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פורים תרפ"א ברוסטוב, למעלה מהגבלות 
הה"מ  כ"ק  עד  רבי,  מפי  רבי  "מקובל  מהוריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק  אמר  ל'חזרה',  כשנכנסו  תרפ"א,  זכור  בש"פ 

ממעזריטש: עמלק הוא - אף שמתבונן בשכלו, ומאיר אלקות במוחו, ומ"מ אינו מתפעל בלבו. זהו עמלק1".
 . . קרבו ימי הפורים. בתענית־אסתר נתעלף כ"ק אדמו"ר, וקראו לרופא־הבית ]ד"ר[ לנדוי, ואמר: אין זה פלא 

שהתעלף, הלא הוא יושב בתענית...', ונתן לו זריקה. ומ"מ השלים התענית.
אנ"ש  עם  להתוועד  אוכל  האם   – ואנ"ש  חסידים  ויבואו  פורים,  יום  'מחר  להרופא:  אדמו"ר  כ"ק  ושאל 
וישאל כ"ק אדמו"ר: צריך  ואמר הרופא שיכול להתועד, אך לא שעות ארוכות, אלא כחצי שעה.  והתמימים? 
לאמר דא"ח, ויאמר הרופא: חמשה־ עשר רגעים )ברשימה אחרת: כחצי שעה(, אבל לא יחשוב מקודם ]להכין 
המאמר[. בלילה באנו כ'מנין' בחורים לתפלת מעריב ולקרוא מגילה. לעת קריאת המגילה היו פניו חיוורים, ומ"מ 
עמד כל עת קריאת המגילה. וביקש כ"ק אדמו"ר מהבעל־קריאה שיקרא במהירות, ורק שתי תיבות צריך לחזור: 

"להרוג" – "ולהרוג ולאבד", "ואיש לא עמד בפניהם" – "לפניהם".
    למחרת באו להתוועדות כל אנ"ש והתמימים, וכ"ק אדמו"ר ישב עם אנ"ש שעות ארוכות, ואמר את המאמר 
]ד"ה[ 'אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא' וכו' 2, שנמשך לערך שתי שעות )ברשימה אחרת: שתי שעות וחצי(

]![, חוץ ]מ[ההתועדות שנמשכה יותר משלש שעות.

1 ראה סה"מ תרפ"א ע' קעב. אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע חט"ו ע' קנו.

2  נד' בסה"מ תרפ"א ע' קעט־קצח

ימים ראשונים
הקשר בין התייסדות תו"ת בארה"ב בשושן-פורים - לפורים

   בסיפור המגילה אודות התוצאות של נס פורים נאמר "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 
ויקר", וישנו מאמר של רבינו הזקן משנת תקס"ג-סד ד"ה זה, וז"ל: "ליהודים היתה אורה וכו'. 
יש להבין מהו לשון אורה בלשון נקבה, ולא אמר אור )כמ"ש "תורה אור"(. אך הענין הוא, דפי' 
אורה הוא מלשון מאירה שממנו נמצא מציאות האור, והוא לשון מפעיל כמו מאכיל משכיל 

כו'" . . מקור ושורש התורה, שממנו נמשך הענין ד"תורה אור". 
זה  הרי   – ובכללות  התורה.  מקור  ל"אורה",  אור"  "תורה  שבין  החילוק  ישנו  גופא  בתורה   .  .

החילוק שבין נגלה דתורה ופנימיות התורה.
. . צריך להיות לימוד פנימיות התורה באופן שיחדור ויומשך ויתאחד עם לימוד נגלה דתורה, 
לימוד  אלא  בתורה,  נוסף  וחלק  ענין  עצמו,  בפני  ענין  אינו  התורה  פנימיות  שלימוד  והיינו, 
פנימיות התורה נוגע גם ללימוד נגלה דתורה, שעי"ז נעשה גם לימוד נגלה דתורה מתוך חיות 

