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כשהרבי כילד ארגן התוועדות...  
 כך תיאר הגה"ח ר' נחום גולדשמיד ע"ה )ברשימתו מיום ט"ו כסלו תשכ"ז( את סדר ימי י"ט 

כסלו ביקטרינוסלב בשנות ילדותו של כ"ק אדמו"ר1:
" . . ונוהג הי' ר' לוי'ק לערוך התוועדות גדולה בי"ט כסלו, והי' מאריך בהתוועדותו משך כל 
הלילה. קהל גדול בא לשמעו, והוא הי' מדבר – שעות ארוכות בלי הפסק – עניינים עמוקים, 
כשהוא משלב קבלה, נגלה וחסידות, והי' שותה הרבה 'משקה' ומדבר עניינים עמוקים מאוד 
השתחרר  הזקן  אדמו"ר  מדוע  קבלה  על־פי  בארוכה  מסביר  הי'  לדוגמא:  גדולה.  ובאריכות 
ממאסרו ביום ג' י"ט כסלו דוקא ולא ביום אחר, והי' מסביר באריכות מופלגה שעל־פי חשבון 
זה וחשבון זה שבתורת הקבלה הנה מוכרח הי' להשתחרר ביום זה דוקא ולא ביום אחר )ראה 
נכנסים  היו  וככלותו לדבר  דיבר,  זמן שאביהם  כל  היו עומדים  ובניו  ריט(.  ע'  באגרות־קדשו 
בחזרה לחדר סמוך ותופסים ספרי לימודיהם ולומדים כל זמן ההפסקה שבין דיבור לדיבור. 

ההפסקה היתה לצורך נגינת שירים חסידיים, כרגיל בהתוועדות חסידית.
גם ילדי יאקאטרינעסלאוו היו עורכים סעודה בי"ט כסלו, אלא שזו הייתה נערכת בלילה 
אחר – כדי שלא תפריע להתוועדותו של הרב, וכמה ימים לפני חג י"ט כסלו היו אוספים כספים 
עבור ההתוועדות שלהם. מנהל החשבון של הכספים הי' הרבי שליט"א; הוא הי' המנהיג של 
כל הילדים, כיון שהי' הבכור. הם היו מבשלים 'קאשע' )דייסה( ועורכים סעודה, ויהי לחג גדול. 
זה הי' היום היחידי בשנה שבו יצא הרבי שליט"א מהרגלו והי' מתעסק בענינים 'אחרים', היינו 
– אחרים מלימוד התורה, כי במשך כל השנה הי' עוסק בהתמדה ושקידה בלימוד התורה. 
בקיצור, שלושת בניו של ר' לוי'ק היו מפורסמים בכל הגליל ]= האזור[, וכל הגליל רעש בהם 

." . .
*

הפעם הראשונה בה נכח כ"ק אדמו"ר בהתוועדות י"ט כסלו בחצר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
נ"ע, היתה בשנת תרפ"ד. באותה התוועדות )סה"ש שם ס"ע 55( דובר – בין השאר – על כך 
ושיסוד עבודתו של היהודי הוא בקירוב אחב"י  ורבו',  'פרו  היא  שהמצוה הראשונה בתורה 

לתומ"צ )"פשוט לצאת לרחוב 
ולקרוא ליהודים להתפלל . . להתעסק בזה כדוגמת בעל־עסק, המשכנע את הקונה בשפת 
חלקות"(. עם סיום הדברים, פנה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסובביו – בהצביעו לעבר כ"ק אדמו"ר 
– ואמר )'ימי מלך' ח"א ע' 163(: "גיט אים 'לחיים', און זייט אים מקרב" ]= תנו לו 'לחיים', וקרבו 

אותו[. 
 

1      נדפסה ב'כפר חב"ד' גל' 298 ע' 14-15. 'ימי מלך' ח"א ע' 152. 'שנים ראשונות' ח"א ס"ע 71:

ימים ראשונים
גמילות חסדים – הפצת החסידות!

