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קיבל ל'יחידות' למרות הבשורה הקשה  
בי"ג שבט הבע"ל ימלאו שמונים שנה להסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת שטערנא־שרה 

נ"ע, אשת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ואמו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.
בזמן ההסתלקות – שהיתה בבוקר יום השבת – היה בנה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בעיר שיקגו, 
וכו' היו באחריותו של כ"ק  לשם נסע בביקור מיוחד לחיזוק עניני היהדות שם, ולכן עניני הקבורה 

אדמו"ר.
בשנים האחרונות התגלתה רשימה בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר אודות מאורעות אותה שבת והימים 
כאן  נצטט  האבלות.  שנת  לאורך  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הנהגות  את  פירט  גם  בה  שלאחריה, 

קטעים מתוכה )בפענוח ראשי־התיבות ועוד(:
ש"פ  בקר  שבט  יג'  נפטרה  נ"ע  שטערנא־שרה  מרת  וכו'  הצדקנית  הרבנית  סבתי[   =[ "אמי־זקנתי 
בשלח שעה י' וחצי לערך. הקבורה - יום ב' טו' שבט אחה"צ. כ"ק מו"ח אד"ש הי' אז בטשיקאגא. נמסר 
מהפטירה ע"י הטליפון ביום ש"ק. אבל אחרי הישוב שם, לא הגידו לו אלא במוצש"ק. הרבנים שם 

החליטו כי בכ"ז יקבל אנשים ליחידות במוצש"ק וכן ביום א', וכן הי'. כ"ק אד"ש בא לנ.י. יום ב' בקר.
 . . ביום ש"ק - קודם שהגידו לכק"ש כו' - הי' בנוכחיותו התועדות ודא"ח. יום א' וב' הניח תפלין 
עד  בישיבה.  עליו  שלומדים  השלחן  מקרשי  יהי'  שהארון  צוה  מהרש"ל.  שמעתי  כן   - ברכה  בלא 
הקבורה יאמרו יומם ולילה תילים בעשרה בחדרה, אבל לא משניות. בעשית הטהרה יחכו לביאתם 
מטשיקאגא. כשנכנסתי אליו בהרכבת - לא נתן שלום – ]ואמר[ : אף מס"נ דארפען אויך האבען א 
זכות. דארט - בטשיקאגא - איז געוען א הזזה, ואס מ'האט עס גארניט משער געוען ]= גם על ]הזכייה 
שיערתי[   =[ שיערו  שלא  במידה  'הזזה'1,  היתה   - בשיקגו   - שם  בזכות.  צורך  יש  ב[מסירות־נפש 

מראש[.
ובגמר  ]= הסידור[,  הי' מיתה פתאומית. ביקשה הסי'   - ב]י' שבט[ תרע"ד  גם א"ז-2  . סיפר:   .  
יישר־  =[ יישר כח פאר דער טרחא"  ידי' על ראשי, ואמרה "א  התפלה לקחתי מידה הסי', הניחה 
נפשה.  נח  כבר  ובחזירתי   – בחדר  שם  כנראה   - מקומו  על  הסי'  להניח  הלכתי  הטרחא[.  עבור  כח 
לעצמי  אני  מאחלת   =[ אזוי  זיך  וינש  איך  אמרה:  אמי3,  בנוכחיות  במענטאן  הדברים  כשספרתי 

]להיפטר מן העולם[ כך[.
 . . הפטרת ש"פ החדש אמר4 "כל העם - מאחוזתו"5, "אבל אין זה אלא ענין פרטי, או, אם תרצה, 
ענין כללי, ואינו שייך לאחרים, שצריכים6 לומר "כה - תמיד". אדנ"ע אמר "כל - מאחוזתו", רז"א 
"כה - תמיד". ושאל את אדנ"ע מפני מה אומר כנ"ל. על המענה שגם מהרשנ"ע אמר כנ"ל, ענה, דאס 
איז דאך דער טאטע ]= הרי זהו אאמו"ר[. ויענהו אדנ"ע: ואס מיינסטו, דער טאטע האט געזאגט און 
געמיינט זיין טאטען )הצ"צ. הכותב(, איך זאג און ֵמיין ַמיין טאטען ]= מה סבור אתה, אאמו"ר אמר 

ונתכוון על אביו )כ"ק אדמו"ר הצ"צ(, ]ואף[ אני אומר ומתכוון לאאמו"ר...[".