יתירה )"מיט ַאן ַאנדער לעבעדיקייט און מיט ַאן ַאנדער חיות"(.
    וזהו ענינה של ישיבת תומכי תמימים: עד אז הי' הסדר שבישיבות למדו נגלה דתורה, ואילו 
נגלה דתורה, לימוד הישיבות.  ענין בפני עצמו, ללא קשר ללימוד  הי'  לימוד פנימיות התורה 
וחידושה של ישיבת תומכי תמימים, שסדר הישיבה הוא שלימוד נגלה דתורה ולימוד פנימיות 
ניכר שהלומד  והיינו, שבלימוד הנגלה  כו, כד(,  יהיו ַתּמים" )תרומה  התורה הם ביחד, "יחדיו 
עם  "לא  שהרי  בנגלה,  גם  למדן  הוא  שהלומד  ניכר  החסידות  ובלימוד  חסידות,  תחילה  למד 

הארץ חסיד". וזהו ענין התמימות – שישנם הן החיצוניות והן הפנימיות בשלימותם.
גם  ישנם   – לדור  ומדור  לזמן  מזמן  ונשנים  שחוזרים   – שכינה"  )ש(גלתה  גליות  בה"עשר      
תומכי  ישיבת  שנתייסדה  עד  אדמו"ר(,  מו"ח  כ"ק  )כדברי  תמימים  תומכי  שגלתה  הגליות 

תמימים בחצי כדור התחתון, לפני ח"י שנה, בשושן-פורים.
ובענין זה אין שליטה למדידות והגבלות הזמן . . שכן מדידות והגבלות הזמן והמקום אין להם 

שליטה על "אילנא דחיי".
    אמנם, ישנם אלו הטועים ואומרים שענין זה הי' לפני ח"י שנה, וכיון שמאז עברו כו"כ שנים, 

אזי נעשה בזה ענין של שינוי או ענין של חלישות ח"ו.

תורה חדשה
מאתי תצא

איך לא נאסרה השתחוואה למלך?!
באדר"ח אדר השתא, י"ל ע"י קה"ת קונטרס 'מאמרים קצרים' מכ"ק אדה"ז נ"ע )קובץ ה(, ובו ב' מאמרים 
שלא נדפסו מעולם עד היום - ד"ה 'להבין מארז"ל ע"פ לא תשתחוה' וד"ה 'להבין מאמר הזהר שמכריזין מאן 

בעי לאסתכלא'.
עיקרו של המאמר הראשון הוא ביאור הטעם ע"פ דא"ח שלא נאסרה ההשתחוואה למלך משום ע"ז, ובתוך 

הדברים )ע' ו( איתא:
" . . מאחר שניתנה לאדם הנברא שיהי' רודה ומושל, אע"פ שיקחנה לעצמו בתכלית הפירוד, עם כל זה אינו שלו 

אלא מתנה מאת ה', והארה אלקית ממש בממשלה זו . . ".
תקותנו כי ציטוט זה יעורר את לב התמימים, להוסיף ולראות ביקרא דמלכא - המאמרים הנ"ל. 

לא לנטוש את המערכה ח"ו!
    ַא פרָאנטָאווָאי סָאלדַאט דַארף זיך גָאר ניט איבער נעמען, און מעדנים איז ניט פַאר איהם; ער דַארף נָאר 
כלל  צריך  אינו  החזית  שבקו  חייל   =[ ביקס  און  ביקס,  און  ביקס  גיין,  איין  אין  הַאלטן  און  ביקס,  דעם  מיט  גיין 
ולירות  לפוש,  מבלי  ללכת   - בידו  כשנשקו  לצעוד  רק  צריך  הוא  עבורו;  מיועדים  אינם  וה'מעדנים'  'להתפנק', 
ֵהָּנה וֵהָּנה )ולנֵצּח([. און מיר ווייסן אויך ניט פון מעדנים ]= וגם אנו )כאותו חייל( איננו יודעים מה הם 'מעדנים' 
)בעבודה הרוחנית([, ואין אנו צריכים למעדנים. ַאז מען גייט ַארויס פון סטָרָאי ח"ו ]= רק כשח"ו 'יוצאים מהשורה' 

]מהִמסדר[,)בבחי' נפילה – המערכת([ - ָאז צריכים למעדנים.
                     )קונטרס שיחת פורים תרפ"ו ע' ח( 

די העכסטע צייט..
עס איז שוין ]די[ העכסטע צייט ַאז ער זָאל שיקן משיח דעם גואל־צדק, און ער זָאל 
אונז פירן אין ארץ אבותינו הקדושה באמת - ָאן קָאמּבינַאציעס! ]= כבר הגיעה השעה 
הנעלית לביאת משיח, גואל־צדק, ויוליכנו לארץ אבותינו הקדושה באמת, ללא תחבולות 

ו'קונצים'[.