לחיי  "מביאו  שעי"ז  ברוחניות,  חסדים  בגמילות  ההתעסקות  אודות  גם  לעורר  יש 
העולם הבא", ובדרך ממילא גם לחיי העולם הזה. ובהדגשה יתירה – בשייכות לחג 
פנימיות  להפצת  בנוגע  חסדים  בגמילות  להתעסקות  בנוגע   – כסלו  י"ט  הגאולה 
התורה, תורת החסידות: אלה שזכו ולומדים כבר תורת החסידות, צריכים להסביר 
לשאר לומדי תורה, תלמידי הישיבות – גם אלה שהם עשירים בתורה )שהרי גמילות 
בפניהם  ולהדגיש  החסידות,  תורת  מהי   – לעשירים"(  בין  לעניים  "בין  היא  חסדים 
שתורת החסידות היא לא רק עבור יחידי סגולה בלבד, ולא רק עבור חלק מסויים 

בעם ישראל, אלא היא עבור כל בנ"י, כלל ישראל – להיותה חלק בתורה.
 . . ענין זה יש להסביר לכל לומדי ויודעי תורה. – אנשים פשוטים, לא ישאלו קושיות, 
הישיבות,  תלמידי  ובפרט  תורה  יודעי  משא"כ  עמהם,  לפלפל  צורך  אין  ובמילא, 
הנ"ל,  ענין  להם  להסביר  צריכים   – ודרישה  חקירה  וטריא,  שקלא  לעורר  שדרכם 
ולעורר אותם ע"ד גודל ההכרח והנחיצות בלימוד חלק נוסף בתורה, פנימיות התורה, 

תורת החסידות.
ויש להוסיף ולהבהיר בנוגע להצורך לעסוק בגמילות חסדים בענין זה: רצונו של רבינו 
הזקן הי' שתורת החסידות תהי' שייכת לכל בנ"י, והוסיף ואמר שסוכ"ס תהי' תורת 
החסידות שייכת לכל בנ"י, שכל בנ"י ילמדו תורת החסידות. וכיון שכך פסק רבינו 
הזקן, בעל השמחה )"ַאזוי הָאט ער ָאּפגערעדט און ָאּפגע'פסק'נט"( – בודאי שיתקיים 
הדבר . . וכפי שרואים במוחש הצלחה גדולה בהתפשטות עניני החסידות, ובודאי 
שסוכ"ס יקבלו עליהם כל בנ"י דרך החסידות בעבודת ה', שהיא דרך סלולה לרבים 
)"כי ברבים היו עמדי"(, כך, שאין זה אלא מחוסר זמן בלבד, וכיון שמחוסר זמן לא הוי 
מחוסר מעשה, ה"ז כאילו ישנו כבר בפועל. אבל אעפ"כ, נדרשת מאתנו עבודת עבד 
– שזוהי העשי' וההתעסקות בענין זה בדרכי הטבע – לעזור ולסייע ליהודים שתתגלה 
אצלם השייכות לתורת החסידות ותבוא בפועל מן ההעלם אל הגילוי . . ולכן תובעים 
מחסידים, ובפרט מתמימים, ובפרטי פרטיות מתלמידי הישיבות – לעשות גמילות 
חסדים עם שאר תלמידי הישיבות, הן אלה העניים בתורה והן אלה העשירים בתורה, 
לדבר עמהם ולהסביר להם מהותה של תורת החסידות, והצורך וההכרח בלימודה, 

עד שיצליחו לפעול עליהם שגם הם יתקשרו לתורת החסידות.
)"מָאנען  והתביעה  הדרישה   .  . גופא  חסדים  בגמילות  ההתעסקות  לאופן  ובנוגע 
להזולת  ליתן  איפוא,  היא,  בפרט  הישיבות  ומתלמידי  בכלל  מחסידים  זיך"(  מָאנט 
אפילו מעניניהם העיקריים, שנחשבים אצלם לדברים מוכרחים, ולא רק שנדמה להם 
שמוכרחים בזה אלא יתכן שהאמת היא שמוכרחים בזה, ואעפ"כ, ישנם זמנים, בזמן 
מן הזמנים, שלא צריכים לחשוב על עצמם )"ס'איז דָא ַאמָאל ַא צייט ווָאס מ'דַארף 
ניט קוקן אויף זיך"(, כי אם, להשתדל בטובתו של הזולת ע"י גמילות חסדים בנוגע 

לפנימיות התורה, תורת החסידות.

