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יום הבהיר י"ד כסלו
בס"ד.

פתח דבר
לקראת יום הבהיר י"ד כסלו הבעל"ט,
בו ימלאו צדי"ק שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית
מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע –
הננו מוציאים לאור בזה ליקוט כתבי יד קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א
בענינא דיומא.
***
קובץ זה הינו החמישי בסדרת חוברות "ליקוט כתבי יד קודש" ,בהם
נלקטו ונסדרו צילומי כתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א לפי נושאים.
ע"ע הופיעו בסדרה זו:
(א) "ליקוט כתי"ק – חנוכה" (זאת חנוכה ,ה'תשע"ח).
(ב) "ליקוט כתי"ק – כ"ב שבט" (מוצש"ק י"א שבט ,ה'תשע"ח).
(ג) "ליקוט כתי"ק – יום הבהיר י"א ניסן" (ימים אחדים לפני יא ניסן,
ה'תשע"ח).
(ד) "ליקוט כתי"ק – סיום הרמב"ם" (יום ג' ,י"ז אלול ה'תשע"ח).
* **
ויהי רצון שנזכה לחגוג את היום הבהיר יחד עם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
באשר נזכה תיכף ומיד להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א ,מלך ביפיו
תחזינה עינינו ,והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש.

המו"ל
יום הבהיר ר"ח כסלו ,ה'תשע"ט
ברוקלין ,נ.י.
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חלק א :י"ד כסלו ה'תרפ"ט
רשימה קצרה מהחתונה

רשימת מאורעות החתונה – כפי אשר העתיק כ"ק אדמו"ר שליט"א ,בקיצור,
מרשימת הרב שמואל זלמנוב ,שהייתה בידי הרב משה פנחס כ"ץ:

יום הבהיר י"ד כסלו
רשימה קצרה מהחתונה יד' כסלו פ"ט ורשא.
שאצל רמ"פ שי' כץ.

קצור מרשימת רש"ז שי' (?)

