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אור וחום ההתקשרות

העניין שלנו הוא – לא לרדוף ("יאגן זיך") דווקא אחר גדולות ונפלאות (גם אם הוא בטוח שיודע מה הן 
גדולות ונפלאות), כי, אם אין זה מעניינו, מעניין שליחותו בעלמא דין, הרי מלבד זה שספק גדול האם 
יגיע לזה, מהי התועלת בגדולות ונפלאות כאשר אינו ממלא את השליחות שהטילה עליו ההשגחה 

העליונה?!
ובפשטות יותר: מהי התועלת בגדולות ונפלאות, ואיזה גדולות ונפלאות יש כאן – אם אינו מקיים את 

ציווי הקב"ה על-ידי עבדיו הצדיקים אודות עבודתו ופעולתו?!
והיוצא מזה בנוגע לפועל אלינו:

כאשר הרבי נתן לו שליחות, עבודה מסויימת – הרי אפילו אם נראה לו שלגדולות מזה נוצר, והתברך 
בלבבו לאמר שיש לו כוחות להגיע לכך – עליו לדעת, שאין זו הדרך שלו, ולא בכך יבוא להשלימות 

שלו. הלוואי שלא יהיה ההיפך מזה חס ושלום.
צריכים "האלטן זיך ביי די קליאמקע" (=להיאחז בידית הדלת), ולילך "בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו 

ונלכה באורחותיו", ואז ייטב לו בזה ובבא.
(תורת-מנחם כרך ב' עמ' 227)
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קבלת  יום  ערב  תשי"א,  שבט  ט'  בתאריך 
הרבי  שלח  הרבי,  ידי  על  רשמי  באופן  הנשיאות 
פריז.  אברהם  ר'  להרה"ח  פרטי'  'כללי  מכתב 
בשולי המכתב הוסיף הרבי בכתב ידו הקדושה את 

הדברים הבאים:
דעם  אראפבריינגען  צוריק  מ'דארף  אברהם,  ר' 

רבי'ן. 
אזוי איז צו שווער – סיי פאר מיר, סיי פאר אייך. 

און ווער האט הנאה דערפון?
[=ר' אברהם, צריך להשיב אלינו חזרה את הרבי. 
המצב הנוכחי קשה מנשוא, הן עבורי והן עבורכם, 

ומי יש לו הנאה מכך?]

צריך את הרבי בחזרה...הכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ה' בשבט ה'תשפ"ב – י"ב בשבט ה'תשפ"ב

בא | להיכנס ולבוא לענייני בעל ההילולא
בעמדנו ביום השבת שלפני יום ההילולא – אזי מודגשת 
ההוראה ד"בא" בנוגע לענייניו של בעל ההילולא, כלומר, 
שישנו ציווי לבוא ולהכנס בתוך ענייניו ועבודתו של בעל 
והמעיינות  היהדות  הפצת   – ותוכנם  שכללותם  ההילוא, 
חוצה, ובאופן ד"יוסף ה' לי בן אחר", לעשות מ"אחר" "בן" 

(כמדובר לעיל בארוכה).
"כאשר  בדרכיו  דהליכה  העניין  על  נוסף  אומרת:  זאת 
מדרכיו ונלכה באורחותיו" –  נלך בדרך ישרה אשר הורנו 
ישנו ציווי (ונתינת כח) מיוחד: "בא", כלומר, לבוא ולהכנס 

למילוי  הקשור  לכל  בנוגע  ביותר)  נעלית  (לדרגא  פנימה 
ההוראות דבעל ההילולא.

לאחרי  שבט,  חודש  בימי  נמצאים  שכבר  ואף-על-פי 
התאריך ד"בעשתי עשר חודש באחד לחודש" (שאז "הואיל 
בעניני  עסקו  וכבר  גו'"),  הזאת  התורה  את  באר  משה 
נוסף:  וציווי  הוראה  באה   – ההילולא  יום  לקראת  הכנה 
"בא", כלומר, שצריכים להיכנס ולבוא לדרגא נעלית יותר 

בעבודת ההכנה לקראת יום ההילולא דעשירי בשבט.
(תורת מנחם תשמ"ג, חלק ב' עמ' 855)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת שח. שז.הל' חגיגה פרק ב.הל' טומאת צרעת פרק ב-ד.ה' בשבטו'

מ"ע קיב.פרק ג.פרק ה-ז.ו' בשבטש"ק

הל' בכורות.. בפרקים אלו. פרק ח-י.ז' בשבטא'
מ"ע קי.פרק א.

מ"ע קיא.פרק ב.פרק יא-יג.ח' בשבטב'

מ"ע קב. קג.פרק ג.פרק יד-טז.ט' בשבטג'

הל' מטמאי משכב ומושב.. י' בשבטד'
מ"ע צט.פרק ד.בפרקים אלו. פרק א-ג.

מ"ע ק.פרק ה.פרק ד-ו.י"א בשבטה'

מ"ע קו.פרק ו.פרק ז-ט.י"ב בשבטו'
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דברמלכות

4

פעולות "זרעו"
הולכות ומשתבחות

כיצד ניתן להמשיך ולומר ש"אף הוא בחיים" כמה וכמה שנים לאחר 
ההסתלקות?! • בזריעה גשמית, ככל שהפרי יותר משובח חולף זמן רב 
יותר בין מועד זריעתו למועד צמיחתו, על דרך זה הוא בעניין "זרעו 

בחיים" • בדורנו זה ישנו "בזבוז האוצרות" וביכולתו של כל אחד להצמיח 
כמה וכמה מיני פירות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
[בתחילת ההתוועדות ניגנו ניגון שמחה וכ"ק אדמו"ר 

עודד את השירה. אחר כך אמר:]
כאשר מתאספים יחדיו בקשר עם עניין של הסתלקות, 
אחר  בכיוון ותוכן  התנועה  להיות  צריכה  לכאורה1  הרי 

כו'.
לא מת",  בגמרא2: "יעקב אבינו  חז"ל  לנו  אמרו  אבל, 
ספדו  בכדי  "וכי  קשה:  דלכאורה  לבאר,  וממשיכים 
"מה  זה:  על  והתירוץ   – וכו'"?  חנטייא  וחנטו  ספדנייא 

זרעו בחיים אף הוא בחיים".
שנקראים  באופן  בחיים",  "זרעו  שכאשר  מובן,  ומזה 
בשם "זרעו"3, אזי "אף הוא בחיים", למרות שלפני משך 
זמן היו כל המאורעות ד"ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא" 
(ואי אפשר לומר שעניינים אלו לא אירעו, שהרי מקרא 
מלא דיבר הכתוב4, כך שהתורה מעידה שאירעו עניינים 

אלו).

ב
הוא  אף  בחיים  זרעו  ש"מה  לאמור,  בקשר   [...]
לשנים-עשר  בנוגע  בשלמא  הטוענים:  ישנם  בחיים" 
כמה  ישנם  שהרי  תיתי,  מהיכי   – הראשונים  חודש 
חודש  שנים-עשר  עם  הקשורים  בשולחן-ערוך5  דינים 

שבט  י'  שיחת   – ובארוכה  קפה.  עמ'  סוף  יט  חלק  אגרות-קודש  גם  ראה   .1
תשט"ו בתחילתה (תורת-מנחם חלק יג עמ' 217 ואילך). וש"נ.

2. תענית ה, ב. וראה גם תורת-מנחם חלק לג סוף עמ' 34). וש"נ.
3. ראה לקמן סעיף ט ואילך.

4. ויחי נ, ב ואילך.
5. יורה-דעה סימן שצא סעיף ב. שצד סעיף ב. ועוד.

הראשונים (ועל-דרך-זה גם בשנה השנייה6); אבל לאחרי 
שעוברת עוד שנה ועוד שנה – הרי מטבע הדברים שכל 

העניינים הולכים ונחלשים?!
והמענה לזה – שזהו היפך עניין הזריעה:

צומחים  שממנה  זריעה  שיש  מצינו   – לזריעה  בנוגע 
פירות במשך זמן קצר, ויש זריעה שצמיחת הפירות היא 
חשובים  שהפירות  וככל  יותר,  ארוך  זמן  משך  לאחרי 
 – לצמיחתם  עד  יותר  ארוך  זמן  להמתין  צריך  יותר, 
האילן  על  משגיחים  שבינתיים  הזמן  שבמשך  לאחרי 
רצויים,  בלתי  מעשבים  יסבול  שלא  בו  ומטפלים 
המצטרך  כל  לו  ויהיה  מתאימים,  בלתי  וגשמים  רוחות 
בתכלית  לפירות  ועד  פירות,  וליתן  לצמוח  שיוכל  כדי 

השלימות.
ובמדרשי  בכורות7  במסכת  בגמרא  שמצינו  וכפי 
חז"ל8 חילוקי הזמנים בעניין הזריעה, ולדוגמא: צמיחת 
שמשך  שקדים  או  יום,  ושנים  חמישים  במשך  התבואה 
מהזריעה,  (לא  יום  ואחד  עשרים  במשך  צמיחתם  זמן 
הרי  לזריעה,  ביחס  אבל  הפרי,  לגמר  עד  מהפרח  אלא 
יותר  בערך  שלא  הוא  באילנות  הדרוש  הזמן  משך 
ממשך הזמן הדרוש בתבואה); ועד לאילן, שנותן פירות 

לשבעים שנה.
 – השדה"9  עץ  האדם  "כי   – האדם  בעבודת  ודוגמתו 

על  אהרון  בית  ספר  בריש  נדפסה   – בסופה  מקרלין  אהרון  ר'  צוואת  ראה   .6
התורה.

7. ח, א (ובפירוש רש"י תוספות).
8. ירושלמי תענית פרק ד הלכה ה. פתיחתא דאיכה-רבה כג. קהלת-רבה פרשה 

יב, ז. פירוש רש"י ירמיה א, יב.
9. שופטים כ, יט.
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שנה11,  לשבעים  פירות  שנותן  יפרח"10,  כתמר  "צדיק 
שנה,  שבעים  במספר  שנכללים  האדם  חיי  כללות  שזהו 
והיינו,  שנה",  שבעים  בהם  שנותינו  "ימי  שכתוב12  כמו 
שגם כאשר האדם מאריך ימים יותר מזה, "ואם בגבורות 
כפי  שנה"13,  ועשרים  מאה  ימיו  "והיו  שנה",  שמונים 
מתן- (לא רק לפני מתן-תורה, אלא גם לאחרי  שמצינו 

תורה) בגמרא14 ומדרשים15 כמה סיפורים אודות אנשים 
שהאריכו ימים16 – הרי זה נכלל במספר שבעים שנה17.

יהא  אמן  העונה  "כל  בגמרא18  שאמרו  מה  גם  וזהו 
של  דינו  גזר  לו  קורעין  כוחו  בכל  מברך  רבא  שמיה 
יהא  אמן  אמירת  מועילה  שבוודאי  אף  שנה",  שבעים 
שמיה רבא גם עבור מאה ועשרים שנה – כיוון שכללות 
שעבודת  לפי  שנה,  שבעים  בשם  נקראים  האדם  חיי 
כמבואר העניין בכמה  שבעים דרגות,  האדם היא לברר 

מקומות19.
(כפי  טריפות  שבעים  שיש  שמצינו  מה  גם  [וזהו 
שמונה הרמב"ם20), שבעים דווקא, לא פחות ולא יותר – 
כי, כנגד שבעים שנה של חיי הנשמה כשמתלבשת בגוף 
ונפש הבהמית (שהרי בנוגע לנפש האלוקית מצד עצמה 
הנה  העבודה),  קודם  אפילו  כלל,  הגבלה  של  עניין  אין 

גם בנוגע להיפך החיים יש בבהמה שבעים טריפות].
"עץ השדה"  בתור  האדם  בעבודת  השלימות  ותכלית 
היא – לפעול ב"גזר דינו של שבעים שנה" שיהיה גזר דין 

לחיים נצחיים.
לשנה  שמשנה  ד"זרעו",  להצמיחה  בנוגע  מובן  ומזה 
צריך להיות עילוי גדול יותר אפילו לגבי השנה הראשונה 
בשנה  שצמחו  מהפירות  יותר  חשובים  פירות  צמיחת   –
שלפני זה ולפני שנתיים, כאמור לעיל, שככל שהפירות 
חשובים יותר, צמיחתם היא לאחרי משך זמן ארוך יותר.

ג
(בחיים)"  "זרעו  בתיבת  נוסף  דיוק  מובן  על-פי-זה 

10. תהלים צב, יג.
11. ראה זוהר חלק ג טז, א ובניצוצי זוהר אות ד.

12. שם צ, י.
13. בראשית ו, ג.