))משיחת י"ט כסלו תשי"ב - לפני שבעים שנה - 'תורת מנחם' ח"ד ס"ע 180 ואילך

כשהרבי נ"ע הצביע על לבו הק'
"תרנ"ו, י"ט כסלו, הָאט אאמו"ר נ"ע פַארברַאכט, און הָאט געזָאגט ַאז אדמו"ר האמצעי הָאט געזָאגט ַאז 'פַאר לערנען חסידות ָאן עבודת התפלה קריגט מען ַא שנעל אין נָאז 

פון טַאטען )אדמו"ר הזקן(; עס איז חוצפה, וקרוב הדבר לאמר שהעמיד צלם בהיכל'. וביאר אאמו"ר נ"ע ווָאס הייסט א רבי'ס ַא גלעט, און ווָאס איז ַא שנעל. ושאל ר' הענדל: מיט 
ווָאס דַאווענט מען? והראה אאמו"ר באצבעו על לבו, ואמר: מיט דעם... ]תרגום חפשי : בי"ט כסלו תרנ"ו התוועד כ"ק אאמו"ר )מהורש"ב נ"ע(, ואמר בשם אדמו"ר האמצעי, ש'על 
לימוד חסידות בלא עבודת התפלה "חוטפים סנוקרת" מאאמו"ר )אדמו"ר הזקן(; זוהי חוצפה, וקרוב הדבר לאמר שהעמיד צלם בהיכל'. וביאר אאמו"ר נ"ע מהו פירושה של לטיפה 

מאדמו"ר, ומהי סטירה )ממנו(. ושאל ר' הענדל: במה מתפללים? והראה אאמו"ר באצבעו על לבו, ואמר: עם זה...[
)משיחת י"ט כסלו תש"ו - סה"ש ס"ע 17(                                                                          

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ב"ה.  טו"ב כסלו תשפ"ב      גליון 31.    שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

 "...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

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי
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ב"ה
]כ"ז כסלו – ד' דחנוכה[

נכתוב קצת מהזכרון מהימים האחרונים. בי' כסלו או - ט' בבוקר הגעתי ל-770 
שר'  ומתלחשים  ב9:30,  התפילה  תחילת  לפני  תורה(,  בחובבי  חסידות  )מסדר 
יצחק קוגן הגיע – הצדיק מלנינגרד, אחד אחד נכנסים לחדר שני ורואים שם את 
הצדיק בכבודו ובעצמו1 , אח''כ דאגו להעמיד אותו משמאל ארוה''ק מול הפתח, 
כדי שיוכל לראות את כ''ק אד''ש, כשיגיע ב10:00, כשאד''ש נכנס לקרה''ת ברך 
שהחיינו בקול ואד''ש ענה אמן! אד''ש הגיב באיפוק כל הזמן, ורק בזמן שהנ''ל 

עשה הגבה הביט עליו אד''ש הרבה, וניגב הרבה במטפחת את עיניו הק'.
מכל  התקרה  עד  פירמידה  ונהייתה  להתוועדות,  ישבו  התפילה  אחר  מיד 
כולם  כשעתיים,  בשמחה  והתוועדו  משקה  הביאו  הקטן(,  בזאל  )הכל  הכיוונים 
הסתכלו עליו כעל גרם שמיימי נדיר שנפל, משך הימים ששהה כאן כל מילה שלו 

הייתה קדושה וכו' וכו'.
נכנס לרבי,  ניגש אליו לייבל ולחש לו משהו, עכ''פ אחר ערבית  לפני מעריב 
כל  דקות!  ועשר  שעתיים  במשך  אד''ש  עם  יחד  בגעה''ת  ואשתו  הוא  וישבו 
ר''מ  גאלתנו"  זה חיכינו מאחורי הדלת, מיד כשיצאו שרו "ממצריים  זמן  משך 
שי' פוטערפס שהי' בהתרגשות מהיחידות וכו' תפס אותו ומשך אותו עד לתוך 
הזאל הגדול, כשהמון מצטופף סביבו עד שהצליח איכשהו להתיישב, והתוועדו 
בשמחה ובששון, סיפר סיפורים מאד''ש, מופתים וכו', בע''ת, וברכות של אד''ש, 

