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בלחיצת  כאשר  דמשיחא"  ד"עקבתא  בדור 
המסוכנים  המחוזות  אל  להגיע  אפשר  כפתור 
משחרים  כמותם  מאין  גדולים  ונסיונות  ביותר, 
משהו  למצוא  ואחד  אחד  כל  מנסה  לפתחנו, 

להיאחז בו.

קבוע  לימוד  שיעור  עצמו  על  מקבל  אחד 
לצדקה  גדולים  סכומים  מפריש  אחר  בחברותא, 
מידי  מסיים  והשלישי  לזולת,  בעזרה  ומסייע 
שבוע את כל ספר התהילים. כל אחד בדרכו שלו 
נאחז בהנהגות טובות ומצוות מסוימות ומאמצם 

אל ליבו בכל עוז. בל תימוט עולם ועד בעז"ה.

גדול  כהן  יוחנן  זה  היה  לא  האם  זאת,  ובכל 
שבסוף ימיו )לפי דעה אחת( נעשה לצדוקי? האם 
לא היה זה רבו של התנא רבי מאיר – אלישע בן 

אבויה שנהפך ל"אחר"?

יום  עד  בעצמך  תאמין  "אל  חז"ל  אמרו  הרי 
מותך"!

ההבטחה של בעל התניא
בה  העיירה  שבליאזנא,  מספרים  היו  חסידים 
היה אדמו"ר הזקן רוב שנות נשיאותו, היה אחד 
היה  והוא  החוקר",  "נפתלי  אותו  קוראים  שהיו 
אפיקורס, ולא היה שומר תורה ומצוות, אלא היה 

חקרן ופילוסוף. 

נכנס תמיד אל אדמו"ר הזקן  נפתלי היה  אותו 
בהתפעלות  יוצא  היה  ותמיד  איתו,  לשוחח  כדי 
אמנם  הזקן,  אדמו"ר  של  הנפלאה  מחכמתו 

למרות זאת הוא נשאר אפיקורס. 

את  הזקן  אדמו"ר  עזב  כאשר  יותר  מאוחר 
היה  לליאדי,  חצרו  את  והעביר  ליאזנא,  העיירה 
נפתלי   – שהוא  ואומר  חוזר  תמיד  נפתלי  אותו 
החוקר – לא ימות בלי תשובה! וזאת, מפני שפעם 
אחת שמע איך שאומר אדמו"ר הזקן: "אלע וואס 
האבען געהאלטען אויף מיין קלאמקע, וועלן ניט 
בידית  שהחזיק  מי  ]=כל  תשובה!"  אן  שטארבען 

שלי, לא ימות בלי תשובה![.

גם לאחר ההסתלקות של אדמו"ר הזקן, המשיך 
נפתלי לחזור על כך שהוא לא ימות בלי תשובה, 

למרות שמעולם הוא לא נכנס לבית הכנסת, אם 
כי תמיד הוא היה נותן הרבה מתנות לבית הכנסת, 
ובכלל היה נותן צדקה לכל המבקש, ולכל מטרה. 

יצאה נפשו בתשובה
פעם אחת נכנס נפתלי לבית הכנסת, ביום ב' או 
ה' ]בנוסח אחר מסופר שהיה זה בשבת קודש[, 

וביקש מהגבאי שייתן לו טלית ותפילין. 

והוא הניח אותם עליו,  נתנו לו טלית ותפילין, 
בית  של  לפינה  מפינה  בהם  מעוטף  הולך  והיה 

הכנסת, ולא מתפלל.

ידעו  לא  התורה,  קריאת  שעת  הגיעה  כאשר 
יהודי  לא, מחד,  או  לתורה  לעלות  לקרותו  האם 
הכנסת  בבית  אורח  זאת  בכל  ומאידך  אפיקורס, 
שהניח טלית ותפילין, אולי סוף סוף עלה בדעתו 

לעשות תשובה.

עלה  והוא  לתורה,  לעלות  לו  קראו  בפועל 
והתחיל לומר את הברכה, ואמר "ברוך אתה" ולא 

היה יכול להמשיך...

לו  שימתינו  חשבו  לבכות.  התחיל  הוא  ואז.. 
הוא  אבל  מלבכות,  שיגמור  עד  אחדות  דקות 

בשלו, עומד ובוכה. 

במקומו,  לאחר  וקראו  הבימה,  מעל  לקחוהו 
והוא יושב ובוכה, יושב ובוכה.

יושב  ונפתלי  שעות,  גבי  על  שעות  חלפו  כך 
שעת  הגיעה  שכאשר  עד  ובוכה,  יושב  ובוכה, 

המנחה יצאה נשמתו מתוך תשובה שלימה.

להחזיק ב"קלאמקע"
בסיפור זה מובן שהכוונה "להחזיק בידית" היא 
של  הדלת  בידית  שהחזיק  מי  ממש,  כפשוטו 

אדמו"ר הזקן. 

מסורת חסידית אומרת בשם האדמו"ר הריי"צ, 
הכוונה  הזקן",  האדמו"ר  של  בידית  ש"להחזיק 
שתיקן  כפי  ז"ל  האר"י  בנוסח  להתפלל  היא 

האדמו"ר הזקן בסידורו המפורסם. 

נתן  צדק"  ה"צמח  שהאדמו"ר  ידוע  ומאידך 
להחזיק  הפירוש  מה  שונים  פירושים  שמונה 

ב"קלאמקע".

של  בדבריהם  המובא  העיקרי  הביאור  ואכן, 
תורת  ללימוד  שהכוונה  הוא  נשיאינו,  רבותינו 
בכך  החסידים,  בדרכי  ולהנהגה  החסידות, 
קשורים  וכאשר  הרבי,  של  בידית  מחזיקים 

למעלה לא נופלים למטה.

הדלת",  "ידית  נאמר  מדוע  פעם  ביאר  הרבי 
רק  אלא  הדלת,  לא  ואפילו  עצמו  הבית  שאינה 
הידית, שהכוונה היא שגם מי שעדיין אינו מבין 
נוהג עדיין בדרכי החסידים, אבל  ואינו  חסידות, 
הוא מקבל החלטה לאחוז בידית של הדלת – הוא 
בוודאי רוצה גם להיכנס פנימה, אבל כבר כאשר 
מרבותינו  לסיוע  הוא  זוכה   – בידית  אוחז  הוא 

נשיאינו לעלות מעלה מעלה.

לרצות להיות חסיד
של  ההילולא  יום   – שבט  יו"ד  מיום  בבואנו 
האדמו"ר הריי"צ, ויום קבלת הנשיאות של הרבי 
מלך המשיח, זה הזמן בו כל אחד ואחד מאיתנו 
לרצות  הרבי,  של  בידית  להחזיק  פשוט  צריך 
את  ללמוד  עליו  לקבל  הרבי,  של  חסיד  להיות 
החסידות של הרבי ולנהוג כפי הוראותיו ותקנותיו 

הקדושות.

