
"יובל היא"
תר"פ. שיחות, אגרות, בקשר ל-100 שנה

"ניצב הוא לנגד עיני תמיד כמו בהיותו בגוף ממש . . "
תיאורו המרטיט של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע אודות שנת האבלות )תר"פ־תרפ"א( - ממכ' י"ב תמוז 

תרפ"א )אג"ק חי"ד ע' מו(: 
" . . והנה מיום הראשון שניטל עטרת ראשינו הוד האור האלקי, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הייתי כאיש שהכהו ר"ל רעם, 
לא ידעתי נפשי ולא מצאתי מנוחה, רק בתפלתי ג"פ ביום, ו]ל[היות סגור בחדרי מבלי ַדֵּבר ָדָבר, וגם לענות לשואלים, 
ומכ"ש ע"י מכתבים; זולת זאת שמצאתי חובה בנפשי למול מערכת הקדש המנורה הטהורה, איש האלקים הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לבוא בכתובים לחניכי המוסד התלמידים היקרים יחיו )מכ' ראשון( ולכל 
מקושרי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ד' עליהם יחיו, בהעתק דברי צוואתו בקדש )מכתב השני(, 

וכָלִלי אודות המוסד תו"ת )נדפס בפאלטאווע(, ושמתי פני לקיים כאמור אלי לחזור דא"ח.
    ואחרי כן הנה - ל"ע ול"ע - נחֵלתי, במוש"ק א' תולדות, במחלת סיפנא]י[ טיף ר"ל, וכל ב"ב שי', והייתי במצב מסוכן 
ל"ע עד ]שערי[ כו'; ובמשך איזה חדשים, שבתי מעט לאיתני, ובסעודת פורים פעם הראשון שחזרתי דא"ח ברבים.

ומני אז - עפ"י ענינים שונים - גמרתי בלבי בל"נ לעזוב כל אשר לי בטבע, ומבלי הבט על כל מאומה, ולקיים כפי 
שנצטויתי, כי עבד נרצע הייתי להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהיותו בגופו אתנו פה, ועבד הנני 
לרצונו הקדוש, שהוא רצון ד' ממש - והאמת הוא, כי לאלו שיש להם מוח בקדקדם אחת הוא לנו - וכי נצב הוא 
לנגד עיני תמיד כמו בהיותו בגוף ממש. וסוף כל סוף הלא מצוה וחובה עלינו לעזוב את הגשם, לשכוח על הטוב 
הנראה לנו לעיני בשר ולהתגב]ר[ על הכבד לפנינו מפני טבע החומר, ולשוב אל הקדש פנימה - לידע מה ה' אלקינו 
דורש מאתנו, וזה אנו יודעים ע"י עובדי ד'. ואם כה הוא קבוע בלב ומוחלט במוח, למה לנו לסתום עינינו ולסגור 
לבבינו. ובטלתי דעתי וטבעי והתחלתי להתעסק בכל אשר אמצא בעזרתו ית' לטוב ומועיל לרבים מאנ"ש שי', 

והנני בא בכתובים את כל החפץ לשוחח במילי דאבות העולם. והא-ל הטוב ירחם עלינו כולנו.
 . . יפרוש נא גיני בשלום כאו"א אשר לבו שלם את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ורצונו הקדוש, 
והמשתדל לקיים אחד הרצונות כפי יכולתו, כי זה - רק זה - תעודתינו עלי אדמות, ברצון וחסדי הא-ל הגדול ית'.

והי' ברכה ושלום כאו"נ והדו"ש ]1[ בן מורם ורבם".

ימים ראשונים
'ופרצת' בלימוד של ה'תמימים' יביא את משיח

הענין  אצלם  להיות  צריך   – כפשוטם  לתלמידים  עתה  כוונתי   – תמימים  תומכי  תלמידי      
ד"ונפלינו": מבלי הבט על כך שאילו היו נמצאים במקום אחר ובמצב אחר, היו להם תירוצים, 
על  הבט  מבלי  הנה  פלוני,  בענין  אצלם  חסר  זה  ומשום  פלוני  בענין  אצלם  חסר  זה  שמשום 
התירוצים, ואפילו כאשר מזמינים להם )"מ'רוקט זיי אונטער"( תירוצים, תהי' הנהגתם באופן 
של "ונפלינו" – שלא להתפעל מכל זה, אלא לעסוק במילוי תפקידם בלימוד "תורה תמימה", 

תורה הנגלית והפנימית גם יחד, באופן של התאחדות שלימה וגמורה.
   וכמו"כ אין להתפעל אפילו מזה שישנם כאלו שבאים ואומרים שאי אפשר למצוא תלמידים 

