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סיומי המסכת שערך הרבי ביקטרינוסלב 
תחילת העיסוק המעשי בעניני השידוך בין כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית נ"ע הי' סביבות 
ג' תמוז תרפ"ג, אז הגיע כ"ק אדמו"ר לבקר בעיר־הנופש קיסלאבודסק, שם שהו אז כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ נ"ע ובני־ביתו.
בשבעה עשר בתמוז עזב כ"ק אדמו"ר את קיסלאבודסק, ונסע עם כ"ק חותנו לעתיד למקום 

מגוריו ברוסטוב. בכ"ד תמוז שב כ"ק אדמו"ר לבית הוריו שביקטרינוסלב.
כ"ק  של  בשליחותו  ביקטרינוסלב,  ע"ה  גאראדעצקי  שמחה  ר'  הרה"ח  שהה  ימים  באותם 
חיים־עוזר  ר'  תיאר  וכך  תומכי־תמימים.  ישיבות  רשת  החזקת  לטובת  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר 
מרינובסקי את ששמע מר' שמחה אודות אותו ביקור ושהותו בביתו של כ"ק הגה"ק רבי לוי־יצחק 

נ"ע )'על אבותינו ועל יחוסם' ע' 402 ואילך(:
"פראשו  נאמר:  ובו  ברוסית,  קצר  מברק  להגרלוי"צ  הריי"צ  אדמו"ר  הבריק  בואו  "לפני 
סָאדייסטווָאוואט גורודצקומו"  )בתרגום חפשי ללה"ק: אבקש לשתף פעולה עם גורודצקי(. מובן מאליו, כי 
מיד בהגיע ר' שמחה לעיר – הזמינו הרב לביתו, והודיעו כי בכל משך שהותו בעיר הוא יהיה אורחו. 
ר' שמחה, שעדיין הי' אז בחור, הרגיש שלא בנוח להתאכסן אצל רב העיר, אך הרב עמד על כך 

בהחלטיות.
הגרלוי"צ )או כפי שנקרא אז בפי כל: 'ר' לוי'ק'( הסביר לו מיד בהתאכסנו אצלו, כי על פי קבלה 
גבוה,  שמחה(  )ר'  שהוא  ומובן[  'מסתדר'   =[ אויסגיהאלטן  איז  עץ־חיים"(  "ע"פ  שאמר:  )כמדומני 
שחרחר וקוראים לו 'שמחה', והפליג בהסבר קבלי ארוך איך וכיצד מובנים הדברים... ר' שמחה 

שמע את הדבר, אך את ההסבר הקבלי לא הבין כלל.
]כשזכה ר' שמחה להגיע לראשונה אל כ"ק אדמו"ר, נפגש גם עם הרבנית חנה אם הרבי, והיא 
שאלה אותו: "האם אתה זוכר מה שהסביר לך בעלי בקשר לשמך, מבנה גופך וצבע שערותיך?"... 
ר' שמחה ענה לה, שאכן הוא זוכר שכך אמר לו הגרלוי"צ, אך את ההוכחה וההסבר הקבלי לא 

הבין גם אז...[.
ר' שמחה התפלא, איך  – סיום מסכת.  יחד עם אחיו   – ב'תשעת הימים' ערך הרבי בכל ערב 
יתכן שמצליחים לסיים כל יום מסכת שלמה, וכשהבחינה הרבנית בפליאתו – אמרה לו: אכן, הם 

לומדים אותה כל יום, ומסיימים אותה...
 . . לפני חזרתו אל הרבי הריי"צ, אמר לו ר' לוי'ק: בני בכורי – ר' לוי'ק הזכיר את שמו – בקי בש"ס 

בבלי וירושלמי, ספרא וספרי, תוספתא, וכן בכל כתבי האריז"ל.
ר' שמחה לא הבין מדוע מעתיר ר' לויק כל כך הרבה שבחים על בנו בכורו. גם הדבר נראה בעיניו 
כמופלא וכבלתי־טבעי, אשר נער כבן עשרים שנה לערך, תהי' לו בקיאות כה עצומה. גם אם נכונים 

הדברים, לשם מה ומדוע מגלה לו הרב את כל זאת?!
לאחר מכן, בדרכו חזרה, נזכר ר' שמחה: 'הן גונבה לאזני שמועה כי מציעים את הבן הבכור של 
זו את הדברים  לוי'ק להעביר בדרך  ר'  ]הריי"צ[. אולי ביקש  לוי'ק לבתו האמצעית של הרבי  ר' 

הללו לרבי?'
ואכן, בחזרו סיפר לרבי את כל מה שר' לוי'ק אמר לו".

