברך וכ''ק אדמו''ר שליט''א עמד בסמוך לפני ההפטרה ,וכשאמרו עליו מי שברך
עמדתי ליד הר''ר יצחק מאיר גורארי' ,והוא צעק שיאמרו מי שברך עבור ברוך
יהושע העשל צייטלין ,ושמתי לב שכ''ק אדמו''ר שליט''א מתרומם קצת במקומו
כמו שמזדעזע ,ולכאורה זה הי' כבר אחרי שיצאה נשמתו.
זכור אזכור ההתוועדות האחרונה אשר התוועד עם אנ''ש לפני כחודשיים
ימים ,בש''פ וישלח י''ד כסלו ,זה היה מעין צוואה לפני פטירתו ,התוועדות זו
תישאר חקוקה בלב אנ''ש והתמימים מה שדיבר אז מקירות ליבו דברים היוצאים
מן הלב על אשר אנ''ש מונחים בפוליטיק ובכבוד וכו'וכו' דברים אלו לא ישכחו
לעד.
ויהי רצון שיהי' הקיצו ורננו שוכני עפר ויהי' רק שמחות תמיד עד לשמחת
עולם על ראשם בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.
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ליל שישי טו''ב שבט לפנות בוקר תשמח הקהל.
כעת חזרנו מהתוועדות עם הרה''ח ר' אלי כהן שי' הפרופסור ,הוא התוועד
איתנו משעה  10עד  3וחצי ,תוכן ההתוועדות הייתה בארוכה ע''ד עבודת התפילה
ותבע שצריך להחזיר עטרת התפילה ליושנה ,כי התפילה היא היסוד ,השורש,
והתכלית של כל תורת החסידות לימודה והדרכה ,בין הדברים חזר על ווארט
ששמע מהרמ''ז גרינגלאס שיחי' ,דהנה חמישה שמות נקראו לה לנשמה :נפש רוח
נשמה חי' יחידה והסביר הרמ''ז שישנן עד''ז ה' דרגות בעבודת החסידות :נפש -
סיפור חסידי ,רוח  -ניגון חסידי ,נשמה  -התוועדות חסידית ,ויחידה הוא עבודת
התפילה.
נתן כמה עצות והדרכות על עבודת התפילה ,ודיבר ע''ז שצריך להנהיג
שבחורים לא ילכו בשבת קודם שעה שלישית ובפרט שנמצאים בערב שבת יתרו
שבט מתן תורה צריך להוסיף יותר ביראת השם ובעבודת התפילה.
דיבר גם על המאמרים שלומדים כעת בישיבה ד''ה שובה ישראל תרפ''ו
ששם מבאר עניין חומר צורה ותיקון ,בי''ע ,ירידת הנשמה לצורך עלי' ,ואתה
משמרה בקרבי והסביר בארוכה כמה עניינים במאמר.

מוצש''ק פרשת יתרו ח''י שבט תשמח הקהל מאנטרעאל.
ליל ש''ק בתוך ואחרי הסעודה התוועדו התלמידים השלוחים ובראשם הת'
פיוויש דלפין שי' בפרט הוא הפליא לדבר על הזכות ללמוד בתו''ת ,ומי יודע היכן
היינו היום אם לא תו''ת ח''ו ,וב''ה שנבחרנו ע''י כ''ק אדמו''ר הרש''ב נ''ע כידוע
הסיפור ע''ז ,ותפקידנו ללמוד ולהתפלל באין מפריע ,אני לא נשארתי עד סוף
ההתוועדות מחמת עייפות.
בש''ק אחרי התפילה הי' התוועדות אנ''ש והתמימים בביתו של הרה''ח הת'
ר'יהושע העשל צייטלין ז''ל שהיום הוא סיום השבעה אצל המשפחה .ישבו שם
בניו וחתניו שיחיו ,וחשובי אנ''ש והשלוחים וכו' .בנו הרר' אהרן אליעזר צייטלין
שיחי' דיבר ששמע מר' פרץ מאצקין ע''ה שהתוועדות אינו עשויה לחדש דברים,
תורות חדשות ,אלא שהדברים שלמדו ועסקו כבר בזה יחדרו בפנימיות.