וזה בעצם כל הסיפורים שלו.
ניגשו הרבה אנ''ש אחר התפילה לברכו בגוט שבת, והפנים שלו  בליל ש"ק2 
כרגיל מאירות, וכולם ראו בו ציור של חסיד. בלילה לפני שנסע נכנס הוא ואשתו 
לו  קרא  בשבת  )ד''א  לדרכם.  לשלום  יצאו  ולמחרת  לגעה"ת,  שעה  לחצי  שוב 
מלניגרד  הצדיק  פרשת  )ע''כ  החתונה(,  עבור  משקה  לו  ונתן  )באצבעו(  אד''ש 

בליובאוויטש(.
תחילת  מאז  ראו  שלא  כזאת  בשמחה  הייתה  אד''ש  התוועדות  כסלו:  י''ט 
המשפט, מיד אחר השיחה הראשונה הורה לאנשים להגיד לחיים וחייך לכאו''א, 
היו הרבה )לפ''ע( דיבורים פרטיים, ועודד וכו', וכל ההנהגה הייתה באופן ד"דידן 

נצח", האווירה תוארה במעט ב"בית חיינו" עיי"ש3.
ובא בעז''ה, לפני שבועיים  ישנם שמועות די מבוססות שפסק הדין מתקרב 
– לבד מיומיים  יום ב' לאוהל, שבוע שעבר  ימי השבוע – מלבד  נסע אד''ש כל 
באמצע השבוע, והשבוע אתמול והיום, מחר יש "ראלי" – ולא יסע מסתמא, וכן 

)נ(פלאות בה, בכל
התחלת י"ט כסלו - מטו"ב כסלו

"ב"ה. י"ז לכסלו, ה'תשנ"ב. בטו"ב לכסלו והמשכו ח"י וי"ט כסלו לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו, כולל פעילות רבה בכל המבצעים, ובכלל 
בתורה ובגמ"ח ובתפלה. ובמיוחד שהשנה י"ט כסלו הוא ביום ג' שהוכפל בו כי טוב, טוב לשמים וטוב לבריות. וכל זה באופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה וגו' . . " 

פתיחת המברק לי"ט כסלו תשנ"ב(

*
"ובפרט בימינו אלה – ימות המשיח – שבהם נמצאים עכשיו" 

שמועה עיקשת שהסתובבה ב-770 בחנוכה
י"ט כסלו וחנוכה תשמ"ז

לקראת י"ט כסלו וחג החנוכה, אנו מביאים בזה בפרסום ראשון את מכתב הת' א.ק. למשפחתו, שבו מתוארים אירועי ימים אלה אצל הרבי בבית 
חיינו, בשנת ה'קבוצה' שלו * הגעת "הסנונית הראשונה", הרב איַזה )יצחק( קוגן, מברה"מ לבית חיינו וה'יחידות' הארוכה שלה זכה, המחזה 

השמיימי של הדלקת נר חנוכה, והתחושה שהיתה בי"ט כסלו כי מתקרב "דידן נצח"...

השמחה המיוחדת של י''ט כסלו והימי שלאח''ז מראים ע''ז.
והשתתף  נפשי"  בשלום  "פדה  לנגן  לפתע  הורה  זו  דשבת  ההתוועדות  בסוף  גם  כך 

בתנועות ראש בקלות, וב"ואני אבטח בך" עודד חזק בידו הק'.
בכלל ה''קאך'' בשבועות האחרונים איז אין "אברייטען זין" – לכבוש את העולם, וכל 