ובפרט  הרבי,  ב"קלאמקע" של  אוחזים  וכאשר 
בהוראות האחרונות כיצד מקבלים את פני משיח 
צדקנו, זוכים בעז"ה גם לצלוח את כל הניסיונות 
ולהגיע אל היעד – הגאולה האמיתית  בהצלחה, 

והשלימה תיכף ומיד ממש!

פנימיותפנימיותב"הב"ה
מחשבת החסידות לעולם התורה
גיליון 115  �  שבט־אדר א' ה'תשפ"ב

להחזיק בכל הכוח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יוצא לאור על ידי

מרכז את"ה בארץ הקודש - אור תורת החסידות
merkazato@gmail.com 0765100470 'ת"ד 18, כפר חב"ד 6084000, טל' 03-5785302 פקס

הנהלה: הרב מנחם פרלשטיין, הרב שמואל פרלשטיין עריכה: הרב יוסף אברהם פיזם

 כאשר אף אחד לא בטוח שבכוחות עצמו הוא יוכל להגיע 
עד סוף הדרך � תחזיקו חזק
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מוסיף ושמח
זו – דב'  "בעמדנו בפתיחת חודש אדר, ובשנה 
הידוע  פי  ועל   – ושני  ראשון  אדר  אדר,  חודשי 
שלפתיחת הדבר כח מיוחד, הפותח את הצינור 

לשמחה במשך כל ימי חודשי אדר בשנה זו – 

והכניסה  מהפתיחה  כוחות  מיד  לשאוב  צריך 
)"משנכנס אדר"( להרבות בכל עניני שמחה, על 
טובות  החלטות  מקבל  ואחת  אחד  שכל  זה  ידי 

ומביאם לפועל – 

ולהרבות  להוסיף  האופנים  בכל  להשתדל 
בדברים המשמחים... באופן דמוסיף והולך ואור 
ושמח בכל יום ויום מב' חודשי אדר, להוסיף בכל 
יום בענייני שמחה ]כידוע שבשמחה צריך להיות 

חידוש בכל יום – "פנים חדשות"[".
)משיחת ש"פ תרומה תנש"א(

קשור למלך
"השמחה הכי גדולה שיכולה להיות אצל יהודי 
 – נמצא  הוא  בו  מצב  שיודע שבכל  בשעה  היא, 
נראה  בעולם שבחיצוניותו  אפילו למטה למטה, 
כהעלם והסתר על אלוקות, הוא קשור להקב"ה, 
שכן אפילו כפי שנמצא למטה נשמה בגוף, הוא 

בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקב"ה".
)משיחת ש"פ תרומה תנש"א(

חיים מוצלחים 
בכל  וחודרת  שפועלת  היא,  השמחה  "תכונת 
עניני האדם. כשאדם שמח – הוא חי חיים שמחים, 
שמחה שפועלת על כל מעשיו, ועל כל מה שבא 
בסביבתו.  אחרים  גם  משמח  והוא  במגע,  איתו 
וכל  פעולותיו  בכך  הצלחה  מכניסה  זו  ושמחה 

חייו – כנראה במוחש.

"בן  ידי שמחה נעשים  נוסף לכך שעל  כלומר, 
עולם הבא" )כמאמר חז"ל "הנך בדחי – ששמחים 
ומשמחים בני אדם – בני עלמא דאתי נינהו"( – הוא 
בעולם  הזה" אמיתי, שחייו  עולם  "בן  גם  נעשה 

הזה הם חיים אמיתיים שמחים ומוצלחים".
)משיחת ש"פ תרומה תנש"א(

שמחה בטהרתה
את  להביא  בשביל  עשו  לא  שעדיין  "הדבר 
בשביל  הרצויה  השמחה  עבודת   – הוא  המשיח 

להביא את המשיח. 

נוסף לכך ששמחה פורצת כל הגדרים, גם גדרי 
את  להביא  מיוחדת  סגולה  בשמחה  יש  הגלות, 

הגאולה... שמחה בטהרתה...

והשקלא־ הדיבור  אריכות  שבמקום   – והעיקר 
וטריא כו', יתחילו במעשה בפועל: לצאת בקריאה 

כדי  בשמחה,  מיוחדת  הוספה  דבר  על  והכרזה 
להביא את המשיח, ובוודאי שעל ידי זה יביאו את 
"לא  גדולה:  הכי  ובזריזות  בפועל ממש,  המשיח 

עיכבן כהרף עין", ואדרבא – ינסו ויווכחו!!"
)משיחת ש"פ כי תצא תשמ"ח(

לעורר שמחה עצמית
)לאדמו״ר  תשמח״  שמח  ב״המשך  "מבואר 
בית  בבנין  שהיתה  לבו"  ש"שמחת  הרש״ב( 
שלימה,  שמחה  היתה  לא  והב'  הא'  המקדש 
העתיד  המקדש  בבית  תהיה  השמחה  ועיקר 
בבחינת  השמחה  תהיה  ש״אז  העתידה  בגאולה 
שמחה  בבחינת   – ומהותו  עצמותו   – סוף  אין 

עצמית ממש״. 

וממשיך לבאר ש״שמחה העצמית״ זו מעוררים 
על ידי שמחה של מצווה שהשמחה של המצווה 
דווקא  ידה  ועל  עצמה  מהמצווה  יותר  מגעת 

מעוררים את השמחה העצמית דלעתיד לבוא".
)משיחת ש"פ כי תצא תשמ"ח(

זה הקטן גדול יהיה
".. ובפרט שיומא דא קגרים הוא "פורים קטן", 
שגם הוא והחודש שלו – אדר א' – נכנסים בציווי 
רצון  ויהי  בשמחה",  מרבין  אדר  "משנכנס  חז"ל 
אשר השמחה תומשך מחודש וימים אלו על כל 
השנה כולה, ושמחה מתאימה לתורת הבעש"ט 
תורת החסידות: שמחת הנפש וגם שמחת הגוף, 
מעניינים  ושמחה  הגשמיים  מעניינים  שמחה 
הרוחניים, שתבוא מתוך בריאות והרחבת הדעת 

אמיתית.

ובצחות לשון הנוסח "זה הקטן גדול יהיה", הרי 
מ"פורים קטן" זה שגם שמחה קטנה עליה נאמר 

יזכו  גדר",  פורץ  "שמחה 
כל בני ישראל וכל אחד 
בכללם,  מאתנו  ואחד 
"תשא  היעוד  לקיום 
ישראל",  בני  ראש  את 

המיצר  מן  להוציאם 
בכל  המרחב  אל  והגבול 

ענייניהם".

)ממכתב י"ד אדר ראשון, תשי"ז(

מגלה רזי תורה
"מבואר בשל"ה, דזה 
שמצינו אצל "קדושים 

ששתו   .  . בארץ  אשר 
מדאי  יותר  הרבה  לפעמים 

בסעודות גדולות. . היתה כוונתם 
בזה לשם שמים, כי מתוך משתה 

דברי  אומרים  כך  ומתוך  טובא  מבדחי  הוו  היין 
תורה על השולחן הרבה מאוד וכפליים לתושיה. . 