בשעה ז' בקר יום ב' יג' כסלו בא כ"ק אד"ש עם כב"ב שי' – לבד הרבנית והכלה
שי' שהיו מקודם בורשא – וגם החתן שי' לורשא .בין האורחים היו ג"כ חותן כ"ק
אד"ש הרה"ח הר"א שי' ומחו' הרמ"מ שי' גו"א .בשעה הח' בערב סעודת "חתן
מאהל" בשביל תלמידי תו"ת ביחוד במעון הישיבה .נוכחים :כק"ש ,חותנו,
החתן ,דוד כק"ש הרמה"כ שי' הארענשטיין וכו' .בתוך הסעודה מאמר וכל בניך
גו' – [נדפס קונ' ב' .ועיין בשיחת יט"כ פ"ט מה שנתחדש על הנאמר בש"פ ויצא]
– אחר המאמר נגונים עד אח"צ לילה .אחר ברהמ"ז אמר כק"ש שברצונו גיין
אטאנץ עם תלמידי הקבוץ עשו עיגול גדול וכק"ש רקד עם המקורבים
והתמימים יחיו .אח"כ הכריז יו"ר ועד הישיבה רש"פ זאלמאנאו בשם כל
התמימים משגיחים מנהלים של הישיבה מז"ט מז"ט לכק"ש לכל המחותנים
וכו' .למחרתו יד' כסלו שעה ה' ערב התחלת קבלת פנים במעון הישיבה .בראש
השלחן – ע"פ ציווי כק"ש ולמרות בקשת החתן – החתן ,מימינו כק"ש
ובשטריימעל ,משמאלו הרה"ח הר"א ש"ס .אחרי שעה קלה פתח כק"ש :ידוע
ומפורסם אז בעת כו' ואמר המאמר לכה דודי [כ"ז בקונ' ב'] .אחרי הדא"ח הלך
כק"ש עם החתן לחדר מיוחד שהו שם שעה קלה .משם ל"באדעקענס" ומשם
להחופה בחצר הישיבה תחת כיפת השמים .בעת ההליכה להחופה ציוה כק"ש
לנגן ניגון אדה"ז דד' בבות וגם כק"ש בעצמו שר .סידור קידושין וכל הז' ברכות
– כק"ש .אחרי החופה – כק"ש חו"כ וכל המחותנים סרו למעון הישיבה לנוח
מעט ,וכל הקרואים לאולם גדול – במק"א – ששם הוכנה הסעודה ,כרצון כק"ש
שרק חלק הרוחני יהי' במעון הישיבה .כעבור שעה ויותר באו גם כק"ש חו"כ
וכו' לשם .משקה ומזונות .כק"ש הלך סביב השולחנות ויחלק משקה לכאו"א
בברכה .בגשתו למקום עמידת תלמידי הישיבה ציוה להמשגיח ר"א שימחאוויץ
לחלק משקה לכ"א מהתלמידים ויאמר :תמימים אין התורה מתקיימת אלא במי
שממית עצמו עלי' ,קיום התורה בא ע"י היגיעה דוקא .לימוד התורה בכלל הוא
ע"י היגיעה דמי שמתיגע בא על עומק הדבר ,דגם מי שיש לו שכל טוב שכל דק
ובהשקפה ראשונה לוקח הענין בטוב ,מ"מ מי שאין שכלו טוב כ"כ אבל מתיגע
על השכל בא על העומק יותר ,לפי שתורה היא חכ' פי' אלקות ,דגם שכל הנגלה
שבתורה הוא אלקות .ובשביל זה הוא מה שבאים בגלות .הגלות הוא בישראל
בכלל ולומדי תורה בפרט ואתם תמימים בפרט ,יש בזה אריכות דברים נאר ניט
דא איז דער ארט פון דעם און ניט יעצט איז דער זמן דערפון ,ועיקר קיום התורה
הוא במי שממית עצמו עלי' ,תדעו תמימים שעליכם לבטל עצמכם מכל וכל און
אויף דעם גייט איהר ,תלמדו תורה ביגיעה ,גם בנגלה ,וכן תלמדו חסידות ולא
שתשאר רק ההשכלה לבדה רק תבוא לידי פועל ,הפי' במדות טובות ואז הנני
מברך אתכם ,איהר זאלט גיהאלפען וערען בכל הענינים הנצרכים לכם ותאריכו
ימים ושנים כו' .אחרי הפסקה דא"ח אשר ברא ששון [קונ' ב'] ונמשך עד חצות
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לילה .נט"י לסעודה .באמצע הסעודה ציוה כק"ש לא' התמימים לחלק משמו
תשורה לכאו"א מהנאספים פוטו ממכ' גכתי"ק אדה"ז בצירוף מכ' מכק"ש.
ניגונים בכלי זמר .גמר הסעודה אחר שעה ו' בקר .ביום ד' שעה ו' ערב סעודת
ז' ברכות באולם זה .בסעודה זו נוכחים הרבה מאדמור"י פולין ושלחן מיוחד
עבורם ובראש השלחן כק"ש הרה"ח ר"א ש"ס והחתן .באמצע הסעודה ציוה
כק"ש לנגן הניגון דד' בבות במתינות וגם כק"ש והרביים שוררו .אחר ברהמ"ז
ריקוד כק"ש עם הרביים והרבנים .אחרי שעה קלה המאמר כל הנהנה [קונ' ב'].
למחר שעה העשירית בקר נסע כק"ש עם כב"ב שי' לביתו ריגא.

ה"שבע ברכות"

יום הבהיר י"ד כסלו

חלק מדברי אדמו"ר מהוריי"צ בעת חגיגת ה"שבע ברכות" ביום ראשון י"ט
כסלו תרפ"ט – מתוך "קובץ מכתבים" בענין "אהבת ישראל" ,שהכין כ"ק
אדמו"ר שליט"א לדפוס בחורף שנת ה'תרח"ץ:
משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א יט' כסלו תרפ"ט ,ריגא
[רשימה בקיצור מאחד השומעים]
...פעם בא אחד לאדמו"ר הצ"צ וא"ל :מי טרעט אף מיר די גאנצע שטיבעל ,מי
הערט זיין דיעה ניט וכו' – (אמר כ"ק אד"ש :ער איז געוען אמשכיל ,אמשיג) –
והשיב לו :וא ס דארפסט זיך שפרייטען איבערען גאנצין שטיבעל ,אז ווא מי
טרעט ,טרעט מען אף דיר.
ואמר אדמו"ר הצ"צ :יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו .כשם שיעזוב רשע,
רשע ממש צריך לעזוב את דרכו הרעה שלא יהי' עוד רשע ,כן איש און
אשטארקער מענש – ער האט געטייטשט ָאוֶ ן ל' אוֹ ן שטארקייט – דער ואס
איז שטארק בא זיך ,אז זיין דיעה איז אדיעה זיין השגה איז אהשגה זיין איך איז
אאיך ,יעזוב מחשבותיו .ער דארף אועקלאזען זיינע מחשבות ,אויס איך ,אז איך
בין גארניט ,ער דארף זיך צוברעכין אז ער זאל זיין בפועל ממש ונפשי כעפר לכל
תהי'.א)
אמאל פלעגט מען רעדען חסידות קורץ ,האט אמאל געזאגט דער רביב) פון
מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס ועגעןג) ,אז ואהבת לרעך כמוך איז אפירוש
וביאור אויף ואהבת את ה"א .אז מ'האט האלט ַאאידען ,האט מען האלט דעם
אויבערשטען .ווייל אאיד האט דאך אין זיך אחלק אלוקה ממעל ,איז אז מען
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האט אים האלט דעם אידען דעם אינווייניק פון עם ,איז ממילא האט מען האלט
דעם אייבערשטען...