הדיבורים הם על" מצוות הדור - בשליחות", והפצה "בחוצה, דווקא, ובמעשה דווקא.
שבת האחרונה הייתה אריכות שלימה בב' השיחות הראשונות בעניין המעשה הוא 
העיקר, שדווקא סוף מעשה )שלא מספיק "אז מ'טומל'ט בנוגע תומ''צ, אלא המעשה 
בפועל(, נוגע ב''מחשבה תחילה", שיש ע''ז "פירוש נפלא", שבמחשבה גופא זוהי תחילת 
המחשבה, כלומר שישנם עשרה מאמרות "וואס זיי זיינען בעלי בתים אויף דער וועלט", 
הנהגתו  מספיק  ןלא  המחשבה,  תחילת  וכש''כ  מזה  למעלה  כמובן  היא  מחשבה  אבל 
בפ''ע בתורה ועבודת התפילה, ולהעמיק בעניין בדא''ח, אלץ גוט און פיין אבער ני דאס 
איז ''חוצה'', חוצה מיינט דווקא טאן מיט א צווייטן, שדווקא בזה נשלמת הכוונה דנתאוה 
כו' בתחתונים, שלכן האט דאר אויבערשטער אראפגעשיקט נשמות בגופים אין עוה''ז 

הגשמי, כדי שישלימו כוונה זו. 
הדלקת נרות חנוכה בזאל הגדול, זה בכלל משהו "חלומי", קודם ההדלקה מסתובב 
אד''ש לעבר הקהל, מביט לעבר המדליק )ר''א שי' סאסונקין(, עד גמר ההדלקה, אח''כ 
מתחילים התמימים שי' לנגן "הנרות הללו", ואד''ש מסתכל על הקהל תמה מעט כאילו 
מה הם עושים פה בכלל , קשה להסביר את זה, מפעם לפעם מסתכל על המנורה במבט 
נפלא, משהו שמביע נצחיות, וכאילו משקיף על כל דורות עם ישראל במחזה, ואז נזכרים 
שבעצם נעוץ תחילתן בסופן, כל מנהיגי עם ישראל – במנהיג ומורה דרך "הדור האחרון 
כו''' מסתכל שוב על  ניסיך  ב''ועל  )כביטוי הידוע של אד''ש(.  וראשון לגאולה"  לגלות 
המנורה וכ''ז שמסתכל עדיין ממשיכים לשיר, ולפתע מרצינים פניו הק' ועושה בתנועות 

לעודד  כמ''פ  הק'  ידיו 
השירה, )ע''כ(.

1         היה לבוש בטלית חדשה שקנו 
לו, ומתפלל בכוונה כחתן ביום חופתו..

2       פרשת ויצא, אור לי"א כסלו.
3       כל מי שהיה אז זוכר היטב 

את המשפט המפתיע שחשמל את 
האווירה ב-770: "ודידן נצח! – הולך 
וכובש כל פינה ופינה שבעולם" וכו'" 

- ראה בשיחה.
4        ש"פ וישב, א' דחנוכה.

                   

)שיחת מוצאי י"ט-כ"ף כסלו תשנ"ב(

JEM צרור תמונות מתוך התוועדות י"ט כסלו תשמ"ז, מארכיון



השנה ימלאו 110 שנים להתחלת אמירת המשך 'בשעה שהקדימו' בליל 
ב' דחג השבועות תער"ב. לפני 45 שנה, בהתוועדות מוצאי כ' כסלו בשנת 
תשל"ז, הורה הרבי להדפיס את ה'המשך', ודיבר בהפלאה בלתי רגילה על 

מעלתו המיוחדת, שהוא בבחינת "נפלאות לגבי נפלאות"!
באחד היומנים נכתב על ההתוועדות: 

"מוצאי יום א' כ' כסלו, מהשעה 9 עד 2.40 לפנות־בוקר. כתום ההתוועדות 
התיישבו אנ"ש להתוועד עד השעה 8 בבוקר, לרגל ההכרזה המפתיעה ע"ד 

הדפסת המשך תער"ב."
ביטוי מיוחד שיש לציין הוא, שהרבי רמז שהרעיון )"המחשבה טובה"( 

עלה אצלו בכ' חשון.
אנו מביאים בזה קטעים אחדים מתוך השיחה המיוחדת:

