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סיפורים מופלאים בהתוועדות הרבי בתש"ה! 
הרה"ח ר' אברהם וויינגארטען ע"ה רשם בשעתו ע"ג יומנו את ֶׁשָׂשח כ"ק אדמו"ר ביום י"ג 

תמוז תש"ה, בכעין־התוועדות 'ספונטנית' במשרד 'מחנה ישראל' )כיום - חדר ה'מזכירות'(.
נצטט בזה קטעים משם )נד' ב'ניצוצי אור' תש"ה ע' 241 ואילך(:

"תוך כדי החיפוש הגיע חסיד1  לבית כ"ק אדמו"ר שליט"א ]מהוריי"צ נ"ע[, וכשראה שכל הבית 
מלא אורה הבין שארע דבר־מה, ולכן סבב סביב הבית והי' ירא לדפוק. בסוף דפק על חלון אחד 
)שלא ראה בו כלום( ובאה חנה2  וסיפרה לו מה ארע. ותיכף צלצל לר' אלי' חיים3  ועוד מאנ"ש. 
כמה תמימים4 הלכו לחיים ליבערמאן, שהי' דר בדירה אחרת, אודות ניירות מסוכנים שנמצאים 

אצלו )שצריכים להשמיד(, ועשו עצמם כשיכורים, כי הי' סכנה ללכת בלילה, ובפרט בענין כזה.
 . . אח"כ הובילו אותו ]את כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע[ אל חדר ששם כותבים כל הפרטים של 
הנאסר. על השאלה בן כמה הוא, השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א ]מהוריי"צ נ"ע[: "בן 150", והסביר 
שמונה את השנים שעברו מימי זקנו אדה"ז5. והי' עוד מאורעות )כמדומה שהיתה הגהת הכותב 

בויגען עם שאלות(.
 . . אד"ש בכה שרוצה להניח תפילין, ואמר לפקידי הג.פ.או. שאפילו אצל אלכסנדר והצארים 

לא התנהגו בכזו אכזריות כמותם. וכנראה ש]זה[ פעל שנתנו לו התפילין.
בהם  שמשתמשים  )ניירות  פאפיראסען  ממאה  למעלה  ברשותו  הי'  אד"ש  את  כשאסרו   .  .  
לסיגריות(. ברוסי' הפאפיראסען הן גדולים, ובזמן המאסר כתב אד"ש חסידות בבית האסורים על 
117 ניירות. כשהי' הרמ"ש ]כ"ק אדמו"ר, המספר[ בפאריז היו לו איזה ניירות כאלה, כמדומה 10, 

אבל עכשיו אין לכ"ק הניירות.
 . . בקאסטראמא אד"ש הי' אצל שוחט, שם הי' 'רבי'סטווע מופתים' ]= מופתים מופלאים[...".

--
במכתב כ"ק אדמו"ר לר' יצחק־יעקב מינקוביץ )אג"ק ח"ג ע' שמא(, הזכיר בין השאר:

"אקוה שעדיין זוכר כשהיינו ביחד בשנת תרפ"ז בההתועדות בלי פרסום בהפרוזדור במאחאוואי 
]ביתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בעיר לנינגרד[, את טענתו ו]ה[דיבור בענין פרה אדומה".

241(, כי "ההתוועדות ההיא לא בתור  תשובת רי"י מינקוביץ היתה )'שנים ראשונות' ח"א ע' 
'זכירה' אצלינו, חקוק הוא בלבינו; זה היום שהאיר ואמר ברקאי, וכל הטענות והדיבורים טפלים 

היו לעיצומו של יום. ומ"מ טענותי אני זוכר בטוב, והדיבור בענין פרה אדומה אינני זוכר בבירור".

1        הוא כ"ק אדמו"ר, כמובן מתוך הדברים, וכך מפורש אף ברשימתו של הרא"ח אלטהויז מארועי אותו הלילה.
הרבנית חיה מושקא נ"ע סיפרה לר' בערל יוניק ע"ה כי כ"ק אדמו"ר ליוה אותה לביתה באותו הלילה )ואז ארע המעשה המדובר(, וכ"ה 

ב'שמועות וסיפורים' ח"ג ע' 220 בשם רח"ל.
2        בתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. ב'שמועות וסיפורים' שם, שהרבנית חיה מושקא אמרה לכ"ק אדמו"ר שימתין עד שתכנס 

לביתה, ואם חששם יתאמת )ואכן הגפא"ו באו 'לבקר'( תפתח לו חלון מסוים כסימן, וכך הוה.
3        במקומות אחרים )כמו גם ברשימת הרא"ח( מסופר שהלך ודפק בדלת ביתם.