א) עיין כל הנ"ל בתוספת ביאור במאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א ד"ה וכל בניך,
נאמר ב' וישלח תרפ"ט ורשא ,ונדפס בקונטרס בי"ת.
ב) כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע
ג) עיין לקמן דף (לציין לקמן בהקובץ ששם יהי' מכ' הנדפס בהתמים ,אשר במכ'
זה מובא ג"כ מאמר זה)

יום הבהיר י"ד כסלו

ה"שטריימעל" של החתונה

ב"רשימה קצרה מהחתונה" דלעיל ,מובא בין השאר ,אשר בעת ה"קבלת
פנים" ישבו "בראש השלחן – ע"פ ציווי כק"ש ולמרות בקשת החתן – החתן,
מימינו כק"ש ובשטריימעל".
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אור ליום ה' טבת תרפ"ט סיפר אדמו"ר מהוריי"צ לכ"ק אדמו"ר שליט"א על
אודות ה"חזיון" שבו ראה את אדמו"ר מהורש"ב באותו לילה – בפעם השניה
שראהו מאז החתונה – בו איחל לו "מזל טוב" עבור ה"שטריימעל"; והוסיף
לספר לכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות ה"שטריימעל" ,שהוא של אדמו"ר
מהר"ש:
אור ליום ג' ה' טבת .פ"ט .ריגא .נכנסתי ע"פ הקריאה לחדר כק"ש .אמר שחפץ
בלנינגרד) .על שאלתי ,אם קבל מכ' ממנו,
הוא למסור לי פ"ש מאחי ליב נ"י (הדר
ַ
ענני" :שמעתי מאמר דא"ח ביחד עמו מאדנ"ע .וזה הדבר :בלילה הזה ,ראיתי
את אדנ"ע .מטפחת-המשי בידו ובפנים צוהלים עד למאד .בפעם האחרונה הי'
קאנען ַארייַ נגייֵ ן.
דער היִ טל .זיי ָ
פאר ֶ
כן מראהו בשנת תרס"ח .ואמר לי :מז"טַ ,
פתחתי הדלת ונכנסו כמה אנשים ,וביניהם אחיך .מעט מעט קרב – או קרבתי
רמאן? אבל
ונגע ַ
דער י ֶ
ווער איִ ז ֶ
אליו – וחבקתיו בידו אחת .אאדנ"ע שאלניֶ :
דאך דיִ ר .אמר דא"ח "שחורה אני
קען ָ
כעבור רגעים אחדים ,אמרַ :א! איִ ך ֶ
ונאוה" (קוטב הענין :ירידת הנשמה בגוף הוא עצם הנשמה .והראי' באור דמל'
ורדל"א .ואף שיש להקשות ממקום פלוני צריך לעיין במאמר תקס"ו (או
תקס"ב) ,ענין דנסיון ,שהדבר אינו במציאות ,וכחלוק שבין נסיון וברור ד' צדיק
יבחן וכמשל היוצר שאינו בוחן וכו') .וצריך לשאול אצל אחיך עד"ז .אחר
הדא"ח נגשתי אל אאדנ"ע ושאלתיו ע"ד איזה דבר ,ונעלם ממני כל החזיון.
ראיתיו ברור – עד להפליא .באיזה עיר או מקום הי' זה – א"י .פני אחיך לא
ראיתי .כובעו הי' מוטה מעט הצדה ,ולעס בשפתיו .א"י אם פפירוסה ,צפרניו,
או איזה דבר אחר .זהו פעם הב' שרואה אני את אאדנ"ע אחרי החתונה .בפעם
הא' הייתי ג"כ לבוש בהיִ טעל ,אבל אז לא אמר לי מז"ט .ההיִ טל היא של אאזנ"ע.
חפצתי ללבוש כובע של אאדנ"ע ,אבל ...כך הוא הדבר שלבשתי את של
אאזנ"ע .בפעם הא' – לא דבר דא"ח .הי' כעין מסיבה .דבר ע"ד נתיב לא ידעו
עיט .צא מאיצטגנינות שלך ,שעיט שהוא הטבע ,טבעי גם נתיב "לא" איני יודע.
ופשיטא שנתיב הל"ב לא יֵ ַדע .ונתיב הל"ב זהו ציצית ופעולתם נראה בזה שאין
העלפט ניִ ט וכו' ועוזרים לו
הולכים אל הזונה .טפחו לו ציציותיו .קייֵ ן השגה ֶ
הציציות .אברם אינו מוליד אברהם מוליד .ששכל הנעלם השגה בנפש לחודי'
אינו מוליד אבל שכל הנעלם כשה"א – מחדו"מ .הבפועל ממש – אז יש תולדות.