אדמו"ר  דכ"ק  המיוחד  ה"המשך"  ישנו  המפורסמים  ה"המשכים"  בין  ב.   .  .
)מהורש"ב( נ"ע שהתחלתו בחג השבועות שנת תער"ב, כפי שנקרא בפי החסידים 
נתחלק   – חלקו  חסידות,  מאמרי  של  ארוך  הכי  המשך  תער"ב",  "המשך  בשם 

לפרקים ע"י כ"ק אדנ"ע, ובתוספת קיצורים, וכולל גם "חלק שלא נאמר".
חיבה יתירה נודעת להמשך זה בעיני כ"ק אדנ"ע – "אין דעם המשך האט ער זיך 

געקאכט" ]= ב'המשך' זה הוא עסק בלהט[.
בערך  אפילו  ההמשכים,  שאר  לגבי  ונפלאות"  "גדולות  ישנם  זה  בהמשך 
לה"נפלאות" שבהמשך תרס"ו – נס ופלא בערך וביחס לפלא גופא – ע"ד המבואר 
בפירוש הכתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", שלעתיד לבוא יהיו 

"נפלאות" אפילו בערך לה"נפלאות" דימי צאתך מארץ מצרים.
ג. המשך זה – שלא כמו כו"כ ענינים שלא נשתמרו בשלימותם – נשתמר וישנו 
בשלימותו )מתחילתו ועד סופו, עם חלוקת הפרקים והקיצורים, וגם החלק שלא 

נאמר( בה"צילום" )"פאטאסטאט"( שנמצא ברשותי מכו"כ שנים.
– כשכ"ק מו"ח אדמו"ר נסע מביתו, חיפש מישהו שיוכל לסמוך עליו ולהשאיר 
בידו את הכתבים על מנת להחזירם בשלימות, וכנראה, שלא היתה לו ברירה... 
אלא למסרם בידי. כשראיתי שבין הכתבים שנמסרו בידי ישנו גם "המשך תער"ב", 
חטפתי מיד )האב איך גלייך געכאפט, נאך איידער מ'וועט זיך ארומטראכטן אהין 
און אהער"( ועשיתי "צילום" מכל ההמשך, וצילום זה נמצא ברשותי עד היום הזה.
הדין בשו"ע ש"המפקיד ס"ת )וה"ה שאר ספרים( אצל חבירו . . לא יפתח בגלל 
אסור  כך  ממנו  לקרות  שאסור  וכמו   .  . בפקדון(  יד  שליחות  )דהוי  ויקרא  עצמו 
להעתיק ממנו", אבל, "הני מילי בעם הארץ, אבל ת"ח שאין לו ספר כיוצא בזה 
מותר לקרות ולהעתיק ממנו, כי ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו". בנדו"ז, לא נוגע 
כ"כ גדלותו של הת"ח כו', אלא העיקר הוא ש"ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו": 
מכמה שנים לפנ"ז, בחיי כ"ק מו"ח אדמו"ר, הייתי "חשוד" ]ולא רק חשד שאין 
בו ממש, אלא חשד שיש בו ממש, בגלל הוכחות במעשה בפועל...[ על כך שאם 
יגיע לידי "כתב", ובפרט "כתב" שלא הגיע לידי החסידים )"א כתב וואס דער עולם 

האט אים ניט"( – בודאי אעתיקנו.
הסתם  מן  ידע  הכתבים,  את  בידי  הפקיד  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כאשר  ולכן, 
שאעתיקם, ובמילא, ה"ז באופן ש"אדעתא דהכי הפקידו", שאז "מותר להעתיק 
עשיתי  הנ"ל,  השקו"ט  בפרטי  מדי  יותר  להתבונן  מבלי  מעשה:  הוי  וכך  ממנו". 

העתקה ע"י צילום, כאמור, ונמצא ברשותי עד היום הזה.