כי   . התורה.  רזי  החכם  מגלה  שמחה  דמתוך 
ברבות השמחה יתחזק הכח השכלי שיש בנפש 
ואז הוא יותר מוכן לגלות תעלומות חכמה. . נכנס 
דברי  יצאו  היין  משתה  ידי  שעל   . סוד.  יצא  יין 

תורה הנקראת סוד כו'". 

)ליקוטי שיחות כרך ל"א שיחת פורים ב'(

שמחה תמידית
"וביום  היא  בשבת  שנאמרה  "השמחה 
היא  זו  שמחה  של  שמהותה  והיינו  שמחתכם", 
שמחה דשמיא ולא שמחה טבעית הבאה על ידי 

אכילת בשר ושאר דברים המשמחים.

דפליג  שם  בספרי  ר"נ  מדעת  גם  מובן  וכן 
אלו  שמחתכם  ד"וביום  ליה  וסבירא  אתנא־קמא 
בהם  שאין  עולות  הם  תמידים  והרי  תמידים", 
ואין שמחתם אלא שמחת הקרבת  אכילת אדם, 
במפרשים..  בארוכה  ראה   :46 )ובהערה  קרבן 

דמכח התמידים נקרא כל יום – יום שמחה..(

דמ"ש  ת"ק,  לדעת  גם  מובן  שמזה  לומר  דיש 
"וביום שמחתכם אלו שבתות", היינו שמחה שכל 

כולה היא שמחה דשמיא".
)ליקוטי שיחות כרך ל"ג שיחה ב' לפרשת בהעלותך(

פשטות מתוך שמחה
".. תקיים בפשטות מה שנאמר בתורתנו תורת 
חיים "תמים תהיה עם השם" – היינו חיי עקרת 

הבית בפשטות:

המשפחה,  טהרת  ושתיה,  האכילה  כשרות 
כל  וכנ"ל  וכו'  חת"ת  שיעורי  אורחים,  הכנסת 
וכשתבוא מחשבה קשורה   – זה בפשטות ממש 
בהחלטיות  לעצמה  תענה  בנפשה,  לחקירות 
ומבלי להכנס לפלפול כלל וכלל – שבזה תתענין 
שליחותה  ועתה   – תשמ"ח  משנת  קודם  לא 
ובתמימות  בפשטות  דוקא  וחייה  ביתה  שיהיה 

ומתוך שמחה".
)ממכתב כ' אלול תשמ"ו(

עבודה שמחה
הם  האמור  שכל  כיון   .."
שהיא  תורתנו,  הוראות 
חכמתו ורצונו של הקב"ה, 
אלו  הוראות  קיום  הרי 
עבודת ה' היא, עליה נאמר 

"עבדו את ה' בשמחה". 

וכיון שהתורה היא ציוותה 
את כל אחד ואחת על זה, 
גם  התורה  ציווי  אשר 
בודאי  הוא,  כח  נתינת 
ובודאי יש בכח כל אחד 
עוד  ולא  זה,  לקיים  ואחת 
"עבדו את  אלא ככתוב האמור: 

ה' בשמחה".
)הוספות לליקוטי שיחות כרך ל"ה עמוד 333(

דמות של חסיד   דבר מלכות
מתורתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש

מרבים בשמחה
לקט קצר מתוך מכתבים ושיחות קודש של הרבי בענייני שמחה
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זכורני, כי כאשר הגיע לפנינו הרה"ח ר' יצחק 
גאנזבורג ע"ה, כנושא דברים בהתוועדות חסידית, 
אברהם  עבד  מילים:  בשלוש  עצמו  והציג  פתח 
של  אריכתא'  'ידא  אלא  אני  אין  כאומר,  אנכי! 

הרבי. 

מעקב אחר קורות חייו מגלה: זו הייתה תמצית 
רתימה  נלאה.  והבלתי  הנמרץ  החסיד  של  חייו 
עצמית, שלו ושל בני ביתו, למילוי רצונו הקדוש 

של הרבי. 

האדם  מציאות  וכל  'אני'  אין  כאשר  ואמנם, 
בטלה אל 'המשלח', הלא הוא הרבי, או אז נעשה 
האדם ערוץ אשר דרכו תעבור ההשפעה במיטבה. 

ללא עכבות, ללא מעצורים.

חינוך חסידי
כינויו  איצ'קה,  ר'  )להלן  יצחק  ר'  של  שורשיו 
הרווח ונטול הרשמיות( נטועים עמוק במשפחה 
חסידית חב"דית, ואף הייתה לו הזכות שאת שמו 

אשר קראו לו, העניק הרבי הריי"צ בעצמו! 

והנה  בשלוה  לישב  גאנזבורג  משפחת  ביקשה 
קפץ עליה רוגזה של המהפכה הבולשביקית. 

לשלוח  בנחרצות  סרב  דובער,  משה  ר'  אביו, 
הכפירה  במוסדות  ל'התחנך'  חלציו  יוצאי  את 
הממשלתיים, והשתמש בלא מעט תחבולות כדי 

להעלימם מן העין. 

התמסרות עד הסוף
מאמר המוסגר: רבות נכתב וסופר על הקו התקיף 
שנקט הרבי הריי"צ. בשורות הבאות נעלה על נס 
את מסירות נפשו של אחד החיילים האלמוניים, 
ר' הירשל ליברמן שמו, כפי שנצרב בתודעתו של 
ר' איצ'קה: הוראתו הדרמטית של הרבי – מוטב 
להיזרק לאש מאשר למסור את הבנים לחינוך 
ר'  של  לרגליו  נר  הייתה   – רח"ל  כפירה  של 

הירשל, ואכן, בניו התחנכו בבית אבא. 

)זאת  ראש  סיכות  בייצור  בביתו  עבד  לפרנסתו 
מטעמי שמירת שבת, שלא התאפשרה במפעלים 

ממשלתיים(.

קטן  ניצוץ  תקלה.  ארעה  אחד,  בהיר  לא  לילה 
בלהב  עלו  הבית  בני  וכל  גדולה  ללהבה  הפך 
וגלמוד,  ערירי  שנותר  הירשל,  ר'  השמימה... 
בבית הספר של  "העיקר שלא למדו  אומר:  היה 

הכופרים" – – –

לארץ מבטחים
בעיצומן של שנות האופל, זכתה המשפחה בדרך 
חמדת  לארץ  פעמיה  ושמה  הגירה,  לאישור  נס 
משופע  הוא  אף  חדש,  חלון  נפתח  כאן,  אבות. 

באתגרי התקופה, ב'עיר העברית' תל אביב. 

ההתרגשות  את  מתאר  איצ'קה  ר' 
העצומה שחוו כאשר זכו לבוא בשערי 
צורך  אין  מעתה,  פחד.  ללא  הישיבה 
האם  לאחור:  הראש  את  לסובב 

עוקבים בעקבותינו?...