ימים ראשונים
התוועדות שמיימית לביטול גזירות באה"ק

התוועדות זו מיוסדת על דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אדמו"ר הזקן, אודות ה"פתקא אשר משמי 
שמיא נחיתא", שבכוחה של התוועדות חסידית לפעול יותר מפעולתו של המלאך מיכאל )"ווָאס ַא 
חסיד'ישע פַארבריינגען קָאן אויפטָאן, קָאן מלאך מיכאל ניט אויפטָאן"(; ומכיון שבשבוע זה צריך 
להיות ענין הנוגע לציבור גדול של בני ישראל ]הבחירות להממשלה באה"ק ת"ו, ביום ג' ז' מנחם־
אב – ע"פ הערת המו"ל שם[ - הרי, אם יצליח המלאך מיכאל לפעול זאת, תהי' ההתוועדות בבחינת 
תוספת, ואם מאיזה טעם שיהי' לא יפעל זאת מלאך מיכאל – תפעל זאת ההתוועדות, ויהי' הכל בטוב 

הנראה והנגלה.
*

בלקו"ת פרשתנו ישנו המאמר ד"ה "ציון במשפט תפדה". מאמר זה ישנו גם בא' ה"ביכלַאך", שבו 
נמצאים מאמרים מהשנים תקע"א ו)תחלת( תקע"ב, וביניהם גם מאמר זה, אודותיו נרשם שנאמר 

"אור ליום ב' ערב ט' באב וויטעבסק".
על  הצ"צ  הגהות  ישנן  זמנים:  משני  הן  אלו  הגהות  הצ"צ.  אדמו"ר  מכ"ק  הגהות  נוספו  זה  למאמר 
המאמר הנדפסות בלקו"ת, שהגהות אלו הן מלפני שנת תר"ח )שהרי בשנת תר"ח היתה הדפסת 

הלקו"ת(, וישנן הגהות משנת תרכ"א – כשמלאו חמשים שנה מאמירת המאמר.
ומכיון שכבר דובר שילמדו בכל שבוע את הלקו"ת דשבוע זה, ה"חסיד'ישע פרשה" – מסתמא כבר 
למדו כולם את המאמר, ובפרט שה"חסיד'ישע פרשה" דשבוע זה היא קצרה. ולכן, אומר עתה את 

המאמר בקיצור.
*

הנהגת  בעניני   =[ הבית'שקייט"  ב"בעל-  להתערב  צריכים  שאין  לומר,  נהג  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק   .  .  
הקב"ה[. ונוסף לזה, הרי ישנו מאמר מאדמו"ר האמצעי ד"ה להבין ענין לקיחת אנשי חיל כו', ותוכנו 
הוא בביאור התכלית שבענין לקיחת בני ישראל לצבא – דלכאורה, מכיון שבצבא ישנן גזירות על קיום 
המצוות כו', איזו תכלית יש בזה? ומבאר שם בהמאמר, שדוקא כאשר ישנן גזירות, ואעפ"כ מקיימים 
כמה מצוות במסירות-נפש, הרי אותן מצוות מועטות שמקיימים במס"נ יקרות הן ביותר למעלה, 
ועד שבשביל זה כדאי כל הגזירות, וכדאי כל המצוות הרבות שאין מקיימים כלל, מצד גודל הנחת-
רוח במצוות אלו שמקיימים במס"נ. אמנם אעפ"כ . . רוצים אנו שהענינים יהיו בטוב הנראה והנגלה.

ונוסף לזה: המדובר במאמר אדמו"ר האמצעי הנ"ל הוא בנוגע לגזירות של גויים, שבזה אין חילול 
השם, כיון שהגויים הם "כגרזן ביד החוצב"; משא"כ כשמדובר בגזירות של בני־ישראל, שבזה ישנו 

חילול השם – אין הדבר כדאי כו'.
והעיקר הוא – שרוצים אנו, ומובטחים שכן יהי', שבעקבתא דעקבתא דמשיחא, שהוא הזמן שבו 
אנו עומדים עתה, יהי' טוב הנראה והנגלה, וטוב הנראה והנגלה פירושו – שלא יהיו שום גזירות כלל, 