יום הבהיר י"ד כסלו

איחולים לחתונה וליובלי הנישואין

בין המכתבים הרבים שכתב הרלוי"צ אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ,אשר ב"לקוטי
לוי יצחק – אגרות קודש" – כמה מכתבים מהתקופה שקדמה לחתונה,
ובמכתבי השנים הבאות איחולים ליובל הנישואין.
לפנינו רשימת תוכן מכתבי הרלוי"צ ,שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א .ברשימה זו
באו :ציון השנה ,ציון התאריך ,קיצור התוכן ,ומספר העמודים.
– המכתבים הקשורים לתקופת החתונה וליובלי הנישואין – באים כאן
באותיות גדולות מהשאר:

11

12

ליקוט כתבי-יד-קודש
מכתבי אאמו"ר שליט"א.
רפ"ח .ער"פ .מצה וכוסות 2
ערחה"ש .קדושה .ג' ר"ת דאנכי בש"ס וביל"ש3 .
? (שבת קה ויל"ש)
וג"ר4 .

"

"

"

" והשנוים ביניהם .ג' בחי' בכתר .ז"ת

ער"ה חיים .טוב .שלום2 .
רפ"ט .ערחה"ס סוכה .סכך1 .

ו' כסלו תנאים ונוסחה .מצא וכו' ויפק וכו'2 .
" חתונה .מעלת יום הג' .כסף שטר וביאה .יד' .כסלו7 .
יב' שבט (פסחים ה ).בשכר ג' ראשון זכו לג' ראשון .ג' בחי' בכתר .אתדל"ע
ואתדל"ת8 .
כ"ח אייר (ויק"ר פל"ז) ר"ט יהב לר"ע ת"ר קנטרין וכו' .בי' כל הסיפור ושנוי
הגירסא במס' כלה11 .
ערחה"ש שבועות .חס' ומלא3 .
נשא (פסחים סב ):ר"ש אתי וכו' ס' יוחסין וכו' בין אצל וכו'19 .
ער"ה יודא בנימין ושמעון 4

ר"ץ כסלו כסף שטר וביאה .ח"י שנה .שנה א' לא יצא בצבא וגו'.
שאר כסות ועונה12 .
ו' אדר (מגילה ב ).מגילה נקראת וכו' ליום הכניסה16 .
ערחה"ש כה תאמר וגו' ותגיד וגו' .סיני ועוקר הרים .רבה ור"י4 .
ער"ה כתיבה וחתימה( .רפ"ה דערכין) האומר וכו' באמה של ירמטי' וכו' 8

רצ"א ח' כסלו נשואין .שנתים4 .
יט' כסלו שניאור זלמן .מאסר .יט"כ8 .
ער"פ ב"ח במצה האמצעית .ב"פ בפרך (סוטה יא ):הקדמה לחה"ש8 .
ערחה"ש (מנחות ) מעשה ובא העומר וכו' 3

יום הבהיר י"ד כסלו
טז' תמוז (תענית ) ה' דברים וכו' ובט' באב2 .
ער"ה (ר"ה טז ).אר"י למה תוקעין וכו' ואר"י וכו' ואר"י וכו' 9