שיעסקו בלימוד החסידות באופן של הצטיינות.
צריכים  אינם  מזה,  יודעים  הם  אם  אפילו  אבל  זה,  מכל  לדעת  צריכים  אינם  התלמידים   –     
להתפעל מזה. עליהם לדעת שהולכים הם בכחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהוא הלך בכחו של 

רבו, אביו, כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, וכן הלאה דור אחר דור,
העצם  כי,  הוא הענין עצמו,  אלא  מקום",  "ממלא  של  רק באופן  זה  שאין  כמ"פ  וכמדובר      
כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו, וכיון ש"ברא כרעא דאבוה", וכך הולך ונמשך דור 

אחר דור, הרי זה באופן ש"אתה תופס בכולו",
ואלו  משוער!  בלתי  באופן  החסידות  ובלימוד  הנגלה  בלימוד  להצליח  הכח  בהם  יש  ולכן      

שרוצים להעיד באופן אחר – עדותם פסולה מעיקרא!
    . . ובעזה"י יקיימו התלמידים מצדם את הענין ד"יגעת"; וכ"ק מו"ח אדמו"ר – עם הכח של 
שיהי'  יצליחם   – לבוראם"(  דומין  "צדיקים  )שהרי  ב"ה  א"ס  ומהות  לעצמות  עד  הרביים,  כל 

"ומצאת", מציאה מופלגה ביותר.
ההעלמות  כל  את  שיבטלו  והיינו,  טפחים,  מעשרה  למטה  ה"משיח"  ביאת  ויפעלו   .  .     
וימשיכו בהם את התורה, ש"לא תהי'  ענינים עוברים,  עניני העולם, שהם  וההסתרים שמצד 
מוחלפת", ובעיקר – פנימיות התורה, אילנא דחיי, דלית תמן קושיא ומחלוקת מסטרא דרע 
את  טפחים  מעשרה  למטה  ויפעלו  ימשיכו  ועי"ז  שבזהר(,  ברע"מ  רבינו  משה  שאומר  )כפי 

הגאולה האמיתית והשלימה.
    וההכנה לזה היא עי"ז שהנהגתם עתה תהי' באופן ד"ונפלינו" – שלא להתחשב כלל בהעלמות 
ולעסוק  מבפנים,  והסתרים  העלמות  גם  אלא  מבחוץ,  והסתרים  העלמות  רק  לא  והסתרים, 
)"זיי  עמהם  יגרפו  ואז  בהידור,  המצוות  ובקיום  בחסידות,  והן  בנגלה  הן  "ופרצת"  של  באופן 
וועלן מיט-שלעּפן מיט זיך"( את הסתימה המונעת, ובאופן שהסתימה עצמה תוסיף במרוצת 

המים, ועד שיהיו המים שעליהם נאמר "מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים".
)משיחת פורים ה'תשי"ט - 'תורת מנחם' חכ"ה ע' 741 ואילך( תורה חדשה

מאתי תצא
]פנינים מתוך שיחת פורים תרפ"ו[

הבטחה לנסים גלויים, בסעודת פורים

המשך דברי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע שהובאו כאן בגליון העבר )קונטרס שיחת פורים תרפ"ו ע' ט(:

אין מברכין אלא על כוס מלא. זָאג איך ַאייך ]= מבטיחכם אני[: כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו, 
ויתן השי"ת ברכה מרובה בבני חייא ומזונא, אלא ]שלשם כך נדרש כי[ יחזיקו לומדי תורה ויתנו מס לתורה. אם 
צריכים לנסים יהי' נסים, נסים גלוים, נסים נסתרים, צו רייסיש צו פוליש, נָאר דער ענין זָאל זיך אפטאהן. ]= בין 

בדרך רייסין1 בדרכי הטבע( והן בשיטת פולין )נס הגלוי לעין כל( – העיקר שהנס יקרה בפועל..[. ואני מבטיח.

"שיימשך אור החסידות עד משיח" 
לחיים! דער אויבערשטער זאל געבן עס זָאל זיך אויספירן דעם טַאטנ'ס רצון, דעם טַאטנ'ס כוונה, דעם טַאטנ'ס גוטע פריינדשַאפט צו יעדער אידן און צו יעדער 
חסיד; און ַאז - ח"ו - יתמהמה, זָאל זיך דער אור החסידות ציען מדור אחר דור - ביז משיח'ן ]יה"ר מהשי"ת שימולאו רצון־קדשו של אאמו"ר, כוונת־קדשו, חיבתו 

וידידותו לכל יהודי וחסיד; ובאם - ח"ו - יתמהמה ]הדבר[, יה"ר שִיָּמשך אור החסידות מדור אחר דור - עדי ביאת משיח[. 