וילמדו תורה ויקיימו מצוות מתוך מנוחה והרחבת הדעת.
 . . ענין הכפי' שיהי' ע"י משיח – אין פירושו כפי' "בשוטי" דוקא, אלא יכולה להיות גם כפי' בדברים 
)"במילי"(. ויתירה מזו: יתכן אפילו שה"דברים" )"מילי"( נאמרים במקום אחר לגמרי, כשהלה כלל 

אינו שומע, ואעפ"כ, ע"י "דברים" אלו, כופים אותו, ומסלקים ממנו את אונס היצה"ר )כנ"ל(.
כשאינם  "אפילו  שריא",  "שכינתא  שאז  מישראל,  עשרה  יחדיו  שמתקבצים  בשעה  הרי  כן,  ואם 
התוועדות  מתוך  נעשה  כשהדבר  ובפרט  בד"ת,  עוסקים  כשגם  ובפרט  תורה",  בדברי  מדברים 
חסידית, ובפרט כשחוזרים על פתגם מא' מרבותינו נשיאינו, שענינו של רבי הוא "אנכי עומד בין הוי' 
וביניכם", ונמצא שמצרפים לזה גם את עצומ"ה ית' – אזי יש בכחם לפסוק שגם יהודי נוסף יתעורר 

במסירות-נפש ויעמוד בתוקף בעניני יהדות – כשם שהם מאחלים זאת לעצמם.
של  בשליחותו  הולכים   – הקב"ה  של  מצותו  שהיא  ישראל,  אהבת  בדרך  הולכים  שכאשר  והיינו, 
הקב"ה, וממילא יש בכח לפעול גם ענינים שאפילו מלאכים אינם יכולים לפעול – לא מבעי מלאכים 
מלאכים  אפילו  אלא  כו'",  משרתיו  ואשר  משרתים  "יוצר  אומרים  שעליהם  קצר,  לזמן  שנבראים 
נצחיים, כמו המלאך מיכאל, שנברא כבר בששת ימי בראשית, כמ"ש "ועוף יעופף גו'", "ועוף דא 
מיכאל", והוא "מלמד זכותן של ישראל", כי גם מלאך מיכאל יכול רק ללמד "זכותן של ישראל", אבל 

בעניננו יש צורך תחילה לפעול את "זכותן של ישראל", וענין זה הוא בכח הנשמות דוקא.
)וסיים כ"ק אדמו"ר:( ויה"ר שיהי' זה בחסד וברחמים, בטוב הנראה והנגלה.

)ע"פ שיחת ש"פ דברים, ד' מנ"א תשט"ו - 'תורת מנחם' חי"ד ע' 238 ואילך(

התנאי של הרבי: לעשות מהעולם - תורה
ַאזוי ווי איך בין דער 'מנהל כללי' פון ַאלע ישיבות, און ווי דער טַאטע )אאמו"ר( הָאט מיר איבער געגעבן בחייו בעלמא דין ובחייו בעולם העליון, איז ער דורך מיר אייך מצוה ומזהיר, ַאז 
איך קָאן נָאר פירן ישיבות שענינן הוא להאיר אור . . דָאך דַארף מען זָאגן ַאז די כוונה איז להאיר אור בעולם, ניט ַאז דער עולם זָאל פַארשלעּפן, נָאר מַאכן פון עולם - תורה ]תרגום חפשי: כיון 
שהנני המנהל הכללי דכל הישיבות, וכפי שכ"ק אאמו"ר מסר לי )ציווה עלי( בחייו בעלמא דין ובחייו בעולם העליון, הנה הוא מצוה ומזהיר אתכם על־ָיִדי - שביכלתי להנהיג ולנהל רק ישיבות 

שענינן הוא להאיר אור . . יש לומר )להבהיר( כי הכוונה היא להאיר אור בעולם, לא שהעולם ימשוך )את הבחורים הלומדים(, אלא לעשות מן העולם - תורה[.

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. ה' מנחם-אב תשפ"א. גליון 24 

 "...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(

)מוצאי תשעה באב - יהפך לשמחה - תרפ"ט, בישיבת 'תורת אמת' בעה"ק ירושלים ת"ו - סה"ש תרפ"ט ס"ע 67 ואילך. יעו"ש(

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי
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לרגל "בין הזמנים" בהם יש להוסיף ולזרז את התמימים שי' במילוי תפקידם האמיתי 
בתורה ועבודה וכו' – מובא בזה, בפרסום ראשון, אגרת מאלפת של החסיד הנודע ר' אלי' 
חיים אלטהויז הי"ד לנכדו שלום דובער ע"ה, לכבוד הבר-מצוה שלו. באגרת הוא מעודדו 