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ליובאוויטש עכשיו

ערב חג הפורים, תשפ"א  70 שנה ליו"ד שבט, ו-100 שנה לב' ניסן.        גליון 16

 "...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 פורים תש"ט - סה"ש ע' 903 הע' 92. וראה נ"א בפנים השיחה שם(

)'רשימות דברים' – מהדורת תשס"ט - ע' 881. שם ע' 404(          

י' אדר תשפ"א. בתי ההארחה ברחוב חב"דסַקאיַא, שבנייתם 
מתקדמת גם במינוס 28 מעלות )!(, מחכים לאורחים האמיצים...

)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(
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" . . וכן יקום!!"
אדר תשמ"ז בצל הערעור

כ’’ח אדר1 ושבת פ’ החודש2:
60-90 יום להחלטה   מהשבוע האחרון: ביום ג’3 כחצי שעה קודם מנחה היה ערעור4, וצריך לחכות 

האם לקבל )היל’’ת( הערעור.
כשיצא למנחה )באותו יום( הסתובב לעבר הקהל5 ועודד בחוזקה את השירה “דידן נצח”, וכן כשנכנס 

ויצא ממעריב, היה נראה שהרבי שליט’’א לוקח את הכל באופן ד”לכתחילה אריבער”.
של  ק’  פני  על  רצון  שביעות  נראה  היה  אתעדל’’ת,  ובדרך  נצח”  “דידן  בחוזק  שרו  במנחה  למחרת 

אד’’ש ועודד לרגע את השירה. 
בטח שמעתם שבתענית אסתר החל אד’’ש את ההפטרה מ”כה אמר ה” גו’  קרובה ישועתי לבוא גו’ 

עד סוף ההפטרה, ובחזרת הש’’ץ אח’’כ קרא מההתחלה )לעצמו(. 
השבת – כמנהג נשיאי חב’’ד, קרא אד’’ש את הפסוקים שקודם ושלאחרי – ההפטרה.

ההתוועדות הייתה נפלאה, תוכן השיחות מצורף בזה6.
בשיחה הראשונה: דיבר אד’’ש על כך שהוא מדבר ע’’ד מחשבה א’ כו’ בנוגע לגאולה7 ולא נגע ולא 
פגע, )ומה שהקהל מוחאים כפיים, אז מסתמא כשם שיש מן השפה ולחוץ, יש ג’’כ מן הידים ולחוץ(. 
ואולי הי’ יותר טוב להסתגר בחדרו ולחשוב מאה )מאה ואחד, מאה ושתים( מחשבות טובות, אבל מדוע 

להטריח תלמידיו של נשיא דורנו, רק בגלל הרצון להתוועד ושעות ע’’ג שעות! 
אלא שבגלל הספק וס’’ס בעניין כזה של פקו’’נ – גאולה , כדאי הכל.

בסיום ההתוועדות החל אד’’ש להגיד שישנו עניין שלא רצה לדבר עליו, רק בגלל שגרם חלישות אצל 
וכו’ ע’’כ ידבר ע’’ז, והוא העניין של דידן נצח, אז כמדובר כמ’’פ כבר דידן נצח, רק שנשאר  השלוחים 
הכתם ע’’פ המים, שצריך עוד להתבטל, וג’’ז יתבטל בקרוב, ועכ’’פ בנוגע לפועל, הנה בשנה שעברה רצו 
השלוחים לגזור תענית, אז ח’’ו לגזור תענית, אז ח’’ו לגזור תענית, שהרי כל החידוש של אגה’’ת שאפשר 
להסתדר בלי תעניות, ואדרבה אפשר לפעול הכל ע’’י אכו’’ש ושמחה. מה שצריך לעשות הוא שבער’’ח 
וגם  )ק’’ז(,  מו’’ח  כ’’ק  של  הקאפיטל  החדשי,  שיעור  מלבד  תהילים,  קאפיטלאך  יוסיפו  קטן  יו’’כ  ניסן 
השיעור כפי שנחלק לימי השבוע, וכן ללמוד מתורת נש’’ד בדרושים השייכים לפורים או לפסח ולהוסיף 
בצדקה בעיקר בקשר למוסדות נש’’ד וכן לפדות דמי סעודת יום א’. ]אד’’ש הגי’ את כל ההוראות, ואולי 