סיפר ,שלמד במשך השבוע הלכות אבלות בגלל המצב שלו ,וכשלומדים
הלכות אלו מתחילים לשים לב שיש עולם שונה מאיתנו ,עולם של נשמות ,ועולם
רוחני ,וכל פרט של הנהגת המשפחה והחברים למטה משפיע על הנשמה ,ומזה
צריכים ללמוד הוראה שמה שאנו רואים בעיני בשר זה עדיין לא כלום ממה שנמצא
באמת ,יש עוד עולמות רוחניים גבוה מעל גבוה ,וכשמתבוננים בפרק מ''א בתניא
ד''הנה ה' ניצב עליו'' ,ומביט עליו ,כי האמת הגמורה היא שאין שום מציאות חוץ
מאלוקות ,ובלשון הידוע אלוקות הוא בפשיטות ועולם הוא בהתחדשות! וזה מביא
אותנו שנתמסר למבצעים בלי לפחד מה יאמרו ומה יגידו ח''ו ,וכך להוסיף ביראת
שמיים (הקהל) ולא ביראת בני אדם.
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הרב מוצקין דיבר ע''ד שכ''ק אדמו''ר שליט''א מחלק דולרים כל יום ראשון
בהתמדה ובקביעות ,שהרבי משתמש בזמנו הכי יקר לומר איחול ולתת דולר
לצדקה לכאו''א בלי יוצא מן הכלל ,זה לוקח רגע אחד ,אבל הרי ידוע שרגע אחד
אצל הרבי זה יותר משנה אצל איש אחר ,ויבוא זמן שנצטרך לתת דין וחשבון גם
על זה ,האם אנו מנצלים את הזמן והרגעים שכ''ק אדמו''ר שליט''א משקיע בנו.
דרש מכאו''א לקבל החלטה בפו''מ בעניינים של מעשים טובים ,כדי לשלם
לכ''ק על הרגע שנותן לנו ולגרום נח''ר .ובפרט כיוון שנחסר המשפיע של הקהילה,
הרי מודגש יותר שצריך למלאות החלל במעשים טובים ומאירים.
ר' בערל מאצקין סיפר שפעם אמר אביו ר' פרץ למישהו בהתוועדות :הלוואי
שתבכה אתה על בניך כמו שאבי על בניו ,ר' בערל סיפר שכששמע זאת הרגיש
שכוונת אביו הי' על הבכיות שהוא בעצמו ר' פרץ בכה על בניו וביניהם ר' בערל
שיחי' וזה פעל עליו רושם הכי גדול .כשסיפר זה ר' בערל פרץ בבכי ולא הצליח
לגמור הסיפור ולהמשיך בהתוועדות .גם נגנו הניגון של ר'מיכל זלוטשבער ,שהי'
חביב על ר' העשל ע''ה בהתלהבות גדולה.

אור ליום הרביעי כ''ב שבט.
התעוררנו ע''י הרה''ח רי''מ גורארי' באמצע הלילה עם השמועה המרה
שהרבנית הצדקנית איננה… ..העולם חשך בעדינו והכתיבה קשה… לפנות בוקר
נתאספו אנ''ש והתמימים בסמוך לישיבה ויצא אוטובוס להגיע ל 770-בשביל
הלווי' ,כולם אמרו תהילים ולא מדברים ,הנסיעה הייתה קשה מאוד ,כשהגענו
כ''ק אדמו''ר שליט''א כבר הי' בבית החיים והאוטובוס לקחנו ישר לשם ,וראינו את
הרגעים האחרונים של הקבורה… בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים
והקיצו ורננו שוכני עפר והיא עמהם אכי''ר.
הרשימות על מאורעות ימים אלו וסדרי היום שנשתנו ,בתפילות וניחום
אבלים אצל כ''ק אדמו''ר שליט''א הלא הם כתובים עלי עיתון כפר חב'ד ובכ''מ,
מהלכים סיפורים רבים ונפלאים ע''ד הרבנית הצדקנית אשר לה דומי' תהלה.
בש''ק פרשת משפטים שקלים מבה''ח אדר.
בא כ''ק אדמו''ר שליט''א ל 770וראה זה פלא ,שכשנכנס הש''ק הי' פני קדשו
מאירים כאילו לא קרה שום דבר ,ועודד השירה בעת תפילת קבלת שבת ,וגם
ההתוועדות הייתה כרגיל אע''פ שהזכיר ע''ד המאורע וגם דיבר בהמאמר ד''ה כי
תשא ע''ד עניין הסתלקות של צדיקים נשים צדקניות וקשר עם הפרשה וכו'.