רצ"ב טו' כסלו ג' שנים .ודוי מעשר .מצות הקהל 15
כד' טבת הלולא דאדה"ז .טבת .ותלקח אסתר וגו' טבת וגו' .במוצש"ק וכו'.
שניאור זלמן14 .
יט' שבט המשך למכ' טו"כ .ענין לא בשמים היא .נס וטבע 13
ט' אד"ש משלוח מנות .רבה ור"ז2 .
" אם על וגו' מלפניו .במסורה מלפניו ח' .השייכות .מלפניו בינה13 .
יא' ניסן פסח בג' כתות 1
עשה"ג ד' כוסות .וכמה רביעית וכו' 12
ערחה"ש יהונתן ודוד 2
ער"ה (ר"ה כט ):תד"ש וכו' יצתה תק"ש ורדית הפת וכו' .ג"פ בש"ס .כו"ח 6
רצ"ג פורים וישסף שמואל את אגג וגו' .עמלק המן אגג .שמואל 4
יא' ניסן לג' 2
ערחהמ"צ מצה וכוסות .ט"ו סימנים2 .
רצ"ד ג' חיי שרה (שבת סג ):ב' ת"ח המחדדין וכו' .בלקו"ת שקרבן צ"ל בפה
2
פ' חיי שרה (ח"ש כד' נה') תשב הנערה אתנו וגו' .ענין הנסירה 31
יא' טבת המדך לענין דהקדש קרבן בפה .בענין שמינית שבשמינית 3
פורים (מגילה טז ):אר"י ו' דויזתא וכו' ובב"מ (פז ).כי מורדיא דלברית וכו' .פת
וקטנית 4
פסח שני הערות למכ' פורים .ענין פ"ש בקצור 2
? בענין פורים :רבה ור"ז וכו' שחטי' וכו' .ענין מצה וכוסות 3
ד' סליחות בר"ה אכלו משמנים וכו'

13
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ליקוט כתבי-יד-קודש

מברק ברכה

רשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א על מברק ברכה ששלח הרלוי"צ ביום החתונה:
מברק .יד כסלו ,תרפ"ט.

יום הבהיר י"ד כסלו

געשאנק"
ספרים כ"דרשה
ַ

רשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א על דף השער דספר "אור שמח" על הרמב"ם
ספר נשים וקדושה ,שניתן במתנה בקשר להחתונה:
מספרי [שמו הק']
יד' כסלו ה'תרפ"ט
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רשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א על דף השער דספר "אור שמח" על הרמב"ם
ספרים הפלאה  -טהרה ,שניתנו במתנה בקשר להחתונה:
מספרי [שמו הק']
יד' כסלו ה'תרפ"ט

רשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א על דף השער דספר "פינות הבית" על סוגיות
הש"ס ועוד ,שניתן במתנה בקשר להחתונה:
מספרי [שמו הק']
י"ד כסלו ה'תרפ"ט
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יום הבהיר י"ד כסלו

"במתנה לחתונתי"

רשימה שרשם כ"ק אדמו"ר שליט"א מצילומי "שו"ת ומכתבים" .על שני
המכתבים הראשונים המוזכרים ברשימה ,מציין אשר ניתנו "במתנה
לחתונתי":
שו"ת ומכתבים.
הצ"צ .להר"ר יצחק יואל מ"ץ דק"ק לובען .שו"ת בקצרה .ברואה בעת עשית
צרכי' ?15/VII – 1859 .ב' גליונות  )1המכ'  )2הכתובת .במתנה מאאמו"ר
שליט"א לחתונתי .חורף תרפ"ט[ .הכתובת] רוסית ולה"ק (גכתי"ק?)
אדה"ז .לידידי מו' ליב נ"י מכ' .בקשת ברכה להמוכ"ז .גליון א' .במתנה
מדו"ז רמ"מ ינובסקי .במכתבו מכ"ה שבט פ"ט קרמנצוג "נמצא בעזבון איש
אחד בעיר טשיגרין שמו ר' זלמן ליוברסקי .הוא הי' ממיוחסי ומקורבי חסידי
ברסלב .ובכסף מלא קניתיו מיורשיו" .גם כק"ש העיד עליו שזהו גכתי"ק.
במתנה לחתונתי.
נמצאים אצלי
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געשאנק" והברכות
תודה על ה"דרשה
ַ

מכתב שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א להרב עזריאל זעליג סלונים ,בו מודה לו על
געשאנק" – שני כרכי הספר "ישמח משה" ,ועל ברכותיו לרגל
ה"דרשה
ַ
החתונה:
ב"ה
ה' כח' טבת תרפ"ט .ריגא.
ש"ב הנעלה ונכבד ,הוו"ח אי"א ועוסק בצ"צ באמונה וכו' ה"ה מו"ה זעליק נ"י
לברכה ושלום רב!
מכתבו מכתב ברכה ומז"ט הגיעני .כן קבלתי ימים אלו הד"ג הספר "ישמח
משה" ב"כ .ומקרב לבי אודה לו ,ועל ברכותיו ואווי לבבו.
וכמים הפנים לפנים ,יתברך גם הוא וכב"ב יחיו ,בשפע חיים ברכה ושלום ,אשר
יצליח בכל אשר יפנה ,ואך טוב וחסד ימצאוהו בגו"ר ,במנוחה אושר ועושר.
כברכת ואו"נ ש"ב דו"ש כה"י ומכבדו חתי"ק.
רעיתי תחי' פ"ש ומוסרת תודתה על ברכותיו.