1        = התעוררות.
 2      ]= אמי זקנתי[ הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ"ע, אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, שגם בפטירתה לא נכח בנה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע 

         )ששהה אז ב'נאות־דשא' במענטאן(, ובנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע הגיע לבקרו בימי ה'שבעה', וסיפר בפניו את כל מאורעות הפטירה וכו'.
3         הרבנית שטערנא שרה. אכן פטירתה גם היתה באופן דומה, כמסופר במק"א.

 4       הרבי הריי"צ, בשנת האבלות.
 5       קטע נוסף בהפטרה. שלא כנהוג לסיים לפני זה, בפסוק "כה - תמיד".

  6      דהיינו שאחרים צריכים לומר "כה – תמיד", ולא להוסיף כו'.

ימים ראשונים
מעלתה המיוחדת של הרעבעצי'ן שטערנא שרה נ"ע

אודות מעלתה המיוחדת של שרה . . ששרה "נחתת וסלקת", היינו, שירדה למצרים ואעפ"כ נשארה 
בשלימותה ובמעלתה וכו', ולכן גדלה מעלתה לגבי שאר אמהות )כולל גם לגבי רבקה שהיתה בגרר 
ד"נחתת  העילוי  יותר  מודגש  ולכן  יותר,  גדולה  ירידה  היא  למצרים  הירידה  כי,  כו',  אבימלך  אצל 

וסלקת"(.
ובהקדמה: מובן ופשוט שגם שאר האמהות היו בדרגא כזו שאילו היתה אצלן הירידה למצרים היו 
נשארות בשלימותן ובמעלתן, "נחתת וסלקת" . . אלא, שאצל שאר האמהות היתה המעלה ד"נחתת 

וסלקת" רק בכח, ואילו אצל שרה היתה מעלה זו גם בפועל.
. . ונקודת הענין – שתכלית השלימות של כל דבר היא כשבא לידי פועל דוקא. וענין זה )מעלת הפועל 
דוקא( מודגש בכללות הבריאה: א' הטעמים לבריאת והתהוות העולמות – כדאיתא בע"ח בתחלתו 
ונתבאר בארוכה בהמשך תרס"ו בתחלתו – בכדי שיתגלו שלימות כחותיו כו' מן הכח אל הפועל. ואף 
שלמעלה אין כח חסר פועל, הרי, זה שאין כח חסר פועל הוא למעלה דוקא, ואילו למטה יש נפק"מ 
בין הכח להפועל, ובגלל זה היתה ההתהוות בפועל. וכיון ש"צדיקים דומין לבוראם", ועד"ז צדקניות, 

"אשת חבר ה"ה כחבר" – הרי גם אצלן עיקר המעלה והשלימות היא בבוא הדבר בפועל דוקא.
ובזה גדלה מעלתה של שרה לגבי שאר האמהות – שאצלה הי' הענין ד"נחתת וסלקת" בפועל, ולכן 

הוסיפה פרשה בתורה, "ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו'".
ומזה מובן גם בנוגע ל"בית רבי": בדברי ימי חייהם של רבותינו נשיאינו לא מצינו )כ"כ( ענין של גלות, 
ולעומת זאת, ענין של מאסר הי' אצל כל א' מהם. אלא שבזה גופא יש חילוקים – שמאסר הקשור עם 

סכנת נפשות בפועל ממש, מצינו רק אצל אדמו"ר הזקן וכ"ק מו"ח אדמו"ר.
ואף שבודאי היו גם שאר הרביים עומדים בתוקף וכו' אילו הי' אצלם מאסר הקשור עם סכנת נפשות 

ממש – ה"ז רק בכח, ואילו אצל אדמו"ר הזקן וכ"ק מו"ח אדמו"ר הי' זה בפועל.
– מצינו מעלה מיוחדת אצל הרבנית הצדקנית בעלת היָארצייט, אמו  ובנוגע להרבניות הצדקניות 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר )"די ַאלטע רבי'צען"( – שעברה כו"כ גלויות, גלות אחר גלות: מליובַאוויטש 
לרסטוב, ואח"כ לפטרבורג, לריגא, לָאטווָאצק, לווַארשא, ועד לארה"ב. – אל כל מקום שאליו בא 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, נלוותה אליו אמו הרבנית. ולאחרי כל הגליות כו', נשארה במעלתה ובשלימותה 

