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תר"פ. שיחות, אגרות, בקשר ל-100 שנה

ההדרכה שנתן הרלוי"צ למלמד של הרבי 
בזמן זה, ימי ספירת־העומר תרס"ט, החל כ"ק אדמו"ר ללמוד ב'חדר' שביקטרינוסלב )'ימי מלך' ח"א ע' 122. 'שנים 
ראשונות' ח"א ע' 69( - אצל ה'מלמד' הרה"ח ר' שניאור זלמן ווילענקין ע"ה1, וכפי שהתבטא אודותיו לימים )שיחת ש"פ 

ויגש תשל"ב(" : "שאצלו למדתי מקרא ומשנה וגם גמרא במשך כמה שנים".

"קודם שהתחיל ללמד, אמר לו אבי כ"ק אד"ש הגאון רבי לוי־יצחק: "איתא בגמרא, שהמלמד דבני רב הי' רב 
שמואל בר שילת... 'שיל"ת' ראשי־תיבות 'שויתי ה' לנגדי תמיד', וזה צריך לדעת כל מלמד, דללמד עם תלמידים 

צ"ל 'שויתי'...". 
]ר' זלמן[ התחיל ללמוד עם התלמידים גמרא מסכת ביצה, ובהתחלה היו מדלגים איזה תוס', ואמר כ"ק אד"ש 
שהוא חפץ ללמוד את כל התוס' ולא לדלג )מרשימת הרה"ח ר' אברהם וויינגרטן, ששמע מהרה"ח ר' שניאור־זלמן וילנקין עצמו. נד' 

ב'שנים ראשונות' ח"א ע' 72(.

*
ו'פנינה' מתורתו של הגה"ק רלוי"צ - בקשר עם ל"ג בעומר )'תולדות לוי־יצחק' - קה"ת, תשע"ח - ח"א ס"ע 342(:

בל"ג  הקרובות.  השנים   4-5 לגבי  שתכננו  החוֶמש'  ל'תכנית  בקשר  רחבה  תעמולה  פעם  ערכו  "השלטונות 
בעומר אותה שנה דרש רבי לוי־יצחק בפני הקהל אודות נושאים שונים שעמדו אז על הפרק. הוא הסביר, על־
וחמשה ימים לעומר', הוא בבחינת זה־לעומת־זה,  'ארבעה שבועות  פי קבלה, כי היום - ל"ג בעומר - אשר הוא 

וקדושת היום הזה מבטלת את כל המרעין־בישין שבתכניתם לארבע־חמש השנים הקרובות"...

1       נלב"ע כ"ג אייר תשכ"ג.

ימים ראשונים
מנהגי מירון ב-770...

 ]כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"ראשית הגז", ואח"כ אמר:[ בארץ ישראל נוהגים 
לערוך את גזיזת השערות הראשונה לילדים בני שלש שנים – בל"ג בעומר, יום ההילולא 

דרשב"י, על הציון שלו במירון, וקוראים לילדים אלה "ַחָתנים דרשב"י".

ובנדו"ד: כיון שגזיזת השערות היא ביום סגולה דל"ג בעומר, יום ההילולא דרשב"י – יתן 
ולמדן, בהתאם לענינו של  ירא-שמים  השי"ת שיגדל להיות חסיד של רשב"י, חסיד 

רשב"י, שגילה נסתר התורה וגם קישר נסתר דתורה עם נגלה דתורה.
]ואח"כ אמר:[ בארץ ישראל נוהגים שלאחרי גזיזת השערות, יוצאים בריקוד עם הילד. 

]וסיים:[ "זָאגט ַא ניגון און גייט ַא ריקוד" ]= ַנְּגנו ניגון וצאו בריקוד[.
 )יום ג' ח"י אייר, ל"ג בעומר ה'תשט"ו – בעת גזיזת השערות )"ָאּפשערעניש"( אצל בנו של הרה"ת ר' שלום לברטוב - 'תורת 

מנחם' חי"ד ע' 67. הרשימה היתה למראה עיני כ"ק אדמו"ר, ותיקן בה כמה תיקונים(

ההוראה מל"ג בעומר - ללמוד בהתמדה!..
בהר־ פ'  א'  יום   – הנשיאות  קבלת  לאחר  הראשון  ב'פאראד'  אדמו"ר  כ"ק  מדברי 

בחוקותי, ל"ג בעומר תשי"ג )מוגה(:
השי"ת יצליח אתכם שיהי' לכם הרצון העז ללמוד תורה כדבעי, כרצון מייסד הישיבה 
מתלמידיו  ואחד  אחד  כל  את  ברך  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
והולכי בעקבותיו, והמשיך להם ובהם כוחות על זה – להצליח בלימוד התורה בדרך זו 
ובכל עניניהם בחיים בכלל, והוריכם ומוריכם יוכלו לומר: "ראו גידולים שגדלנו"; זהו 

פרי חינוך טהור ולימוד טהור; למדו כדבעי ולכן הצליחו בהצלחה מופלגה.