מתקשר למלך
עם הסתלקותו של הרבי הריי"צ, פנו החסידים 
הוא  הלא  האמצעי,  לחתנו  התקשרות  בכתבי 
על עצמו את  לקבל  'הרמ"ש', בתחנונים שיאות 
נזר הנשיאות. ר' איצ'קה הצעיר בן ה־23, ביטא 
אף הוא את רגשי לבבו וקשר עצמו בחבלי עבותות 

אהבה אל הנשיא השביעי. 

את  הרבי  דחה  כמפורסם,  הראשון,  בשלב 
הבקשות הרבות מכל וכל..

יד  בכתב   – הרבי  התייחסות  היא  מעניינת 
"ומה  קדשו! – לפנייתו האמורה של ר' איצ'קה: 
שכותב "אנא, חוסו עלינו והיו כו'" – הרי לזה 
כחות  העצמיים,  כחות  היכולת,  להיות  צריך 
לבושי  ושלימות  הגלויים,  כחות  ההיוליים, 
מחשבה דיבור מעשה וכו' וכו'" )בדיעבד, לאחר 
ש'הוא  התברר  הנשיאות,  כס  על  הרבי  שישב 

העיד על עצמו'...(.

בשירות הרבי
ר' איצ'קה, איש חביב היה ובעל מרץ, מיצה את 
כשרונותיו ויצירתיותו לשירות הרבי. תחנות חייו 
אהלי  'רשת  החב"דיים  הספר  בתי  דרך  עוברות 

יוסף יצחק' אותם הקים הרבי ברחבי הארץ. 

בהתקבל הוראה מ'גבוה', לא היססו הוא וזוגתו 
בישובי  יתד  ולתקוע  מטלטליהם  את  לארוז 
התענכים. קשיי הפער המנטלי והריחוק מהאוירה 
החסידית הומרו לעשייה נמרצת בדאגה לחינוכם 

של ילדי ישראל. 

מפתיעה במיוחד ההוראה שקיבל מהרבי: בשנת 
האבל אחר אביו, נבצר ממנו לומר 'קדיש' בימות 
החול. מה עושה חסיד אמיתי? כותב לרבי. וכיצד 
הגיב הנשיא? את חינוך ילדי ישראל לא נוטשים. 
ומה בדבר ה'קדיש'? שכור  זו טובת הנפטר!  לא 

ממלא מקום... 

מוסיף והולך
מוסדות חינוך – יש. ידיים מלאות עבודה – כן 
שתפקידו  במי  כשמדובר  לא  די?  בכך  האם  וכן. 
מרפה  לא  הרבי  למטה.  השכינה  את  להוריד 

והחסידים ממלאים פקודה. 

לפרויקטים  עובר  איצ'קה  ר'  הרבי  בהוראת 
לחניכי  קיץ  קייטנת  וניהול  הקמת  נוספים: 
ישראל  לילדי  שמורה'  'מצה  חלוקת  ה'רשת'. 

לתכנים  וחשיפתם 
פעילות  יהודיים. 
אסירים  בקרב 
ערבי  הפקת  בכלא. 
בקיבוצים  חב"ד 
מחיי  הרחוקים 

תורה ומצוות. 

קיבוצים..  ואם  
מערבים  באחד 
ר'  נשאל  אלה, 
ידי הנוכחים: "כמה חסידי חב"ד יש  איצ'קה על 
או  זה  ערב  "לפני  הבריק:  איצ'קה  ר'  בעולם?" 

אחריו?"...

מסירותו של חסיד עמדה לו )ואף לנו הועילה(: 
לקבל מהרבי,  זכה  הוראות  מלאי  רבים  מכתבים 
מהם  רבים  ויוכיח'.  'יאהב  שבבחינה  כאלה  אף 

פזורים בספרו 'חייל בשירות הרבי'.

נוסע למרות הכל
ר'  הבאים,  הדורות  וחינוך  ההשפעה  לצורך 
אינה  אם  גם  עצמית,  בחשיפה  מפתיע  איצ'קה 

מחמיאה )אם תרצו, מסירות נפש חסידית(: 

איצ'קה  ר'  של  תשוקתו  גברה  השנים  באחת 
לנסוע לרבי, צמאה נפשו לרבו. כאשר שמע על 
כך המפקח מטעם משרד החינוך, החמיץ פנים. 
את  ושלל  המסויגת  הדעת  לחוות  הצטרף  הרבי 

הביקור. 

געגועיו של החסיד צברו תאוצה והוא נתן דרור 
לרגשי הלב: נוסעים!

עם הגיעו לחצרות קדשינו, נקרא אל המזכירות 
כיון  לספק:  מקום  הותירה  שלא  להבהרה  וזכה 
שבאת לכאן ללא רשות, יהיה היחס אליך כאל מי 

שנמצא במקום שליחותו – ארץ הקודש. 

דל  יהיה  עולמו'  עליו  'חרב  שהביטוי  דומה, 
מהכיל את גודל האכזבה. מכתבים שנועדו אליו, 
כאשר  הארצישראלית;  לכתובתו  דרכם  מצאו 
חילק הרבי 'לעקח', לא הורשה ר' איצ'קה לעבור 
ולקבל; בהתוועדויות, לא זכה למבטו של הרבי... 

הוא אשר אמרנו: יאהב – ויוכיח.  

המנהיג האמיתי
ר'  של  מפינקסו  מעניין  תיאור  עם  נחתום 
ניהל  הנזכר(  הביקור  )של  ימים  באותם  איצ'קה: 
רוברט קנדי, שר המשפטים האמריקאי ואחיו של 
ג'ון, פגישות עם אישים תורניים מכותל המזרח 

של יהדות ארצות הברית. 

אחת  כל  קודם  קצר  זמן  ב'טריק'.  נקט  הלה 
לדחותה  בבקשה  מלשכתו  התקשרו  מהפגישות 
שנוח  מתי  מיד.  הסכימו  כולם  אחר.  למועד 

לאדוני...

לביקור  מגיע  אינך  אם  לאחד.  פרט   – כולם 
במועד שנקבע לך, אמרו במזכירות הרבי, תאלץ 

לחכות מספר שבועות עד לתור הבא שיתפנה.

המסר היה ברור: מנהיג אמיתי לפניך!

דמות של חסיד

עבד אברהם אנכי
שביבי אור מחייו של הרה"ח ר' יצחק גאנזבורג ע"ה

מאת הרב רפאל בכר
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מצוה מן התורה לקדש את יום השבת, ותיקנו 
חכמים שיהיה הקידוש נאמר על כוס יין.

לקדש  המובחר  מן  שמצוה  הפוסקים  וכתבו 
בכל מה שאפשר,  כניסת השבת  לתחילת  סמוך 
על פי דברי הגמרא "זכור את יום השבת לקדשו – 
זכרהו על היין בכניסתו", כלומר, בכניסת השבת.

מנהג ליובאוויטש
שלא  בליובאוויטש,  המנהג  היה  זאת  ובכל 

ממהרים להתפלל "קבלת שבת", ולקדש.