עם כל עניני'.
וכאמור, אף שבודאי היו גם שאר הרבניות הצדקניות נשארות במעלתן ובשלימותן אילו היו אצלן 
עניני גלות, ה"ז רק בכח, ואילו אצל בעלת היאצ"ט היתה מעלה זו בפועל – ע"ד ובדוגמת מעלת שרה 

לגבי שאר האמהות שאצלה היתה המעלה ד"נחתת וסלקת" בפועל.

)ר"ד ש"פ בשלח י"ג שבט ה'תשי"ב - יארצייט העשירי של הרבנית הצדקנית מרת שטערנא 

שרה נ"ע, אם  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע( 

1       וראה גם סה"מ תרס"ו-תרס"ז עמ' ש'.

התכלית היא – גילוי מאור הנשמה
"ַאמָאל איז געווען בַא חסידי חב"ד 'עובדים' גרויסע, און 'משכילים' - מהיכי ־תיתי; איצטער איז מען גרויסע במאי־קאמיפלגי'ס, משכילים, און 'עובדים' - מאן דכר שמי'. יעדער איינער פון אנ"ש 
ותלמידי התמימים בעדַארף זיך גוט און אמת־פנימיות'דיק, אדעתא דנפשי', פַאטרַאכטען - ניט בכללות, נָאר טַאקע בפרטי־פרטיות - און קומען צו דעם אמת'ן עבודה־בעשלוס ַאז מען בעדַארף זיין 
ַא 'עובד', און מעורר ומגלה זיין דעם אור הנשמה דורך עבודת התפלה . . דער תכלית פון תורת החסידות און תפלה און לימוד החסידות איז, אז עס זַאל נתגלה ווערען דער העלם עצמי פון מאור הנשמה".

'במאי־ ישנם  היום  זאת,  מתבקשת(,לעומת  כתוצאה  אלא  כמטרה,  לא   =( מהיכי־תיתי   – ו'משכילים'  גדולים,  'עובדים'  חב"ד  חסידי  בין  היו  בעבר  חפשי:  ]תרגום 
מאנ"ש  אחד  כל  דבר![.  כזה  שיש  זוכר  בכלל  מי   =[ שמי'  דכר  מאן   – 'עובדים'  אך  משכילים,  וכו'(,  השיטות  כל  את  לבאר  שיודעים  בעלי־חילוקים,   =( קאמיפלגי'ס' 
שצריכים  האמיתית  ה'עבודה'  להחלטת  ולבוא   – בפרטי־פרטיות  אלא  בכללות  לא  דנפשי',  ואדעתא  פנימית  אמת  מתוך  היטב,  להתבונן  עליו  התמימים  ותלמידי 
הנשמה[.  דמאור  העצמי  ההעלם  שיתגלה  היא,  החסידות  ולימוד  ותפלה  החסידות  דתורת  התכלית   .  . התפלה  עבודת  ע"י  הנשמה  אור  את  ולגלות  ולעורר  'עובד',  להיות 
 )מתוך רשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בגוכתי"ק, חורף ה'שי"ת – נדפסה בסה"ש ע' 388 ואילך, ובכ"מ )ההדגשה בפנים - במקור(. יעו"ש בארוכה(

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ב"ה.       יו"ד–י"ג שבט, תשפ"ב. חס"ד שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.       גליון 34.    

 "...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(

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי
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בס''ד. יום א' כ"ז טבת מ"ה, ביהמ"ד ד'אהלי תורה'.
להת' אלישיב שי' שלום וברכה!