בין השיחות נעמד ר' יעקב פלס ואמר כמה מילים ואח''כ ניגן משהו עם
המנגינה של האדרת והאמונה הישנה שאין רגילים לשיר בתפילה ,וכ''ק עודד לנגן
איתו .חזרנו לישיבה אחרי ש''ק.
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ביום הרביעי בלילה אור לר''ח אדר.
אחרי השבעה ,ע''פ הוראת כ''ק אדמו''ר שליט''א לערוך התוועדות בכל
מקום מתחיל מבית כ''ק אדמו''ר שליט''א במקום מגורי הרבנית ע''ה ,התוועדנו
גם אנחנו בישיבה עם הרה''ח ר' שלום דובער גורקאוו שי'.
הוא דיבר ובכה הרבה ללא הפוגה ,ותוכן הדברים הי' אשר בזמן כזה שאנו
רואים את הצער של נשיא דורנו ,והרי נשיא הדור הכל אצלו בדוגמא של מעלה
הרי זה צריך לעורר אצלינו הזזה חזקה להוסיף בלימוד החסידות ונגלה ובעבודת
התפילה ,והעיקר להוסיף בעוד בשורה טובה שתביא נחת ושמחה אצל כ''ק
אדמו''ר שליט''א ,ודווקא זה יביא לשמחה אמיתית.

למחרת בלילה ב' דר''ח אדר.
התוועד איתנו הר''ר ליבל קפלן שי' ודיבר בארוכה מה תובעים מאיתנו כעת
אחרי המאורע האיום שקרה עכשיו ,ודווקא בשנת תשמח :הייתכן שקרה דבר כזה
בזמן של שמחה ,ודיבר ע''ז שידוע ששמחה ממתיק דינים וכידוע הסיפור כששאלו
את אדה''ז על מה שכתב בתניא ,שיניקת אוה''ע הוא משלוש קליפות הטמאות
לגמרי הוא רק שחק ולא ענה ,ואחד הביאורים שעם השחוק הוא המתיק הדינים
של הקליפה ,ועד''ז עכשיו שאע''פ שאין אנו מבינים מה קורה ,הרי אנו צריכים
להוסיף בשמחה של תורה ומצוות ולהמתיק עי''ז את כל הדינים והצער ,וביקש
מכל התלמידים בקשה נפשית בדברים היוצאים מן הלב להתחזק ולעשות חיל
בתורה תפילה ושמירת הסדרים כדי לתת שמחה ונח''ר לכ''ק אדמו''ר שליט''א.

ליל ז' אדר.
הילולא של משה רבינו ע''פ הוראת כ''ק אדמו''ר שליט''א לעשות טראסק
ושטורעם מיום זה ,בפרט בשנה זו ,מלאות שלושת אלפים ושלוש מאות שנה
מיציאת מצריים ומתן תורה ,התוועד בישיבה הרה''ח ר' לייבל קפלן עד לפנות
בוקר בדברים הנוקבים ויורדים מתובלים בסיפורים שונים ,ותבע מכל אחד ואחד
מהתמימים שיהי' הזזה פנימית ולהשתנות באופן כזה העבודה הקודמת איננה
עבודה כלל המבואר בדא''ח ,ההתוועדות הייתה בהתעוררות גדולה ופעל רושם
גדול על כאו''א מהתלמידים ויה''ר שיפעל בפנימיות ונזכה לעוד התוועדויות
כאלו.

אור ליום י''ג אדר.
נסענו ב''ה צליחה לבית חיינו על חג הפורים ,אבל לא זכינו לראות פנים בפנים
כמעט כיוון שכ''ק אדמו''ר שליט''א הי' בביתו ולא בא לבית חיינו לא לפורים ולא
לש''ק שלאח''ז ,חוץ מתפילת מנחה בערש''ק שושן פורים כשחזר כ''ק אדמו''ר
שליט''א מהאוהל קיבלנו רשות תלמידי ישיבת תו''ת מאנטרעאל להיכנס לביתו
הק' ולהתפלל מנחה ,כ 10-דקות קודם השקיעה ירד כ''ק אדמו''ר שליט''א מחדרו
הק' להתפלל לפני העמוד בשפה ברורה ובנעימה קדושה ,אחרי התפילה הניף ידיו
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הק' להתחיל בשירה ובעלותו המדרגות סימן בידיו כמ''פ להגביר השירה.