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ליובאוויטש עכשיו

עש"ק משפטים, שקלים, תשפ"א  70 שנה ליו"ד שבט, ו-100 שנה לב' ניסן. גליון 15

 "...הגלות עומדת להסתיים, ועד כדי כך, אז די וועלט טרייסלט זיך שוין אויף מקבל זיין פני משיח צדקנו
] = שהעולם כבר מזדעזע לקראת קבלת פני משיח צדקנו[".   )ליל ט"ו בשבט תנש"א(

שבעים שנה לקבלת הנשיאות
)תשי"א-תשפ"א(

)משיחת ש"פ משפטים, בדר"ח אדר תרפ"ג - בשמחת ה'שלום־זכר' - סה"ש ע' 44(

תשפ"א. מבט מחוץ ל'חצר' על מקום ה'זאל' בליובאוויטש.
)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(

1.  רוסיא הלבנה, שבה נתייסדה חסידות חב"ד.

]1[ כאיווי אוהב נפשם והדורש שלומם.
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 מובא בזה שיר מיוחד שחובר ע"י הגה"ח בנש"ק רבי אברהם יהושע העשיל טווערסקי ע"ה 

)נלב"ע בי"ח שבט שנה זו( לרגל שמחת נישואי הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' דערען, בנו של הרה"ח 

ר' יחזקאל דערען ע"ה - שהי' מידידיו הקרובים.

בשיר שחרז מגולל ר' אברהם יהושע את התגלות פנימיות התורה והתייסדותה של תורת 

חסידות חב"ד, מייסוד החסידות על ידי הבעש"ט עד לדורנו, הדור של הרבי. והוא מובא כאן 

על פי העתקה שהובאה לישיבה 'תורת אמת' בשנת תש"מ ע"י השלוחים שי'. הוספנו תרגום 

ללה"ק, אף שאינו מתחרז כל-כך כבאידיש..

את השיר מלווה לחן חביב שהותאם לשיר על ידי הרב טברסקי.

"ב"ה. מנ"א ה' תש"מ

גראמען מהרב טברסקי

א.

נאך פאר בריאת העולם עלה במחשבה

די תורה אראפ צוגעבן אויף דער וועלט,

אין וועלכע די מעשה מרכבה

איז אין הלכות און מצוות פארשטעלט.

אפגעווארט זעקס און צוואנציג דורות

און געגעבן צו משה בן עמרם.

בששה בסיון נתלו המאורות,

היום הזה נהיית לעם.

 פזמון:

און דווקא בשביל זה,

שבכתב ושבעל פה

נגלה ונסתר, קבלה ומסורה,

בשני אורות דעם ַשיין,

דעם אמת מברר זיין,

ווי צו דבק זיין אין דעם בורא.

צו מגלה זיין דעם סוד 

פון ה' אחד,

דאס איז דער תכלית פון בראשית ברא,

ולשכון עדי עד 

אין חסידות פון חב"ד

לאורו של ישראל בן שרה.

ב.

עלית למרום שבית שבי

די אותיות שב"י זיינען מרמז על שמו.

פאר בני ישראל אראפגעבראכט א רבי,

)נ(פלאות אראנו
לימוד החסידות – הכנה למשיח

    " . . ונוסף על הלימוד בעצמו – גם לעורר אחרים ללמוד )או ללמוד בעצמו אתם( פנימיות התורה, תורת החסידות. ויה"ר שע"י ההוספה בלימוד פנימיות התורה, נזכה תיכף ומיד 
לבוא עם "תלמודו )דפנימיות התורה( בידו", ללמוד "תורה חדשה מאתי תצא", פנימיות התורה מפיו של דוד מלכא משיחא . . "    

                                                                  )משיחת ש"פ משפטים, שקלים, תנש"א, תו"מ התוועדויות ח"ב עמ' 287(

מילואים ליומנו של הרה"ח ר' אלישיב קפלון אודות שליחותו בברה"מ בשנת תש"נ, שפורסם כאן בגליונות 1-13. 

שב"י מאכט שמעון בן יוחאי.

און שב"י איז יצחק בן שלמה,

האר"י ז"ל יהיה מוראכם ]מורֶכם?[

און שב"י איז זיין ממלא מקומו

ישראל בן שרה בעל שם.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ג.

ס'איז אנגעזען די אידישע צרות,

דאס פינסטערע גלות – עס נעמט נישט קיין סוף.

און נאך העכער פון די מלאכי השרת, 

צום היכל משיח איז זיין נשמה ארויף.