מה  כל  דהיינו,  ה'תשל''ח,  יומן  כאן  דביהמ''ד  מהת'  א'  לי  הביא  כשבוע  לפני 
זמן  אותו  כמובן  )בצירוף  זו,  שנה  בכל  שליט''א  הרבי  אצל   770 ב  כאן  שקרה 
משמח''ת – ר''ח כסלו תשל''ח הידוע(. זה מונה כ-47 עמודים )שכל עמוד א' גודלו 
כגמרא בערך(, בקיצור,''אוצר'' מאוד טוב, אוכל בע''ה בימים הקרובים לשכפל את 
זה ולשלוח לך העתק מכל זה ע''י א' החתנים, או לכל היותר מא' מאנ''ש שיגיע 
מראש  לך  ואודה  במשהו...  אותך  לחייב  ג''כ  רציתי  בזה  אך  שבט''.  ''י'  לקראת  
עכ''ז, כל הספורים שכתבת במשך השנה )או יותר( )סיפורים חסידיים, כן?!( כגון: 
מרממ"פ1 שי' ועוד משפיעים, תצלם או תעתיק את זה ותשלח בהקדם האפשרי. 
את  יכשיר  זה  ובע"ה  זאת,  שתעשה  מקוה  אני  עכ''פ  קשה,  עבודה  שזו  יודע  אני 
הקרקע שכל מה שאני אשיג, רשימות וכו' חדש]ים[, אשלח את ההעתק של זה. 
אקוה שכבר בימים הקרובים אקבל את זה, ושוב תודה רבה מראש, ובעז''ה היומן 

יגיע ככל שתהיה אפשרות יותר קרובה. כאן אסיים את מכתבי.
ד"ש לאורי ליפש, וילהלם ולכולם

לבנתיים שלום
יצחק

נ.ב. מצו"ב שיחות וכו' מה שיצא לשבת 'וארא'.
מבזקים

בהתוועדות האחרונה מבה''ח שבט וארא:
בשני שירים האחרונים כ''ק אד''ש נענע בידיו הק' בחוזקה, ממש כמו בשמח''ת, 

במשך זמן רב.
''לחיים''. וצעק  כוסית  הרים  להתוועדות  הגיע  ישראלי  פארק  מבורו   יהודי 
כ''ק אד''ש חייך אליו וענה, לאחר מכן צעק ''עם ישראל חי''; כ''ק אד''ש שוב פנה 

אליו והרים את ידיו כאות הסכמה...! 
היתה השבת פגישה2. באו כ-15 ספרדים ממונטריאול. כ''ק אד''ש ציוה לכולם 
מנחה  השירה.  את  שיגבירו  הק'  בידיו  להם  הורה  פעם  שוב  ואח''כ  לחיים,  לומר 
ומעריב התפללו ביחד ]= ברצף[, כמו כל שבתות החורף בשנה זו )להוציא שבת א'(. 
אומרים שבא' הימים של שבוע שעבר הגיע כ''ק אד''ש בבוקר מהבית כשאוחז 

בידיו לולב...!
יצחק

1             ר' מענדל פוטרפס ע"ה.
 2             ה'פגיֶשה' היתה תכנית קבועה של אירוח מקורבים לשבת כקבוצה, וכללה סעודות שבת מיוחדות עם הרצאות וכו',

              s וגולת הכותרת – ההשתתפות בהתוועדות הרבי.

)נ(פלאות בה, בכל
שלימות "שני המאורות הגדולים" בדור התשיעי

" . . ביום זה היתה הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר )ִנטלו המאורות(. אבל לא באופן שנשאר "ִנטלו" ח"ו, אלא מה"נטלו" נעשה מיד נתלו "שני המאורות הגדולים" באופן נעלה יותר 
. . וע"י חסידיו ותלמידיו המקושרים אליו כנשמות בגופים כאן למטה בדור התשיעי . . נפעלת גם למטה השלימות ד"נתלו המאורות" . . שלא זו בלבד שלא חסר ח"ו במאורות 
הגדולים דגילוי תושב"כ ותושבע"פ, אלא אדרבה נוספת שלימות נעלית יותר . . עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד, "שלח נא ביד תשלח", וילמד תורה את כל העם כולו, עד "תורה חדשה 

מאתי תצא" . . " 
.

מבזקים מבית חיינו - תשמ"ה
בימי ההכנה ליו"ד שבט

יומן תשל"ח שנחשף באותה תקופה * הרבי מעודד את הכרזת "עם ישראל חי!" * לולב באמצע החורף שהביא לגל ניחושים 
* והעיסוק בין הת' באיתור 'אוצרות ליובאוויטש'... * ממכתב הת' יצחק כהן, שנסע מעבר לים ללמוד ב"אהלי תורה" 

ולהסתופף בצילא דמהימנותא – 770.

