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הפארברענגען הראשון של הרבי ב-770 
הפעם הראשונה בה התפלל כ"ק אדמו"ר עם קהל אנ"ש והתמימים על אדמת ארצה"ב היתה ב)א' ד(
ר"ח תמוז תש"א, אז גם בירך ברכת 'הגומל'. באותו זמן שהה ב-770 החסיד המפורסם ר' דוד שיפרין ע"ה 
)מראשי חסידי חב"ד בארצות־הברית. יהודי 'פנימי' מאד, שזכה לחזות עוד בזיו פני־הקודש של כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש נ"ע, והיה מפורסם כבעל חוש ביקורת מפותח(. כאשר כ"ק אדמו"ר עמד והתפלל, ניגש ר' דוד והביט 
בעין בוחנת על התפלה ושאר הנהגותיו של החתן הצעיר. אחד מהבחורים ששהה במקום ניגש לר' דוד, ושאל 
אותו מהי דעתו על 'הרמ"ש'... ר' דוד ענה בשפתו הייחודית: 'עס ווייזט אויס צו זיין עפעס רעכט' ]= זה נראה 

כדבר טוב )רציני, איכותי([...
באותו היום גם נכנסו כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית ל'יחידות' הראשונה על אדמת ארצות־הברית.

למחרת, אור ליום הששי ב' תמוז תש"א, התוועד כ"ק אדמו"ר לראשונה ב'זאל הקטן' עם אנ"ש והתמימים. 
בהתוועדות נכחו אז כשני מנינים וחצי מאנ"ש, ובראשם רבני וזקני החסידים: הרב שמואל לויטין, הרב ישראל 
דזייקובסאהן, הרב דובער ריבקין, הרב אלי' סימפסון, הרב אברהם פאריז, הרב שלמה־אהרן קזרנובסקי, הרב 
דובער חסקינד, ועוד. הכל חיכו שכ"ק אדמו"ר יכנס, וכשנכנס – כשסידורו בידו – וניגש למקומו, קמו הכל 
ביראת־כבוד. ההתוועדות נמשכה כשש שעות, מהשעה תשע בערב עד שלוש לפנות־בוקר. בתחילה ביקש 
כ"ק אדמו"ר שזקני החסידים ידברו, אך הם סירבו וביקשו לשמוע את דברי כ"ק אדמו"ר. כ"ק אדמו"ר פתח 
השעה  כמחצית  אחרי  ונגלה.  חסידות  קבלה,  ע"פ  ענינם  את  ופירש  ודרש  להודות',  צריכים  'ארבעה  בענין 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  שוב,  סירבו  הם  אך  לדבר,  שיואילו  אנ"ש  וזקני  מהמשפיעים  וביקש  וחזר  הפסיק, 
המשיך להתוועד כשבין שיחה לשיחה ניגנו ניגונים. בכל פעם בה הזכיר דבר מכ"ק חותנו אדמו"ר מוהריי"צ 

הי' קולו שבור.
הבחורים  על  "אומרים  כי  אמר,  אדמו"ר  כ"ק  המשתתפים:  בזכרון  שנצרבו  התוועדות  מאותה  'פנינים' 

האמריקאים שהם בקיאים בלקוטי דיבורים"... והחל לבחון את התלמידים בלקוטי דיבורים.
ב'  בזה  שיש  ואמר  נ"ע,  מזלוטשוב  מיכל  רבי  הרה"ק  של  ניגונו  את  מכירים  ה'עולם'  אם  שאל  אח"כ 

נוסחאות; כפי שר' מיכאל דבורקין שר זאת, ועוד נוסחא אחרת. וניגן את הניגון בב' הנוסחאות.
בהתוועדות זו )או סמוך לה( התבטא: "דער רבי1 האט אנגעהויבן מיט מסיבות־שבת, און מיט דעם וועט 
מען אייננעמען די גאנצע וועלט" ]= הרבי ]הריי"צ[ החל ב)פעילות של( מסיבות־שבת, ובזה יכבשו את העולם 
כולו[. בשעתו לא הבינו כלל את כוונת־קדשו, הרי אפילו לטלפן לאירופה לא הי' ניתן באותה שעה... )מפי 