14. ראה עירובין נד, סוף ע"ב. מגילה כז, ב ואילך.
15. ראה בראשית-רבה פרשה צו, ד. במדבר-רבה פרשה יא, ד.

16. ראה גם סדר הדורות ערך אבא אריכא הוא רב אות ח. ערך רבי יוחנן אות ו.
17. ראה גם תורת-מנחם תשמ"ט חלק ב עמ' 163 ואילך.

18. שבת קיט, ב. טור אורח-חיים סימן נו (ובהערת כ"ק אדמו"ר מהר"ש בספר-
בגמרא  שלו  הגירסא  היה  שכן  "והנראה  שסג:  עמ'  ב  חלק  תר"ג  המאמרים 
שעח,  עמ'  ריש  אדר-סיוון  המאמרים  ספר  תורת-מנחם  גם  וראה  שבת"). 

ובהנסמן שם. תורת-מנחם חלק לד עמ' 35.
19. ראה ליקוטי-תורה חוקת סה, סוף עמ' ג ואילך. ובכ"מ.

20. הלכות שחיטה פרק י הלכה ט.

"זורע  בכמות,  ריבוי  רק  לא  נעשה  הזריעה  שעל-ידי   –
באיכות,  ריבוי  גם  אלא  כורין",  כמה  להכניס  כדי  קב 
לא   – יותר  חשובים  פירות  של  צמיחה  שנעשית  היינו, 
היא  שצמיחתו  לתמר  ועד  אלא גם אילנות,  תבואה,  רק 

לשבעים שנה:
ואינו  מוגבל,  הוא  דבר  שכל   – הגשמי  בעולם-הזה 
עניין נצחי, שלכן אינו מציאות אמיתית – הנה מהגרעין 
כן  וכמו  חיטים,  יצמחו  לא  שעורים,  צומחים  שממנו 
מגרעיני תבואה לא יצמחו אילנות; שעורים הם מציאות 
תבואה  עצמם;  בפני  מציאות  הם  וחיטים  עצמם,  בפני 
בפני  מציאות  הם  ואילנות  עצמה,  בפני  מציאות  היא 

עצמם;
שורש  מצד  אם  גם  הנה   – ישראל  לבני  בנוגע  אבל 
מיוחדת  הוא שייך לתבואה  נשמתו או מצד ענייניו הרי 
צמיחה  גם  אצלו  להיות  יכולה  בלבד,  מיוחד  לאילן  או 

של מינים חשובים ומשובחים יותר.
ישראל,  דאהבת  העניין  שישנו  לפי   – הדבר  וטעם 
בני  כל  עם  עצמו  את  שכולל  כמוך"21,  לרעך  "ואהבת 

ישראל,
אביו: מהו  ששאל את  בעל ההילולא22,  שסיפר  כפי   –
עלי  מקבל  הריני  לומר...  "נכון  התפלה  שקודם  הטעם 
שזהו  לו,  והשיב  כמוך",  לרעך  ואהבת  של  עשה  מצות 
כדי לכלול את עצמו עם כל בני ישראל – ומצד זה יכול 
בנוגע לסוג הפירות  אצלו עניין הצמיחה לא רק  להיות 
השייך אליו, אלא גם בנוגע לכל סוגי הפירות השייכים 

לכל בני ישראל.
וזהו גם מה שאמרו רז"ל23 "שכל אחד ואחד מישראל 
אברהם  אבותיי  למעשה  מעשי  יגיעו  מתי  לומר  חייב 
יצחק ויעקב" – דלכאורה, כיוון שעבודת אברהם הייתה 
בקו הימין, חסד, עבודת יצחק הייתה בקו השמאל, דין, 
הרי  התורה,  עניין  האמצעי,  בקו  הייתה  יעקב  ועבודת 
ממה-נפשך: לפי הקו השייך אליו, לפי זה יכולים להגיע 
אבל  עצמו;  מצד  רק  שזהו  הוא,  העניין  אך   – מעשיו? 
יכולים  אזי  ישראל,  בני  כל  עם  עצמו  את  מקשר  כאשר 
יצחק  הן  אברהם  הן  אבותיו,  כל  למעשי  להגיע  מעשיו 

והן יעקב.
מזה:  ויתירה  מלך"24,  "בן  הוא  שיהודי  כיוון  ובכלל, 
"מלך" (כדאיתא בתיקוני זוהר25) – הרי "מלך פורץ גדר", 
והגבלות, ולכן, הן  מדידות  שום גדרים,  עליו  שאין  כך, 

21. קדושים יט, יח.
22. ספר השיחות קיץ ה'ת"ש עמ' 156 ואילך.

23. תנא דביה אליהו רבה ריש פרק כה.
24. שבת סז, א. וש"נ.

25. בהקדמה (א, ריש ע"ב).
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אמת שמתחיל עבודתו מאל"ף-בי"ת, הרי אין לו הגבלות 
כלל, וביכולתו לפרוץ גדר ולהגיע עד לתכלית השלימות, 
אשר, בגדרי הזמן שבעולם הרי זה העניין ד"צדיק כתמר 

יפרח", שצומח לשבעים שנה.

ד
וכללות העניין בזה:

רק את העבודה  כ"ק מו"ח אדמו"ר תבע מכל אחד לא 
של אברהם בלבד, או של יצחק בלבד, או של יעקב בלבד, 
ותבע שני הדברים26: ללמוד בעצמו הן נגלה והן חסידות, 
והן חסידות; וגם למצוא זמן  וללמוד עם הזולת הן נגלה 
עבור צדקה ברוחניות,  וגם  כפשוטה,  ענייני צדקה  עבור 
ולהביט ולהתבונן מסביבו, ובכל מקום שרואה שחסר בו 

דבר-מה, ידע שהראו לו חסרון זה כדי שימלא אותו.
וכאשר הרבי תבע זאת, אין זה בגלל ש"בא בטרוניא"27, 
 – "אוצרות"  ישנם  מישראל  אחד  שבכל  בגלל  אלא 
אשר עד לדורנו זה לא  כמבואר בהמשך ה"יָארצייט"28 – 
בזבזו  שלא  וכמה  כמה  אחת  ועל  לאף אחד,  אותם  הראו 
אותם, ורק בדרא דעקבתא דמשיחא, שאז צריכים לסיים 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  ש"את  ולפעול  ה"מלחמה"  את 

הארץ"29 – מבזבזים אותם.
אותם  ש"נותנים  ההילולא30  יום  של  בהמשך  וכמבואר 

26. ראה גם תורת-מנחם חלק לד עמ' 100. וש"נ.
27. עבודה-שרה ג, סוף ע"א.

28. ד"ה באתי לגני ה'שי"ת פרק יא (ספר המאמרים תש"י עמ' 132).
29. זכריה יג, ב.

30. ד"ה "באתי לגני" ה'שי"ת שם. 

על-ידי... פקידי החיל, והכוונה בזה הם אנשי החיל שהם 
("ַא  חיל"  "איש  אצל  והרי  הניצחון",  את  עושים  דווקא 
סָאלדַאט") אין נפקא-מינה: להיכן ששולחים אותו – לשם 
הולך; אם צריך לירות – הוא יורה; אם מגייסים אותו לחיל 
רגלים אז הוא בחיל רגלים, אם צריך לרכב על סוס – רוכב 
הוא על סוס; אם צריך לירות מתותח – יורה הוא מתותח; 
אצלו אין נפקא-מינה – הכל הוא על האחריות של המפקד 
נפקא-מינה:  אצלו  אין   – עצמו  מצד  הוא  ואילו  הראשי, 
יכול הוא להצמיח תבואה לחמישים ושנים יום, ויכול הוא 

להצמיח פירות תמרים לשבעים שנה;
אבל מה שנדרש ממנו הוא – שתהיה אצלו הקבלת עול 
למלא  שלחני"32;  תלך"31,"הנני  אשלחך  אשר  כל  ש"על 
"כמה  יהיו  שמ"קב"  באופן  "זרעו",  להיות  השליחות  את 
פרי   – חדשים  פירות  יתוספו  בשנה  שנה  ומידי  כורין", 
שצמיחתו דורשת משך זמן ארוך יותר, כיוון שהוא נעלה 

ונקי יותר, וקרוב יותר אל התכלית.
וכאמור, העניין ד"זרעו בחיים" פועל ש"יעקב אבינו לא 
של  (ניצוצו  נשיא  בכל  הוא  וכן  בחיים",  "הוא  אלא  מת", 
שכאשר כל אחד  דורנו –  וכן בנשיא  יעקב אבינו) בדורו, 
ש"אף  נפעל  אזי  בחיים",  ב"זרעו  את חלקו  ימלא  מאתנו 
ומוסיף  דהולך  באופן  בפעולותיו  וימשיך  בחיים",  הוא 
משיח  בביאת  יפרח",  כתמר  ש"צדיק  עד  ואור,  הולך 

צדקנו, בקרוב ממש.

(משיחת י' שבט ה'תשכ"ג. תורת-מנחם חלק לו עמ' 102, סוף עמ' 110
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

31. ירמיה א, ז.
32. ישעיה ו, ח.

סיכום
ש"ספדו  ואף-על-פי  מת",  לא  אבינו  "יעקב  חז"ל:  אמרו 
הוא  אף  בחיים  זרעו  "מה  הרי  חנטייא",  וחנטו  ספדנייא 

בחיים". 

שאצל  כשם  אבינו.  יעקב  של  ניצוץ  תיבות  ראשי  "נשיא" 
יעקב אבינו, כאשר "זרעו בחיים" אזי "אף הוא בחיים", כך 
הם  אף  בחיים  זרעם  כאשר  ישראל,  נשיאי  כל  אצל  הדבר 

בחיים.

יש לדייק בלשון "זרעו (בחיים)":

על-ידי זריעה צומחים פירות. ככל שהפרי הינו יקר ומשובח 
יותר, חולף זמן רב יותר מהזריעה עד הצמיחה.

כך גם בעניין "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" – ככל שחולף 
ומשובחות  טובות  להיות  צריכות  "זרעו"  פעולות  הזמן, 

יותר.

בעולם-הזה הגשמי כל זרע מצמיח פירות ממין אחד בלבד, 
אף-על-פי  פירות.  מיני  כמה  להצמיח  יכולים  "זרעו"  אולם 
עבודת  של  מסוים  ואופן  סגנון  יש  מישראל  נשמה  שלכל 
ישראל,  נשמות  שאר  עם  יחד  התכללותה  על-ידי  הנה  ה', 
גם  פעולות  ולפעול  ה'  את  לעבוד  האפשרות  לה  ניתנת 

בשאר הסגנונות והאופנים.

רבות  פעולות  אחד  מכל  תבע  ההילולא  בעל  הרבי 
השונות זו מזו בסגנונן. זאת, משום שאכן ניתנים לכל אחד 
במיוחד  לבצען,  היכולת  את  אחד  בכל  ויש  גדולים  כוחות 

בדור 'עקבתא דמשיחא', שבו 'מבזבזים את כל האוצרות'.
יש ללכת בדרכי הרבי, למלא את הוראותיו בקבלת עול 
הוספה בכמות ובאיכות. כאשר נמלא  ובאופן של "זרעו" – 

את חלקנו ב"זרעו בחיים" נפעל ש"אף הוא בחיים".
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

על מכתבים כלליים
"אל בני ובנות ישראל"
במשך השנים נכתבו על ידי הרבי 260 מכתבים כלליים המיועדים
"אל בני ובנות ישראל" • כבר בשנת תשכ"ב הביע הרבי את רצונו 
בהדפסת ה'מכתבים כלליים' •  בברכת הרבי תורגמו המכתבים

ונדפסו בהוצאה מיוחדת

המכתבים הכלליים
לצד אלפי המכתבים שכתב כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו 
לנמענים יחידים, נהג רבינו מאז עלותו על כס הנשיאות 
כולו,  ישראל  המופנים לעם  כלליים'  'מכתבים  לפרסם 
ובלשון קדשו: "אל אחינו בני ובנות ישראל בכל מקום 

שהם".
כלליים אלה התפרסמו בהזדמנויות שונות  מכתבים 
חדשה  שנה  כל  בפרוס  קבוע  ובאופן  לפעם,  מפעם 

ולקראת חג הפסח.

תוכן המכתבים
הרוחניות  המסקנות  תמצית  את  כוללים  המכתבים 
הפנימיות של כל  מן המשמעויות  שנגזרות  והמעשיות 
בתוכן  מעמיקות  תובנות  אוסף  עם  יחד  ותקופה,  חג 

המועדים ומשמעותם לדורנו ולזמננו זה.
רבינו,  של  בקודש  כדרכו  מעטרים,  המכתבים  את 
הערות  וכן  המכתבים,  לתוכן  רבים  וציונים  מקורות 

תוכניות ועיוניות.