יום הבהיר י"ד כסלו

ההזמנות לחתונה

( )1הגהה על צילום – שהוכן ,כנראה ,לקונטרס וכיו"ב שעמד לצאת לאור –
דאחת מנוסחאות ההזמנה לחתונה ,מתוך ס' התולדות אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד.
בראש העמוד נכתב שהוא "נוסח ב'".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על תיבת "ב'" ,וכתב :ג
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( )2בעלה בפני עצמו ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
נ.ב .לאחר זמן :בקשר לתוכן המכתב – מובן שהוא בא בהוספה לאגרת-ההזמנה
של כ"ק מו"ח אדמו"ר*) "אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר" – שהעתקתה
מצו"ב ובפרט להמדובר בה אודות "ברכת אוהבים וידידים ,גם הרחוקים במקום".
אבל קרובים ובפרט בענין זה
___
*) נדפ נעתקה לקמן ע' . .

בע' בפ"ע
אגה"ק-ההזמנה של כ"ק  – . .מראשית שנת תרפ"ט –

יום הבהיר י"ד כסלו

תאריך החתונה

הגהה בדיווח שהוכן (ע"י המזכיר רחי"ק) לעיתונות על הסתלקות הרבנית
הצדקנית נ"ע ,בה באו קווים לדמותה.
בין השאר נכתב באותו דיווח:
”“In December 1928 she married the Rebbe in Warsaw.
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את תיבת " ,"Decemberוכתב:
לברר באם אחר "? כסלו טו" (או "בסוף")
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חלק ב :י"ד כסלו במשך השנים
"מ"ם" סיפורים

( )1הוספה במכתב כללי-פרטי – לכל אלו ששלחו את איחוליהם לרגל יובל
דוכמאן,
הארבעים (כדלקמן ב"הוספה") – שנשלח להרב שניאור זלמן הלוי
ַ
שכתב מכתב ברכה אליו צירף סיפורים וזכרונות ,בו הוסיף כ"ק אדמו"ר
שליט"א:
מאשר הנני קבלת המכתב (הר"ד וסיפורים) ות"ח .ובטח ישלים למספר מ"ם
בחנוכה.

יום הבהיר י"ד כסלו
( )2בהמשך לזה ,הכניס ר' זלמן מכתב בו באו כו"כ סיפורים.
את הסיפורים שבמכתב ,ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א במספרים.
לפנינו צילום אחד העמודים ,בו מציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את המספרים,)3 :
.)8 ,)7 ,)6 ,)5 ,)4

( )3בעלה בפני עצמו ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
נמצא בר"ד זו יב סיפורים
וכשיוסיף עוד כח

"

יהי' סה"כ מ

"

ובאם יוסיף עוד מ' "
יהי' כפי שרשמתי מ"ם " (מ פתוחה ,ם סתומה).

( )3על מעטפת מכתבו של ר' זלמן ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
הררשז"ד שי' הלוי
מהיר
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חגיגת היובל

הגהת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שיחיו שברכו אותו לרגל יובל
החמשים לנשואי כ"ק אדמו"ר שליט"א – י"ד כסלו ה'תשל"ט:
בס"ד .ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שיחיו שברכו אותו
לרגל יובל החמישים לנשואי כ"ק אדמו"ר שליט"א
– י"ד כסלו ה'תשל"ט ,אחרי תפלת מנחה.
עס זאל מקויים ווערן (ווי גערעדט נעכטן 1בארוכה) דער כל המברך מתברך,2
בברכתו של הקב"ה ,פון דעם אויבערשטן אליין ,וואס ברכתו איז אין אן אופן
וואס "תוספתו מרובה על העיקר".3

יום הבהיר י"ד כסלו
און ס'זאל אראפקומען למטה מעשרה טפחים ,ובקרוב ממש,
און מ'זאל הערן בשורות טובות איש מרעהו.
(כשאמרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שנמצאים כאן כמה מאלו שהיו בעת החתונה
– אמר):
זאלן זיי זוכה זיין צו זיין צום יובל 4הששים.
 )1בההתוועדות דאור לי"ד כסלו.
 )2סוטה לח,ב .ירושלמי הובא בתוד"ה ואברכה – חולין מט ,א.
 )3סוטה פס"א ,ד.
" )4שנה זו מובדלת משאר שנים בנקבית שם לה לבדה ,ע"ש (תק"ש)"
"לשמחה" "מנוחה" (רש"י וספורנו – בהר כה ,יוד) וראה אבות ספ"ה תק"ז תכ"א
(נו ,א) ובתו"א ואוה"ת במעלת מספר ששים (כמצויין במפתחות).
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הקדשה לזכות הרבי והרבנית

