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כשהרבי הסביר את המאמר של 'שבועות' בלנינגרד 
"באחד ממאמרי חג השבועות שנאמרו ע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ באותן שנים ]תרפ"ד־תרפ"ז[, התקשו 
ה'חוזרים' בחזרה על קטע מסויים. הקושי היה הן בהשלמת מספר מילים, שלא נשמעו בבירור, והן בהבנת 

קטע שכן שמעו.
לא  שעה  שבאותה  וכיון  המבוכה,  את  לפתור  הצליחו  לא   - ה'חוזרים'  בין  שהיו   - החסידים  גדולי  גם 

התאפשר מסיבות שונות להיכנס לרבי מוהריי"צ )כפי שהיו עושים במקרים כגון אלו(, לא ידעו מה לעשות.
אלא שהפתרון בא ממקום בלתי־צפוי: אחד מן ה'חוזרים' הבחין בחתנו המיועד של הרבי, שישב מכונס 

באחד מירכתי בית המדרש כשהוא שקוע בלימודו, והציע לגשת לברר אצלו - שמא קלט הוא את הדברים.
וכך היה: הרבי, בשקט האופייני לו, ציטט מיד את המשפט החסר, כשהוא מוסיף לבאר בטוב טעם ודעת 

את כל הנושא" )'ימי־מלך' ח"א ע' 167(.

ימים ראשונים
לחטוף וללמוד ריבוי מאמרי חסידות

כ"ק  )בדירת  יו"ט  מסעודת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כשיצא  ה'תשי"א,  דחג־השבועות  ב'  ]בליל 
אדמו"ר מהוריי"צ(, עבר בסמיכות לביהמ"ד ופנה לקבוצה מהתלמידים - ושאל אותם: "למה 
ר' בן־ )וכן להרה"ח  ר' שמואל הלוי לעוויטין  לא רואים עליכם שמחת החג?", ואמר להרה"ח 
ציון שם־טוב ולהרה"ח ר' אליהו יאכיל סימּפסָאהן( שצריך להשתדל שהתלמידים יהיו בשמחה, 
לפעול.  הצליחו  מה  ויראה  יחזור,  ותיכף  לביתה,  הרבנית  אמו  את  ללוות  עתה  שהולך  והוסיף, 
כשחזר כ"ק אדמו"ר שליט"א ונכנס לביהמ"ד, ביקש הר"א סימפסאהן שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
יתוועד, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א – בחיוך – שהכין למחר, ואם יתוועד היום, לא יהי' לו מה 
אדמו"ר  כ"ק  נענה   – והותר"  "די  לרבי  יש  שבודאי  סימפסאהן  הר"א  וכשאמר  מחר...  לומר 

שליט"א ואמר שיתוועד בקיצור[.
" . . מתן-תורה ישנו גם בהוה – שבכל שנה ושנה, בחג השבועות, "זמן מתן תורתנו", נעשה הענין 
דמ"ת מחדש. והענין בזה – דלכאורה, כיון שהתורה ישנה כבר מקודם לכן, מה נתחדש איפוא 
ב"זמן מתן תורתנו" בשנה זו – שהתורה שישנה מקודם לכן ירדה כבר למטה לדרגת הנבראים 
)נ"א: שהתורה עצמה נעשית בחי' נברא(, והחידוש ב"זמן מתן תורתנו" הוא שנעשית המשכה 

חדשה מלמעלה.
וביחס להחידוש במ"ת ע"י ההמשכה החדשה מלמעלה – לא שייך הענין ד"יום אחד הוסיף משה 
מדעתו", כיון שההמשכה היא מדרגא נעלית כזו שעבודה אינה נוגעת שם. ומזה מובן גם לאידך 
גיסא – שכיון שמדובר אודות המשכה מדרגא נעלית כזו שעבודה אינה נוגעת שם, אין להתחשב 
שאפשר  מה  כל  לחטוף  אם,  כי  וכו',  הכנות  לעשות  וצריך  ראוי  אינו  שעדיין  ומצבו  במעמדו 
)"ַאריינכַאפן ווָאס מ'קען"(, ובלשון חז"ל "חטוף ואכול חטוף ואישתי" . . ובפשטות – שכל אחד 
ואחד צריך לחטוף כמה שאפשר בלימוד התורה, הן בנוגע לנגלה דתורה והן )ובמיוחד( בנוגע 