בדברים היוצאים מן הלב למלא את תפקידו בשמירת התומ"צ מתוך התמסרות מלאה. 
ב"ה יום ד' י"א שבט תרצ"ו ריגה

אהובי נכדי הבכור, יקירי וחביבי מר שלום דובער1 שי'
ליום מלאת לך שלש עשרה שנה, בשעה טובה ומוצלחת, והגעת ב"ה לבר מצוה, הנה בכי' תקיעא בלבאי 
מסטרא דא בכפליים, א' אשר אינך בקו הבריאה ]=הבריאות[, ד' ירחם עליך וישלח לך רפו"ש במהרה והוריך 
שי' יגדלוך לתורחופומעש"ט ]=לתורה חופה ומעשים טובים[, ב', אשר לא זכיתי לברך אותך פא"פ ]=פנים אל 

פנים[ בתוך אהבת רעים על כוס יין מלא. אשר לזה היום קויתי מיום הָולדך. 
אפס גם חדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא, ואודה לד' כי טוב כי לעולם חסדו, וזכות גדול לי, אשר עודני 
חי, ולא אבדה תקוותי לזכות לראותך בשובע שמחות ועתה אהובי נכדי היקר אשר נפשי קשורה בנפשך, 
קבל נא את ברכתי היוצאת מעמקי לבבי, בדברים שבכתב, וקווה אל ד' כי בקרוב נתראה ואכפול את ברכתי 

פנים אל פנים בדברים שבעל פה.
ביום ההוא שנמלאו לך י"ג שנים, אביך מוסר אותך לעמו ולאלוקיו, למלא את כל חובת של בר ישראל 

על אחריותך. וכמו כן לזכות בכל הזכיות של בר ישראל, ושכרך הרבה מאוד.
החובות, רבות ועצומות הנה, עד כי אין להן מספר, ואתה אהובי נכדי יקירי, עודך ילד רך ומחוסר נסיון, 
גם מחלתך הארוכה ל"ע היתה בעוכרך עד–עתה. אשר לא נתנה לך ללמוד על מנת לעשות, ואין אתה חייב 
כלל על חוסר ידיעתך אשר הי' לך לידע. כי מד' היתה הזאת זאת, ובלי תפונה אצלי ]= ברור לי[ כי כל מה 
דעבד רחמנא לטב עבד, וברור לי הדבר כשמש בצהריים, אשר בהיסורים והכאבים שלך, ושל כולנו, יש בזה 
טוב הגנוז והצפון, הנסתר והנעלם מעיני בשר, "פליישיקע אויגען". ובטוח אני כי בעגלא ובזמן קריב, ֵיראה 
ויתגלה גם לנו במוחש ממש הטוב הזה. וכדי להורות לפניך את דרך החיים, ובדרך קצרה, במועט המחזיק 
את המרובה. וקרוב אליך הדבר מאוד לעשותו, ואשר ברית כרותה לעשי' זאת שאיננה חוזרת לעולם ריקם. 
והלא היא הדרך סלולה, אשר רק על ידה תגיע לטוב האמיתי להאמין באמונה פשוטה אשר בירושה היא לך 
מאבותיך, והמושרשת ונטועה בלב כל אחד ואחד מישראל, כי יש אלוקה, אשר ברא אותנו, והוא ית' משגיח 
בהשגחה פרטית על כל מעשה בני אדם, בעליונים ובתחתונים. וכל מעשינו בספר נכתבים, ועתידים אנחנו 

ליתן דין וחשבון על כל מעשה דיבור ומחשבה, של כל ימי חיינו.
זכור ואל תשכח לעולם את מקור מחצבתך, ומגזע מי יצאת, שמע מוסר אביך אשר אוהב אותך אהבת 
עולם, ואשר מוכן למסור את נפשו עבורך. והלכת בדרכיו, וטוב יהי' לך כל הימים. שמור את גופך! אבי 
אבינו2  זי"ע אמר3 ביחידות לידידינו הר"ר יצחק שי' מברעזניגאוואט בשנת תרע"ט קודם ראש השנה בשם 
אביו4  בזה"ל ]= בזה הלשון[, דער טאטע האט גיזאגט תוקפא דגופא, תוקפא דנשמתא5 , א גיזונטער גוף א 

גיזונטע נשמה ]"אבי אמר: תוקפא דגופא תוקפא דנשמתא, כאשר הגוף בריא – הנשמה בריאה"[.
רוב  ממך  יקבלו  שי'  והוריך  אב.  ישמח  חכם  בן  להיות  ותזכה  בני.  אלקים  ָיחנך  וישמרך.  ד'  יברכך 
יגדלו אותך  יחי'  איך שהוריך  בעינינו  וזכו לראות  ]=סבתך[  זקנך  ואני עם אמך  והנגלה,  נחת בטוב הנראה 