ד. ענין זה אינו נותן לי מנוח )"דער ענין מאטערט מיר"( זה כו"כ שנים:
 – זה  המשך  מלבד  בדפוס,  מתפרסמים  וההמשכים  המאמרים  שכל  היתכן 
תער"ב – שעדיין לא נתפרסם בדפוס?! וכיון שנמצא ברשותי צילום של ההמשך, 
ויכולני למסרו לדפוס – שהרי בודאי לא חסר כסף בין החסידים עבור ההדפסה 

– נושא אני באחריות על היפך הפצת המעיינות חוצה!
ולאידך, מצד כמה טעמים )שבודאי יש להם מקום בשכל דקדושה(   
יראתי למסור המשך זה לדפוס, והתברר )"עס האט זיך ארויסגעוויזן"( שיש מקום 
לחשש כו', ובכל אופן, גם אם אצל פב"פ ה"ז מצד מורך־לב וכיו"ב, מ"מ, בנוגע 
להמקבל, כיון שבמשך כל השנים עד עתה נתעכבה הדפסת המשך זה, ה"ז הוכחה 

שעד אז לא הגיע הזמן לכך.
ע"י  החסידות  לתורת  בנוגע  מיוחד  ענין  לעשות  הזמן  הגיע  סו"ס  אמנם,  ה. 
הדפסת המשך זה, ולכן, עלה ברעיוני )"איך בין געפאלן אויף א המצאה"( להטיל 
בין החסידים – שישתתפו עמדי בנשיאת האחריות על  זה  )"אריינווארפן"( ענין 

הדפסת והפצת המשך תער"ב בשלימותו, באופן שתהי' יד הכל שוה.
. . ו. וענין נוסף בנוגע לאופן ההדפסה – כדי שתהי' יד הכל שוה: בדרך כלל נהוג 
להדפיס בספר "הקדשות" עבור אלה שהתנדבו עבור הוצאות ההדפסה, וכן לציין 
בדפוס את שמותיהם של המדפיסים והמגיהים ושאר העוסקים במלאכת הקודש 

– מצד גודל הזכות שבדבר.
יש  שבדבר,  החששות  שמצד   – תער"ב  להמשך  בנוגע  הכלל  מן  יוצא  ובתור 
להשתדל שיהי' "אויפן גלאטסטן אופן", עי"ז שתהי' יד ואחריות הכל בשוה – לא 
ידפיסו בסופו "הקדשות", וגם לא ידפיסו את שמותיהם של המדפיסים והמגיהים 

וכו',
שלא  כך  על  יתרעמו  לא  בודאי  ולכן  כו',  זכותם  גודל  גליא"  שמיא  ו"כלפי   –

מדפיסים את שמותיהם –
יחידו  בנו  של  ושמו  נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  המחבר,  של  שמו  אם,  כי 

ממלא מקומו, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ותו לא מידי.
ז. ולהוסיף: כיון שענין זה נעשה בנשיאותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – 
חלה על זה ההבטחה ש"אנן מזרעא דיוסף )שמו הראשון של כ"ק מו"ח אדמו"ר( 
)"וועט  תסתיים  שבדבר  וה"אחריות"  בישא",  עינא  בי'  שלטא  דלא  אתינן  קא 
ותבוא בפועל באופן ד"וידגו לרוב בקרב הארץ", באופן דמוסיף  זיך אויסלאזן"( 
והולך ואור )כהוראת ימי חנוכה הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה( בכל 

הענינים דהפצת המעיינות חוצה.
ובלשון הכתוב: "ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים", ויתירה מזה 
– שהרי על זה אומר משה רבינו "זו )"אלף פעמים"( משלי היא, אבל הוא )הקב"ה( 

יברך אתכם כאשר דיבר לכם" – בלי גבול ובלי מדה.
ח. ויה"ר שהדיבור בכל הנ"ל – לאחרי ההכנה דהמחשבה טובה שהיתה בכ"ף 
נ"ע, ולאח"ז ביום השבת די"ט  יום הולדת דכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב(  מר־חשון, 
כסלו, שמיני' מתברכין כולהו יומין )כולל ובמיוחד יום ראשון כ"ף כסלו( – יבוא 

למעשה בפועל בזריזות הכי גדולה,
בתרומת  שמצינו  כך  על  )נוסף  השקלים  דנתינת  ההתחלה  כבר  שישנה  ובפרט 
ניתן ע"י... )כ"ק  הלשכה שתורמין גם על העתיד לגבות( – השקל הראשון שכבר 

אדמו"ר שליט"א אמר את שמו(, מתוך תקוה וודאות שישתתפו בזה כו"כ מבנ"י . .