"ומעשה  השולחן":  "קצות  בעל  שמעיד  וכפי 
שאדמו"ר  תער"ב,  בשנת  שמה  בהיותי   .  . רב 
מוהרש"ב נ"ע היה אומר דא"ח ]=מאמר חסידות[ 
לפני קבלת שבת לערך שתי שעות בלילה, ואחר 

כך היו אומרים קבלת שבת ומעריב".

וכן נהגו בכמה וכמה מקהילות אנ"ש, ובישיבות 
"תומכי תמימים", שלומדים חסידות שעה או יותר 

כהכנה לתפילת שבת קודש, ורק אז מתפללים.

וגם  וכן העיד גם רבינו מה"מ שגם בבית אביו 
רב  זמן  "מקדשים  היו  הריי"ץ  רבינו  חמיו  בבית 

לאחרי השעה השביעית".

מקורות קדמונים
ערוך  השולחן  כלי  בנושאי  מובא  ובאמת 
קידוש  עושים  היו  שלא  הירושלמי,  מהתלמוד 
מיד בכניסת השבת, אלא לאחר שעה או שתים 
בלילה, וכפי שפסק אדמו"ר הזקן שהקידוש בליל 

שבת "נמשך עיקר מצוותו כל הלילה". 

בעל "קצות השולחן", מציין למפרשי הירושלמי 
שמבארים "שהיו רגילין לדרוש בליל ערב שבת, 
ולא היו נכנסין לבתיהן אלא שעה אחת או שתים 
בלילה". הוא  מציין גם לסיפור הידוע על התנא 
רבי מאיר שהיה דורש בכל ליל שבת, ופעם אחת 
האריך עד שאשה אחת הגיעה לביתה מאוחר כל־

כך כאשר כבר כבו נרות שבת, דבר שגרם למריבה 
קדשו  ברוח  מאיר  רבי  כאשר  בעלה,  לבין  בינה 

פעל להשבת השלום ביניהם. 

הזקן  אדמו"ר  דברי  את  לכך  לצרף  יש  ואולי 
)לגבי שיעור ברבים במקום סעודה שלישית( "לפי 
לכל  קודם  לרבים  שמים  ויראת  תורה  שלימוד 

המצוות שבתורה".

שעת מאדים
בליל שבת  הקידוש  בזמן  לעיכוב  נוספת  סיבה 

בשבתות  )בעיקר 

המנהג  הוא  החורף(, 

יין  על  לקדש  שלא 

השביעית,  בשעה 

לפני שעה  או  אלא 

זו או לאחריה.

הוא  המנהג  מקור 

הקדוש,  מהאר"י 

לא  התפלה  ש"אחר 

יעכבו הרבה בבית הכנסת מפני שמצוה להקדים 

לקדש היום . . קודם שיבא ממשלת הס"מ, וכוכב 

מאדים, בתחילת ליל שבת, כידוע".

וביאור הדברים הוא: בשבוע ישנם מאה שישים 

ובכל שעה שולט אחד משבעת  ושמונה שעות, 

המזלות )כוכבי הלכת( על הסדר, וסימנם "שצ"ם 

חמה,  מאדים,  צדק,  שבתאי,  כלומר,  חנכ"ל", 

נוגה, כוכב, לבנה. ועל כל מזל יש מלאך הממונה 

עליו. כאשר המלאך הממונה על מזל מאדים הוא 

הס"מ.

סדר זה מתחיל משעת תליית המאורות בבריאת 

בליל  הראשונה  השעה  על  רביעי:  בליל  העולם 

רביעי )שהיא השביעית מחצות היום( – שבתאי. 

על השניה )השמינית מחצות( – צדק, וכן הלאה 

 – זה  סדר  לפי  ונמצא  חנכ"ל.  שצ"ם  סדר  על 

השעה הראשונה של ליל שבת )שהיא השביעית 

מחצות( מושל מזל מאדים.

השעה השביעית
מנהג  לגבי  האחרונים  לשון  שמפשט  למרות 

זה, אפשר להבין שכוונתם לשעה הראשונה של 

הלילה, האדמו"ר הזקן מבאר בשולחנו )וכן מבאר 

לשעה  היא  כולם  שכוונת  השקל(,  מחצית  גם 

השביעית אחרי חצות היום.

כלומר, אין לחשב את שעות המזלות לפי שעות 

והלילה, שכן מזלות אלו הינם  זמניות של היום 

לפי סיבוב הכוכבים סביב הארץ, ובזה אין שינוי 

מזל  כל  ולכן  לחורף,  קיץ  בין  הכוכבים  בתנועת 

ומתחילים לחשב  דקות שלימות,  מושל שישים 

מחצות היום.

בדיוק  יוצא שהשעה השביעית תהיה  זה  ולפי 

השעה הראשונה של ליל שבת רק בניסן ותשרי, 

שבהם היום והלילה שווים. 

איזה חצות?
חצות  היה  ליל שבת מתי  בכל  לברר  יש  האם 

היום?

לנהוג  צריך  היה  כן  אף שלכאורה  למעשה, 
הוא  לפועל  המנהג  הזקן,  אדמו"ר  לשיטת 
הזמן  כלומר  האמצעי,  חצות  לפי  לחשב 

הממוצע של חצות היום במשך כל השנה.

זה  ולפי   ,11:40 תמיד  הוא  ישראל  בארץ 
 5:40 בין  לעולם  היא  השביעית  השעה 
יורק  ובניו  חורף(.  )בשעון  ל־6:40 
השעה  זה  ולפי   ,11:56 הוא 
בין  לעולם  היא  השביעית 
5:56 ל־6:56 )בשעון חורף(.

גם בארץ ישראל
נהגו  שלא  רבים  יש 
להקפיד על עשיית קידוש 
בארץ  השביעית  בשעה 
מפני  הוא  וטעמם  ישראל, 

שבארץ ישראל לא שולטים המזלות. 

הרבי מה"מ דוחה טענה זו מגמרות מפורשות: 
א( מהמעשה ברבי עקיבא וביתו, שחששו ממזלה 
על  כתוב  שהיה  ממה  ב(  החופה.  ביום  שתמות 
ביום  שנולד  לוי שמי  בן  יהושע  רבי  של  פנקסו 
ראשון יהיה אדם שלם במדה אחת וכו', והלא היו 

כולם בארץ ישראל.

אחר  אפשרי  ביאור  הרבי  שם  מציע  מאידך 
מפני  שהוא  מקובל",  מנהג  הוא  "באם  למנהג 
שמלכתחילה לא קיבלו על עצמם זהירות זו, כי 

שומר מצוה לא ידע דבר רע.

לקדש  שלא  להקפיד  נהוג  בחב"ד  למעשה, 
בשעה השביעית בכל מקום, גם בארץ ישראל.

להקל על האורח
יש מי שכתב על מנהג זה, שאין להקפיד לקיימו 

במקום של הכנסת אורחים.