4        ברשימת הרא"ח, שהלך לשם כ"ק אדמו"ר עם א' מבניו.
5        כן הוא גם ב'לשמע ֹאזן' )מהדו' תש"נ( ריש ע' קסג.

ימים ראשונים
הרבי "בעל הגאולה" עושה אותנו לחסידים...

אלא  שאינו  )אע"פ  ימים-טובים  שאר  לגבי  מיוחדת  מעלה  מצינו  הפורים  לחג  בנוגע 
מדרבנן( – ששמחת פורים היא בלי הגבלות, כמאמר חז"ל "חייב איניש לבסומי בפוריא 
עד דלא ידע" כו' )משא"כ בשאר הימים טובים(; ומעלה נוספת בפורים לגבי שאר הימים 
טובים – ש"כל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלין לעולם". וטעם הדבר, 
לפי שחג הפורים נתחדש בזמן הגלות, זמן של חושך והעלם, ובא ע"י מסירת-נפשם של 

בנ"י, ומצד מס"נ אין הגבלות.
ומזה מובן גם בנוגע לעניננו – חג הגאולה י"ב תמוז – שלהיותו יו"ט שנתחדש בזמן הגלות, 
זמן של חושך כפול ומכופל, ובא ע"י מסירת-נפש, צריכה להיות השמחה ללא הגבלות.

ויש להוסיף, שמצד ההתקשרות של הרבי )בעל הגאולה( עם חסידים, שהיא למעלה 
מההתקשרות דאב ובן, רב ותלמיד, מאור ואור – נחשבת הגאולה די"ב תמוז לגאולה של 

כאו"א מאתנו, וכיון שכן, הרי בודאי שהשמחה צריכה להיות בלי הגבלות.
– אין צריכים לחשוב "ווָאס וועט זָאגן די בעל-הבית'טע"... או שההנהגה באופן זה אינה 
יענעם"(... או שאין  און פַאר  ניט שיין פַאר דעם  איז  )"עס  ופלוני  מתאימה בפני פלוני 
כיון  נה"ב"(...  אייגענעם  דעם  פַאר  ניט  ּפַאסט  )"עס  הבהמית  נפשו  מצד  מתאים  זה 

שהשמחה של י"ב תמוז צריכה להיות ללא הגבלות!
)וסיים כ"ק אדמו"ר:( "זָאגט 'לחיים'! זָאגט ַא פריילעכן ניגון!" ]= אמרו 'לחיים'! פצחו 

בניגון שמח![.
)משיחת ש"פ חוקת־בלק, י"ב תמוז תשי"ב – 'תורת מנחם' ח"ו ע' 37(

בכלל ראינו שכ"ק מו"ח אדמו"ר עשה לא-חסידים לחסידים )"דער רבי הָאט געמַאכט 
פון ניט חסידים – חסידים"(, וכאלה שהיו רחוקים ולא היתה להם שייכות כו' – עשאם 

לשייכים ומקושרים.
ובעמדנו בי"ב תמוז, יום הולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבו מזלו גובר, וכפי שכבר נמשך 
יום מסוגל  ה"ז   – יצאו"  ומחריביך ממך  והסתר ד"מהרסיך  בהתגלות בפריצת ההעלם 
ביותר שהרבי יפרוץ )"דער רבי זָאל דורכּברעכן"( את ההעלם והסתר דנפש הבהמית, 

ושיעשה את כולם לחסידים!
יותר מכל" – צריך כאו"א לבקש  אלא, שע"פ מאמר חז"ל "יפה תפלת החולה לעצמו 
שלא  אחדים:  ]בזכרון  צעטלַאך"(  קיין  שרייבן  )"ניט  "פתקאות"  לכתוב  ולא  "רפואה". 
שהוא  להגיד  בעטן"(:  )"טַאקע  בפועל  לבקש  אם,  כי  בלבד...[,  הנייר  על  חסידים  יהיו 
חולה ולבקש רפואה. ואזי יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר רחמים עליו, והדבר יבוא לידי פועל, 

שהרבי יעשהו לחסיד )"דער רבי וועט אים מַאכן פַאר ַא חסיד"(.
)משיחת י"ג תמוז תשי"ב – שם ע' 67(