כשהרבי הרשה להדפיס את המשך תער"ב  



ליובאוויטש עכשיו

הרב יצחק קוגן )שעליו מסופר בגליון זה( והרב גורדון 
בעיירה ליובאוויטש. ]באדיבות הרב גבריאל גורדון[.

גוט יו"ט! לשנה טובה בלימוד החסידות 
ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו!

בר"ח כסלו, יצא לאור ע"י קה"ת – בפרסום ראשון מכת"י – מאמר מכ"ק אדמו"ר 
הזקן נ"ע, ד"ה 'להבין ענין הסעודה שעשה ליצחק' )כנראה – משנת תקס"ב - ראה הע' 1 והע' 33 

שבקונטרס(. 

ונצטט, כ'טעימה', קטע מתוכו )ס"ע ז ואילך(:
"וכמו דרך משל, שיש למלך ב' בנים שנגדלים בהיכל המלך, ואחד הוא כסיל, ומחמת 

תענוג הגדול שיש לו נתגשם ביותר ואינו יכול לקבל התענוג הגדול ולהתענג כראוי לפי 
השכל בתענוגים גדולים מחמת 

הסכלות, כי יש בתענוג בחי' 
]שיכול[ להתגשם ממנה. 

מה עושה המלך, שולח אותו 
למדינות אחרות בכדי לצרף 

אותו, ומחמת שהיסורים 
ממרקים אותו, אח"כ כשיחזור 
להיכל המלך יכול לקבל תענוג 
כראוי. וכל זמן שהוא במדינות 

אחרות ואינו מצטער, רק מקבל 
תענוג מדברי סכלות הרי הוא 

בסכלותו כמקדם, והתענוג 
יותר נמוך וגרוע מכמו שהי' 

בהיכל המלך, ופשיטא כי לא יכול לבוא בהיכל המלך, נמצא כי תקנתו הוא דווקא בחי' 
יסורים ובחי' ביטול. אבל הבן הב' שהוא חכם גדול ואינו מתגשם מחמת תענוג הגדול 
ויכול לקבל תענוג כראוי ואינו מקבל תענוג מדברים פשוטים, אינו נצרך לשלוח אותו 

למדינות אחרות לצרף אותו, אעפ"כ מה עושה המלך שהוא רוצה שיהי' ג"כ מלך, והוא 
מושל בכיפה, ורוצה שיהי' מלך בפני עצמו ולא יוצרך לקבל ממנו, אזי עושה בחי' שחוק 

שמפריד מדינה א' שיהי' בפ"ע, ושולח אותו ללחום עמה ושיכבוש אותה ונעשה עלי' 
מלך. נמצא, הגם כשהוא חוץ להיכל 

המלך שהוא אביו, אעפ"כ מתענג 
בתענוג מנהגי המלך, וכשלא יכבוש 

אותה ויחזור להיכל המלך אזי 
יתענג בהיכל אביו, ואע"פ שהתענוג 
שמתענג בהיכל אביו הוא יותר גדול 

מהתענוג שמתענג כשהוא מלך בפני 
עצמו שהיא מדינה קטנה, ואביו 

מושל בכיפה, אעפ"כ לאביו יש יותר 
תענוג כשהוא ]הבן[ כובש המדינה 
ומולך עליה, שהאב מוליד בדומה 

לו, ורוצה שלא יהי' נצרך לקבל, והוא 
שלימותא דכולא" ]הנמשל מזה בנוגע 

לנש"י - יעוין בהמאמר שם[.

קטע מתוך כתב היד של המאמר )מתוך הקונטרס(.

תורה חדשה
מאתי תצא

כשהמלך רוצה שהבן שלו יהיה מלך...