לפנינו צילום נדיר ממענה להרב יעקב עמנואל שוחט ,על מכתבו בנוגע
ה"מפתחות" שערך לספר "מגיד דבריו ליעקב" וספר "אור תורה" להרב המגיד.
במכתבו כתב (בתאריך עשרה בטבת תשל"ט):
"אתמול קבלתי את התדפיסים המצורפים פה והגהתי בהקדם כו' ,וכן מצורף
פה נוסח השער ומפתח (שיש להוסיף בו סימני הדפים).
באשר ההדפסה כבר נתאחרה עד עתה ,והתאריך בפתח דבר י"ד כסלו רצוני
לקשר את ההדפסה עם תאריך זה ע"י הקדשה לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א
והרבנית שתליט"א .אינני יודע אם אפשר לעשות זה על דעת עצמי (וא"כ כבר
עשוי)  . .ולקבל הסכמת כ"ק אד"ש".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן כל קטע זה ,וסימן חץ לתיבות "הסכמת כ"ק
אד"ש".

יום הבהיר י"ד כסלו

"הרי זה י"ד כסלו"

תאריך הפתח-דבר לספר המפתחות ל"ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק".
בסיום הפתח -דבר שהכניסו להגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,כתבו" :יובל הנ"ה
דיום החתונה של כ"ק אדמו"ר שליט"א"; והשאירו מקום חלק ,בו ימלא כ"ק
אדמו"ר שליט"א את התאריך ,כרגיל.
כאשר מילא כ"ק אדמו"ר שליט"א את התאריך ,כתב:
ה"ז יד כסלו ,ה'תהי' שנת דברי משיח
יובל הנ"ה דיום החתונה של כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברוקלין ,נ.י.
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שמחת חתן וכלה

בסיום התועדות ש"פ ויצא ז' כסלו ה'תשמ"ח (סה"ש תשמ"ח ח"א ע' )137
הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להדפיס בהוצאה חדשה את "קונטרס דרושי
חתונה" הכולל את הדרושים שנאמרו בתקופת החתונה של כ"ק אדמו"ר
שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע.
לפנינו ראשי-פרקים בכתי"ק מהתועדות י"ט כסלו תשמ"ח ,בו נאמר בין
השאר ,אשר בנוגע לעריכת סיום מסכת – קדימה למסכת ברכות שסיומה

יום הבהיר י"ד כסלו
נתבאר בקונטרס הנ"ל; ואשר "שמחת חתן וכלה" דהקונטרס ,שייך לענין
ד"תשמח" ו"הקהל":
סיום – קדימה לקונ' דעתה – מס' ברכות .כבר נאמר א"א בלי חידוש ובפרט
דשייכות לתשמ"ח והקהל (שמחת חו"כ – שבקונ')
ותמיד בסמיכות – לחנוכה ובמילא לעניני'
בחנוכה נאמר מאז – פלוגתת ב"ש וב"ה – מעין זה תחלת ברכות :ראהג ורג –
ב"ש וב"ה
בחנוכה – הפלוגתא בעדיפות כח ופועל
מובן דאפ"ל ענין שאין שייך פלוגתא הנ"ל
לדוגמא בהתחלת ענין טבעי – לימוד התורה שצ"ל בן ה' וכו' – חילוק דבניך
ואח"כ דוקא בוניך (סיום ברכות
סדה"י – בטבע ובקרא – ערב ואח"כ בוקר
סיום הש"ס פלוגתת ב"ש וב"ה

____________________
יט"כ – שייך לשמחה ד"ת ופנימיותם עאכו"כ
הקהל – תניא קרוב אליך – כאו"א
ויהי איש מצליח אוהת מזלדיק
נוהג כצאן יוסף
רמב"ם טוען ונטען וכופר ונשבע וחשוד על השבוע
ועי"ז יחכים
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מאמרים מוגהים לי"ד כסלו

( )1הגהת הפתח-דבר למאמר ד"ה לכה דודי תשי"ד ,שיצא לאור בקשר ליובל
החמשים מחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א:
תחלה נכתב" :מאמר זה נאמר בש"פ תצא י"ג אלול ה'תשי"ד ,והוא מיוסד
(ביאור) על ד"ה לכה דודי ,תרפ"ט שנאמר ע"י כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע
בעת קבלת הפנים של כ"ק אדמו"ר שליט"א".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן . . :והוא וכנראה הוא מיוסד . .
תאריך הפתח-דבר:
יד כסלו ,ה'תשל"ט ,ברוקלין ,נ.י.