אולם כאשר מישהו שאל את הרבי במכתב  אם 
אפשר להקל בכך, כאשר יש לו אורח שרוצה כבר 
והיות  השביעית,  השעה  ועדיין  קידוש  לעשות 
התורה,  מן  מצוה  בוודאי  היא  אורחים  שהכנסת 

הרי ש"שומר מצוה לא ידע דבר רע".

אין  לאורח  שהרי  ההסבר,  את  שלל  הרבי  אך 
בזה מצוה, וממילא אין את ההבטחה ש"לא ידע", 
להקדים  יותר  לא  למארח  שגם  פשוט  וממילא 

בשביל זה.

שבת קנו, א, ב. פסחים קו, א. ירושלמי ריש ברכות, ובפירוש מהר"א  מקורות: 
פולדא. ירושלמי סוטה פ"א, ה"ד. רש"י ברכות ג, א. רש"י שבת קכט, ב. טור ב"י 
ושו"ע ריש סרע"א, עולת שבת שם מגן אברהם שם סק"א. תיקוני שבת. שולחן 
ערוך אדמו"ר הזקן, סי' רעא, ס"א־ב־ג, סט"ז. סי' רצ, ס"ד. ליקוטי מהרי"ח ח"ב 
ע' קיב. קצות השולחן סי' עז, בדי השולחן סקט"ו. ובהערות בסוף ח"ג. לקו"ש 
חט"ז ע' 576. אגרות קודש חי"ב, ע' רכו. חי"ג, עמ' רכ. חט"ו, ע' שצ. חט"ז, ע' 
שטו. שולחן מנחם ח"ב ע' עה. קיצור הלכות שבת, סי' רעא, הערה 12. ממלכת 
כהנים ע' ס. הלכתא כרב עמ' לח. פסקי תשובות סי' רעא, סק"ד. השבת בקבלה 
וחסידות ח"ב, עמ' 743. מנהג אבותינו בידינו – שבת ע' קטו ואילך. לקט הליכות 

ומנהגי חב"ד עמ' 9, 13.

מושגים וערכים בחסידותפנימיות המנהגים
מאת הרב יהודה לייב ויסגלס

עת לקדש
 האם נוהגים להתפלל ולקדש מאוחר בליל שבת? 

ועד כמה קדום המקור למנהג זה? � מה הבעיה לעשות 
קידוש בתחילת ליל שבת? ואיך מחשבים מתי היא 

השעה השביעית? � כיצד יש לנהוג בארץ ישראל?
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אור ושפע
השם "אור" משמש על פי רוב בלשון המקובלים 
ואילו בלשון החוקרים  לגילוי של הבורא,  ככינוי 
חקירה  באמצעות  האלוקות  בלימוד  העוסקים   –
"שפע".  השם  זה  בתפקיד  משמש   – שכלית 
בחסידות מבואר, ש"שפע" ו"אור" הם שני אופנים 

של המשכה. 

באופן   – נשפע  מסוים  שדבר  מורה  "שפע" 
המשפיע,  ממהות   – והתלבשות  התעסקות  של 
צדקה  השפעת  לדוגמה:  ממנו,  נחסר  וממילא 
הנשפעת  המהות  הוא  הכסף   – לעני  מעשיר 
ונמשכת מן העשיר אל העני. אוצרו של העשיר 
'נחסר' )פוחת( באותו הסכום שהועבר לעני. גם 
זרימת מים ממקום למקום, מכונה בלשון "שפע" 
נמשכים  שהמים  מאחר  ימים"(,  "שפע  )כלשון 
ממקום אחד )ובו הם 'נחסרים'( למקום אחר )שבו 

הם נוספים(.  

מהמקור,  המשכה  עניינו  "אור"  זאת  לעומת 
המקור  מעצמיות  בו  ואין  כביכול,  ממילא  בדרך 
גורמת  איננה  המקבל  אל  המשכתו  ולכן  כלל, 
לשום חסר אצל המשפיע – המקור. אלא שהאור 

הוא מעין המאור, ועל ידו מתגלה המאור.

 אור אין־סוף למעלה מעלה 
 עד אין קץ ולמטה מטה 

עד אין תכלית )תיקוני זוהר( 
ביותר  העליון  מהקצה  מתפשט  האין־סוף  אור 
ההתפשטות  תנועת  ביותר.  התחתון  הקצה  עד 
תכלית"(  אין  עד  מטה  )"למטה  שבאור  והירידה 
ההתעלות  ותנועת  החסד,  מידת  שורש  היא    –
והסילוק שבאור )"למעלה מעלה עד אין קץ"( – 

היא שורש מידת הגבורה. 

ה'אוצר'  כי  מבואר  לגני"  "באתי  במאמרי 
הניצחון  עבור  החיל  לאנשי  מלמעלה  שנותנים 

במלחמה, מעלתו גבוהה מדרגת אור זה.

ספירות אין־קץ
הרב  יד  מכתב  הזקן,  אדמו"ר  מאמר  בביאור 
פנחס רייזעס )מחסידיו של אדמו"ר הזקן(, כתוב: 

"וכל ספירה לא שייך לקרוא בעצמותו ומהותו 
– רק בבחינת אור אין סוף שם שייך לקרוא בשם 
גם  כי  ספירות  עשר  בבחינת  לא  אבל  ספירות, 
בבחינת אור אין סוף אין מספר כו', אבל במהותו 
ועצמותו לא שייך שם ספירות כלל". עד כאן לשון 

המאמר. 

פירוש: כל המושג 'ספירות' לא שייך בעצמות 
גילוי,  הן  שספירות  כיוון  ממש,  הבורא  ומהות 
והעצמות היא למעלה מגילוי. רק כאשר מדברים 
על אור אין־סוף, שהוא תחילת הגילוי של הבורא, 
באור  כי  אם  הספירות,  עניין  את  להזכיר  שייך 
אין־סוף מספרן איננו מצטמצם לעשר, אלא "אין 

מספר" לספירות.  

בחינת 'עשר ספירות הגנוזות', דווקא עשר ולא 

תשע, שייכת רק בשורש הקו )בחינת ממלא כל 
עלמין( כפי שהוא בשורשו ומקורו באור אין־סוף 
הקו  שורש  של  עניינו  הצמצום.  לפני  הוא  ברוך 
הוא גילוי של אור מוגבל, ולכן גם מספר הספירות 
שהוא מתאר – מוגבל )עשר(; לעומת זאת, באור 
אור  ומקור  )שורש  כלל  מוגבל  שאיננו  אין־סוף 
הספירות  גם  הצמצום(  לפני  עלמין,  כל  הסובב 

אינן מוגבלות ואין להן סוף.

גבול"?  "בלי  הספירות  היות  מתבטא  במה 
ראשית – במספר, בכמות: אופני הספירות ואופני 
ואין  מספר  להם  אין  לאין־ספור.  רבים   – הגילוי 
להם גבול. ומלבד זאת – באיכות: כל ספירה בפני 
גדר והתחלקות  ואין לה  עצמה פשוטה בתכלית 

כלל.