בליל פורים הי' שיחה ומאמר כעין שיחה מגילה נקראת וכו' ,נערכה
התוועדות גדולה ב  770עם כל אנ''ש והתמימים ,כולם היו שבורים מכך שכ''ק
אדמו''ר שליט''א אינו מתוועד בפורים ,הי' קשה לדבר ולהתוועד ,ביהכנ''ס הי'
מלא וגדוש.
הרר''ש מאראזאוו לקח משקה והי' בגילופין וצעק שצריך לפרסם בכל מקום
בעולם שהוא לבדו הוא ואין זולתו.
הרר''י כהן דיבר כמה נקודות משיחות פורים משנים שעברו ,וניגנו הרבה
ניגונים.

hhh
ב''ה ניסן תשמח הקהל.
אור לב' ניסן דיבר כ''ק אדמו''ר שליט''א שיחה נפלאה בעניין יחי המלך,
וכוח החסידים להוסיף חיות בנשיא הדור ,בקשר לזה שהשנה היא ''חיים'' שנה
לנשיאות כ''ק אדמו''ר מהריי''צ.
אחרי השיחה התוועד הרה''ח הר''ר מנחם זאב הלוי גרינגלאס וסיפר כמה
סיפורים כדרכו ,וגם יצא מגדרו ותבע מהתמימים שישמעו להוראות ושיחות
כ''ק אדמו''ר שליט''א ,ולנסות עכ''פ להיות כלים לדברי כ''ק אדמו''ר שליט''א
אשר משפיע מאורו עלינו ,ובפרט בזמן האחרון בשיחות הרבות ,בכמות ובאיכות.
ובקשר לזה הביא את תורת הבעש''ט על הפסוק ''השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך'',
שהפירוש הוא שצריך להשליך את הפעקל להקב''ה והוא יתן לך גם את הכלים,
לא רק האור אלא גם הכלי ,ועד''ז בנוגע להשפעת הנשיא ,שהוא נותן לנו הכל גם
את הכלים ,רק שצריך להיות הרצון ,לרצות לקבל ולא לעמוד מנגד ,ולקבל את כל
ההשפעות שמשפיעים לנו מעל ומעבר לכל מדידה והגבלה.
סיפר על החסיד ר' בערע וואלף רבה של יקטרינוסלב (לפני הררלוי''צ אביו
של כ''ק אדמו''ר שליט''א) שהי' כבד פה ומגמגם מאוד ,וקיבל ברכתו של אדמו''ר
הצ''צ והתחיל לדבר בשפה ברורה דא''ח ,והיו באים כולם לשמוע את הדא''ח
שלו והתוועדויותיו שהי' פה מפיק מרגליות ,ואמר על עצמו שהרבי יותר גדול
מהמהר''ל מפראג ,כי המהר''ל עשה מעפר גולם ,והרבי עשה מגולם בן אדם!
וסיפר עוד ,שפעם אחת הדרכים ר' בערע וואלף לבאריסאוו ,לעירו של
החסיד ר'שמואל בער באריסאווער ,שהי' משכיל גדול בדא''ח כידוע ,והגיעו כל
בני העיר לשמוע דא''ח מר' בערע וואלף ,ביניהם הגיע גם החסיד הרשד''מ הנ''ל,
אחרי שניגנו כמה ניגונים עשו שקט כדי לשמוע חסידות אך ר' שמואל בער לא נתן
לו לדבר ונגן עוד ניגונים ,אך הרשד''מ בשלו ,אברך הזה לא יאמר חסידות כעת,
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לאט לאט הקהל התחיל להתפזר ואז כשנשארו לבד אמר לו :כעת תאמר חסידות…
(וזה הי' כדי לפעול אצלו ביטול ..ועיין התמים חוברת א').
פעם באה אישה אחת להרה''צ ר' נחום מצרנוביל (כמדומני הייתה משרתת
בביתו) לבכות ,שבעלה נפטר ולא השאירו בנים לומר קדיש ,ביקשה מהצדיק
שיאמר קדיש עבור בעלה ,ר' נחום הסכים ויצא לומר קדיש ,למחרת חזרה האישה
אל הצדיק ואמרה לו שבעלה בא אלי' בחלום וביקשה שתאמר לצדיק שיפסיק
לומר קדיש בעבורה כי כבר בהקדיש הראשון הייתה עליה גדולה כל כך שלא יכל
לסבול יותר (סיפר זה בקשר לכך שכ''ק אדמו''ר שליט''א מתפלל כעת כל תפילות
לפני העמוד).