ויום זה – ל"ג בעומר – המבדיל בין הימים שלפניו לשל אחריו, מורה על שינוי הסדר 
באהבת   – נמרץ  ברצון  בהתמדה   – ללימוד  לזה,  כוחות  גם  וממשיך  התורה  בלימוד 
ישראל, שהיא הכנה וכלי לאהבת השם ואהבת התורה; ואז ישפיע השי"ת, מידו המלאה 

והרחבה, ברכה והצלחה מרובה לכל אחד ואחד מכם, להוריכם ולכל סביבתכם.

יתן השי"ת שיהי' בהצלחה מרובה.

]אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שנוסף על אמירת 
"דברי מוסר" הנ"ל, יתנו להתלמידים גם "כיבוד", ויהי' 
גם זה בהצלחה. בצאת כ"ק אדמו"ר שליט"א מהחצר 

להיכלו הק' – ניגנו "כי בשמחה תצאו"[.

)'תורת מנחם' ח"ח ע' 150(

שרשב"י יביא לנו את משיח!
". . צו רשב"י הָאבן מיר ַא טענה: ער הָאט גענומען אויף זיך ביז ביאת המשיח, און ער הָאט געהַאט צו זיך די תנאים ואמוראים, גאונים, די רביים פון חב"ד און ַאנדערע רביים און די גאוני 

התורה, ער הָאט געהַאט צו זיך גוטע ַארמיי. השי"ת זָאל העלפן מען זָאל מכיר זיין דעם אמת, און זיין אמת".
יש לנו טענה כלפי רשב"י: הוא נטל על עצמו )לפטור את העולם מן הדין( עד ביאת המשיח, ויש לו הרי את התנאים והאמוראים, הגאונים, כ"ק אדמו"רי חב"ד, שאר  ]תרגום חפשי: 

האדמו"רים וגאוני התורה; עומד לרשותו צבא מובחר. יעזור השי"ת שנכיר את האמת, ונהיה אמת[.

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ערב ל"ג בעומר תשפ"א. שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.    גליון 20       

 "...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 ל"ג בעומר ה'תש"ד - סה"ש ע' 421(.

לכבוד ל"ג בעומר הבעל"ט שבו נהוג לצאת לשדה – הננו מביאים בזה שתי תמונות מה"שדה" בעיירה ליובאוויטש.
ליובאוויטש עכשיו

אייר תשפ"א. כתת ה'חיידר' במוסקבה, במסיבת בר-מצוה 
 לאחד הנערים )למשפחת גול שי'(, ב'ָחצר'.

)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(

סוס בן ימינו... ועגלה מודרנית )ב'ָחצר', בביקור הנ"ל(.

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי
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" . . לפני ש''ק1  התבטא ריל''ג, שבאם תהיה שיחה בנושא זה2, אזי השיחה של שמח''ת 
מ''ה )אודות הניגון "חיילי אדוננו" וכו'( תהיה קטנה לעומת זאת3.

בכל אופן בשבת הייתה ההתוועדות בדיוק בכיוון ההפוך )בתוכן השיחות(. הי' זה זייער א

רייכער פארברענגען, וכנראה באופן של היפוך מדה''ד למדת הרחמים )ראה בר''ד

דההתוועדות(. השמחה גם הייתה עוד ביתר שאת, ביחס לשבתות שלפנ''ז. וכבר נראה 
ברור שהפעם השטורעם לא ייפסק עד שיבוא בפו''מ )כך הרושם שמתקבל(.

להעיר שדיבר על כך שדוד המלך היו לו מנגדים, )עשרת השבטים שבהם שלטו מלכי 
ישראל וכו'( . . בכלל היו "אותיות". לדוגמא בנוגע לאודך ה' כי אנפת בי, ש"אודך הוא מלשון 
הודאה שלמעלה מטעם ודעת, כיון שעניין האנפת בי משך הגלות הוא דבר בלתי מובן כלל 
ניט( אז דער אויבערשטער איז  ולכן אודך, אז מ'איז מודה )אע''פ אז מ'פארשטייט  וכלל, 

גערעכט" 4  )בזה הלשון(.

דיבר על מאור פניו של משיח בתור רב, ואמר בלה''ק: "כתלמידים היושבים לפני רבם", 
והסביר שחכמת האדם תאיר פניו וד''ל.

כשהזכיר קאפיטל צדיק אמר: "פארבנודן מיט שנת הצדי''ק" ]= קשור לשנת הצדי"ק[. 
ובסיום השיחה התבטא: 

"כמנהג ישראל בזמן האחרון אז מ'זאגט דעם קאפיטל צדיק ]= שאומרים את פרק צדי"ק[, 
ולפנ''ז אמרו קאפיטל פ''ט ולפנ''ז פ''ח, פ''ז פ''ו" )ציטט איזה פסוק משם(. 

ועד''ז עוד כמה דברים מעניינים.

*

בהתוועדות ש"ק )? באייר תנש"א(, התבטא אד"ש: "מהרה יגלה אכי"ר, ויראו "אז משיח 
בינינו"5. דא,  זיך  געפינט  ער  און  געקומען  שוין  איז  צדקנו  משיח  און  קומען,  וועט   צדקנו 

את שתי המלים האחרונות אמר בהטעמה(.