התרגום ללשון הקודש
במקור  נכתב  הכלליים  המכתבים  של  הגדול  רובם 

באידיש ותורגם לשפות רבות.
הראשונות  השנים  של  כלליים  מכתבים  מספר 
 – הקודש  ללשון  בשעתם  תורגמו  באידיש,  שנכתבו 
שאר  אך  צימר ע"ה –  אוריאל  הרה"ח ר'  ידי  על  רובם 

המכתבים נשארו בלתי מתורגמים ללשון הקודש.
תשכ"ג  השנה  ראש  לקראת  הכללי  המכתב  מן  החל 
הזכות  בלוי  שי'  טובי'  ר'  הרה"ח  של  בחלקו  נפלה 

לתרגם את המכתבים הכלליים.

מלאכת הקודש
נשיא- ממזכירות כ"ק אדמו"ר  אליו  נשלח  היה  מאז 
דורנו כל מכתב כללי מיד עם הופעתו, על מנת לתרגמו 
הוגהו  אף  הגדול  בחלקם  והמכתבים  זכינו  ולפרסמו. 

ותוקנו ע"י כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו.
ב,  ופרט"  שב"לקט  ("שביבים"  שונות  בהזדמנויות 
פרטים  על  בלוי  הרב  סיפר  פ)  ד,  קי.  פח.  ג,  עד־עו. 
נוספים הקשורים לעבודת הקודש של תרגום המכתבים 

האמורים והגהות רבינו עליו.

"ברוך אומר ועושה"
נשיא- אדמו"ר  כ"ק  נשיאות  שנות  כארבעים  לאחר 
כלליים  מכתבים  כ-260  פורסמו  במהלכן  דורנו, 
המתבקש  הרעיון  עלה  מאלף,  תורני  בתוכן  הגדושים 
– לרכז את כל המכתבים הכלליים מכל שנות הנשיאות 
הרה"ח  שערך  מיוחד,  הקודש בספר  בלשון  ולפרסמם 
ר' פרץ אוריאל שי' בלוי, ובו מופיעים המכתבים בליווי 
במלאכה  מרכזיים.  ודגשים  תמציתי  תוכן  כותרות, 
סייע הרה"ח ר' מאיר יחיאל שי' הרשקוביץ, שאף ערך 

'מפתחות' לספר.

"תורת מנחם – אגרות מלך"
ותירגם  בלוי  הר"ט  הוסיף  אף  הספר  הוצאת  לצורך 
את המכתבים הכלליים מן השנים הראשונות לנשיאות 

כ"ק אדמו"ר, שלא תורגמו עד אז ללשון הקודש.
נתקבלה אז הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו 
מכשולים  על  להתגבר  שעמדה  הקודש, והיא  לעבודת 
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שונים בדרך לגמר.
לקראת י"א ניסן תשנ"ב יצא הספר לאור עולם בשני 
כרכים בשם "תורת מנחם – אגרות מלך", הכוללים יחד 

יותר מ-1000 עמודים, על ידי הסניף הארצישראלי 
של הוצאת הספרים 'קה"ת' בכפר חב"ד.

"לעשות רצון צדיק" (מגילה יג, ב)
קודש  מענות  ("ליקוט  התפרסם  לאחרונה 
נשיא- אדמו"ר  כ"ק  מענה  ה'תשכ"ג")   – ה'תש"כ 

דורנו על מכתב שנכתב אליו.
פרסום  רעיון  את  כי  מתברר  האמור  המענה  מן 
כבר  הרבי  הביע  אחד  בספר  הכלליים  המכתבים 
בשנת תשכ"ב, שלושים שנה קודם הדפסת הספרים 

בשנת תשנ"ב.
נשיא- כ"ק אדמו"ר  השאלה ומענה  להלן מכתב 

דורנו.

"אם נכון לצרף לכרך זה . . המכתבים 
כללים (שבאידיש) . . דכל השנים"

"צעירי אגודת חב"ד
"תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

"ב' מנ"א תשכ"ב
"כ"ק אדמו"ר שליט"א

שהולך  שיחות  הלקוטי  של  השני  כרך  עם  "בקשר 
לבד  והשאר,  בפועל,  כבר  נדפס  (חלק  כעת  ונדפס 
עמודים   175 ויחזיק  לדפוס),  מוכן  ענינים,  המפתח 

לערך,
בפני  במדור  לכרך זה,  לצרף  נכון  אם  לשאול  "הננו 
עצמו, המכתבים כללים (שבאידיש) לר"ה ולחה"פ דכל 

השנים החל משנת השי"ת.
"משה פסח גאלדמאן

"דוד ראסקין".

"יודפסו בפני עצמם ברצות ה'"
כפי  השאלה,  על  נשיא-דורנו  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
שנכתב בכתב יד קודשו על גיליון מכתב השאלה היה:

אבל  ברצות-ה'.  בפני-עצמם  יודפסו  כי  נכון  אין 
ישנם כמה מכתבים על פרשיות השבוע.

בלקוטי  להדפיס  שאין  היה  הרבי  מענה  כלומר, 
(באידיש)  הכלליים  המכתבים  כל  את  ב'  כרך  שיחות 
תש"י  בשנת  הרבי  נשיאות  מתחילת  החל  שנכתבו 
לקראת חגי ראש השנה וחגי הפסח משום שהמכתבים 

יודפסו בעתיד בספר בפני עצמו.

שיחות  ללקוטי  בהוספות  להדפיס  ניתן  מאידך, 
מכתבים אחרים הקשורים לפרשיות השבוע, כפי שאכן 

נעשה בהוספות לכרכי לקוטי שיחות.
להלן תצלום מכתב השאלה והמענה.

"ובוודאי יתרום הדבר"
להלן מכתבו של הרה"ח ר' אפרים וולף ע"ה, שהיה 
ממונה על הוצאת קה"ת בארץ הקודש מטעם מזכירות 
אגרות   – מנחם  "תורת  הספר  להדפסת  בקשר  הרבי, 

מלך".
"ב"ה. כ"ח אדר ה'תנש"א

"כבוד מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א
"ברוקלין, נ. י.

"שלום רב וברכה,
כמשפט  הטוב]  שלומם  דרישת  אחר   =] "אחדשה"ט 
וכו', בענין הספר שהכין הר"ר טובי' שי' בלוי להוצאה 
לאור "אגרות מלך", המכתבים כלליים של כ"ק אדמו"ר 
הוצאת  רואים  אנו  כי  להודיעכם  בזה  הננו  שליט"א, 
ספר זה באופן חיובי מאד, ובאם נקבל הוראה לכך מכם 
נוציא הספר בהידור וכו', ובוודאי יתרום הדבר להפצת 

מעיינות התורה והחסידות חוצה.
"בכבוד רב ובברכת חגה"פ כשר ושמח

"אפרים וולף".
נשיא-דורנו  מענה הרבי  שלמכתב זה קדם  כמדומה 
בקשר להוצאה לאור של הספר הנ"ל: "לברר במזכ' למי 
שיש לברר  כוונתו הק' של הרבי היא  זה שייך", כאשר 
של  הזכות  שייכת  מוסד  לאיזה  המזכירות  חברי  אצל 

הוצאת ספר כזה, והוא שיכול לאשר זאת.
וראה עוד ב'לקט ופרט' יא, עמ' יג-יז.
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תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'

הרגעים המרטיטים
של קבלת הנשיאות 

החלום על קבלת הנשיאות ות גובת הרבי • משלחות מכל העולם מגישות 
לרבי 'כתב התקשרות' • כיצד קיבל וקרא הרבי את 'כתב ההתקשרות' 

באוהל הק' • החסיד שהפציר ברבי לומר 'מאמר' • ברכת 'שהחיינו' • רגעי 
קבלת הנשיאות חב"ד באופן רשמי

יום ראשון, ז' שבט
החסידים,  מזקני  קזרנובסקי,  אהרן  שלמה  הרה״ח 
בא  הכ״מ  אדמו״ר  חלם והנה כ״ק  שבימים אלו  סיפר 
אליו בחלומו ביחד עם הרבי, וכ״ק אדמו״ר הכ״מ פונה 
אל הרבי ואומר לו שיהיה ל'רבי' אך הרבי מסרב, ואמר 
(בשלח  משה"  אל  ה׳  "ויאמר  הכ״מ:  אדמו״ר  כ״ק  לו 
יד, טו), הקב״ה אומר לנשיא הדור, "מה תצעק אלי״, 
"פארוואס"? אתה - הרבי - הוא נשיא הדור, "דבר אל 
בני ישראל״, תדבר חסידות ליהודים, ״ויסעו״ - ותנהל 

אותם לקראת משיח צדקנו.
פתק לרבי  בא ל--770 והכניס  הוא  בבוקר  למחרת 
ובו כתב את פרטי החלום. הרבי קרא לו ונתן לו 'יישר 

כח' על כך.
כח  נתן יישר  שהרבי  שמזה  אומרים  זקני החסידים 
סוף  סוף  מסכים  אכן  שהוא  משמע  קזרנובסקי  להרב 
ברחבי  אנ״ש  כל  של  ותחינתם  בקשתם  את  למלאות 
באופן  החב"דית  הנשיאות  נזר  עטרת  את  לקבל  תבל 

רשמי ובגלוי.

יום שני, ח' שבט
בעיתונים היהודיים ('דער טאג', 'מארגען זשורנאל') 
פורסמה היום מודעה - מטעם 'ועד המסדר' - אודות 
ההילולא  ביום  שליט"א  אדמו"ר  דכ"ק  ההנהגה  סדר 

יו״ד שבט.

ובמיוחד  תבל,  רחבי  מכל  והת׳  מאנ״ש  רבים 
מארה״ב וקנדה, הגיעו היום לחצרות קדשינו, לקראת 

יו״ד שבט.
בין האורחים שבלטו בנוכחותם היה הרה״ג הרה״ח 

אברהם אליהו אקסלרוד מבולטימור.
לרבים  שנשלח  כללי-פרטי  מכתב  הרבי  כתב  היום 
כותב:  ובו  מכתביהם  על  במענה  שי׳  והת׳  מאנ״ש 
"הפ״נ שלו נתקבל, ואקראהו בל״נ על ציון כ״ק מו״ח 

אדמו״ר הכ״מ, מחר ביום ההילולא".

יום הגדול והקדוש - יו"ד שבט
ליל יו"ד שבט

הכ״מ  כ״ק אדמו״ר  לחדר  הרבי  בשעה 18:55 עלה 
מאוד  גדול  קהל  השתתף  בתפילה  ערבית.  לתפילת 
יכלו  לא  הצפיפות  מרוב  כ"י.  אנשים  מאות  כמה  של 
בקול  התפלל  הרבי  'ברכו'.  באמירת  לכרוע  אפילו 
קצת,  בכה  'ברכו'  לפני  הראשון  בקדיש  ביותר.  נמוך 

וכן בכה מעט במשך כל התפלה.
שתי  את  דמקואות.  ז׳  פרק  את  אמר  'עלינו'  אחרי 

המשניות האחרונות והמשנה דר׳ חנניא אמר בקול.
נרות  שני  היו  נבג״מ  אדמו״ר  כ״ק  של  השולחן  על 
התפילה  התחלת  לפני  נשמה.  נרות  וחמשה  גדולים 
וגם במשך כל התפילה הביט הרבי על כיסא קדשו של 

כ״ק אדמו״ר נבג״מ ועל הנרות.
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של  חדש  מאמר  לאור  יצא  לא  ההילולא  ליום 
הרבי  כי  דפגרא,  יומי  כבשאר  נבג״מ  אדמו״ר  כ״ק 
שכ״ק  ה׳תש״י  לגני  באתי  המאמר  את  ללמוד  הורה 
שכתב  (כמו  הסתלקותו  ליום  הו״ל  נבג״מ  אדמו״ר 

במכתבו מר״ח שבט תשי״א).
כן הורה לעשות משמרות במשך כל הכ״ד שעות 
של המעת־לעת בחדרו של כ״ק אדמו״ר נבג״מ אשר 

ילמדו את המאמר 'באתי לגני'.
חיים  הרה״ת  ארגן  מעריב  תפילת  אחרי  ואכן, 

את  בוקיעט  שי׳  מאיר 
ואחדים  התמימים 
למשמרות  מאנ״ש 
במשך  במניין  ללמוד 
כל הלילה בהיכלו של 
נבג״מ  אדמו״ר  כ״ק 
"באתי  המאמר  את   -

לגני".
וביום  בליל 
היארצייט - יו״ד שבט 
לבוש  הרבי  היה   -
בשבת  כמו  משי  בגדי 

ויו״ט.
שבט  יו״ד  ההילולא  יום  לקראת 

נסתיימה בניית ה'אוהל'.
מעיירות  קבוצות  הרבי  אל  נכנסו  ביום ההילולא 
יהודה  הרה״ח  (וביניהם  מונטריאול  כמו  שונות 
(וביניהם  הייווען  ניו  בפרטיות)  כדלקמן  חיטריק 
הרה״ת ר׳ משה העכט, ר׳ זאב שילדקרויט, ר׳ אברהם 
'כתב  למסור  ועוד,  גולדשטיין)  יוסף  ר׳  וינגרטן, 

התקשרות' בתור באי־כח של כל אנ״ש שבעירם.
שבט  מר״ח  במכתבו  הרבי  להוראת  בהתאם 

תשי״א - הדליקו כולם נר משעווה ולמדו משניות.