לפנימיות התורה.
והדגשה יתירה בנוגע לתלמידי הישיבות, שכל ענינם הוא לימוד התורה, ובודאי צריכים להתנהג 

באופן ד"חטוף ואכול חטוף ואישתי", לחטוף כמה שאפשר בלימוד התורה.
– רצוני הי' שלקראת חג השבועות יודיע כאו"א מהתלמידים, ע"י פתקא1, מה עשה ופעל )"ווָאס 
ער הָאט אויפגעטָאן"( בלימוד התורה. ובנוגע לפועל – ישנם "חכמים" שלא מסרו פתקאות כלל 
ומצבם...  מעמדם  על  ו"הוכחה"  "סימן"  מהוה  כשלעצמה  הפתקאות  שאי-מסירת  ומובן,   .  .
]ברשימה אחרת, שבענין זה הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א גם ע"ד החלישות בענין שמירת הזמן[. 
וגם אלה שהודיעו בפתקא אודות מעמדם ומצבם בלימוד התורה, אין זה מגיע – שלא בערך כלל 
– להמשוער מלכתחילה! אלא, שאצלם ישנו לכל־הפחות הענין ד"מודה ועוזב )שעי"ז( ירוחם". 
ובכל אופן, מכאן ולהבא ישתדלו כל התלמידים להוסיף בלימוד התורה באופן ד"חטוף ואכול 

חטוף ואישתי", לחטוף כמה שאפשר.
וללמוד פנימיות התורה, לחטוף מאמר מתורה־אור, מאמר מלקוטי־תורה,  . צריכים לחטוף   .  
מאמר מנשיא זה ומאמר מנשיא זה, שעי"ז מתקשרים עם רבותינו נשיאינו, והם כבר יוציאוהו 
ממעמדו ומצבו ]ברשימה אחרת: ובודאי יעשו הסכם והחלט על זה, ע"י אמירת לחיים, או ע"י 
ניגון שמחה[. ויש להוסיף בנוגע להתקשרות אל כ"ק מו"ח אדמו"ר – שלהיותו עכשיו במעמד 
ומצב של קדושה נעלית ביותר גם לעיני בשר, צריכים גם חסידים להיות במעמד ומצב המתאים 

לזה, וכיון שכך צריך להיות, כן הוא באמת".

)קטעים מ'תורת מנחם' ח"ג ע' 128 ואילך. ויעו"ש(

1         בהתחלת החורף ]דשנת תשי"א[ נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א מהתלמידים שיחיו סדר מפורט בלימוד התורה, ללמוד 
ענינים מסויימים בנגלה דתורה או בפנימיות התורה, ומשך זמן לפני חגה"ש ביקש - שעד חגה"ש יודיע כאו"א באיזו מדה השלים את 

סדר הלימוד שניתן לו.

איך נראה חסיד ב'שבועות' בבוקר?
החסיד ר' גרשון־דב פַאהַארער פלעגט זָאגען נָאך קריאת־שמע שעל המטה: ַאה! מָארגען דַארף מען אויפשטיין גָאר ַא ַאנדערער. שבועות ביינַאכט דַארף מען זָאגען: מָארגען אין דער 

פריה דַארף מען זיין גָאר ַא ָאּפגעפרישטער.
]תרגום חפשי: החסיד ר' גרשון־דב פַאהַארער נהג לומר אחר קריאת־שמע שעל המטה: ַאה! מחר עלינו להשכים באופן אחר לגמרי. בליל שבועות יש לומר )להחליט ולהכריז(: מחר 

עם־שחר צריכים להיות רעננים לגמרי )בכחות מחודשים לעבודת ה'([.