לתוחופומעש"ט.
ואני תפלה כי דברים היוצאים מקירות לבי באהבה עזה, יתן האלקים ויכנסו בלבך עמוק. לַאחדנו ביחוד 
גמור.  שולח אני לך לוט"פ ]= לוטה פה[ מכתב אבינו שי'6 ]כאן מלה לא ברורה[ עם ברכתו לך. והלואי שיקוים 

בקרוב. אביך זקנך ]=סבך[ אוהבך אהבה עזה, ובטוח אשר ארשת שפתיו יערב לפניך. 
ואותך בני יקירי ואהובי אברכך שתגדל אותו לתוחופומע"ט מרוב טוב. בטח בד' כי תקבל רוב נחת ממנו. 

אנא לקרוא אותי לטיעליפון ]= לצלצל אלי[ באור ליום ג' הבא ]= בעת חגיגת הבר-מצוה[. אביך.

טייערע קינדערליך מיינע
איך באהעפט זיך צוא דיא אלע ברכות וואס דער טאטע האט אייך גיבענשט. איך ווינטש דיהר מיין קינד 
זאלסט איהם מגדל זיין מיט פיל גוטס און איך מיטין טאטען זאלען דעם נחת מיט אונזערע אויגען דאס זען. 
אייער מוטער, ]= אני מצטרפת לכל הברכות שאבא ]אביכם[ בירך אתכם. אני מאחלת לך בני, שתגדלו ]= 

את חתן בר המצוה[ מתוך רוב טוב, ושאני ואבא ]אביך[ נראה את הנחת הזאת בעינינו. אמכם[.
ומצפה  הילדים  לכל  ]= ד"ש  פון דבורה'לן  בריף  איין  בייט  און  קינדערלאך  גיריס אלע  איך  גיטל,  חיה 

למכתב מדבורה[.
                                                  ]תודה להת' מנחם מענדל שי' שוסטרמן על איתור האגרת בארכיון המוסקבאי[

)נ(פלאות אראנו
כלו כל הקיצין

" . . ובפרט בעמדנו באלף הששי עצמו, לאחרי "חצות" האלף, לאחרי שנת ה'ת"ק, ולאחרי הקיצים השונים שכבר חלפו, בשנת תר"ח ושנת תרס"ו, עד – ההכרזה של נשיא 
דורנו "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" )בשנות תש"א-תש"ג, אשר בשנים אלו ניתוסף יותר ויותר בגילוי פנימיות התורה. ובהמשך השנים ניתוסף בזה עוד ועוד, עד – הפצת 

המעיינות חוצה בכל קצוי תבל, אפילו בפינה נידחת בעולם . . "                                                                                                                 )ש"פ דברים )ועוד( תנש"א – תו"מ 

שם עמ' 97( 

אגרת חסידית לכל חתן בר-מצוה

תורה חדשה
מאתי תצא

המתנות לחתן-כלה – משל לחנוכת המזבח במשכן
- ב"פקודי ה' ישרים  - ובפרט בתשעת הימים  ידועה הוראת כ"ק אדמו"ר1 להוסיף בימי בין־המצרים 
משמחי לב", ובפרט בעניני בית-המקדש. ובלשון הרב )לקו"ש שם(: "בכלל, קאכן זיך נאך מער אין לימוד 
התורה וואס איז 'משמחי לב', ובפרט אין דעם לימוד . . וועגן בנין ביהמ"ק וכיו"ב ]= בכלל, לעסוק בחיות 

והתלהבות כו' בלימוד התורה, שעליו נאמר 'משמחי לב', ובפרט בלימוד . . אודות בנין ביהמ"ק וכיו"ב[".
ובהשגחה פרטית - לקראת שבת ר"ח מנחם־אב, י"ל ע"י קה"ת בפרסום ראשון מאמר כ"ק אדה"ז נ"ע 
)'הנחה' שנרשמה בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע(, ד"ה 'זאת חנוכת המזבח', שבו נתבאר ע"פ דא"ח ענין 