יום רביעי, יו"ד שבט
בבוקר התפלל הרבי שוב בחדרו של כ״ק אדמו״ר 
אדמו״ר  כ״ק  כיסא  על  הביט  התפלה  לפני  נבג״מ. 
בכה  התפילה  בעת  נמוך.  בקול  התפלל  הרבי  זי״ע. 
לבתי  היום  הלכו  התמימים  תלמידי  מאוד.  הרבה 
הספר היהודיים לדבר אודות כ״ק אדמו״ר נבג״מ - 

בהתאם להוראת הרבי במכתבו מר״ח שבט.
לרבי,  ונתנו  פ״נ  אחד  כל  כתב  התפלה  אחרי 

ואחר-כך נסעו כולם ל'אהל' הק׳.
מזקני  משלחת  נכנסה  ל'אהל'  הנסיעה  לפני 
'כתב  הפעם  עוד  לו  ומסרו  לרבי  החסידים  ורבני 
התקשרות' בשם כל אנ״ש די בכל אתר ואתר ברחבי 
אשכנזי,  מאיר  ר׳  הרה״ח  הרה״ג  היה  המוסר  תבל. 
הוא  הנשיאות  שקבלת  לרבי  אמר  המסירה  ובעת 
עניין קירוב הגאולה, כי הגאולה הלא תלויה בהענין 
יקבל  שהרבי  בזה  חוצה״, וא״כ  מעיינותיך  ד״יפוצו 
את הנשיאות ויאמר דא״ח - יקרב את הגאולה, וענה 
אבער מ׳דארף זען מיר צו צוהעלפן" (=  הרבי: "יע, 
לראות  צריך  אבל  אכן, 
לי  תעזרו  אתם  כיצד 

בזה).
כמה  הקריאו  אחר-כך 
בבית  החסידים  מגדולי 
המדרש במעמד כל אנ״ש 
נאמר  שבו  פ״נ,  'צעטיל', 
אתר  בכל  די  אנ״ש  שכל 
מכ״ק  מבקשים  ואתר 
זי״ע  נבג״מ  אדמו״ר 
לפעול אצל הרבי שיואיל 
הנשיאות  כתר  את  לקבל 
ובכל  ובגלוי  בשלימות  החב״דית 
בהצלחה  תהיה  ושהנשיאות  הפרטים, 

וכו'.
ה'אהל'  על  הנ״ל  ה'צעטיל'  את  הקריאו  כן  וכמו 
הק׳ של כ״ק אדמו״ר נבג״מ זי״ע, וכשסיימו מסרוהו 
זמן  לאחר  אבל  לקראו  סירב  בתחילה  אשר  לרבי, 
עצומות  בכיות  מתוך  אותו  לקרוא  התחיל  מה, 
ר'  הרה"ח  במכתבי  ז"ל.  הריל"ג  ממכתבי  (הנ"ל 
יואל כהן ז"ל מובא סיפור זה בשינויים קלים: "זקני 
החסידים מסרו לרבי פ״נ כללי שתוכנו הוא שהרבי 
ימשיך להנהיג ולנהל את עדת החסידים כו׳ ושנהיה 
מקושרים אליו באמת וכו׳. ואח״כ בהיותו על האהל 
אמר  הכללי  לפ״נ  וכשהגיע  פ"נים  הרבה  קרא  הק׳ 
לקרוא  התחיל  מקום  מכל  אבל  'אח!'...  (לעצמו) 

והתחיל לבכות מאוד").
הרבי היה ב'אהל' זמן רב, וחזר מה'אהל' זמן קצר 
לפני השקיעה. תפלת מנחה הייתה במהירות. אחרי 
מנחה הלכו כולם לטעום משהו מכיוון שהיו ב'אהל' 
מקומות  לתפוס  מיהרו  ומיד  היום,  כל  אכלו  ולא 

הרבי על ציון כ"ק אדמו"ר הריי"ץ
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להתוועדות.
על  אחר כך התפללו מעריב. אחרי מעריב הוכרז 

ההתוועדות - בשעה 20:00.
הרבנית  אימו  בית  את  הרבי  עזב   20:45 בשעה 

וצעד לכיוון 770.
(גם  לבית-המדרש  המונים  נהרו  הערב  במשך 
בהתוועדות  להשתתף  כדי  מאנ״ש)  שאינם  הרבה 
היה  בית-המדרש  הנשיאות.  קבלת  של  הרשמית 
בבית- ששרר  והחום  הצפיפות  לפה.  מפה  מלא 
משמונה  למעלה  שמנה  קהל  יתוארו.  לא  המדרש 
שאינו  המדרש  לבית  להיכנס  ניסה  כ״י  איש  מאות 
הדחיפות  מזיעה,  רטובים  היו  כולם  במיוחד.  גדול 

היו איומות. השולחנות סודרו כעין 'שי״ן'.
השולחן שלידו ישב הרבי עמד בצד דרום וכנגדו 

שולחנות  שלושה  עמדו 
לאורך כל בית-המדרש.

לפני  שעה  כחצי 
נכנסה  ההתוועדות 
ורבני  זקני  של  משלחת 
דמונטריאול  החסידים 
'כתב  לרבי  ומסרו 
כל  בשם  התקשרות' 

אנ״ש דמונטריאול.
נכנס   21:45 בשעה 
להתוועדות.  הרבי 
הלכו  מאחוריו 
אהרן  שלמה  הרה״ח 
והרה״ג  קאזרנובסקי 
אליעזר  אפרים  ר׳  הרב 
ראב״ד  יאלעס  הכהן 
הרבי  דפילדלפיה. 
במקומו.  התיישב 
הרה״ג  ישב  לימינו 

יצחק  הר״ר  הרה״ג  ולשמאלו  יאלעס,  הכהן  הרא״א 
מאיר הכהן רפפורט ("פראגער רב"‘).

בתחילת ההתוועדות מזג ר׳ יוסף ראבינסאהן את 
תיאור  להלן  לרבי.  'לחיים'  אמרו  וכולם  המשקה 

מפורט ממהלך ההתוועדות.
להתחזק  ההתוועדות באמרו שיש  הרבי פתח את 
נמצא  שבוודאי  אדמו״ר,  מו״ח  לכ״ק  בהתקשרות 

עמנו גם עכשיו, לאחרי שעברה שנה מההסתלקות. 
מזמור  הרבי להמשיך באמירת  הורה  לכך  ובהמשך 
ע״א - של כ״ק אדמו״ר נבג״מ עד לי״ב תמוז הבע״ל. 
בשיחה השנייה התייחס הרבי ברמז לעניין  קבלת 
הוא  בארצות־הברית  ש"הנוהג  ואמר,  הנשיאות. 
שבראש וראשונה - כשמתחילים איזה ענין - רוצים 
אינני  חידוש!  ודבר  כרוז   - 'סטייטמענט'  לשמוע 
לקרתא  'אזלת  אמנם   — להיות  צריך  כך  אם  יודע 
הוא  שה'סטייטמענט'  הרבי  ואמר  כנימוסא',  עביד 

כדלהלן:
התורה,  אהבת  ה׳,  אהבת   - האהבות  "שלושת 
להפריד  ואי-אפשר  חד',  'כולא  הם  ישראל  ואהבת 
ה׳,  אהבת  לו  שיש  יהודי  כאשר רואים  לכן,  ביניהן. 
זו  הרי  ישראל,  ואהבת  התורה  אהבת  לו  אין  אבל 
גם  לו  שחסר  הוכחה 
באהבת ה׳, וצריך לדעת 
קיום!  לזה  יהיה  שלא 
כשיש  גיסא,  ולאידך 
ישראל  אהבת  ליהודי 
על- יגיע  סוף  סוף  הרי 

ה׳  לאהבת  גם  ידי-זה 
ואהבת התורה!

"ולכן, כשרואים יהודי 
ישראל  אהבת  לו  שיש 
גם  אותו  להביא  צריך 
ואהבת  ה׳  אהבת  לידי 
גם  וצריך  התורה, 
שהאהבת  עליו  לפעול 
ישראל שלו לא תתבטא 
רק בכך שהוא נותן לחם 
לצמאים,  ומים  לרעבים 
ובעיקר  גם  אלא 
מאהבת  שכתוצאה 

ישראל יקרב יהודים לאהבת התורה ולאהבת ה׳".
הזה  ה'סטייטמענט'  את  אשר  באמרו  סיים  הרבי 
צריך להכריז ולפרסם בכל מקום, וכאשר יהיו שלוש 
במהרה  לא  אשר  המשולש  "חוט  זה  הרי  האהבות 
שהגלות  כשם  כי  הגאולה,  את  יביא  גם  וזה  ינתק" 
שזו  ישראל  אהבת  דהיפך  הענין  מפני  הוא  האחרון 
על-ידי  כך  מארצנו",  ל״גלינו  הסיבה  הלא  הייתה 

אהבת ישראל תבוא הגאולה במהרה בימינו ממש.

כתב-התקשרות שנשלח מאנ"ש בירושלים לרבי לקראת יו"ד שבט
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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בין השיחות, בעת שניגנו פנה לכמה אנשים ואמר 
שליחות  בעניין  ששאל  לאחד  אחדים.  דברים  להם 
הרבי  סיפר  נבג״מ,  אדמו״ר  כ״ק  עליו  שהעמיס 
שכאשר כ״ק אדמו״ר נבג״מ היה בן ט״ו שנה הכניסו 
בעת  הכלל.  בענייני  נ״ע  (מהורש״ב)  אדמו״ר  כ״ק 
ההיא שלח אותו לאֵספה, שבה נכחו גדולי הרבנים, 
שנה, נסע אתו  ט״ו  שכ״ק אדמו״ר היה רק בן  וכיון 
פיקח").  יהודי  היה  הרשב״ץ ("הרשב״ץ  מלמדו  גם 
אבל  איתו,  נוסעים  אכן  "אתם  אדנ״ע  כ״ק  לו  ואמר 
יותר  יהיה   - פחות  שתתערבו  שככל  לדעת  עליכם 
בוודאי  הרי  מאז,  שכן  "ובמכל  הרבי:  וסיים  טוב". 
שלא צריכים להתערב בענייניו של הרבי, לא צריך 

להגיד לו דעות, צריך רק לקיים את רצונו".
כשעה לאחרי תחילת ההתוועדות קם אחד מזקני 
החסידים (ישיש כבן שמונים לערך) הרה״ח אברהם 

סענדער נעמצאוו והכריז: 
חסידות!  מאמר  לומר  מהרבי  מבקש  "הקהל 
ה'דיבורים' אכן טובים, אבל ה'עולם' מבקש לשמוע 

חסידות. נמצא חן... שהרבי יאמר חסידות...".
בבית המדרש השתררה מיד דממה מוחלטת. אצל 
רועדים  ובלבבות  הנשימה,  לרגע  נעצרה  אחד  כל 

המתינו כולם לראות איך יגיב הרבי על כך.
הרבי  פתח  דקות  וארבעים  עשר  בשעה  ואכן, 
נבג״מ  אדמו״ר  דכ״ק  לגני"  "באתי  ד״ה  במאמר 
בקונטרס):  מעיין  שהוא  כדי  (תוך  ואמר  ה׳תש״י, 
ארויסגעגעבן  דער רבי האט  דעם מאמר וואס  ״אין 
מיט  רבי  דער  אן  הויבט   — הסתלקות  יום  זיין  צו 
בפעם  והתחיל לומר להפתעת הכול,  באתי לגני"... 
אחותי  לגני  "באתי  מאמר:  של  בניגון  הראשונה, 

כלה". 
לשניות ספורות נוצרה מהומה מָעצמת ההפתעה 
ומגודל השמחה, החלו דחיפות וכו', אך תיכף נעמד 
הקהל על רגליו ובביהמ״ד השתררה דממה, והאזינו 

להמשך המאמר:
(אויפן  רבה  מדרש  אין  דערויף  אויף  ער  "זאגט 
נאר עס שטייט ״לגני,  אין כתיב כאן״,  ארט) ״לגן - 
לגנוני" - דאס הייסט "למקום שהיה עיקרו בתחילה", 
ווארום "עיקר שכינה" איז דאך "בתחתונים היתה"".
אין  [= נאמר על כך במדרש רבה במקומו "לגן – 
כתיב כאן" אלא כתוב "לגני לגנוני", כלומר "למקום 

שהיה עיקרו בתחילה", מפני ש"עיקר שכינה" הלוא 
"בתחתונים הייתה"].