הרה"ח ר' צבי־הירש פוגלמן ע"ה(.
מלה.  לכל  והקשיבו  ופחד  באימה  ממש  ישב  הקהל  כל  נוראים;  היו  הדברים  וסגנון  ההתוועדות  "צורת 
מפני  ההתוועדות,  עליהם  שהשאירה  מהרושם  בהתרגשות  כולם  הסתובבו  לאחרי־זה  ימים  כמה  במשך 

שמעולם לא שמענו 'אותיות' ודיבורים שכאלו", סיפרו ברבות השנים אחדים מהמשתתפים.
בבית הכנסת ב-770 התפללו אז כעשרה או שנים עשר יהודים מתושבי המקום. חסידי חב"ד כמעט לא 
דרו בימים ההם בקראון־הייטס, כיון שהאזור הי' יוקרתי ביותר, למעלה מהשגתם של רוב חסידי חב"ד באותם 
ימים. מתפללי בית־הכנסת היו, איפוא, יהודים יוצאי פולין וגליצי', שהתגוררו באיזור והעדיפו להתפלל בבית 

כנסת חסידי )שכמעט ולא הי' בסביבה, מלבד 770(.
אחד המתפללים, יהודי בשם ר' יוסל'ע, הי' מוסר מדי שבת אחר התפילה שיעור קבוע במשניות, כפרק 
כ"ק  היה  חודשים  מספר  במשך  השיעור.  את  למסור  כיבדוהו  לארה"ב,  אדמו"ר  כ"ק  כשהגיע  פעם;  בכל 
הפשוט,  פירושן  את  ביאר  בתחילה  כאשר   – זבים(  מסכת  אז  )למדו  במשניות  השיעור  את  מוסר  אדמו"ר 
אחר כך הוסיף והסביר את הלקחים בעבודת ה' שיש להפיק מאותן משניות, ולבסוף את משמעותן הרוחנית 

כמוסבר בפנימיות התורה )מפי הרה"ח ר' שלום־דובער גורדון ע"ה(.

ימים ראשונים
כך מגיעים לחמימות בקדושה

" . . ידוע שתקופת תמוז היא התקופה של תוקף החום ביותר, וענינו ברוחניות – שבתקופת 
תמוז מאיר ה"שמש ומגן הוי' אלקים".

אפילו  "חמרא  חז"ל  אמרו  הרי  בעולם,  הוי'"  ה"שמש  מאיר  תמוז  שבתקופת  אע"פ  אמנם, 
בתקופת תמוז קרירא לי'", וכמבואר בספרי מוסר ש"חמרא" מורה על מי שקשור עם חומריות 
זו בלבד שחסר אצלו תוקף החום דחודש  לי', דלא  ולכן אפילו בתקופת תמוז קרירא  העולם, 
תמוז, ואפילו חום ע"ד הרגיל אין אצלו, אלא עוד זאת, שקרירא לי', וצריך לחפש עצות שלא 

יתקרר לגמרי.
והעצה היעוצה שחום הרוחני דחודש תמוז יחדור בו )שעי"ז יהי' קיום התומ"צ בנקל יותר( – 
לצאת מהגבלות החומר, ולהתעסק בכל שלשת הקווים דתורה עבודה וגמ"ח למעלה ממדידה 

והגבלה.
ובפרטיות יותר: מבואר בלקוטי תורה איך שצריך להיות התחלת היום – אף קודם התפלה – 
ש"ג' דברים הם להסיר כל המונעים בתפלה, א' מקוה .. מה מקוה מטהר .. שלדברי הכל התפלה 
מקובלת יותר עם הטבילה .. הב' צדקה כמו ר' אלעזר יהיב פרוטה כו' .. והג' הוא עסק ולימוד 