)שיחת כ"ד טבת תשנ"ב, תו"מ ח"ב, עמ' 901(                                                                              

לקראת י' שבט, יום הסתלקות-הילולא דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, אנו 
שמחים לפרסם בזאת את תצלום ה'שער' וה'מפתח' של כרך העתקותיו בגוכתי"ק 

מדרושי שנת תרע"ח.
]בגל' 27 ע' 3 פרסמנו חלק מהעתקת המשך ד"ה 'מן המצר'[.

ויה"ר שבקרוב ממש ישובו כל הספרים וכתבי הקודש ויצאו מן המיצר 
והשבי' למקומם האמיתי, אכי"ר.

מפתח

תורה חדשה
מאתי תצא

מאמרי תרע"ח בגוכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ

שער



ליובאוויטש עכשיו

סביבת ליובאוויטש לעת ערב.

"מצוה וחובה על כל רב בישראל להודיע לקהל עדתו . . "
גם  הנראה  ככל  כוון  תש"ג  בשנת  יום'  ב'היום  שנדפס  הבא  הפתגם 

לעתיד. המלים שנכתבו על רקע מלחמת העולם השניה ושואת יהודי 
בימינו אלו )שבט תשפ"ב(.  גם  אירופה, מקבלות משמעות רלבנטית 

ומי יודע אם לא לעת כזאת במיוחד קבע הרבי את הפתגם בלוח.
ויש להעיר, שאף שתאריך הפתגם הוא ח' בשבט, אולי ניתן לשער 
- על פי אופיו הדרמטי של המסר - שהוא בעצם פתגם שיועד ליו"ד 
שבט, ההילולא של הרבי הריי"צ וקבלת הנשיאות של הרבי, שהרי זהו 
המסר שלהם לדור כולו; אלא שבשל היארצייט של הרבנית רבקה נ"ע 
החל בי' שבט - תפס פתגם אחר את מקומו, ופתגם נוסף הקשור לאותו 
יארצייט נקבע לתאריך ט' בשבט, ערב יום היארצייט. אמנם, כיוון שח' 

שבט הוא בתוך ג' ימים שהם כ'לבוד', ה"ה נחשב ג"כ כיו"ד שבט.
מכוונים   - תש"ג  בשנת  שנדפסו  שפתגמים  כך  על  לתמוה  אין 
למאורעות עתידיים )יו"ד שבט תש"י-י"א, ועד לימינו אלו(, שהרי כן 
פתגמים  כמה  ישנם  וכו'  מיוחדת  ובכוונה  פרטית  שבהשגחה  מצינו, 
שנראית )לכאורה( בבירור שייכותם לאירועים אלו, כגון: פתגמי כ"א, 
לגני  באתי  בתחילת  מצינו  ועד"ז  ועוד.  תמוז  ג'  טבת,  ה'  שבט,  כ"ג, 

תשי"א, שהרבי אומר שהרבי הריי"צ הוציא לאור את המאמר 'באתי 
לגני' בקשר ליום הסתלקותו, אף שבפשטות היה זה )כפי שנכתב בפתח 

דבר שם( בקשר ליום היארצייט של זקנתו הרבנית רבקה.

ח ְׁשָבט
]ִמִּמְכַּתב ָהַרִּבי ָהַרַיי"צ נ"ע, ְּבֵעת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה:[

    "ִּבְמֻיָחד ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ַּכֲאֶׁשר ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם-ִיְתָּבֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף 
ַהְּגֻאָּלה - ָעֵלינּו ְלִהְתַאֵּמץ ְּבָכל ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחֵּזק ֶאת ָּכל ִעְנְיֵני ַהָּדת ְּבִהּדּור 
ִמְצָוה, ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְנָהִגים ִמְּבִלי ְלַוֵּתר ַאף ָּכל ֶׁשהּוא; ּוִמְצָוה ְוחֹוָבה 
ֶחְבֵלי- ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות  ִּכי  ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַרב  ָּכל  ַעל 
ָמִׁשיַח ֵהָּמה, ְוה' ֱאֹלֵקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ְּתׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ְנַעֵּכב ֶאת ּבֹואֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש".

)מתוך "היום יום לעם"(

חבלי משיח