בתוך  עדיין  הביט  זה  כל  את  שאמר  ובעת 
הקונטרס, ואחר כך התחיל לבאר:

שכינה״ -  דער דיוק הלשון ״עיקר  איז דא  ״וואס 
זאגט אויף דערויף דער אלטער רבי...". 

[= מהו דיוק הלשון כאן 'עיקר שכינה'? אומר על 
כך אדמו"ר הזקן...]

אחד  כל  של  הביאורים  את  הרבי  הביא  במאמר 
בהעניין  הזקן  אדמו״ר  עד  נשיאינו  מרבותינו 
ד'עיקר  העניין  את  ביאר  ועל-פי-זה  ד'שכינה', 
שכינה'. אחר-כך דיבר אודות המוזכר בחצאי עיגול 
אודות  ודיבר  חביבין"  השביעין  "וכל  הנ״ל  במאמר 
המשכת  את  לגמור  השביעי  הדור  של  התפקיד 

השכינה למטה (ובעת שאמר זה בכה מאוד).
און  זיין,  מפסיק  "מ׳וועט  ואמר:  הפסיק  אח״כ 

מ׳וועט זאגען לחיים". 
[= נבצע הפסקה ונאמר 'לחיים']

מגודל  השולחן  על  קפץ  הישיש  נעמצאוו  הרב 
עלינו  אחרי!  ִאמרו  "חסידים,  והכריז:  השמחה, 
הזה",  לזמן  "שהחיינו וקיימנו והגיענו  ברכת  לברך 

שהשי״ת עזר לנו שיש לנו רבי!". 
בשם  "שהחיינו"  ברכת  בירך  נעמצאוו  הרב 
ובשמחה  אדיר  בקול  אמן  ענה  הקהל  וכל  ומלכות 
נעמצאוו  להרב  ופנה  מאוד,  חייך  הרבי  גדולה. 

וביקשו לשקוט ולרדת מהשולחן.
ואמר:  ה״בינוני"  ניגון  את  לנגן  ציווה  אחר-כך 
הרבי   =] ניגון"  דעם  געווען  מחבב  האט  רבי  "דער 

חיבב את הניגון הזה].
אדמו״ר  מכ״ק  ניגון  לנגן  ציווה  אחר-כך 
שמואל  הרב  היה  המנגנים  ראש  נ״ע.  (מהורש״ב) 

זלמנוב.
של  השני  החלק  את  לומר  המשיך  אחר-כך 
המאמר, וביאר את כללות העניו דדירה בתחתונים, 
והביא שוב ביאורים מכל רבותינו נשיאינו בענין זה.

אחר-כך הפסיק שוב, הורה לומר 'לחיים', וציווה 
לנגן ניגון מאדמו״ר מהר"ש ומאדמו״ר הצמח-צדק. 
א ניגון  אמר: נאך  דהצ״צ  הניגון  את  כשסיימו לנגן 
דעם צ״צ׳ס [= ניגון נוסף מה'צמח צדק'], וכשסיימו 
מה  את  ניגון [ניגון נוסף], וניגנו  נאך א  אמר:  לנגן 
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שניגן כ״ק אדמו״ר הצ״צ על ציון אימו.
של  השלישי  החלק  את  לומר  המשיך  אחר-כך 
השטות  את  להפוך  העבודה  את  וביאר  המאמר 
עבודה  שהיא  דקדושה,  לשטות  דלעומת-זה 
העניינים  שכל  ואמר  ודעת.  מטעם  שלמעלה 
תבעו מאתנו הם גם קיימו זאת בעצמם.  שהרביים 
באופן  שהתנהגו  הנשיאים  מכל  סיפורים  וסיפר 
את  שסיפר  ובעת  וכו'.  ודעת  מטעם  שלמעלה 

הסיפורים היו בכיות נוראות מאוד.
בהמשך המאמר דיבר אודות ענין ההסתלקות... 
שאין  פירשו  כולם)  את  הרביים (ומנה  שכל  ואמר 
נמצא  שהוא  אלא  ושלום  חס  למעלה  עליה  זה 

למטה  אתנו 
רוממות.  בבחינת 
מאוד  בכה  הרבי 
שהיה  דזה  ואמר 
שהוא  ההסתלקות 

מחורבן  יותר 
ש  ד ק מ ה - ת י ב
בכדי  רק  הוא 
ה  ז - י ד י - ל ע ש
"אסתלק  יהיה 
יקרא דקוב״ה". 

תובעים  וזאת 
בדור  שנמצאים  שידעו  מאתנו  ואחד  אחד  מכל 
בדוגמת  היא  מאתנו  הנדרשת  והעבודה  השביעי, 
העבודה של הראשון, שהוא אברהם אבינו לפרסם 
כזה  באופן  העבודה  ועל-ידי  בעולם,  אלוקות 
הגשמי  הזה  בעולם  למטה  שכינה  עיקר  יומשך 
מקודם  יותר  נעלית  במדרגה  עוד  ויהיה  והחומרי, 
יותר  מאד",  "ונשא  במשיח  שנאמר  וכמו  החטא, 

מאדם הראשון.
דוד,  מ'בית  היה  אמר: "הרבי הרי  ובהמשך לכך 
וקוימו בו כל העניינים של "את חלינו נשא", "והוא 
יהיה  כך  בצרתם,  שראה  וכשם  מפשעינו",  מחולל 
 – אותנו  ויוציא  יבוא  דידן  בימינו ובעגלא  במהרה 

צאן מרעיתו מהגלות הרוחני והגשמי גם יחד".
הק׳  ידיו  את  הרבי  החזיק  המאמר  אמירת  בעת 
פתוחות והביט ישר  מתחת לשולחן, עיניו הק׳ היו 
קם  המאמר  אמירת  את  הרבי  שסיים  אחרי  נכחו. 
הרב נעמצאוו ובירך את הרבי בשם כל אנ״ש והת׳ 

שיחיו לרגל קבלת הנשיאות וסיים בברכת בני חיי 
ומזוני, וכל הקהל ענו בהתרגשות גדולה "אמן".

אחרי הברכה אמר הרבי:
"כעת הקשיבו יהודים!

שנהגו  הנשיאים,  של  בהנהגתם  ראינו  "בכלל 
לתב וע שהחסידים יפעלו בעצמם; לא יסמכו עצמם 
על לא- כשמדובר  על-אחת-כמה-וכמה  הרבי,  על 

יותר מאשר חתנו של הרבי -
ניט  זיך  ("לייגט  תקוות-שוא  תשגו  נא  אל  "אזי 
חושבים  אתם  ואם  בוזיעם"),  אין  פייגעלעך  קיין 
משוחררים  ואתם  עלי,  זאת  מעמיסים  שאתם 

לעשות כל שברצונכם... 
'מה  מתכוון  "ואינני 
שברצונכם' בדברים שאינם 
אלא  חס-ושלום,  מותרים 
איכות',  'זמן  לבלות   – מה 
ובחרתם  רגועים,  בחיים 
מקרה  שבכל  אחד  לכם 
כל  את  ויפעל  יתייגע 
ילך  אחד  וכל  העניינים, 
ותחת  גפנו  "תחת  אל 
כל  תעשו  ואתם  תאנתו" 

שברצונכם...
לא  אחד  אף  תקוות-שווא,  תשגו  נא  אל  "אזי 
מסיר מכם את כל השליחויות שהרבי הטיל עליכם, 

ואף אחד לא יחסוך מכם שום עבודה;
לעזור  אוכל  אם  יחד,  אתכם  לעבוד  "אפשר 
במשהו - לא אקמץ, יסייעו לכם. אבל את השליחות 
לקיים  עליו   - מאתנו  אחד  כל  על  הטיל  שהרבי 
של  גידים  ושס״ה  אברים  רמ״ח  עם  ממש  בפועל 
הגוף, ועם רמ״ח איברים ושס"ה גידים של הנשמה.
ענין של 'הכל  שזהו  משום  "ואין על מי לסמוך, 
פשוט  צריכים  שמים',  מיראת  חוץ  שמים  בידי 

להתייגע לבד ולעשות לבד.
וידברו  'כתבים',  שייתנו  מה  יעזור  לא  "ובזה 
שום  לשנות  יכול  לא  זה   - 'לחיים'  ויאמרו  וינגנו 

דבר:
"זאת צריכים אתם בעצמכם להפוך את ה'שטות 
הבהמית,  הנפש  של  ה'קָאך'  ואת  דלעומת-זה' 

ולעשות מזה 'שטות דקדושה'".

בצילום שלפנינו רשימה מעניינת אשר בה מתבטא הרבי בביטויים 
נדירים אודות המשך ההילולא שניתן מהרבי הריי"ץ ליום הסתלקותו: 
"קונטרס ליו"ד-י"ג שבט לא נדפס שנה זו, כי באשר כ"ק מו"ח אדמו"ר 

קבע בעצמו מאמר (באתי לגני – קונטרס עד) ליו"ד שבט הוא יום 
הסתלקותו, הרי מי יבוא אחרי המלך לשנות בזה. וביום ההילולא שלו 

אנו אין לנו אלא ללמוד ולהעמיק במאמר זה גופא"
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ויום- (דתשעה-באב  בד  בנעלי  לאוהל  נוסע 
הכיפורים).

לפני שנכנס לאוהל, מקיש (שתי דפיקות בכל דלת) 
והדלת  מהכניסה,  השנייה  הדלת  הדלתות,  שתי  על 
 - כיום]  קיים  שאיננו  הפ"נים,  [חדר  האוהל  שבחדר 

כנוטל רשות הכניסה23.
לשון'.  ה'מענה  באמירת  מתחיל  כשנכנס,  מיד 

כשמגיע ל"הריני מדליק הלאמפף"24, מדליק נר.
לפני  עד  לשון',  ב'מענה  ממשיך  הנר,  הדלקת  אחרי 
הפ"נ,  את  לקרוא  נכתב  ששם  אליך",  "לדוד  מזמור 
פתקים  וכו'.  הפ"נים  את  לקרוא  מתחיל  ואחרי-כן 
העדרו  על  כתוב  היה  שבהם  מאלה  (בעיקר  בודדים 
קורע  להיכלו)  החזיר  מאלה  אחדים  רק  מישהו.  של 
ורובם  אתר,  על  לשורפם  והורה  הק',  הציון  על  ומניח 
הקרעים [שבשקית]  לשקית. את  בחזרה  ככולם מכניס 
חלו  תשל"ח  לאחר  בערב-פסח.  ושורפים  שומרים  היו 

שינויים בעניין זה.
קורעו  הפ"נ,  לכתב  מסביב  חלק  נייר  נשאר  באם 

ומפרידו מהפ"נ25, ורק אחר-כך משליך הפ"נ באוהל.
'מענה  באמירת  המשיך  הפ"נים,  קריאת  סיום  לאחר 
שמתחיל  רצון'  ה'יהי  עד  ודילג  קיט,  מזמור  עד  לשון' 

תיכף אחרי ה'זוהר' שם, וסיים עד אחרי 'אנא בכוח'.
לפני צאתו, מקיף (פעם אחת) את האוהל26.

האוהל  שבתוך  לחדרו  שוב  נכנס  נעצר,  צאתו  לפני 
והמשיך  הפ"נים),  את  וקורא  עומד  שבו  הקטן  (החדר 
ואחרי- האחרון.  רצון'  ה'יהי  עד  לשון'  'מענה  לומר 

מהפתח  אלא  נכנס,  שדרכו  פתח  מאותו  לא   - יוצא  כן 
פתח  דרך  לצאת  שלא  תמיד  נוהג  היה  כן  הפנימי. 

הכניסה27.
ואומר  החוצה,  היציאה  בפתח  נעמד  היציאה,  לפני 

את ה"יהי רצון" שבסוף ה'מענה לשון'.
לציון  ניגש  לרכב,  כניסתו  לפני  תשכ"ה,  שנת  עד 
כשיצא  תשכ"ה,  משנת  ע"ה.  שטערנא-שרה  הרבנית 
מן האוהל, הלך לפני-כן לציון אימו הרבנית חנה ע"ה. 
נחמה-דינה  הרבנית  ציון  על  גם  הביט  תשל"א,  משנת 
חיה-מושקא  הרבנית  ציון  על  גם  תשמ"ח  ומאז  ע"ה, 

הנכנס. 23. הטעם, מפי זקני אנ"ש, כדי "להמשיך את הרבי" אל 
24. עמ' 4.