דברי מוסר ובפרט דברי מוסר הנמצאים בזהר".
ובכל אחד מג' דברים הנ"ל, הקשורים עם ג' הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים – מודגשת 
היציאה מהמדידות וההגבלות דמציאות עצמו: גמילות חסדים – "יהיב פרוטה לעני והדר מצלי": 
אע"פ שהוא בעצמו לא אכל עדיין מאומה, אפילו לא לחם צר ומים לחץ, שהרי אסור לאכול 
ורק אז  יתפלל,  ואח"כ  יוכל לקנות דבר מאכל(,  קודם התפלה, עליו ליתן פרוטה לעני )שבהם 

יאכל בעצמו.
ההכנה  וזוהי  הביטל,  אותיות  טבילה  כי  במקוה:  טבילה  הקדמת  לאחרי   – )תפלה(  עבודה 
להביטול דתפלה,– שעי"ז מתבטל ממציאותו לגמרי, ויצא מהגבלות מציאותו; ע"י התפלה יוצא 

האדם מהגבלות מציאותו ונעשה טפל ובטל בעצמו, ועי"ז מתחבר עם הקב"ה.
תורה – "עסק ולימוד דברי מוסר .. ובפרט הנמצאים בזהר": לא מספיק לימוד גליא דתורה, 
ללימוד  זמן מסוגל  – שזהו  קודם התפלה  ובפרט  פנימיות התורה,  לימוד  גם  להיות  צריך  אלא 
פנימיות התורה. והרי כללות החילוק בין גליא דתורה לפנימיות התורה הוא שגליא דתורה היא 

בבחינת גבול, ופנימיות התורה היא בבחינת בלי גבול.
ומבקש  וגמ"ח,  הקווים דתורה עבודה  בשלושת  חומר מציאותו  יוצא מהגבלת  יהודי  כאשר 
שיזכה   – בתורה  שיעור  הוספת  או  תהלים,  מזמור  אמירת  הצדקה,  נתינת  ע"י   – הקב"ה  מאת 
לראות השגחה פרטית והנהגה ניסית, אזי מתחיל לראות, שמאיר אצלו ה"שמש הוי'" ועי"ז קיום 

התורה והמצוות הוא בנקל יותר.
ואז מאיר אצלו ה"שמש הוי'" לא רק בתקופת תמוז, אלא גם בתקופת טבת, היינו, שגם בזמן 

ש"שמש הוי'" הוא בהעלם, נעשית עבודתו למעלה ממדידה והגבלה.
והענין בזה – דכשם שבנוגע ל"עולם" אמרו חז"ל "לעולם יראה כו' וכל העולם חציו זכאי וחציו 
חייב", וע"י מעשה אחד של איש פרטי "הכריע כו' את כל העולם כולו לכף זכות" – כן הוא גם 
הוי'"  שה"שמש  היינו  טבת,  בתקופת  גם  פועלת  תמוז  בתקופת  שהעבודה  )"שנה"(,  ב"זמן" 
מאיר אצלו בתמידיות, ובמילא, גם בתקופת טבת חם לו, ונמצא בבית חם ובסביבה חמה. ]כ"ק 

אדמו"ר צוה לנגן "ַא ווַארימען ניגון"[.

)קטעים משיחת ש"פ שלח תשי"ג – ע"פ 'תורת מנחם' ח"ט ס"ע 15 ואילך(

"לימוד הנגלה בהתמדה גדולה"
"הנה לימוד החסידות דורש הכשרה ידוע]ה[ בלימוד גליא שבתורה ביראת שמים ובקנין המדות טובות, אשר בלעדן אין להלימוד של תורת החסידות שום יסוד מוסד להתאחז; ואתה 
ואחיך שי' התחזקו בשקידת לימוד הנגלה בהתמדה גדולה והכשירו עצמיכם בהרחקת המדות והרגשים הרעים וקנו מדות טובות, ומבלי התחשב עם שום דיעה שתהי' - עליכם החובה, 

לטובתכם האמיתית, לקבוע שיעורי לימוד בלימוד החסידות. והשי"ת יהי' בעזרכם שתהיו יראי אלקים, למדנים וחסידים, וטוב יהי' לכם בגשם וברוח" 

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

גליון 22 כ"ח סיון תשפ"א.     שמונים שנה להצלתו ולהגעתו של הרבי לארה"ב.  