ליל שישי ז' ניסן.
נסענו לניו יורק לשהות בחצרות קודשנו על חג הפסח ת''ל ,בשבת הגדול הי'
התוועדות כ''ק אדמו''ר שליט''א דיבר ע''ד למכה מצרים בבכוריהם ודיבר העניין
באריכות ששבת הגדול הוא ע''ד הגילוי דלעתיד לבוא.

אור ליום הבהיר י''א ניסן.
דיבר כ''ק אדמו''ר שליט''א שיחה מביתו ,דיבר על ענין יום הולדת ומבצע
יום הולדת ,וביאר מאמר חז''ל ''אין מזל לישראל'' בקשר לזה שביום הולדת מזלו
גובר ,והמזל של בני ישראל הוא ''אין''( .ונזכרתי מה שביאר המשפיע הר''ר מנחם
זאב גרינגלאס בשיעור תניא שבסוף פרק כ''ב בתניא נאמר ''מאין ליש תמיד'',
''אין'' ר''ת י''א ניסן ו''יש'' ר''ת י'שבט ,תמיד ,עד ביאת גואל צדק ,וזהו השיעור
תניא של י' שבט בשנה פשוטה).
אחרי השיחה הייתה התוועדות גדולה באולם הגדול של  770וישבו כל
הלילה חבורות חבורות והתוועדו ,באחת החבורות ישבו בחורים והתוועדו עם ר'
אפריים פיקארסקי מאהלי תורה ור' משה ניו (וגם ר' פנחס קארף ישב שם אבל לא
דיבר) ,והי' ויכוח גדול מהי הכוונה של תמים בתומכי תמימים בימינו אלו בנוגע
לעבודה פנימית ומבצעים ולא הגיעו לעמק השווה.
בפינה אחרת הייתה התוועדות כמה חסידים ושלוחים וביניהם :הרה''ח
ר'לייבל רסקין שי' ממרוקו ,ר' שלמה מאיעסקי שי' ור' יצחק שפרינגער שי' ועוד,
בעיקר התוועד ר' לייבל רסקין ודיבר בארוכה על הכוחות הנפלאים שמקבלים
מכ''ק אדמו''ר שליט''א כשעוסקים בשליחותו.
בין הדברים סיפר ,שרצה להדפיס את התניא במרוקו ,אבל שם מאוד קשה
להשיג רשות מהממשלה לכל דבר שרוצים להדפיס ,פעם נפגש עם אחד מהשרים
החשובים של המדינה ,מוסלמי ,שלא ידע כלום על יהדות ,הם נפגשו בידידות
ודיברו ביניהם לשלום ,בין הדברים ניצל ר' לייבל את הרגע ,וסיפר לו את מצוקתו
שהוא רוצה להדפיס את ספר התניא שהוא ספר קדוש לעם היהודי אבל אינו
מצליח להשיג רשות על זה ,הערבי הזה התחיל להתעניין אצלו אודות מהותו של
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הספר מה מדובר בו ,ור' לייבל תסביר לו כמה ששייך להסביר לערבי על תוכן
הספר שהוא מגלה ומסביר עניין אחדותו האמיתית של הקב''ה ומציאות האמיתית
של העולם שאינו אלא אלוקות וכו' .ומעניין לעניין עברו לדבר על הרבי בעולם
להביא את הקב''ה בכל מקום בפועל ממש וכו' .הערבי התלהב מאוד מדברי ר'
לייבל ואמר שהוא מרגיש לפי זה שהרבי הוא כוח עצום שכל העולם חי בזכותו
וכו' .והוא לקח על עצמו להגיע למקומות המתאימים ולהשיג את הרשות להדפיס
התניא.

אור לי''ג ניסן הילולא דהצמח צדק.
הי' מאמר ויאמר וגו' החודש הזה לכם וגו' ובהמשך לזה שיחה ביאור נפלא
בפרשת השבוע בויכוח בין משה ואהרן בעניין קודשי שעה וקודשי דורות.
ערב פסח בבוקר אחרי שחרית מביתו הק' הי' שיחה בתור סיום של בכורים
ודיבר ע''ד סיום הש''ס וסיום הרמב''ם וקישר סיום להתחלה ,שמתחיל במ''ם
פתוחה ומסיים במ''ם סתומה וכן הוא בשמו של הרמב''ם בעל יום ההולדת של
ערב פסח שיש בר''ת שלו מ''ם פתוחה וסתומה שרומז על הגאולה.