ע"ה גרונר הסביר  באוהל. הרה"ח רי"ל  שאריות הנייר  שלא להניח את  שזהו כדי  25. ייתכן 
דף ריק. שאין זה לכבוד למסור לרבי  שזהו מפני  שייתכן 

26. ראה מגן-אברהם, באר-היטב וכף-החיים סו"ס תקפא.
27. להעיר מהמבואר בגשר-החיים ח"א עמ' קלא שיש נוהגין בהלוויה לחזור בדרך אחרת 

אם אפשר, עיי"ש.

ע"ה. כל זה - לדקות ספורות.
פעמים,  ג'  עשבים  תולש  למכונית,  הכניסה  לפני 

וזורקם לאחוריו28.
מעולם לא ראינו את הרבי מניח אבן על הציון, או על 

קברים אחרים29.
עד  ה'מענה לשון',  באמירת  ממשיך  חזרה,  בנסיעתו 
גמירא. אם היה פנאי, היה אומר את ה'קרבנות' שלפני 
תפילת מנחה. בשנת האבל תשמ"ח-ט אמר גם את פרקי 
המשניות של אבל (פכ"ד דכלים ופ"ז דמקוואות). אחרי 
את  גם  לומד  היה  פנאי,  נותר  אם  תשמ"ט,  בשבט  כ"ב 

שיעור הרמב"ם היומי.

יום חמישי
י"א בשבט

שלבים  כמה  ישנם  גופא,  דורנו  נשיא  של  "בדורו 
העשירי  שלבים: (א) יום  שלושה  ותקופות, ובכללות – 
התקופה  סיום   – ת"ש)  שבט  (יו"ד  אחד-עשר  לחודש 
של עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו 
בעלמא דין. (ב) היום למחרתו – יום אחד-עשר לחודש 
ההסתלקות),  לאחרי  הראשון  השלם  (היום  אחד-עשר 
החלה  כאשר   – (תשי"א)30 עשתי-עשר  בשנת  ובמיוחד 
המאורות"31 ו"נתלו  חדשה  תקופה  של  וחידוש  המשך 
התשיעי  הדור  (או  הזקן  מאדמו"ר  השביעי  הדור  של 
מהבעל-שם-טוב). (ג) התקופה שלאחר הסתלקות בתו 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר [הרבנית חיה-מושקא] ביום כ"ב 

לחודש אחד-עשר (כ"ב שבט תשמ"ח)32.

יום שישי
י"ב בשבט

"מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת": ב'שבת שירה' 
נוהגים לאכול "שווַארצע קַאשע" [דייסה ממין קטניות 

הנקרא כיום 'כוסמת']33.

שעושים  איתא  שם  אולם  ונו"כ.  תקמ"ז,  סו"ס  ואו"ח  ס"ד,  שעו  סי'  יו"ד  טושו"ע  ראה   .28
זאת אחר הקבורה.

מהרי"ל,  של  רבו  מנוישטט,  שלום  [רבנו  מהר"ש  בדרשות  המנהג  מקור  כנהוג.  ודלא   .29
שם "משום כבוד  שם ועוד, וטעמו  בא"ר סי' רכד ס"ק ז, בשע"ת  מנהגי אשכנז] הובא  אבי 

על קברו". שהיה  המת, להראותו 
של הרבניות. בשנים האחרונות, עמד הרבי במרחק-מה מן הקברים 

30. "ראה ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 255 הערה 99".
31. "ראה לעיל [ספר-השיחות תשנ"ב] ח"א עמ' 293-5".

שתי ההערות  עמ' 348 (כולל  מאידיש) מספר-השיחות תשנ"ב ח"ב  32. כל הקטע (תרגום 
הקודמות).

שבט'). טבת', וצ"ל כמובן ' 33. ספר-המנהגים עמ' 72 (נדפס בטעות תחת הכותרת '
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את  וכן  שנה,  אחר  שנה  הסדר  לפי  לו)  שבהמשך 
שנשלמו  לאחרי  זה.  פרק  על  הרבי  שאמר  המאמרים 
שוב  התחילו  ותש"נ),  תש"ל  (בשנים:  שנה  עשרים 
אחד  פרק  שנה  בכל  אלו,  פרקים  עשרים  ללמוד 
  – במחזור הרביעי  בשנה זו,  לו.  השייכים  והמאמרים 
לגני"  "באתי  והמאמרים:  מההמשך  י"ב  פרק  לומדים 

תשכ"ב ותשמ"ב.
לעצמו]  אחד  כל  [ילמד   – התפילה  קודם  בבוקר 
פרק תניא14, וכן לאחר [סיום המאמר שאחרי] תפילת 

מנחה15.
תרומה  אחד  כל  ירים   – התפילה  קודם  בבוקר 
כל  ובעד  עצמו  בעד  לנשיאנו,  השייכים  להעניינים 

אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפילת מנחה.
* נתינת הצדקה (בקשר עם י' שבט וכיו"ב) – שייכת 
דבר  להן  טעמים)  כמה  (מצד  ואדרבה  לנשים,  גם 

הצדקה שייך יותר16.
לאחר תפילת הבוקר וחזרת הדא"ח – יקרא כל אחד 
אלו  אבנט).  בחגירת  כמובן   – (הנשואים  פדיון-נפש17 
שזכו להיכנס ליחידות, או על-כל-פנים לראות את פני 
כ"ק אדמו"ר – יצייר לעצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאילו 
מאמר,  דפי  בין  אחר-כך  הפ"נ  להניח  לפניו.  עומד 
קונטרס וכו' שלו. ולשלחו (אם באפשרי – בו ביום) על 

ההילולא ח"א  דבעל  אג"ק  ללא הביאור. וראה  ז"ך,  14. נפוץ בין אנ"ש ללמוד אגה"ק סי' 
 – הביאור  את  ערבית,  אחר  ניסן  ב'  ההילולא  ביום  כ"ז'  פרק  ' ללמוד  שהורה  שצ,  עמ' 

פרק כ"ג'. בשחרית קודם התפילה, וקודם מנחה אגה"ק '
15. כנ"ל – הביאור לאגה"ק האמורה.

ובפרט  הרבי,  הוראת  ע"פ  לטף,  בקשר  וכן  בהערה.  עיי"ש   ,85 עמ'  ספר-המנהגים   .16
שייכים  שגם נשים וטף  בשנים האחרונות, לשתף גם אותם בכיו"ב, וכן בשאר ההנהגות, 

בקיומם.
17. נוהגים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק דווקא. 

חב"ד' גיליון  כפר  את טיוטת הפ"נ – ראה 'אספקלריה' נספח ל' מקפידים לכתוב (אפילו 
1243 עמ' 20) דווקא באם טבלו באותו היום במקווה. באם לא טבל – יכתוב על ידי אחר. 

כותבים בחגירת אבנט ונוטלים ידיים לפני כן. 
הלשון  אחרים  עבור  עצמו, כותבים "עלי", "עלינו", ואילו כשכותב  על  פ"נ  אדם  כשכותב 

ע"ה גרונר).  הוא "עבור..." (המזכיר הרה"ח רי"ל 
(ראה  הרחמים..."  ממקור  " הישן  הנוסח  לכתוב  שלא  הרבי  הורה  הפדיון  לנוסח  בנוגע 

תורת-מנחם ח"א עמ' 39).
ראה באגרות קודש אדמו"ר מוהרש"ב ח"א עמ' קנד: "לדעתי אחשוב אשר פ"נ על קברי 
החסרונות שמוצא בנפשו, כי  לכתוב  איננו צריכים  רוחניים בעבודה,  הצדיקים בעניינים 
 " אם לבקש שיתתקן... הפרט ההוא באופן כך וכך, ולא לכתוב כמו שהוא עתה בחסרונו...
מבוא לקונטרס  אר זאת פעם לבני-ביתו ( עיי"ש. כ"ק אדמו"ר מהר"ש, בשובו מהאוהל, בי

שברוחניות נראה כל דבר, גם החיסרון, כאילו הוא חי ממש.   ומעין עמ' 55), בכך 
ע"ה  מ פוטערפאס  כשאי-אפשר כלל לכתוב פ"נ, ידוע המעשה מהמשפיע הרה"ח ר' מ"
ערב ל"ג בעומר, ובאותו  עד  קשות וכו'  בחקירות  תש"ז, והיה נתון  שנעצר בחודש טבת 
יום הגיע 'לשבת' בכלא. רק אז יכול היה לחשוב על מצבו, ורצה לשלוח פ"נ לכ"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ לפני צאתו  אדמו"ר  בדברי כ"ק  בלתי-אפשרי. ונזכר  היה  אך הדבר  מהוריי"צ, 
השיחה הנדפסת. וראה לקוטי- ברשימת  מצאתי הלשון  [לא  תרפ"ח  מרוסיה בשמח"ת 

שלח' אליו  דיבורים כרך א, דף ב ע"א ובהערה] "כשתחשבו עליי, אחשוב אני עליכם" ואז '
מכ"ק  מכתב  בצרפת)  אז  הייתה  (שכבר  לזוגתו  הגיע  וחצי  חודש  לאחר  במחשבה.  פ"נ 
תמהו  נתקבל". בני המשפחה  אישור "המברק  אייר, ובו  י"ז  מתאריך  מהוריי"צ   אדמו"ר 
כסלו  לי"ט  לרבי  והגיע  כשיצא  רבות,  שנים  לאחר  ממאסרו.  מברק  ששלח  ייתכן  איך 
ממנו  מברק  יש  אם  לבדוק  תש"ז)  (בשנת  מוהריי"צ  הרבי  של  ממזכירו  ביקש  תשכ"ד 
את המכתב – ונזכר  מהוריי"צ  שבאותו יום הכתיב לו אדמו"ר  מצא, ונזכר  בארכיון, ולא 

שי' ליברוב). הפ"נ (מפי נכדו הרה"ח ר' יוסף-יצחק  משלוח'  ב'

מנת לקראותו על הציון שלו18. 
של  המשניות  פרקי  ללמוד   – לעת  המעת  במשך 

אותיות השם19.
במשך המעת לעת – לעשות התוועדות.

לקבוע שעה במשך ה'מעת-לעת' – לבאר לבני ביתו 
בה  עבד  אשר  אדמו"ר ועבודתו  מו"ח  כ"ק  שי' אודות 

כל ימי חייו.
לזה)  הראויים  (אלו  לבקר   – ה'מעת-לעת'  במשך 
לחזור  בעיר,  אשר  ובבתי-המדרשות  בבתי-הכנסיות 
שם מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ... 
לבאר אודות אהבת כל ישראל שלו, להודיע ולהסביר 
עם  חומש  לימוד  תהילים,  אמירת  על-דבר  תקנתו 
על-דבר לימוד  גם  המתאימים –  פירש"י – ובמקומות 

התניא כפי שחלקו לימות השנה.
 – אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

במשך המעת לעת – לבקר (המוכשרים לזה) במקום 
כינוסי הנוער החרדי – ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי 
שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין אינו 
להם  נודעת  יתירה  שחיבה  איך  להם  ולבאר   – חרדי 
אשר  את  להם  לבאר  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  מאת  תמיד 
אשר  בהם,  בטח  אשר  והביטחון  והתקווה  מהם  תבע 
סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת 
התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.
ימשיכו  המקום,  לתנאי  מתאים  אם זהו  אשר,  מובן 
ביום  ובפרט  היארצייט,  אחרי  אשר  בימים  הנ"ל  בכל 

השבת-קודש שלאחריו.
לעשות  הרבי  נהג  בשבט,  די'  ההתוועדות  בעת   *

מגבית בעד 'קרן תורה'20.
הליכה ל'אוהל'

שקודם ההליכה  מו"ח אדמו"ר ...  מכ"ק  * "שמעתי 
אבל שותים"21.  שאין אוכלין,  ואוהל – נוהגין  על ציון 

מהנהגות הרבי ב'אוהל'22:

באוהל: 1-718-723-4444. 18. מייל: ohel@ohelchabad.org. מס' הפקס 
על הציבור, מוצעים בזה פרקים קלים-יחסית: 19. כדי להקל 

פ"א (אפשר  ביכורים   – י  פ"ב;  חלה  ף –  פ"ב;  תענית  פ"ב; ס –  דמאי  פ"ח; ו –  יומא  י – 
פכ"ב;  שבת   – ח  פ"ט;  פרה   – צ  רעא);  עמ'  יז,  כרך  אג"ק   – פ"ח  יומא  על  לחזור  גם 