 "כהאי בוצינא דאתפשט 
לכל סטר ועיבר וכד בעינא 
למנדע לון לא תשכח אלא 

בוצינא בלחודוי כו'" )תיקוני זוהר(
התרגום המילולי: כאותו נר שמתפשט לכל צד 
לא  האור,  את  לדעת  רוצה  אתה  וכאשר  ועבר, 

תמצא אלא את הנר האחד. 

של  אלו  שדברים  מבואר  החסידות  במאמרי 
המכונה  הרוחנית  הדרגה  לגבי  נאמרו  הזוהר 
אלוקי,  אור  של  דרגה  שהיא  קץ,  אין  ספירות 
גילוי והתפשטות, ועם זאת – כנר המאיר לכל 
צד ועבר ונשאר תמיד אחד, כך גם היא – למרות 
ההתפשטות והגילוי העצום – היא נשארת אחת 

ויחידה. כולה מהות אחת.

צבא מעלה קיימים באיש 
וצבא מטה קיימים במין

 – והכוכבים  הירח  השמש,   – מעלה  צבא 
קיימים באיש, כלומר, הקיום הוא בהם בפועל: 
זו בלבד אלא הם  ולא  סוג הנבראים לא נכחד, 
עצמם קיימים מבלי שניכר בהם ההפסד.  ואילו 
צבא מטה – הדומם, הצומח והחי – קיימים במין 
נצחי,  באופן  קיים  שלהם  הסוג  היינו,  )בסוג(, 

אבל הם עצמם נפסדים ונכחדים.

כיוון שהנברא מוגבל מעצם בריאתו, לכאורה 
העובדה  הפסד.  בו  שייגרם  מחייבת  המציאות 
שקיומו נמשך מבלי שייגרם בו הפסד – מלמדת 

על כוח האין־סוף שבו.

אליו ולא למידותיו
כה'  "מי  הפסוק  על  דרשו  ב'ספרי'  חכמים 

אלקינו בכל קראינו אליו": אליו ולא למידותיו. 

ויש בזה כמה פירושים: 

האורות   – "אליו"  שכוונת  פירש  הפרדס 
של  ספירות  עשר  של  בכלים  המתלבשים 

אצילות. 

 – "אליו"  שכוונת  פירש  טוב  שם  הבעל 
הספירות  עשר  של  עצמם  שבכלים  האלוקות 

של אצילות.

אדמו"ר הזקן ציין שהפירוש הפשוט של "אליו" 
הדבר  יהודי  כל  אין־סוף, שאצל  לעצמות  כוונתו 
פשוט בידיעה עצמית הנובעת מאמונה פשוטה. 
עצמות  את  מחברת  פשוטה  באמונה  תפילה 
אין־סוף  ועצמות  אין־סוף,  עצמות  עם  הנשמה 

היא הרופא חולים ומברך השנים. 

המידות הן דרגת האור הבאה בצמצום לפי ערך 
הכלים, אך פנייתנו מכוונת לעצמות של אין־סוף, 

שאין בו לא צמצום ולא הגבלה.

מקורות: מאמר באתי לגני תשכ"ב, תשמ"ב. המשך תער"ב פרק נ"ו. 
אור התורה עניינים עמוד רפד. היום יום י"א בתשרי.

מושגים וערכים בחסידות
ליקט וערך: הרב מאיר ערד

 ביאור קצר של ערכים, פסוקים וביטויים ממאמרי חז"ל
על פי החסידות
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שהחסידות  הגדול  והאור  המיוחדת  הבשורה 
הבהיקה בעולמה של היהדות – האירו באחת שלל 
עתה  עד  שהיו  הקדושה,  בתורה  וגוונים  פינות 
'מדרש  או  אחת'  מ'משנה  הצללים.  אל  נחבאים 
אחד', מקופלים בין דפי הספרים הישנים, הוצאו 
היהדות, כשפארם  הם אל הטרקלין המואר של 

הזוהר נשקף לעין כל. 

שנחשף  אחד,  חכם  תלמיד  כי  מספרים 
בעקבותיו  חב"ד הבאה  ולתורת  התניא  לספר 
)ובמיוחד למאמרי 'באתי לגני', השייכים ליום 
ההילולא י' שבט(, אשר עסקו בעיון ובהרחבה 
במשמעותו של מאמר חז"ל המפורסם )תנחומא 
דירה  לו  להיות  הקב"ה  "נתאווה  טז(:  נשא 

אפשר  "כמה  בפליאה:  העיר  בתחתונים", 
להעמיד על מאמר חז"ל אחד?!"... 

להראות  התורה,  פנימיות  מסגולת  זו  ובאמת, 
וכי  'תורת אמת' במלא משקלה,  היא  כי התורה 
קץ  אין  עד  לשאוב  אפשר  אחד  חז"ל  ממאמר 

ותכלית...

שעה משמעותית
אבות  במסכת  יעקב  רבי  של  מאמרו  הוא  כזה 
ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  "יפה  מי"ז(:  )פ"ד 

טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא". 

כהמשך  זה  מאמרו  מגיע  פשוטה,  בקריאה 
הזה  "העולם  לה:  שקדמה  במשנה  למאמרו 
עצמך  התקן  הבא.  העולם  בפני  לפרוזדור  דומה 

בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין".

או  הרמב"ם,  לשיטת  עדן,  )גן  הבא  העולם 
תורת  )וכהכרעת  הרמב"ן  לשיטת  התחיה,  עולם 
והיעד  התכלית  הוא  העיקר,  הוא  החסידות(( 
הדרך  הפרוזדור,  הוא  הזה  העולם  המקווה. 

והאמצעי ל'קבלת שכר' בעולם הבא.

המיוחס  בפירוש  המשנה  מתפרשת  כך  ואכן, 
לרש"י על אבות: "מכל חיי העולם הבא – שכל חיי 
העולם הזה לצורך כך, לפי שבאותו הזמן לא יהיה 
הבא  עולם  שאין  טובים,  ומעשים  נוהג תשובה 
אלא שילום שכר על מה שקיים בעולם הזה". 

להשיג הרבה
ברוח זו פרשו גם יתר המפרשים: משול העולם 
הזה ליריד, בו יש להשיג רכוש ונכסים ככל היותר. 

ומה שתשיג – שמור יהיה לך לעת תום היריד. 

ומוסר  התעוררות  דברי  גם  נשמעים  זו  ברוח 
בכל הדורות, וניגונו הפולח־לב של המגיד ממשיך 
ומתנגן גם באזניהם של בני דורנו: "מה שתקנה – 

יהיה לך – – – חטוף ואכול, לך חזק וקני – – – "

הניח  מוילנא, שלא  הגאון  וכך מספרים על 
הלכה אחת בתורה שלא יגע בלימודה ובקיומה 
פתילי  בידיו  אחז  פטירתו,  לפני  תכלית.  עד 
אפשר  הזה,  "בעולם  ואמר:  בכה  ציציותיו, 
לקנות ציצית בכמה פרוטות ולזכות בכך לחיי 
אי  הבא,  העולם  חיי  בכל  אבל  הבא.  העולם 

אפשר לקנות ציצית אחת..."