 "...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(

)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע חי"א ס"ע שנא(

)ע"פ 'ימי מלך' ח"ב ס"ע 065 ואילך. שם ס"ע 296(

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי

1.        הרבי הריי"צ
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" . . ישנם כאלה היוצאים נגד לימוד הרמב''ם, ָאך און ֵוויי )צו זיי( וטוענים שמא יבואו
לפסוק מזה, א''כ יפסיקו ג''כ ללמוד חומש עם הילדים, כי יבין מש''כ לא תבשל גדי בחלב 
נגד משה בן עמרם, מ'האלט  יוצאים  נגד הרמב''ם  כו'. וכשיוצאים  ִבּגִדי  אמו שזהו דווקא 
להתייחס  לנו  אין  ואנו  משיחא!  מלכא...  דוד...  אנטעקעגען  און  הוי',  אנטקעגען  מלחמה 
אליהם, כי בין כך אא''פ לעזור להם, ספק אם הם יכולים לעזור לעצמם. יבוא בעל הכרם 
גדולה  ובאזהרה  מחשבה  של  רגע  אפילו  להם  להקדיש  ולא  מהמונם.  ולא  מהם  לא  כו'. 
חב''ד  ניט  און  מיר  אריינמישן  ניט  און  תורה.  ביטול  וזהו  כו'(  מציאות  הם  שאין  )כיוון  כו' 
בכ''ז, ועבודתינו היא: ]להיות[ שלוחי דרבנן רבותינו  נשיאינו, נרות להאיר, בקו דעשה טוב, 
הענן,  בתוך  )בחב''ד(  שנמצא  ומי  לענן,  חוץ  יוצאים  שאז  כיוון  כו',  ולהתווכח  לצאת  ולא 
תיבה:[ כל  ובהדגשת  רם  בקול  קרא  ]כאן  כו',  וספק  עמלק  בו  ייגע  שלא  הוא  מובטח   אזי 

חב''ד.. געפינט זיך.. בתוך הענן!! וועט אייך קיינער ניט קענען אנרירן )חזר ע"ז כמ"פ(. 
ועמך כולם צדיקים א חוץ די )זיי( וואס בבחירתם )יוצאים חוץ לענן כו'(. וכאמור עבודתינו 
חיים!  ]בצעקה:[  אלוקיכם  בה'  הדבקים  ואתם  וגמ''ח1,  עבודה,  תורה,  ובית  תומ''צ  היא 

כולכם היום. 
וכל הפלפולים וכו' און אלע רייד דארפן בלייבן דא בינינו לבין עצמנו2 ]וחזר ע"ז שוב[, ושוב 
באזהרה גדולה לא להתעסק איתם. ]הזהיר ג''פ משך השיחה[. עכ''פ מה שצריך להישאר 

מהשיחה הוא לפעול בבתי חב''ד כו' ונרות להאיר כו'".

1.       באותה תקופה הרבי דרש לעשות מהבית הפרטי - בית חב"ד )בית תורה, תפלה וגמ"ח(.
2.     ראה 'מגדל עז' עמ' קמה בהערה. וד"ל. עם זאת, בחרנו להשאיר את הביטויים בלתי מתורגמים

)נ(פלאות אראנו
"יפוצו מעיינותיך חוצה" – דווקא בארה"ב  

" . . אחרי אדמו"ר הזקן . . היו רבותינו נשיאינו כמה דורות בליובאוויטש. ואח"כ )בדור השביעי מהבעש"ט( – עברו לראסטאוו, ולאחר מכן – לענינגראד )או פעטערבורג, כפי 
שנקרא בעבר(, ולאחרי זה – בפולין, עד - השלב האחרון – כאשר הגיעו לארצות הברית, ב"חצי כדור התחתון", ושם גופא בכמה מקומות, עד שהגיעו לבנין והמקום שבו נמצאים 
אנו עכשיו, ביהכ"נ וביהמ"ד ליובאוויטש – ב"770" )כפי שנקרא(. רואים בפועל, ש . . דווקא ב"חצי כדור התחתון" . . היתה התגלות החסידות והפצת המעיינות חוצה ביתר שאת 