אספיק לצרף אותם ג’’כ למעטפה[,
אד’’ש התבטא )בצעקה(: נשיא דורנו הלכה כמותו בכל מקום! ולא הי’ ולא יהיה לעולמים!8 וודאי ינצח 

כו’, ומעתה ידברו רק עניני טוב וקדושה, תומ’’צ, הפצת המעיינות כו’.
אד’’ש אסר לפרסם את הדברים9, רק לשלוחים יש להגיד להם פרטי הדברים ]בכלל הייתה ניכרת 
רק  למסור  הקהל  ולכל  הנ’’ל[  ההוראות  כל  את  שיעבירו  אלו  שהם  לשלוחים,  מיוחדת  חיבה  בשיחה 
המעיינות.  להפצת  המפריע  ענין  לבטל  כדי  כהנ’’ל  יעשו  כו’,  קטן  יוכ’’פ  ויש  שהיות  בועש’’ט,  הנקודה 
אד’’ש גם סיפר שרואים בכל דבר לא טוב שמזמינים מן השמים גם דבר טוב, ובימים אלה הייתה אשה 

1   מכתב מיום ראשון כ”ח אדר.

2   כ”ז אדר.

3   כ”ג אדר.

4   של הצד שכנגד, על הפסיקה בה’ טבת לטובת אגו”ח.

5   דבר נדיר בזאל הקטן.

6   אין זה הבא לקמן.

7   בהתוועדות פורים הידועה – כשבועיים לפני התוועדות זו.

8   לא יהיה ערעור על זה.

9   היו דברים נוספים באותה שיחה, שלא הוזכרו כאן.

)נ(פלאות אראנו
שמחת פורים ושמחת הגאולה

. . ביטול הספיקות )באם ישנם אצל מישהו( בנוגע לזמן הגאולה, האם הגיע כבר זמן הגאולה, או שצריך עדיין לחשב קיצים כו', כאמור, שהגאולה היתה צריכה להיות אתמול 
ושלשום, ולפני זמן רב, ובפרט שישנו גם הפס"ד של כו"כ רבנים ומורי-הוראה בדורנו זה שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד ממש . . וכן תהי' לנו – שעוד באמצע ההתוועדות בא 
משיח צדקנו, ויחד עמו תהי' המשך ההתוועדות באופן שהקב"ה בעצמו, עצמות ומהות, מתוועד עם כאו"א מישראל וכלל ישראל, ואז תהי' השמחה הכי גדולה, למעלה גם משמחת 

 )משיחת ש"פ תשא תנש"א, תו"מ ח"ב עמ' 364(פורים שהיא באופן ד"עד דלא ידע".    

לפנינו – בפרסום ראשון - שני מכתבים שכתב הת' א.ק. שבהם תיאר את ההתוועדות המיוחדת של הרבי בשבת 'החודש' תשמ"ז, 
לאחר הגשת הערעור על הנצחון דה' טבת, ועוד.

תשמ"ז ב-770

בכותל המערבי וראתה חבדני’’ק מניח תפילין, והתעוררה, והחליטה למסור את כל ספרית בעלה המנוח 
לספרית נשיא דורנו וכן יקום!!! )- בצעקה( וכ’’ז היה בדרך אתעדל’’ע לגמרי, ובהשגח’’פ כו’. 

)כ’’ז היה ביום ה’, הגיעה משאית של קה’’ת ופרקה המון ספרים(.
במוצש’’ק אמר אד’’ש ליודל )במכונית( לפרסם לכל השלוחים שיתוועדו בליל ר’’ח. 

ע’’כ בינתיים,
דידן נצח.

כעת ראיתי פתק של הרבנים שי’ ע’’ד כל הנ’’ל, ודמי סעודה כו’ הם 3 דולר. ופתק נוסף מחברי ועדה 
ע’’ד לאלתר לגאולה לתת זאת לטובת הפרסום ע’’ד לאלתר לגאולה. רוצים לעשות קול  קורא גדול מבלי 

התחשבות בכסף. )“בניו יורק טיימס” הי’ חצי עמוד שמשיח מגיע(.