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ראש חודש סיון תשפ"א. שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.   גליון 21

 "...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(

ראשוןפרסום

)משיחת ליל א' דחה"ש תש"ט - בסעודה - סה"ש ע' 823(

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי

תורה חדשה
מאתי תצא

יש ספירות 'לפני הצמצום' או לאו?
נפלאות שבנפלאות!

'המשך  את  לומר  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  החל  שבו  החג  הבעל"ט,  השבועות  חג  לרגל 
תער"ב' הידוע, שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אמר שהוא 'נפלאות שבנפלאות' שבתורת החסידות 
– הננו שמחים להביא בזה בפרסום ראשון1 קטע ממאמר ב'המשך תער"ב', בכתב יד הר"ש סופר, 
עדיין  בהיותו  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  בגוכתי"ק  שהועתקו  אדנ"ע,  הגהות  נתווספו  שעליו 

בליובאוויטש בשנת תרע"ה.
הגהות אלו שולבו בהעתקות הבאות במקומם בתוך ה'המשך' )והפכו לחלק בלתי נפרד מגוף 

המאמר(, וכן אחר-כך, כשנדפס ה'המשך'. 
הספירות,  ענין  מבואר  שבו  קנט(  עמ'  ח"א  )תער"ב  פג  מפרק  אחד  עמוד  כת"י  צילום  בחרנו 
הקשור לספירת העומר2. בקטע שהתווסף כאן בהגהה מבואר בין השאר, שהספירות דאצילות 
שרשם למעלה גם באור אין סוף שלפני הצמצום, אלא ששם הם בבחינת פשיטות וכו' )כי לא שייך 

גדר וציור באוא"ס(. נצטט שורה אחת שמראה את עומק הדברים:
" . . דודאי נשלול לגמרי גדר החכ' מא"ס, ומ"מ יש בחי' חכ' שבא"ס, וחכ' דאצי' הוא בבחי' גדר חכ', 

ומ"מ היא בבחי' חכים ולא בחכ' ידיעא כו' . . " 

 1       מתוך כתה"י המצויים בשבייה במוסקבה עד היום הזה, ויה"ר שישובו למקומם האמיתי בקרוב. אודות העתקה זו, ע"י ר"ש סופר, של המשך תער"ב,
         ופרשת התגלותה – ראה מש"כ הרש"י שי' חזן, ב"קובץ ה' טבת" )קראון-הייטס, תשע"ז(, עמ' צ' ואילך.

2       ראה לקו"ת לה, ב: "וספרתם לכם כו', היינו להמשיך ע"ס ]= עשר ספירות[ שיאירו לכם למטה.

)המשך בעמ' 2(



אוהל אדנ"ע ברוסטוב. ב' אייר תשפ"א

)המשך מעמ' 1, מדור "תורה חדשה"(
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ר''ד מהשבועות האחרונים: 
)תוכן  עימו מעט,  דיבר  כ''ק אד''ש  לדולרים,  ר''י באגד מנחלים  הגיע  אייר:  כ''ה  א'  יום 
הדברים ]נדפס[ בבית חיינו(. ב-7:00 בערב ירד לשיחה לנשים, הביט לצדדים וקרא ללייבל 
נתן צדקה לילד א', כשיצא מהמעלית אחר  ווידאו בחצר1( לפני שירד לשיחה  )הי'  לרגע. 

השיחה עודד את השירה בחוזקה.
כל  את  בכוונה  המתפללת  העכט  של  הקטנה  בתו  על  לימינו  כמ''פ  הביט  מעריב,  אח''כ 

התפילה.
יום ב' כ''ו אייר: נסע לאוהל ב- 2:25 וחזר ב-9:00 בערב.