וביתר עוז, יותר מבדורות ומקומות שלפני כן . . "
         )משיחת כ"ח סיון תנש"א, תורת מנחם ח"ג, עמ' 380-381(

 – תמוז  ג'  והקדוש  הגדול  ביום  הארבעים,  המחזור  הרמב"ם,  לסיום  בקשר 
מובאים בזה, בפרסום ראשון, ציטוטים מתוך שיחה מסעירה שנאמרה בשבת 
פרשת בשלח, חמשה עשר בשבט, תשמ"ז, בעניין לימוד הרמב"ם, וכן - בקשר 

לזה – בעניין מחיית עמלק במשמעות אקטואלית. ממכתבי הת' א.ק. 

"חב"ד געפינט זיך בתוך הענן!..."

1.        כך לפי אתר 'חבדפדיה'. בעבר היו אומרים שהמחבר הוא החזן הר"ר שמואל קאנטאראף. יתכן שהמלחין היה רוזנברג, אך מי 

ששר את הניגון בפני הרבי הריי"צ היה קאנטאראף )חזן ידוע, אבל לאו דווקא מלחין(, שהיה מצוי בהתוועדויות אלו, כידוע. נשמח 

לשמוע בירור בזה מקוראי העלון.

2.      על פי שמועה – לא היה מרוצה מהלחן... אך יש להעיר בנחרצות, כי גם אם השמועה מבוססת – אין הכוונה שהלחן אינו ראוי 

ונאה, אלא שאין הוא ממצה את עוצמת המלים, או שהוא )בחלקו( נוגה מדי. ואולי משום שהוא קטע חזנות ולא ניגון, וכיו"ב.

תורה חדשה
מאתי תצא

מאמרי דא"ח קדומים שנתפרסמו לאחרונה
ביום ל"ג בעומר - 'מתן־תורה' דפנימיות התורה )כלשון הידוע( – יצא לאור על ידי קה"ת 

מאמר חדש מכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, ד"ה 'כי אתה אבינו', שנאמר בש"פ תולדות תקס"ט.
כמו"כ, לקראת חג השבועות התפרסם מאמר חדש מגוכתי"ק אדמו"ר הצ"צ - )הגהות 
השבועות  בחג  שנאמר  ואילך,  ג  )טו,  במדבר  שבלקו"ת  אנכי'  גו'  'וידבר  ל(ד"ה  וקיצורים 

תקס"ח(, שהוא מהמאמרים היסודיים בענין עשה"ד ומ"ת.
שהתפרסם  אדה"ז,  כ"ק  של  בנו  נ"ע,  משה  ר'  הרה"ק  הנחת  של  מהתחלתה  תצלום 

לראשונה בקונטרס הנוכחי - מצורף בזה בעמ' 3.
ניתן בזה 'טעימה' קלה מד"ה 'כי אתה אבינו':

כן ארז"ל  ועל  "והנה השחוק הזה הוא דייקא לעתיד לבא, לפי שאז יתגלה עצם התענוג. 
מייחד  שהוא  הצדיק  וכן  כו'.  שחוק  ימלא  אז  כמ"ש  כו'  בעוה"ז  פיו  שחוק  למלאות  אסור 

עולמות במאצילן וממשיך תענוג מבחי' עצם התענוג".
                                                                  )ד"ה 'כי אתה אבינו' ע' יא(.

שיר הגאולה
לפנינו "שיר הגאולה" המיוחס לכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, ופורסם בגליון הראשון 
של "הקריאה והקדושה" – הירחון שיצא לאור על ידי אגודת חסידי חב"ד בארה"ב 

בברכת הרבי הריי"צ.

מסתורין ותעלומות אופפים את הוצאתו לאור של הקריאה והקדושה, שהחל 
לצאת לאור כחצי שנה לאחר בואו של הרבי הריי"צ לארה"ב, בשנה שבה הגיע 
לאור  והוצאתו  השנה;  ראש  בערב  תש"א,   – לארה"ב  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

נפסקה פתאום עם תום המלחמה ללא הסברים ונימוקים.