מוצש’’ק שבת החודש:
)תיאור נוסף ]מהנ”ל[ של שבת זו, בהוספות ושינויים(:

התוועדות שבת הייתה נפלאה, בשיחה א’ דיבר על המעלה בגלות – עבודת הבירורים, ואעפ’’כ מבין 
כ’’א שעכ’’ז צריך לצאת מהגלות. בהמשך הייתה שיחה פנימית, דיבר על כך שלא נגע ולאנפגע כל מה 
מאה  ואחד,  )מאה  מאה  ולחשוב  בחדר  להסתגר  טוב  יותר  היה  אולי  וכו’,  א’  מחשבה  אדות  שמדברים 
)אוהב?(  רוצה  שהוא  בגלל  רק  דורנו  נשיא  של  תלמידיו  להטריח  מדוע  אבל  טובות,  מחשבות  ושתים( 
להתוועד? )שהרי פעולה של ממש לא יוצאת מזה(. והתי’ הוא שכדאי בשביל ספק ספיקא להתוועד שוב 

וכו’.
שיחה שני’, )בהמשך( שיש הכח ליהודי לפעול אצל הקב’’ה שתענוג הבורא יהיה לא מהעבודה בגלות, 

אלא מהעבודה אחרי היציאה מהגלות.

    מאמר מעניין10 ואכ’’מ.
בחיוך   – )וטף  וטף  נשים  אנשים  שיבואו  אד’’ש  אמר  דתו’’ת  מלכה  מלוה  על  ווינבערג  ר’’י  כשהכריז 

)בדיבור בפ’’ע((.
כו’, אבל מאחר  ע’’ז  לדבר  ספק האם  לו  עניין שהיה  שיש  לומר  החל  אחרי שגמר הביאור ברמב’’ם, 
ונגרמה חלישות בגלל זה – ידבר. והו’’ע דידן נצח, שבגלל שרוצים לעורר מחדש את הכל11 נגרמה חלישות, 

אז כמדובר כמ’’פ – דידן נצח, ורק נשאר כתם על פני המים כו’ וגם זה יתבטל בקרוב.
ומה שהשלוחים רצו לעשות תענית )גם( בשנה שעברה, אז ח’’ו, לא לעשות, ובמקום זה שתהי’ בכלל 
הוספה בצדקה ובלימוד תורתו של נשיא דורנו, וקאפיטל תהילים השייך לנשיא דורנו )ק’’ז( ועוד קאפיטלך 
)לא הבנתי בדיוק(, ולפדות דמי סעודה א’ במקום תענית, ועכשיו הדרך היא דווקא ע’’י אכו’’ש ושמחה 
כו’. ויה’’ר שבקרוב ממש יתבטל כל הענין, )ובדרכי נעם ובדרכי שלום, הזהר והזהר כו’( ומעכשיו ידברו רק 

דברים טובים, תורה ומצוות הפצת המעיינות כו’.
הייתה שיחה שני’12 אח’’כ עד’’ז, באריכות שלמה )ומה שתצטרכו לשמוע וודאי תשמעו, אבל זהו  תוכן 
הדברים(. ובסיומה החל לנגן “נייעט נייעט...” ועשה בידו )ועל פניו הק’ ניכרה( בתנועה של ביטול13. בכלל 
חצי שעה לאחר הערעור )באמצע השבוע( כשיצא אד’’ש  למנחה עשה בתנועות ידו הק’ כמ’’פ להגברת 
וכן בשיחה היום, אמר:  והכל באופן דלכתחילה אריבער,  יום,  ויצא ממעריב באותו  וכן כשנכנס  השירה, 

“בביטחון גמור שנשיא דורנו הלכה כמותו בכל מקום, ולא היה  ולא יהי’ לעולמים )זה אמר בצעקה( כו”.

10   ד”ה החודש. י”ל אח”כ מוגה בקונטרס ב’ ניסן תשמ”ח. בו מדובר )גם( אודות ‘הצמצומים שלפני הצמצום’.

11   הערעור.

12   הכוונה לדברים דלעיל כאן, ובעיקר במכתב הקודם. )אך לא ברור מדוע נקראת כאן “שיחה שניה”, כאילו היו שתי שיחות בזה(.

13   שאינו מרוצה. הבעת עגמ”נ וכו’ )מצד הערעור, או מצד תוכן הדברים דלעיל(. 

לזכות

לזכות חנה מיכלא
בת שרה אסתר