ק – נדרים פ"ח.
לבחורים  המנדבים)  שם  פירסום  (ללא  לסייע   – עניינה   .96 עמ'  ספר-המנהגים   .20
הרבי במעמד  אודות פרנסה (דברי  ללא חשבונות  ללימוד תורה  שנים  המשקיעים כמה 

ייסוד הקרן.תורת-מנחם חלק יג עמ' 247 ואילך).
רק  לא  והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   .21
שלא  כדי  הרבי),  הקפיד  (וכן  תחילה  לשתות  להקפיד  גם  אלא  לאכול,  שלא  להקפיד 
שז,  ס"ע  ח"א  בגשר-החיים  גם  (ראה  בבית-הקברות"  ולן  עצמו  מרעיב  " בכלל  להיות 
שלכן נמנע הרבי  שם כתב,  ובנטעי-גבריאל הל' אבילות ח"ב עמ' תרכ"ג. בנטעי-גבריאל 

התקשרות' גיליון תיב עמ' 19. מלבקר באוהל ביום התענית). וע"ע דיון בזה ב'
ע"ה  בנימין  ר'  והרה"ח  קרינסקי  שי'  יהודה  ר'  הרה"ח  המזכירות:  חברי  ע"י  נמסרו   .22

כפר חב"ד', גיליון 648 עמ' 16). מתוך ' קליין (
אולי  מן ההנהגות  בכמה  עמ' 18).  שיג  מתוך 'התקשרות' גיליון  ע"ה גרונר ( רי"ל  הרה"ח 

יש גם משום הוראה לרבים.
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הרבי נפגש עם הרבי הריי"ץ לראשונה
כ"ק אדמו"ר נוסע לבקר ברוסטוב, שם נפגש 

לראשונה עם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. 
(היום יום בשלשלת היחס וראשי פרקים מתולדות בית רבנו)

שהרבי  בעת  פעם  כי  מספרים  חסידים 
שרה  שטערנא  הרבנית  עם  שוחח  מוהרש"ב 
בדבר הצעת נכבדות לנכדתם, בתו האמצעית 
"יש  מוהרש"ב:  הרבי  נענה  הריי"צ,  בנם  של 

לחשוב על בנו של ר' לוי'ק".
ביקור  באותו  אז,  כבר  כי  לשער  מקום  יש 
הרבי  הרבי, "עלה במחשבה" אצל  ראשון של 
מושקא.  חי'  מרת  לבתו  לחתן  לקחתו  הריי"צ 
נערכה  ביניהם  הראשונה  הפגישה  ואכן 
אג"ק  [ראה  בקיסלבודסק  שנה  אותה  בתמוז 

מוהריי"צ חט"ו עמ' לא].
כעבור שנה, בשנת תרפ"ד, כאשר הרבי הריי"צ 
לראות  חנה  הרבנית  באה   ללנינגרד,  עקר 
התאכסנה  היא  לעתיד.  כלתה  את  לראשונה 

אז בבית הרבי.
(ימי מלך ח"א ע' 161)

יום חתונת הרבנית דבורה לאה

עם  האמצעי,  אדמו"ר  כ"ק  של  בתו  לאה,  דבורה  הרבנית  חתונת  יום 
הרה"ק ר' יעקב ישראל טברסקי מטשרקאס, בנו של הרה"צ ר' מרדכי 
מטשרנוביל. הוא היה מיוחס גם מצד אמו שהיתה בתו של הרה"צ ר' 

אהרן מקרלין. 
הזקן, שהשמיע  בנוכחותו של כ"ק אדמו"ר  החתונה התקיימה בליאדי 

מאמר חסידות על הפסוק "שיר השירים אשר לשלמה". 
(מאמרי אדמו"ר הזקן תקע"א ע' סב)

על השידוך ביניהם מסופר: פעם ביקר כ"ק אדמו"ר הזקן בביתו של רבי 
נחום מטשרנוביל. הזכיר אדמו"ר הזקן לרבי נחום את אמרתו של מורם 
או -  יהיה מיוצאי חלציו –  שהמלך המשיח  ממעזריטש,  ורבם המגיד 

של המבוגר מבין תלמידיו או של צעיר תלמידיו.
המבוגר בין תלמידי המגיד היה רבי נחום והצעיר היה רבנו הזקן. אמר 

אדמו"ר הזקן לרבי נחום: למה להכנס לספק, הבה ונשתדך בינינו...
ניגש אדמו"ר הזקן לעריסת הנכדים שהיו בביתו של רבי נחום ומישש 
את ראשיהם. כשמישש את ראשו של יעקב ישראל, אמר אדמו"ר הזקן 
אדמו"ר  בת  לאה  דבורה  לנכדתו  לחתן  מייעד  הוא  הזה  הנכד  שאת 

האמצעי.
(ימי חב"ד ע' 104)

עתלדעת

תש"לתש"י

הדפסת המאמר 'באתי לגני'

אדמו"ר  לכ"ק  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הורה  שבט,  יו"ד  לפני  ימים  כמה 
מרת  הרבנית  זקנתו  של  היארצייט  יום  לרגל  מאמרים  קונטרס  להדפיס  
לגני". המאמר  המאמר "באתי  הוא  הראשון ב"המשך"  המאמר  נ"ע.  רבקה 

הובא מבית הכורך ביום וא"ו ט' שבט. 
כשהרבי הביאו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, הסידור שלו היה פתוח בסיום הודו 
להוי' והתחלת פתח אליהו, הרבי הניח הקונטרס על השולחן, וכ"ק אדמו"ר 

מהוריי"צ נענע בראשו בתנועה של אישור ושביעת רצון. 
(לקו"ש חי"א ע' 218)

סיום כתיבת
ספר-תורה של משיח

כתיבת  סיום  יום  התוועדות 
פני  לקבלת  התורה  ספר 
פ'  ש"ק  בערב  צדקנו,  משיח 
ב-770,  היום  חצות  אחר  בא, 

בהשתתפות הרבי.
(שיחות קודש תש"ל ח"א ע' 376 ואילך)

ה' 
שבט

ו' 
שבט

ט' 
שבט

תקע"אתרפ"ג
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יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ

מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
שעה  כרבע  בא  פ'  בש"ק  שבעים.  בגיל 
כבוד  ומנוחתו  בבוקר,  שמונה  לפני 

באוהל בניו יורק. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' שסב)

תשי"א,  שבט  י'  לקראת  במכתבו  הרבי 
כותב וז"ל:

והקדוש הוא יום  לקראת בא יום הגדול 
עשירי בשבט... 

(אג"ק אדמו"ר ח"ד ע' קמא)

יום פטירתה של הרבנית רבקה

מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  רבקה,  הרבנית  של  פטירתה  יום 
בשלח.  לפ'  הששי  ביום  הבוקר  כאור  ואחת,  שמונים  בגיל 
שמונה-עשרה.  והתפללה  שמע  קריאת  קראה  פטירתה  לפני 
אדמו"ר  כ"ק  של  ל"אוהל"  צמוד  בליובאוויטש  כבוד  מנוחתה 

הצמח צדק וכ"ק אדמו"ר המהר"ש. 
(ימי חב"ד ע' 109)

בעת  בליובאוויטש  היה  לא  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  בנה 
הסתלקותה, הוא שהה באותו זמן בצרפת. נכדה כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ טיפל בכל עניני הקבורה. 
(רשימת דברים (חיטריק) ח"א ע' שכב)

שהינו  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  על  אז  ראו  אמר:  אדמו"ר  כ"ק 
טרוד ביותר, שלא בערך לאחריות שהוטלה עליו בטיפול בכל 
לעובדה  קשורה  זו  שטירדה  חסידים,  וביארו  הקבורה,  עניני 

שביום זה, כעבור שנים, היתה גם הסתלקותו שלו. 
(שיחות קודש תשכ"ז ח"א ע' 291) 

לזכרה הוקמו מוסדות חינוך חב"ד לבנות, ובכל העולם מצויים 
בתי ספר הנושאים את שמה "בית רבקה". 

'בית רבקה' הראשון נוסד בשכונת בורו פארק בעיר ניו יורק.

תרפ"ג תרע"ה

המאמר הראשון
ששמע הרבי מאדמו"ר הריי"צ

היה  מוהריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  הרבי  ששמע  הראשון  המאמר 
"ויהי  היה  המתחיל  הדיבור  תרפ"ג.  שבט,  יו"ד  בא,  פ'  בשבת 
בעצם היום הזה" והוא היסוד למאמר ד"ה "באתי לגני ה'שי"ת"! 
(ימי מלך ח"א ע' 163, מפי השמועה. ספר המאמרים תרפ"ג ע' קסח)

הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  - אמר  היום הזה"  בעצם  על המאמר "ויהי 
שהוא "א בעהב'טישער מאמר". זאת אומרת, שעל ידי מאמר זה 

יכולים להיות בעל הבית על הנפש הבהמית. 
(מפתח המאמרים שבתחלת סה"מ תרפ"ג)

סיום כל הש"ס

כ"ק  סיים  האבילות  שנת  במשך 
הש"ס,  כל  את  מוהרש"ב   אדמו"ר 
וערך את הסיום על מסכת נדה ביום 
אחרי  שבט  יו"ד  ליל  הראשון,  השנה 

תפילת ערבית.
את  סיים  חודש,  הי"א  בסוף  כן  לפני 

הששה סדרי משנה. 
(סה"ש תש"ד ע' 160. היום יום ט' שבט)

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

י' 
שבט

תש"י תרע"ד
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש, פרשת בא

ו' בשבט
[סדר ההכנות ליום ההילולא והנהגות יום ההילולא 
שבט  מראש-חודש  הרבי  ממכתב  נעתקו   – עצמו 

תשי"א1. שאר המנהגים סומנו בכוכבית בתחילתם]:
לעלות  ישתדלו  היארצייט  שלפני  בשבת-קודש 

לתורה.
בתורה2 יקראו   – מספיק  העליות  מספר  אין  אם 
בחדרים שונים3, אבל לא להוסיף על מספר הקרואים.

בריצוי   – שבחבורה  הגדול  יהיה  שמפטיר  ישתדלו 
רוב המניין – או על-פי הגורל.

ָּבא- ִמָצפֹון  "ֶקֶרן  חומשים  בכמה  מודפס  בהפטרה 
ָבא", וזו טעות, אלא צריך לומר "ֶקֶרץ ִמָצפֹון ָּבא-ָבא", 

כמו שכתוב בנביא (ירמיה מו,כ)
בשבת  והתוועדות  'קידוש'  לערוך  הרבי,  הוראת   *

זו4.

יום רביעי
י' בשבט

יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זי"ע:
שלישי לפנות ערב, בכל בית, תיכף  להדליק [ביום 

מ. 1. אג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"
חיינו  בבית  דביהמ"ד  הגבאי  מפי  ששמע  מה  ע"ה,  מונדשיין  יהושע  ר'  הרה"ח  סיפר   .2
הרה"ח ר' יוחנן גורדון ע"ה: פעם קראתי בתורה בפרשת בא לפני כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
עלה  זה  ובמקום  למפטיר  אז  עלה  לא  שמחולשתו  דחג-הפסח,  ראשון  (ביום-טוב  נ"ע 
בטעם  קומו'  '  - כמורגל  עמי"  מתוך  צאו  "קומו  לא)  (יב, הפסוק  את  וקראתי  לשלישי), 
אחרים  אם גם  לברר  (ויש  בטעם 'יתיב'  זו  תיבה  עמי  קורא  שאדמו"ר  'מהפך', ושמעתי 

צריכים לנהוג כך).
סי"ד.  כה  סי'  קצות-השולחן  התורה,  קריאת  שמעו  מתוכם לא  שישה  כאשר לפחות   .3
שחרית, כנפוץ בין אנ"ש ובבית חיינו (עיין אג"ק ח"ג עמ' ד, שלא  ואפשר אף לפני תפילת 
קלה  סי'  תשובות  בפסקי  המובא  וע"ע  התורה.  לקריאת  התפילה  בין  קשר  להיות  חייב 

התפלה כהלכתה' פט"ז ס"ה ובהערות). סק"ג. '
התורה במניין אחד ובדעתו להיות אחד מששת השומעים בקריאה  מי שמאזין לקריאת 
שכן שישה  להיות  צריכים  כמובן  (אך  זו  בקריאה  חובתו  ידי  לצאת  שלא  יכוון  נוספת, 

בה). מתכוונים לצאת 
דיום  העלייה  בדרגת  הנשמה  כבר  נשארת  ההילולא  שלפני  בש"ק  הנשמה  בעליית   .4
עד בוא העלייה דיום ההילולא. ויש  הש"ק (ואינה חוזרת למקומה כבכל שאר השבתות) 
שלפני יום ההילולא ליום ההילולא היא בהדגשה יתירה  שהשייכות דיום הש"ק  להוסיף, 
ו'  בא,  ש"פ  משיחת  ר"ד   – בא  פרשת  הש"ק  ביום  היתה  עצמה  שההסתלקות  בנדו"ד 

ח"ד עמ' 286. תשי"ב, תורת-מנחם  שבט ה'

אחר (התחלת) השקיעה5] נר שידלק כל המעת-לעת6. 
אם אפשר בקל – נר של שעווה7.