חנוכת המזבח, הקרבת הקרבנות והקטרת הקטורת - עניני בית־הבחירה כו'.
כמו כן, ביום ד' הבעל"ט יחול יום הנישואין של בעל המאמר, כ"ק אדה"ז נ"ע )י"ב מנחם־אב תק"כ( - 
וכלה )כדלהלן(. כרגיל, מובא בזה לחביבותא דמילתא קטע  ונתבאר גם ענין חתן  ובמאמר החדש הוזכר 

קצר מהמאמר )שם ע' ז(:
" . . רק בנשיאי' היתה הוראת שעה שהקריבו קטרת ע"ג מזבח החיצון, והיינו בשביל חנוכת המזבח. כמשל 
התינוק המחנכין אותו ללימוד נותנין לו מתנה יתירה כדי להרגילו להתחיל בלימוד . . וזהו ענין 'הבו לה' כבוד', 
שכבוד הוא ענין מקיף והארה יתירה, כדי להיו' נמשך אח"כ הז' קולות; והכבוד הזה, צריך להמשיך מתחלה 
2. וכן נותנין מתנה לכבוד חתן וכלה, לפי שנעשה יחוד חדש, כי חתן חות דרגא3, וכלה – כלתה נפשי, ממטה 

למעלה, והם שני הפכים שמתייחדים, וכדי להמשיך יחוד חדש כזה, צריך להמשיך תחלה בחי' כבוד, שהיא 
תוספת הארה בבחי' מקיף. ולכן הקריבו הנשיאי' קערת כסף כפות זהב, אף שמנחת נדבה מביאין בכפיפה 

מצרית, רק הנשיאי' עשו לכבוד ולתפארת4 ".

גוכתי"ק הצ"צ נ"ע ממאמר זה )מתוך הקונטרס הנ"ל(

1         לקו"ש חי"ח ס"ע 316. סה"ש תנש"א ח"ב ע' 719. ועוד
2         קודם להז' קולות )ז' מדות עליונות כו'(.

3          = מלמעלה למטה.
 4           כי גם בחנוכת המזבח נעשה יחוד חדש כו', וצ"ל לפנ"ז המשכת המקיף )כנ"ל(, ולכן הביאו כלי כסף וזהב,

             שענין כסף וזהב הוא 'לכבוד' ולתפארת', מקיף.

  1      ב"ר מנשה. סיפור המשפחה טראגי. בנוגע למוזכרים כאן: ר' מנשה
           נשלח לחזית בעת מלה"ע השניה, ונהרג בהפצצה גרמנית, והבן שלום 

           דובער נפטר ברעב בעת המצור בלנינגרד. - תולדות חב"ד בפטרבורג
         עמ' 237-238.

2      הרבי הרש"ב נ"ע.
3      ראה ספר השיחות תרצ"ו-חורף ה'ש"ת עמ' 36.

4      הרבי מהר"ש נ"ע.
 5      הלשון הוא "תוקפא דגופא חולשא דנשמתא" )ראה הערת כ"ק אדמו"ר
         בסה"מ תש"ט עמ' 63 אודות מקור הלשון בזוהר(, אבל כאן מובא בדרך 

        צחות בלשון הפוכה, כדי ללמד על העבודה עם הגוף. ואינו סותר להנ"ל,
        כמבואר בשיחת ש"פ במדבר תשי"ט – תו"מ חכ"ה עמ' 312 ואילך, 

        שתוקפא דגופא שהוא חולשא דנשמתא קאי על תוקף חיות הגוף, ולא
       על הגוף עצמו.

 6     כנראה – הרבי הריי"צ נ"ע. ראה גם לעיל בלשון זו )מפני הצנזורה(: "אבי
       אבינו". 



לזכות החיילת בצבאות ה'

יהודית בת אהרן
נולדה בד' מנחם-אב תשפ"א לאורך ימים ושנים טובות

ליובאוויטש עכשיו

ביהמ"ד שליד האוהל הק' )צמוד כמבנה אחד(.האוהל הק'.אוהל הרבניות

בית מוזיאון ליובאוויטש )ב'חצר'(.הכניסה ל'חצר'בית הארחה למבקרים

הנהר ברזינההמדריגות היורדות לנהר ברזינה )לטבילה(השביל לאוהל הק' )יוצא מאחורי בית שניאורסון(

קבר האחים, יהודי ליובאוויטש שנרצחו בידי בית הארחה נוסףבית שניאורסון )סמוך לאוהל הק'(
הנאצים ימ"ש.

 לרגל ימי הקיץ ותקופת הקעמפים, מובאות כאן תמונות אחדות מתוך סיור מצולם בעיירה ליובאוויטש, שנערך בח' תמוז שנה זו.
באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון.