געבעטן משכני אחריך נרוצה,

לייז אונז אויס – מתי קאתי מר?

לכשיפוצו מעינותיך חוצה

איז אראפגעשיקט געווארן דערפאר.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ד.

צוזאמען גענומען א הייליקע חבריא

און אויף זיי ארופגעווארפן דעם עול,

פארשפרייטן די שיטה די נייע

פון אהבת ה' און אהבת ישראל.

מ'דארף זיך מוסר נפש צו זיין פאר א אידן

און תמיד זיין בשמחה מיט דעם,

ווייל א איד דארף זיין צופרידן

צו זיין אן עבד לעבדי ה'.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ה.

און דערנאך איז אריבער די הנהגה

צום הייליקן מגיד, צום רבי ר' בער,

ס' האט זיך פארשפרייט דעם בעש"ט'ס השגה,

צוגעקומען תלמידים וואס מער.

און תורה מחזרת אחר אכסניא,

על פי סוד און על פי פשט;

און דאס געפונען ביים בעל התניא,

בלה"ק:

עוד קודם בריאת העולם עלה במחשבה

להוריד ולתת את התורה בעולם 

 בה נמצא 'מעשה מרכבה' 

 המוסתר בהלכות ובמצוות 

 לאחר ההמתנה במשך כ"ו דורות 

 ניתנה למשה בן עמרם 

 בששה בסיון נתלו המאורות 

 היום הזה נהיית לעם

פזמון:

ודווקא בשביל זה 

 שבכתב ושבעל פה 

 נגלה ונסתר, קבלה ומסורה 

 באור שני האורות 

 את האמת לברר ולגלות 

 כיצד להתדבק בבורא 

 לגלות את הסוד 

 של ה' אחד 

 זוהי התכלית ד"בראשית ברא" 

 ולשכון עדי עד 

 ב]דרך[ חסידות חב"ד 

 לאורו של ישראל בן שרה ]הבעש"ט[.

ב.

עלית למרום שבית שבי 

 אותיות שב"י מרמזות על שמו 

 ]ש[לבני ישראל הופיע רבי 

 שב"י עולה ]בר"ת[ שמעון בן יוחאי 

 ושב"י הוא יצחק בן שלמה 

 ]כי[ האריז"ל יהיה מורכם 

 ושב"י הוא ממלא מקומו 

 ישראל בן שרה בעל-שם]-טוב[

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ג.

כאשר נחזו לו צרות עם ישראל 

 הגלות החשוכה שקץ וסוף ]כביכול[ אין לה 

 ]אזי[ למעלה אף ממלאכי השרת 

 להיכל משיח, נשמתו עלתה 

 ביקש 'משכני אחריך נרוצה' 

 הוציאנו לחירות! מתי קאתי מר ]לגאלם[?! 

 לכשיפוצו מעינותיך חוצה 

 לשם כך נשלח לעולם

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ד.

ליקט סביבו חבריא קדישא 

 ועליהם הטיל את העול 

 להפיץ את השיטה החדשה 

 אודות אהבת ה' ואהבת ישראל 

 יש למסור את הנפש עבור כל יהודי 

 ולשמוח בכך תמיד

 כי האושר בא ליהודי 

 כאשר הוא עבד לעבדי ה'

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ה.

לאחר מכן עברה ההנהגה 

 למגיד הקדוש, הרבי ר' בער 

 'השגת' הבעש"ט נתפרסמה 

 ונתווספו תלמידים לאין שיעור 

 ו]הרי[ תורה מחזרת אחר אכסניא 

 על פי סוד ועל פי פשט 

 ומצאה את שלה אצל בעל התניא 

"ברוך 'מנחם' על הבריות"



דער יוצר פון חסידות חב"ד.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ו.

אין די פארווארפענע שטעטלאך און כפרים

האט דער אלטער רבי די תלמידים צושיקט,

קובע זיין בתי מדרש און חדרים.

דער המון עם איז געווארן באגליקט.

אבער דער בעל דבר האט דאס נישט געקענט פארליידן

און בלבולים און מסירות אנגעשטעלט.

דעם דרך האמת האט ער געוואלט פארשניידן,

דאס חסידות עוקר זיין פון דער וועלט.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ז.

זיצנדיק אין פעטערבורג אין תפיסה,

האט דער אלטער רבי אפגעווארפן יעדן חשד.

ער איז נישט קיין מורד אין דינא דמלכותא,

ער זוכט נאר מלכות שמים בלבד.

און י"ט כסלו ישמחו ידידים,

ביום גאולת אדוניהם,

ונהפוך הוא אשר ישלטו החסידים 

המה במתנגדיהם.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ח.