בשעת התפילה ידלקו חמישה נרות8.
ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  יבחרו 
 – שני  ערבית,  אחד  שיתפלל  לחלק  ונכון  היארצייט, 
יותר  מספר  בזה  לזכות  כדי  מנחה,   – שלישי  שחרית, 

גדול של אנ"ש.
אומרים   – נשיאינו  רבותינו  של  ההילולא  בימי   *

תחנון9.
אחר התפילה (בבוקר – אחר אמירת תהילים) ילמוד 
כ"ד  פרק  התיבה  לפני  המתפלל  בקול11)  (יסיים10 
דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר-כך יאמר המשנה: "ר' 
שורות  איזה   – בלחש  ויאדיר".  כו'  עקשיא  בן  חנניא 

בתניא12, קדיש דרבנן.
דיום  מהמאמר  חלק  יחזור   – ערבית  תפילת  אחר 
עד13)  בקונטרס  נדפס  לגני,  באתי  (ד"ה  ההסתלקות 
בעל-פה. ואם אין מי שיחזור בעל-פה, ילמדוהו בפנים. 

וכן אחר תפילת הבוקר. ולסיימו אחר תפילת מנחה.
פרק  גם  ללמוד  וכמה  כמה  אצל  המנהג  נקבע   *
והמאמרים  (של "באתי לגני" תש"י  הפרקים  מעשרים 

ח"ב  אבילות  הל'  בקשר ליארצייט פרטי. ובנטעי-גבריאל  ספר-המנהגים עמ' 79  ע"פ   .5
שמנהג חב"ד להדליק לפני השקיעה. פע"ה ס"א כתב בטעות 

צאת-הכוכבים למחרת (אם  עד  הקודמת)  שבהערה  הכוונה (כמפורש בס' המנהגים   .6
עד אז - מדליקים אותו שוב, ואם התקלקל – מדליקים נר אחר). כבה 

שוכני עפר" (מהמכתב הנ"ל).  7. ראשי-תיבות: "הקיצו ורננו 
שיהיה  די  לכאורה,  סיטארין.  של  גבוה  באחוז  מעורבים  בשוק  המצויים  שעווה'  ה' נרות 
בשו"ע  להמבואר  דומה  אינה  המציאות בזה  כראוי (וכנראה  לקיום המנהג  שעווה  הרוב 

אדה"ז סי' רסד ס"ז-ח).
ספר-  – נ"ע)  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  (משיחת  יחידה  חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,  כנגד:   .8

מנהג זה בעבר. רשימות' חוברת קפג עמ' 16, אופן  המנהגים עמ' 79. וראה '
זו   .16 עמ'  ספר-המנהגים   – תחנון  בו  אומרים  שאין  יום  הוא  בלאו-הכי  אם  מלבד   .9
שי"ת  ה' מנחם-אב  כ'  בשיחת  ונתבארה  שהובאה  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת 
לבקש  טוב  היותר  הזמן  שזהו  בשמו  הטעם  נמסר  ושם   ,(172 עמ'  ח"א  (תורת-מנחם 
שביום היארצייט  תחנון, מפני שהעלייה  שחסידי פולין אין אומרים  הרבי,  ולפעול. וביאר 
כל  אצל  עלייה  פועלת  בסגול)  שנייה  י'  בפתח,  (ח'  יחיה'  באמונתו  ש' הצדיק  אצל 
דווקא, רוצים להעלות גם  פנימיות ועבודה  מהם  שתובעים  חב"ד  חסידי  אבל  מקושריו, 

את הגוף ולטהרו, ולכן גם אז אומרים תחנון. 
דהיינו  התפילה",  אחרי  הפרקים  לסיים  הוא  "הדיוק   :77 עמ'  בספר-המנהגים   .10
חזרת  לפני  ללומדם  רגילים  מהאבלים  רבים  לפני-כן.  גם  הסיום  עד  ללומדם  שאפשר 
שאין ראוי  שבת בראשית תש"ל,  שייך בזה המבואר בשיחת  אם  הש"ץ וכיו"ב. ויש לברר 
אחרי  בדווקא  היא  תהילים  שיעור  אמירת  גם  ושלכן  התפילה,  בתוך  מאומה  להוסיף 

"אך צדיקים".
11. ספר-המנהגים עמ' 6.

בישראל  השנית  התיבות: "ונפש  את  עכ"פ)  האבלות  (בשנות  לומר  נהג  שהרבי  י"א   .12
ממש". ממעל  היא חלק אלוקה 

13. ספר-המאמרים תש"י עמ' 111.

לוח השבוע
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החלקה הראשונה

חלקת  נקנתה 
החיים  בבית  חב"ד 
ניו  בקווינס  מונטיפיורי 
שטערנא  הרבנית  יורק. 
הראשונה  היתה  שרה 

שנקברה בחלקה זו.

חלוקה מיוחדת 
לרגל שנת 
הארבעים

חילק  אדמו"ר  כ"ק 
לכולם תניא (בפורמט 
שטר  בצירוף  מוגדל) 
של דולר שהיה מצורף 

לספר.
על שער התניא מופיע 
שבט  "יו"ד  הכיתוב: 
ארבעים שנה  תש"נ – 
לנשיאות כ"ק אדמו"ר 

שליט"א".

לוויית כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ

בשעה  ראשון  ביום 
החלה  אחה"צ   12:30
כ"ק  של  הלוויה 
מוהריי"צ  אדמו"ר 
קהל  בהשתתפות 
הגיע  שחלקם  אלפים 
רחבי  מכל  בטיסות 

ארצות הברית.

חלוקת המאמר 'ברוך 
שעשה ניסים'

 – לכאו"א  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
הקונטרס   – וטף  נשים  אנשים 
ניסים  שעשה  ברוך  "מאמר 
אדמו"ר  כ"ק  של  תרס"ד", 
שני  צורפו  לקונטרס  מוהרש"ב. 
דולרים, על מנת לתתם לצדקה.

הזכיר  בשלח,  פרשת  בש"ק 
הקונטרס  חלוקת  את  הרבי 
את  תעורר  שהחלוקה  בהסבירו 
והתורה  בפרט,  המאמר  לימוד 
הגאולה  זירוז  תהווה  וכן  בכלל, 

האמיתית והשלימה.
(סה"ש תנש"א ח"א ע' 300)

תשל"ותשנ"ב

תש"ב

מאמרים וקונטרס חדש

יו"ד שבט, הגיעו לידי מערכת  בסמיכות ליום הבהיר 
כ"ק  של  מאמרים  כמה  (קה"ת)  החסידים"  "אוצר 
שנה  כשבעים  לפני  שנאמרו  מוהריי"צ,  אדמו"ר 
בשנת תרפ"ב, ועדיין לא ראו אור. כ"ק אדמו"ר הורה 
ביום  לחלקו  מנת  על  מיוחד  בקונטרס  להדפיסם 
תפילת  לאחר  שבט  יו"ד  בליל  שבט.  יו"ד  הבהיר 
מעריב, חילק הרבי את הקונטרס ("קונטרס מאמרים 

– תרפ"ב") לאנשים, נשים וטף. 
שני  עם  יחד  פלסטיק  נרתיק  בתוך  נתון  הקונטרס 
שטרות של דולר לצדקה. הרבי חילק כשבעת אלפים 

חוברות.

'ליקוטי שיחות' לשלוחים לארה"ק

כ"ק אדמו"ר שלח את הקבוצה הראשונה של שלוחים 
לארץ הקודש - אברכים ובחורים - לירושלים עיה"ק 
אחד  לכל  הרבי  העניק  צאתם  לפני  עיה"ק.  ולצפת 
י"א"  חלק  שיחות  "לקוטי  החדש  הספר  את  מהם 
בטרם  הדפוס,  מבית  בדחיפות  הובאו  (שעותקיו 
הספיקו לכורכם). לנשות השלוחים נתן סידור תהילת 

ה'.
(ראה באריכות בספרים: "סיפורה של שליחות". "השליחות לארץ הקודש")

י"א 
שבט
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יום התחלת נשיאות 
רבנו

הנשיאות  התחלת  יום 
אדמו"ר;  כ"ק  של 
יום':  ב'היום  וכהלשון 
הנשיאות  "עטרת 
לאחר  מיד  עליו  הוטלה 
אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות 
את  מנחם  מוהריי"צ; 
ומחזקם  החסידים 
שהורה  בדרך  ללכת 
אדמו"ר  כ"ק  להם 

מוהריי"צ. 
(שם בשלשלת היחס)

הרבי מייסד את ארגון את"ה

הארגון  את  בפועל  מייסד  אדמו"ר  כ"ק 
"איגוד תלמידי הישיבות" (את"ה).

את  לממש  היא  הארגון,  של  מטרתו 
התלמידים  אל  נשיאינו  רבותינו  דרישת 
 – להאיר"  "נרות  להיות  ה'תמימים' 
אותם,  הסובבים  על  אף  ולדאוג  להשפיע 
וזאת על ידי הקמת איגוד מסודר שימריץ 

פעילויות של עשייה עם הזולת. 
לשנים:  מתחלקת  האיגוד  חברי  עבודת 
עצמם, לפעול על  א) הן בין חברי האיגוד 
בלימוד,  בסיוע  עצמה  הישיבה  תלמידי 
וכו'.  והמדות  המעשים  לתיקון  בהשפעה 
יהודים   - ה"חוצה"  על  בהשפעה  והן  ב) 
אחרים שיש לקרבם, בחיזוק יראת-שמים 

וקיום המצות המעשיות. 

רגע של שתיקה

של  "רגע  על  מכריז  אדמו"ר  כ"ק 
ש"עין  בכך  התבוננות   – שתיקה" 
ומבקש   – שומעת"  ואוזן  רואה 
הספר  בתי  בכל  זאת  להנהיג 
הלימודים.  בתחילת  בארה"ב 
שהילדים  הרבי  מציע  לזה  בהמשך 
לגדולי ומנהיגי  יחתמו על "עצומה" 
האומה האמריקנית (ועד"ז למנהיגי 
שאר האומות) אודות גודל הנחיצות 

שבזה. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת מנחם – 
התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע' 900. שם ח"ג ע' 1298) 

תש"לתשי"א

קבלת הנשיאות באופן רשמי

 כ"ק אדמו"ר מקבל הנשיאות (באופן רשמי); אומר מאמר הראשון 
"באתי לגני" בעת ההתוועדות במוצאי יו"ד שבט (ליל י"א) בשעה 

10:40 בלילה.
(לנשיאי  השביעי  דור  של  ותפקידו  מהותו  את  מסביר  במאמר 
כ"ק  של  פסוק)  אותו  (על  המאמר  את  מבאר  המאמר  חב"ד). 
תש"י  שבט  י'  לקראת  בקונטרס  לאור  שיצא  מוהריי"צ,  אדמו"ר 
(הכולל עשרים פרקים). ומני אז בכל שנה ביום ההילולא י' שבט, 
עשרים  ולאחר  לגני",  "באתי  מאמר  מתוך  אחד  פרק  הרבי  ביאר 
שנה החל מחדש. המאמרים קובצו ב'ספר המאמרים באתי לגני'. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס.
תורת מנחם – התוועדויות ח"ב ע' 192. וע' 212. ימי חב"ד ע' 113)

ה'שידור' הראשון

העברת  ידי  על  העולם"  "כיבוש  התחלת 
יו"ד  ערב  (בהתוועדות  אדמו"ר  כ"ק  דברי 
שבט) בשידור חי לכל רחבי העולם, בפעם 

הראשונה. 
שבט  "יו"ד  בשם  מכונה  תש"ל  שבט  יו"ד 
לקבלת  הספר-תורה  סיום  בשל  הגדול", 
שבט]  ט'  אירוע  [ראה  צדקנו  משיח  פני 
בין  אז  ששררה  הגדולה  וההתרגשות 

החסידים.
(בסוד שיח ע' 84)

תשמ"גתשי"בתש"י
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