יום הבהיר י"ד כסלו
( )2מענה על פתק שצורף ל"קונטרס י"ד כסלו – תשמ"ח" שהכניסו לכ"ק
אדמו"ר שליט"א ,בו כתבו:
"מצו"ב ד"ה אשר ברא דאור לי"ד כסלו ה'תשל"ט (יובל החמשים) – להו"ל
לקראת י"ד כסלו (התחלת שנת הששים) הבעל"ט".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
[להו"ל] בתאריך עש"ק [לקראת י"ד כסלו]

( )2תאריך הפתח-דבר ל"קונטרס י"ד כסלו – תש"נ":
מוצש"ק פ' ויצא שנת ה'תש"נ (הי' תהא שנת נסים),
שנת המאתיים להולדת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק,
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א,
ברוקלין ,נ.י.
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תאריכי פתח-דבר
להלן כמה תאריכי פתח-דבר בכתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א ,בהם ציין את
התאריכים י"ד או ט"ו כסלו:

( )1תאריך הפתח-דבר לס' הליקוטים – דא"ח צ"צ ערכים מ – מלחמה:
עש"ק טו כסלו ,ה'תשל"ח ,ברוקלין ,נ.י.

יום הבהיר י"ד כסלו

( )2תאריך הפתח-דבר לקונטרס ליקוט שיחות ומכתבים מכ"ק אדמו"ר
שליט"א ע"ד מבצע נרות שבת קודש:
עש"ק י"ד כסלו ,ה'תשמ"א,
ברוקלין ,נ.י.
שלשים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

33

34

ליקוט כתבי-יד-קודש

תאריך הפתח-דבר לס' המפתחות ללקוטי שיחות כרכים טו-יט:
טו כסלו ,התשמ"ה

יום הבהיר י"ד כסלו

( )4תאריך הפתח-דבר לס' המאמרים מלוקט ח"א:
טו כסלו תהא זו שנת משיח.
ברוקלין ,נ.י.
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( )5תאריך הפתח-דבר לס' המנהגים בתרגום לאנגלית:
יד כסלו5752 ,

יום הבהיר י"ד כסלו

הוספה:
מכתב כללי-פרטי ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א
לכל המברכים לתקופת הארבעים שנה ,שנת ה'תשכ"ט
המכתב שלפנינו הוא להנהלת צאגו"ח המרכזית ,שהכניסה רשימה של מברכים:
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רשימת המקורות:
חלק א :י"ד כסלו ה'תרפ"ט
רשימה קצרה מהחתונה – Early years
ה"שבע ברכות" – סה"ש תרפ"ח-תרצ"א; Early Years
ה"שטריימעל" של החתונה – Early Years
איחולים לחתונה וליובלי הנישואין – "תחיינו" י"א ניסן תשע"ח
מברק ברכה – Early Years
קראוס כ"ה אלול תנש"א; תשורה
ספרים כ"דרשה געש ַאנק" – תשורה
ַ
קאטלר ַאסקי ג' חשון תשע"ד; Early Years
"במתנה לחתונתי" – Early Years
תודה על ה"דרשה געש ַאנק" והברכות – ס' "מגדל עז"
ההזמנות לחתונה – "בית משיח" גליון 280
פרידמאן כ"ה אד"ש תשס"ח
תאריך החתונה – תשורה
ַ

חלק ב :י"ד כסלו במשך השנים
"מ"ם" סיפורים – ס' "לשמע אוזן" (הוצאה חדשה)
חגיגת היובל – תשורה פלדמן כ"ה אדר תשס"ט
"הרי זה י"ד כסלו" – לקט מענות קודש בקשר להדפסת "ס' הליקוטים – דא"ח
צ"צ"
שמחת חתן וכלה – קונטרס ועד הנחות בלה"ק י"א ניסן תשע"ז
מאמרים מוגהים לי"ד כסלו – תו"מ דרושי חתונה; תשורה פולטורק ג' כסלו
תשס"ה; תשורה לנגזם ט"ז אד"ש תש"ס
תאריכי פתח-דבר – לקט מענות קודש בקשר להדפסת "ס' הליקוטים – דא"ח
צ"צ"; תשורה צייטלין ז' תמוז תשע"ב; "בית משיח" גליון  ;269תשורה וואלף כ"ח
שבט תשס"ח
הוספה – ס' "ימי מלך" ח"א

יום הבהיר י"ד כסלו
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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א