 . . סוף-סוף ילמדו כל בני ישראל תורת החסידות ויהיו חסידים, אבל אנו, שהקב"ה זיכה 
אותנו שאנו הולכים בראש, בבחינת "החלוץ הולך לפניהם", צריכים לקבוע עתים בכל 
יום לתורת החסידות, וללמוד בפועל ממש, מתוך ספר או כתב, ובאופן שהלימוד יהי' 
אליבא דנפשי', שעי"ז יתוסף סיוע בכל עניני העבודה שבמשך כל היום, הן בלימוד נגלה 

דתורה, הן בתפלה, הן בקיום המצוות, וגם בעבודה בעניני הרשות.
)וסיים כ"ק אדמו"ר:( יעזור השי"ת שילמדו חסידות מתוך חיות וחום )"מיט לעבעדיקייט 
און ווַארעמקייט"(, והלימוד יפעל שיהי' תוספת אור וחום )"ס'זָאל ווערן ליכטיקער און 

ווַארעמער"(.

)סיום שיחת י"ב תמוז תשי"ג – 'תורת מנחם' ח"ט ע' 67(

הלאה הייאוש!
עס איז נויטיג צו מודיע זיין, אז אין אויר איז מרחף ַא דעה כוזבת; די דעה כוזבת איז, ַאז איצטער איז שינוי הזמן, די צייט הָאט זיך געביטן, איצטער איז ניט ווי ַאמָאל, און מען זָאגט ַא פתגם 
"ווָאס זָאל מען טָאן". ָאט דער 'ווָאס זָאל מען טָאן' איז פול מיט יאוש, און קומט פון עצלות און שקר, און די דריי זַאכן - שקר, עצלות ויאוש - זיינען די דריי פיס אויף ווָאס עס איז געבויט 
די דעה כוזבת, ווָאס דערפון - פון דער דעה כוזבת - נעמט זיך טעותים. ]תרגום חפשי: נחוץ להודיע ולהכריז, כי באויר מרחפת לה דעה כוזבת. הדעה הכוזבת היא שכעת ישנו שינוי הזמן, 
ועתה אינו כבזמנים שמלפנים, ומוסיפים לומר כפתגם שגור: 'מה בידינו לעשות'. ה'טענה' הזו, ש'מה בידינו לעשות', מלאה ביאוש, ומקורה הינו בעצלות ושקר; ושלשת אלו - שקר, עצלות 

ויאוש - הם שלשת הרגלים שעליהם עומדת הדעה הכוזבת, שמדעה כוזבת זו נגרמות כמה טעויות )עיקריות([.

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

חג הגאולה י"ב תמוז תשפ"א. שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.   גליון 23

 "...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(

)מסעודת י"ג תמוז תרצ"א - בישיבת תומכי־תמימים דליובאוויטש בווארשא - לקו"ד ח"ד תשמב, סע"א. סה"ש תרצ"א ס"ע 552. יעו"ש בארוכה(

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי
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לרגל סיום והתחלת לימוד הרמב"ם אנו מפרסמים בזה מכתב מאלף שכתב הת' 
מ.ר. מ"אהלי תורה" )אז כבן 17( לידידו הת' א.ק. בשנת תשד"מ, בשבועות 
את  לקיים  הנכון  באופן  והדיון  הקצר  התיאור  הרמב"ם.  ללימוד  הראשונים 
ב-770  הת'  אצל  שנראתה  כפי  בהתקשרות,  פרק  גם  אותנו  מלמדים  התקנה, 

בשנת תשד"מ.

ב"ה מוצש"ק בחוקותי ל"ג בעומר ה' תשד"ם
ל...

מאד שמחתי לקבל מכתב ממך ואפי' שהוא קצר, אבל ניכר שאתה לומד 
את הרמב"ם, כך שאין לך זמן לכתוב.

אחד  עם  לומדים  מסתמא  כך:  אמר  באמת  אד"ש  הנה  לשאלתך,  בנוגע 
אמר  ג"כ  והיום  התוכן.  בערך  זה  לעיון.  אחת  הלכה  ושילמדו  הפירושים 