 1     פרשת אמור, כ' אייר.
 2     פעולות שנקטו כמה מאנ"ש בקשר למשיח.

3     דהיינו, שתהיה שיחה חריפה ביותר.

4    = שמודים )למרות שלא מבינים( שהקב"ה צודק..

5    = שמשיח צדקנו יבוא, ושכבר בא ונמצא כאן - בינינו.

גילוי פנימיות )נפלאות( התורה בימינו
. . ע"י רשב"י הי' גילוי פנימיות התורה )בחי' נפלאות שבתורה( . . ומרשב"י נמשך אח"כ גילוי פנימיות התורה בדורות שלאחרי זה, עד לדור האריז"ל, שמאז "מצוה לגלות זאת 
החכמה", ולאח"ז נוסף בזה ע"י גילוי תורת החסידות ע"י הבעש"ט והמגיד . . ועוד יותר – ע"י אדמו"ר הזקן . . וכך ניתוסף בזה – ע"י רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו מדור לדור, עד 

לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, עד לגילויים דפנימיות התורה בדורנו זה, ובזה גופא – נוסף משנה לשנה, עד להגילויים בימים אלו ע"י כת"י דמאמרי דא"ח שנדפסו ונדפסים עתה.

                                                          )שיחת ש"פ אמור תנש"א – תו"מ שם עמ' 226-227(

במלאת שלושים שנה לתחילת השטורעם היוצא-מן-הכלל בעניני גאולה ומשיח, אנו מביאים 
בזה קטע מיוחד מרשימותיו של הת' א.ק. אודות אירועי אייר תנש"א. בגליון הבא נחזור אי"ה 

למכתבי תשמ"ז.

לזכות
רוזה, מושקא, סטערנא, דבורה לאה, 

מנחם מענדל, יוסף יצחק
נדפס על ידי הוריהם הרה"ת ר' ישראל נח 

וזוגתו מרת שרה רחל בליניצקי

"הפעם השטורעם לא ייפסק"... 

תורה חדשה
מאתי תצא

סודו של מספר ל"ג - בעומר
בעמדנו סמוך לל"ג בעומר, "מתן־תורה דפנימיות התורה", זכינו שנתגלה וי"ל זה־
עתה )ע"י קה"ת( מאמר חדש, פרסום ראשון מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע - ד"ה 

'וספרתם לכם'.
אדמו"ר  כ"ק  של  הידוע  מאמרו  כי  נראה  גם  שממנו  מתוכו,  א'  קטע  בזה  נציין 
- מיוסד על  ואילך(  'וספרתם לכם' תרס"ו )שם )במהדו"ח( ע' רפ  - ד"ה  נ"ע  מהורש"ב 

מאמר זה:
לעומר  הל"ב  ביום  וא"כ  נתיבות,  ל"ב  נמשכי]ם[  מחכמה  כי  בעומר,  ל"ג  ענין   .  .  "
נסתיימו המשכות ל"ב נתיבות, והייתי סובר שנסתיים אור החכמה, ומשם ואילך נמשך 
רק הבינה לבד, אך באמת אינו כן, ונמשך אור החכמה גם אח"כ. ויום ל"ג הוא המשכות 

ל"ב נתיבות חכמה במל', חכמה תתאה . .  "1
הלשון הזו נמצאת רק במאמר שנתפרסם ז"ע וב'המשך' תרס"ו )משא"כ תוכן הענין - 

מופיע בכמה מקבילות, ומהם בסה"מ תרס"ג ח"ב ע' ריא־ריג(.

*
ובודאי יוסיף כ"ז חיות חדשה והתעוררות מיוחדת בלימוד תורת רבותינו נשיאינו, שעל־
ידם נמשכה פנימיות התורה )תורתו של רשב"י( באופן ד'יתפרנסון' )ראה התוועדויות תשמ"ב 

ח"ג ע' 1434(.

"וככה הגדול"...
בשבוע שעבר הבאנו כאן בפרסום ראשון תצלום כתי"ק כ"ק אדמו"ר 
לנו,  היה  טבא  ולסימנא  )תרל"ז(.  וככה'  'המשך  מהתחלת  נ"ע  מהר"ש 
שכמה ימים לאחר מכן הגיע אלינו בהשגח"פ קטע מתיעוד בוידיאו של 
שיחת ערב פסח תשמ"ח, שבו הרבי מדבר על ייחודו של המשך 'וככה', 

ועל כך שהיה מכוֶנה פעם "וככה הגדול".

1            ראוי להביא כאן מה שכתוב בהמשך הדברים בד"ה וספרתם תרס"ו: " . . ול"ג בעומר הוא מ"ת ]= מתן תורה[ הנסתר, דלהיות דבל"ג 
הוא התחברות בחי' ח"ע בח"ת ]=חכמה עילאה בחכמה תתאה[ ומאיר אז בחי' ח"ס ]חכמה סתימאה[ כנ"ל, שזהו שרש ומקור פנימיות התורה, 

לכן אז זמן מ"ת דבחי' פנימיות התורה כו', וזהו דבל"ג בעומר הוא הילולא דרשב"י . . " )עיי"ש(. 