אזוי האט זיך געצויגן און געפלאכטן

א שלשלת פון מנהיגי הדור,

וואס באור תורתם האבן זיי באלויכטן

און ממתיק געווען דעם גלות המר.

און בדורנו איז קיין אמעריקע געקומען

קעמפפן מיט דער אמעריקאנער גאס,

דער רבי נשמתו עדן האט אין אמריקה גענומען

פארשפרייטן חכמה בינה ודעת.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

ט.

כשעלה רבנו למרומים,

איז אנגעפאלן א פינסטערניש ביז גאר,

כרגע איז מען געבליבן יתומים,

ווער וועט אנפירן מיט היינטיקן דור?

אבער דאן איז אריבער די נשיאות 

צום רבי'ן שליט"א עד ביאת גואל.

ברוך "מנחם" על הבריות

און ליובאוויטש גייט מחיל אל חיל.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

 יוצרּה של חסידות חב"ד

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ו.

לעיירות ולכפרים הנידחים 

 שלח אדמו"ר הזקן את התלמידים 

 לקבוע בתי מדרש ו'חדרים' 

 מה שרומם את רוח המון העם ]האנשים ההמוניים[ 

 אך ה'בעל דבר' לא יכול היה לסבול זאת 

 והציב בלבולים ו'מסירות' 

 רצה הוא להכרית את דרך האמת 

 לעקור מן העולם את החסידות

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ז.

בישבו בפטרבורג ב'תפיסה' ]= בית הכלא[ 

 דחה והסיר אדמו"ר הזקן מעליו כל חשד 

 הוא אינו מורד בדינא דמלכותא 

 הוא מבקש את מלכות שמים בלבד 

 ובי"ט כסלו ישמחו ידידים 

 ביום גאולת אדוניהם 

 ונהפוך הוא אשר ישלטו החסידים 

 המה במתנגדיהם

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ח.

כך נמשכה ונשתרגה 

 שלשלת של מנהיגי הדור 

 שבאור תורתם האירו 

 ואת הגלות המרה המתיקו 

 ובדורנו לאמריקה הגיע 

 להיאבק ברחוב האמריקאי ]ורוחו[ 

 הרבי נשמתו עדן, שבאמריקה נטל על עצמו 

 להפיץ חכמה בינה ודעת

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

ט.

כשעלה רבנו למרומים 

 נשתררה חשיכה נוראה 

 ברגע נעשו הכל יתומים 

 מי יטול בדורנו את עול ההנהגה? 

 אך אז עברה הנשיאות 

 לרבי שליט"א עד ביאת הגואל 

 ברוך "מנחם" על הבריות 

 וליובאוויטש עולה מחיל אל חיל

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

י.

והשיב לב אבות על בנים,

דאס איז דער תפקיד פון היינטיקן דור,

בפקודת המלך מאן מלכי רבנן,

אשר באורו נראה אור.

דאס איז דאך דעם אויבערשטנ'ס וועלן,

ולב בנים על אבות,

און דאס האט א שייכות צו מצות תפלין,

ושננתם לבניך – וקשרתם לאות.

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

יא.

בנערינו ובזקנינו נלך,

דער שכר דערפון איז דאך זייער גרויס.

כפקודת אדוננו המלך

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז.

מען מעג זיין אפילו בקי אין אלע ספרים

און נישט האבן קיין השגה אין דעם,

ווייל דער וואס זאגט נאר לכו נא הגברים

איז דאס דאך נישט דער דרך ה'."

פזמון: און דווקא בשביל זה . .

י.

והשיב לב אבות על בנים 

 זהו התפקיד בזה הדור 

 בפקודת המלך מאן מלכי רבנן 

 אשר באורו נראה אור 

 זהו רצון העליון 

 ולב בנים על אבות 

 ושייך הוא גם למצות תפלין 

 ושננתם לבניך – וקשרתם לאות

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

יא

בנערינו ובזקננו נלך 

 גדול מאד הוא השכר על כך 

 כפקודת אדוננו המלך 

 מפי עוללים ויונקים יסדת עוז 

תיתכן, אפילו, בקיאות בכל הספרים

]אצל המתנגדים ל'מבצעים'[ 

 ולא להשיג כלל את הענינים 

 כי האומר 'לכו נא – רק – הגברים' 

 אין זו דרך ה'!

פזמון: ודווקא בשביל זה . .

לזכות

מרת רחל לאה בת בת שבע
לאורך ימים ושנים טובות 

לרגל יום הולדתה כ' אדר 

"און ליובאוויטש גייט מחיל אל חיל . . ".
הרבי בשנת תשי"ד )ארכיון ספריית אגו"ח(.