למנחההגיע כ''ק אדמו''ר שליט''א ל  770ות''ל שנשאר לכל ימות החג ב770
וזה גרם לשמחה גדולה ועצומה אצל כולנו ,אחרי כל התקופה שכ''ק אדמו''ר
שליט''א נמצא רוב הזמן בביתו.
אחרי מנחה הי' שיחה ביאור בנוסח קרבן פסח בסופו'' :ואם הפסח נמצא
טריפה אינו עולה לו עד שיביא אחר תחתיו'' ,למה מסיים בעניין שלילי ,ודיבר
בארוכה ע''ד עבודת התשובה המרומזת כאן ,ורוב השיחה הי' בעיניים עצומות
ובהתרגשות.
לילות הראשונים של חג הפסח הייתה הפתעה גדולה כשאחרי מעריב דיבר
כ''ק אדמו''ר שליט''א שיחה כמו בחג הסוכות וכך הי' כל לילה מלילות חג הפסח,
בקשר עם כך שהשנה היא שנת הקהל ,כל זה גרם שמחה גדולה אצל כולנו.
בלילה הראשון דיבר ענין הקושיות של ליל הסדר וביאר על פי חסידות
ובאופן המובן לתינוק בן חמש בארוכה.
בלילה השני דיבר ע''ד ספירת העומר ובין הדברים דיבר ע''ד שמחה הכי
גדולה שצ''ל בליל הפסח וע''פ מאמרז''ל'' :כזיתא דפסח והלילא פקע איגרת'
שמרוב השמחה נשבר הגג ,ואמר שכן צריך להיות גם עתה גודל השמחה בליל
הסדר ,בהמשך לזה רקדו ,ואח''כ גם בליל הסדר בישיבה המשיכו לרקוד גם ,אחרי
הסדר הגיע ר' דוד רסקין והריקודים נמשכו.
כ''ק אדמו''ר שליט''א ערך הסדרים בחדרו הקדוש ויצא לשפוך חמתך,
בלילה הראשון מפתח הימני ובלילה השני מפתח המרכזי (עם נר) ,אני לא זכיתי
להיות נוכח שם.
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לשביעי של פסח
כבר הגיעו הרבה אורחים מכל מקום וגם הבחורים חזרו ממרכז שליחות ,כ''ק
אדמו''ר שליט''א הי' בשמחה רבה ועצומה ,כבר בליל ערב שביעי של פסח הייתה
שיחה ארוכה ונפלאה על עניין המשיח דברים נפלאים ממש ,ואח''כ ציוה לצאת
לרחוב ולרקוד ברחובה של עיר (ע''ד שמחת בית השואבה) ואכן היו ריקודים עם
כלי זמר בקינגסטון לשעות ארוכות.
בשביעי ואחרון של פסח הי' כ''ק אדמו''ר שליט''א בשמחה רבה ועודד את
השירה בכל התפילות וגם דיבר שיחות.
גולת הכותרת היתה ההתוועדות של אחרון של פסח ,זה הי' ממש גילוי של
ימות המשיח ,השמחה הגדולה שהייתה על כ''ק אד''ש אין לתאר ואין לשער.
באחת השיחות דיבר ע''ד שכבר עברו אלף שנים משנת תשמ''ח הקודם
ונצטרך לחכות עוד אלף שנים לשנת תשמ''ח הבא ואיך שצריך להיות בשמחה
רבה ועצומה ,התחילו לצעוק עד מתי ואח''כ לנגן בשמחה גדולה ועצומה ובאמצע
קם כ''ק אדמו''ר שליט''א והתחיל לרקוד בשמחה רבה ועצומה למשך זמן רב,
ההתרגשות היתה גדולה מאוד והרגשנו שהנה אכן משיח בא תכף ומיד ממש.
גם בין אחת השיחות נגנו השיר ''אידעלאך שרייט עד מתי'' וכ''ק אדמו''ר
שליט''א ניגן בקול עם הקהל'' :אידן אלע שרייט עד מתי''! יכולתי לשמוע זאת
בבירור כמ''פ.
דיבר בארוכה ע''ד מבצע יום הולדת ועוד שיחות נפלאות ,ואח''כ הי' כוס של
ברכה עד שעה מאוחרת אשרי עין ראתה כל אלה.
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