יום ד' כ''ח אייר: נכנס למעריב נעמד כרגיל, ולפתע הביט על בתו של העכט ועשה בתנועות 
ידו הק' אלי' )שרו דידן נצח, כרגיל בהיכנס אד''ש(, ואח''כ מחא כף לעברה.
עד סוף השבוע אד''ש מחזק השירה בסיום התפילה פעמיים, שלא כרגיל.

ש''ק פ' במדבר ב' סיון: אחרי אחת השיחות קם אד''ש מעט ממקומו והביט )חיפש( את 
נימוטין היושב מעבר לשולחן אד''ש למטה, והורה לו להגיד לחיים. בסיום ההתוועדות שוב 
קם אד''ש מעט והסתכל עליו באין אומר, הוא הבין את הרמז ובאתדל''ת אמר לחיים, אד''ש 

ענה לו וחייך מאד.
אד''ש  ועשה  הי',  לא  הנ''ל  נימוטין,  את  שוב  חיפש  אד''ש  שבועות:  ערב  בהתוועדות 

בתנועת ראשו הק' למורת רוח.
בשבועות כשיצאו לתהלוכה, אד''ש עמד הרבה זמן, וחיכה שיעברו כולם, בלי לעודד את 
השירה בידו, ועברו עוד קבוצות קטנות, עד שעברו כולם, ליוה את התהלוכה עד שנעלמו 

מעיניו, ואז עשה ב' תנועות בידו הק' ושב לחדרו.
הדלת  לפני  כל  קודם  ידו  בתנועות  עודד  הספרי',  ליד  נעצרו  מהתהלוכה  כשחזרו 
נכנס פנימה  זו, ואח''כ החל למחוא כפים, אח''כ  יצא והמשיך בצורה  )זכוכית(, אח''כ 

ומעבר לדלת עשה בחזקה בב' ידיו הק' בתנופות עזות, ונכנס לחדרו.
הבינו  לא  )מסתמא  זמן  משך  א'  לעבר  הביט  הניגונים  בא'  בשבועות:   בהתוועדות 
היושבים שם למי הכוונה(, אח''כ החל למחוא כפיים, ולפתע הצביע על אותו א' בתנועה 

זריזה )מסתמא שיגיד לחיים(, ומיד המשיך למחוא כפים.
מאוד  חזקות  הימנית  ידו  בתנועות  אד''ש  עשה  ניעט...  ניעט  בניגון  ברכה:  של  כוס 
של  ]כוס  כש''ב  כל  לבקר  הבא  )צ'צ'קס(  הרוסי  החזן  לעבר  ברצף  שניות  כ-20  משך 
ברכה[, ולעבר בנו ובתו הקטנים ואח''כ ב''האפ קאזאק" )ומעט בניגון "כאטש מי חודי" – 
שהוא ניגון חביב אצל אד''ש( עשה בידו השמאלית בתנועה הידועה של כש''ב בחוזקה 
)למעלה ולצדדים( וממש כל גופו הק' התנענע מצד לצד, זה הי' משהו יוצא מן הכלל, 

)אולי אפי' מפחיד(.
החזן החל לשרוק, ואד''ש עודדו ואח''כ גם סימן לכל הקהל לשרוק.

ש''ק פ' נשא ]ט' סיון[: בסוף ההתוועדות הארוכה )5 שעות בדיוק – כשבאמצעה שיחה 
בת – שעתיים!(

יפה לשיר, הנ''ל החל לשיר, אד''ש  אחרי פרקי אבות, )אחרי מנחה( עשה תנועה לר''ז 
נעצר והביט עליו, כל הקהל השתתק לרגע, ואד''ש המשיך ללכת...