מספרים על נבואות ורמזים השתולים בינות לטורים התמימים הממלאים את 
דפיו הענקיים, ועל חלקו העלום של הרבי בעריכת הירחון )מעת בואו(; אך מעל 
לכל אלה - "שיר הגאולה" בהחלט מצית את הדמיון אודות העבר והעתיד, ומעורר 
כיסופים לראות סוף-סוף את סיום הגלות המרה ואת התחלת הגאולה המופלאה.

הלחן העדין והמרגש המלווה את המלים, חובר בידי1 הר"ר ישראל דוד רוזנברג, 
תלמיד ישיבת תו"ת בוורשה, שהתגורר במונטריאול. הלחן הושמע כבר במהלך 
התוועדות של הרבי הריי"צ נ"ע2, ובשנים האחרונות התפרסם במיוחד והתחבב 

על שומעיו.

הניגון,  למלות  מפורט  הסבר  הגאולה'  'שיר  בערך  מופיע  'חבדפדיה'  באתר 
ופרטים נוספים. משם שאבנו גם כמה פרטים המופיעים כאן.

נורא- כי במלים האחרונות רמוז סוד  ונסיים בהקשר אקטואלי: שיש אומרים 
הוד:

"בשלישי נמצא חיים"... 

*

לקראת כ"ח סיון דהאי שתא שבו נמלאים שמונים שנה לבואו של הרבי לארה"ב, 

"אוצרות  – מערכת  והשלימה  לגאולה האמיתית  לזרז את הכנת העולם  במטרה 
ליובאוויטש" שמחה להגיש בזה את "שיר הגאולה" )בעמוד הבא(, עם שי מיוחד 
לקוראים הנאמנים: ביצוע ייחודי של השיר, בידי הזמר והחזן המהולל הר"ר בערל 
שי' צוקר )כפי שהושר על ידו בחתונת ולנר-קפלון, אדר תשע"ד, בליוויו הנהדר 

של הר"ר אלאור שי' ולנר(. השיר מצורף בזה בקובץ בפני עצמו.



ליובאוויטש עכשיו

כ"ג סיון תשפ"א. "והזאל בהיבנותו"...שיחזור 
בניית "הזאל הגדול" של ישיבת תומכי תמימים 

בעיירה ליובאוויטש, בימים אלו.
)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(

הנחה כתי"ק הרה"ק רבי משה נ"ע בן אדה"ז, מד"ה וידבר 
אלקים תקס"ח.

ַהֲחֵיינּו, ֵא-ל, ַעד מֹוֵעד
ִיְתַּגֶּלה עֹוֵזר ְוסֹוֵעד;
ֲאִריֵאל ָיקּום ְּכָלִביא,
ְּגאּוָלְתָך ָלנּו ְלָהִביא,

ְׁשבּוֵתנּו ְלָהִׁשיב ָלָאֶרץ!
ּתֹוַלְדּתֹו ִמְּבֵני ֶפֶרץ;

הּוא ֶמֶלְך ְוהּוא ָמׁשּוַח,
ַּבַעל ְזרֹוַע ְוַגם ִאיׁש רּוַח,

ְוהּוא ָּבא ְוַעד ָקט ִיְתַעֶּלה,
ִנְצחֹונֹו ִחיׁש ִיְתַּגֶּלה;

ַחְּזֵקנּו, ֵא-ל, ַעד ּבֹואֹו,
יֹום ַיֲחׂשֹוף ּגֹוֵאל ְזרֹועֹו,

ֶׁשִּנְזֶּכה, ְוֵכן ָנִׂשיַח
ֵמֶחְבֵלי ַהָּמִׁשיַח:

"ַּתִּקיִפים ָיְרדּו ּדּוָמה,
אֹוָתנּו ִהְׁשִאיר ְלאּוָמה!"

ְיַחֵּיינּו ִמּיֹוָמִים,
ַּבְּׁשִליִׁשי ִנְמָצא ַחִּיים!

)ט. ז. ב.(

שיר הגאולה