שילמדו את זה באופן דלאפשה לה.
גמרא  שלומדים  כמו  שהכוונה  אפ"ל   - לגירסא  שילמדו  בהנחה  ומש"כ 
לגירסא, לומדים לכה"פ עם פירש"י ]דלא כמו שנהוג בישיבה – גירסא עם 
תוס' ?[, וא"כ, צריך ללמוד ]זאת אומרת, כך לומדים רוב הבחורים[ עם פי' 
הכסף משנה שהוא שייך ביותר לפשט, ומה שמאריך בפלפולים, שזה פוסק 
לפשט.  זאת  לדעת  צריך  לא   – ועוד  ירוחם  רבינו  כגון  רבינו,  על  וחולק  כך 
מה  לעיין  עכ"פ  בעיון,  ללמוד  לפלפל,  צריך  אחד  בפרט  או  אחת  ובהלכה 
מביא, עוד דיעות, בכס"מ. כך נראה כאן באופן כללי כוונת אד"ש, אף שיש 
טוענים  ]אלו שתואנה הם מבקשים לא ללמוד[ שאין הכוונה וכו', אבל כך 
נראה כמו שכתבתי לך, כי אד"ש התכוון שילמדו את הרמב"ם ולא שיקראו 
 ,32 אותו, וכמו שתראה בקונט' בדבר לימוד הרמב"ם הוצאה שני' בהערה 
שאף שקביעות יגרע בעיון, אבל יש ראי' מחלוקת תניא ע"י אדמו"ר הקודם; 
ועוד והוא העיקר, שיהודי כשיתבונן שזה תורת ה' ילמד ברצינות הראוי' לזה. 

– ואין המקום להאריך – עיין שם באריכות.
. . מדי ערב יושבים עד מאוחר בלילה זוגות זוגות של תמימים ועוסקים 
בלימוד הרמב"ם. זהו מחזה שכל יום משמח מחדש, איני יודע מתי נתרגל 

לזה.
בינתיים להתראות ובקרוב יחד עם משיח צדקנו נאו!

מחברך המחכה לראותך כאן בקרוב.
מ. – 770 -

)נ(פלאות אראנו
על ידי העבודה בחושך הגלות מתגלים גילויים חדשים

". . וזהו אחד הטעמים לכך שהגילוי דפנימיות התורה . . בא דווקא ע"י העבודה ב"אריכות הגלות הזה" . . שדווקא ע"י העבודה בחושך הגלות, ובפרט בדורות האחרונים – 
מתגלים המעיינות דפנימיות התורה. ולכן מתווסף בזה בכל דור ודור דווקא ע"י הירידה שבכל דור. . כפי שרואים בפועל, שבשנים האחרונות זכינו והדפיסו ומדפיסים הלאה 

ריבוי גדול דמאמרי חסידות שהיו עד-עתה גנוזים מכולם . .                                                                                )שיחת ש"פ בלק, י' תמוז, תנש"א – תו"מ שם עמ' 418-419(

מכתב מ-770 משנת תשד"מ

הימים הראשונים של תקנת לימוד הרמב"ם

תורה חדשה
מאתי תצא

תורה, חסידות ויראת שמים כאחד

בימים אלו )ערב חג־הגאולה י"ב־י"ג תמוז תשפ"א( י"ל ע"י קה"ת כרך חדש בסדרת 
'ספר־השיחות' מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, המשלים את הסדרה, ובו נכללו שיחות 

השנים תרצ"ב-תרצ"ה.
- הן שיחות חג־הגאולה תרצ"ב, אז שהה כ"ק  מהמתפרסם בו לראשונה בדפוס 
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בעיירה דרוסקעניק שבגבול פולין )אליה נסע אחרי חתונת בתו 
הצעירה הרבנית שיינא הי"ד, שנערכה בלאנדוואראוו שבפולין בי' סיון תרצ"ב(, ונביא 

בזאת 'טעימה' מהן )ע' 73(:
די כוונה פון תומכי־תמימים איז ניט צוליב יר"ש, ניט צוליב תורה, ניט צוליב חסידות 

- נָאר צוליב תורה, חסידות ויר"ש, חוט המשולש.
 . . דער ענין פון יר"ש איז ניט קיין זהירות במצוות, ניט קיין יראת־חטא, נָאר דער ענין 

פון יר"ש איז שטיין שטענדיק מיט ַא מסירה ונתינה לה'.

]תרגום חפשי : הכוונה בתומכי־תמימים אינה לשם )חיזוק( יר"ש )לבדה(, גם לא 
לשם )חיזוק ה(תורה )לבדה(, ואף לא עבור )חיזוק ה(חסידות )לבדה( - אלא כדי שיהיו 

תורה, חסידות ויר"ש )יחדו, כ(חוט המשולש.
. . ענין יר"ש אינו זהירות במצוות או יראת־חטא, כי־אם לעמוד תמיד במסירה-  

ונתינה לה'[.

ליובאוויטש עכשיו

שיחזור הזאל, על רקע סביבת ה'חצר'. כ"ג סיון תשפ"א
)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(