יום א': בדולרים, א' עבר ליד אד''ש והחל לספר קצת על עניניו, אד''ש ברכו "בשו''ט", 
הנ''ל הינו סופר ונתן לאד''ש ספר שלו, אד''ש אמר לו באנגלית: תודה רבה, אינני משלם 

)נ(פלאות אראנו
התחדשות בלימוד נגלה וחסידות – הכנה למשיח

. . כיון שיום השבת שלאחרי זמן מ"ת, פרשת נשא, דשנת אראנו נפלאות, הוא הזמן הכי מוכשר ומסוגל להתגלות ד"תורה חדשה מאתי תצא" – מובן שההוראה למעשה בפועל 
שהזמן גרמא היא בהכנה )מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא".

התורה  פנימיות  והפצת  בלימוד  והוספה  התחדשות   – ובמיוחד  כולל   .  . בתורה  חידושים  שמחדש  עד  ותענוג  חיות  מתוך  התורה  בלימוד  והוספה  התחדשות   – ובפשטות 

שנתגלתה בתורת החסידות, מעין ודוגמא ו"טעימה" מתורתו של משיח . .                                                                   )ש"פ נשא י"ב סיון תנש"א – תו"מ שם ח"ג עמ' 322(

תיאור ימי חג השבועות תשמ"ז במחיצת הרבי, מרשימותיו של הת' א.ק. 

לע"נ
 עדיאל יוסף יצחק ב"ר

– יבלח"ט – אורי אליעזר הכהן

העידוד ה"מפחיד" ב'האפ קאזאק'

בעד הספרים שנותנים לי, ובמילא הדולר הוא לצדקה, לא בתור תשלום. 
ח''ו  אז  לא''י  יעלו  לא  היהודים  כל  שאם  לאד''ש  ואמר  כמשיח,  המתחזה  א'  שם  עבר 
כולם... אד''ש ענה לו: אל תקלל יהודים. )זה הי' בתחילת תור של הנשים, עמדנו מאחורי 
את  צועק  שהנ''ל  רואים  ואנו  הדלת,  את  פתחנו  צעקות  שמענו  ולפתע  בפרוזדור,  הדלת 
כל  לך  ייתן  "הקב''ה  ובהתרגשות:  יד(  )ובתנועות  רם  בקול  לו  אומר  ואד''ש  ''נבואותיו"(, 

ברכות ה'''! תוך כדי כך סחבו אותו כמובן.
וישב מאחורי אד''ש,  י''ב סיון הגיע הרמ''ד טעלעשעווסקי להתועדות  ליל  בהתוועדות 
)כבר הרבה זמן שלא השתתף בהתוועדות(, אד''ש הביט עליו והורה לו להגיד לחיים, והביט 

עליו עד שאמר לחיים, אח''כ נתן לו חתיכת מזונות.
האחרונים  בימים  הוא  )כך  ומעריב  מנחה  למטה  התפללו  לאוהל,  נסע  אד"ש  סיון:  י"ב 
בגלל האורחים(, הייתה איזה קבוצה של ילדים מצרפת עם מדריכם, ועמדו מאחורי אד"ש, 
וכשגמרו מנחה החלו לשיר "אל תירא"; אד"ש עודד השירה בתנועות )קלות( בראש הק'. 
אח"כ בסוף מעריב שוב שרו, ובאמצע כששרו "אך צדיקים..." החל אד"ש בתנועות חזקות 
ומהירות על הסטענדער, והמשיכו לשיר "כי אלוקים יושיע..." )כנהוג בכינוס ילדים(, אח"כ 
אמר החזן קדיש בתרא, אד"ש הסתובב והביט על הקבוצה בקורת רוח גלוי', וכשגמר החזן 
"דידן  ועודד את השירה  נוסעים, אד"ש בירכם כרגיל,  לייבל לרבי שהם  את הקדיש אמר 

נצח" בחזקה.
 1        שעל ידו ראו אנ"ש והת' את דברי הרבי לנשים.

ליובאוויטש עכשיו

ה'חצר' בליובאוויטש לפני כחצי שנה.