ככל  כמובן,  ויציב,  )שהוא אמת  זה  פירוש  לפי 
הטובים  והמעשים  התשובה  אין  התורה(,  חלקי 
עצמם נעלים מכל חיי העולם הבא. אדרבה! הם 

הינם ה'כלים' בהם 'קונים' חיי עולם. 

'יפה',  טובים  ומעשים  בתשובה  אחת'  'שעה 
ב'עולם  נתח  להשיג  אפשר  באמצעותה  רק  כי 
של  בסיומו  הבא,  בעולם  כן  שאין  מה  השכר', 

היריד.

בכבודו ובעצמו
מטעים  התניא,  מספר  ד'  בפרק  הגדול,  רבינו 
טעם  זה.  חז"ל  במאמר  חדש  בטעם  אותנו 
ומאירה  מעמיקה  הבנה  ידי  על  דווקא  המתגלה 

במהותן של תורה ומצוות:

ָבה  ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו – ֵלית ַמֲחׁשָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ "ַהּקָ
ָלל". יּה ּכְ ִפיָסא ּבֵ ּתְ

גדר  מכל  נעלית   – יתברך  ועצמותו  מהותו 
'מתייגעים'  החסידות  בתורת  השגה.  ואפשרות 
הפשוטה  האחדות  מן  נאצלו  כיצד  להבין  כדי 
יתברך,  מידותיו  העליונות,  הספירות  'ריבוי'   –

המאירות בגן עדן ובעולם הבא. 

 – השכינה"  מזיו  ונהנין  יושבים  "צדיקים 
את  המתארות  תיבות  שניהם  "שכינה",  "זיו", 
מאור  'הארה  ית',  ממנו  הנאצל  והשפע  האור 
)כנשמות  העליונים  הנבראים  גם  שיכולים  ה'' 
ומלאכים( להשיג. אבל הוא יתברך – למעלה מכל 

אלה, עד לאין קץ ותכלית.

ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּוִמְתַלּבֶ ִפיָסא  ּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִאם  י  "ּכִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ת ּבְ ׁשֶ ִפיָסא ּוִמְתַלּבֶ ּוִמְצֹוֶתיָה, ֲאַזי ִהיא ּתְ

ׁש".  הּוא ַמּמָ

את  'נתן  עלינו,  ובחמלתו  באהבתו  ה',  בחסד 
עצמו' בתורה ומצוותיה, "אורייתא וקב"ה – כולא 

חד". 

התורה היא חכמתו ורצונו יתברך, וכאשר יהודי 
משיג ומתאחד בשכלו עם דבר הלכה, או מקיים 
בפועל ממש, באבריו הגשמיים, את רצונו יתברך, 

הרי הוא מתאחד איתו יתברך בפועל.

"צמצם  חקר,  ואין  סוף  אין  ברוך־הוא,  הקדוש 
עצמו  את  העמיד   – הארון"  בדי  בין  שכינתו 
ופרטי  הקדושה  תורתו  עם  פשוטה  באחדות 

הלכותיה.

אחת,  הלכה  קיום של  או  אחת,  הלכה  משכך, 

נעלה באין ערוך מכל האורות האלוקיים, שאינם 

תלויים  וכולם  ית',  מהמאור  וגילוי  כאור  אלא 

ובטלים לתורתו ומצוותיה.

ְחּתֹוִנים  ּתַ ְדָבִרים  ּבִ ה  ׁשָ ִנְתַלּבְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ]"ְוַאף 

 – ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ק  ְמַחּבֵ ּכִ ֶזה  ֲהֵרי  ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ

ין  ֶלְך ּבֵ ּמֶ ַמֲעַלת ִהְתָקְרבּותֹו ּוְדֵבקּותֹו ּבַ ֵאין ֶהְפֵרׁש ּבְ ׁשֶ

ָלבּוׁש  הּוא  ׁשֶ ין  ּבֵ ֶאָחד  ְלבּוׁש  ָלבּוׁש  הּוא  ׁשֶ ּכְ קֹו  ְמַחּבְ

תֹוָכם"[.  ֶלְך ּבְ ּגּוף ַהּמֶ ים ֵמַאַחר ׁשֶ ה ְלבּוׁשִ ּמָ ּכַ

ובקיצור: בעוד שבעולם הבא אי אפשר להשיג 

את  כלומר,   – ומצוות  מתורה  והארה"  "זיו  אלא 

ב'זה   – קיומם  על־ידי  שנמשך  וה'גילוי'  ה'אור' 

העולם המעשה' נעשה הקיום בפועל, ההתאחדות 

עם המצווה יתברך בעצמו. 

הרי  מוילנא,  הגאון  עם  לסיפור  נשוב  ואם 

לחיי  לזכות  שאפשר  רק  לא  אחת'  שב'ציצית 

העולם הבא, אלא היא עצמה נעלית באין ערוך 

מכל אלו – רצונו יתברך!

'פירוש' על עולם הזה..
אלא שמכל מקום, תנן אידך: "יפה שעה אחת 

של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה". 

בעוד שרצונו יתברך 'נמצא' כאן למטה, בפועל 

ממש, בתרי"ג מצוות התורה וז' דרבנן, הרי מצד 

עצמו, בחושך יתהלך. איננו מרגישים )על הרוב( 

את היוקר, את האור והמתק, את ההדר ואת הזיו 

של כל מצווה והלכה בתורה. 

אנשים  כ'מצוות  שיעשו  להם  אפשר  המצוות 

באהבה  וברגש,  באמת  המקיימם  וגם  מלומדה', 

והטוב  האור  ממידת  למקצת  ולו  בא  לא  ויראה, 

הגנוז בתורה ובמצוות... 

הבא  בעולם  רוח  קורת  של  'שעה'  זה,  במובן 

הזה  בעולם  ועבודתינו  מעשינו  מזיו  )ה'מקבל' 

ששם  משום  שיעור,  לאין  עד  יקרה  הגשמי( 

זוכות הנשמות להשיג ולהרגיש את היוקר הגנוז 

ליראיך,  צפנת  טובך אשר  רב  "מה   – במעשיהם 

פעלת לחוסים בך". 

 – הבא  עולם  חסידים:  בפי  השגור  וכפתגם 

האור  כלומר,  הזה....  העולם  על  הוא  פירוש 

הגלוי בעוה"ב הוא האור מקיום רצונו יתברך 

בעולם המעשה..

'עולם  כי  ההכרעה,  באה  החסידות  ובתורת 

לבוא  המתעתד  התחיה  עולם  הוא־הוא  הבא' 

וה'טוב'  הפנימיות  את  נרגיש  אז,  ממש.  בקרוב 

ועוד  ועבודתינו כל זמן משך הגלות,  שבמעשינו 

קיום  יגיע  בהם  המשיח,  בימות   – מכך  יותר 

כמצוות  לפניך  נעשה  "ושם  לשלימות,  המצוות 

רצונך".

יתן ה' שנזכה לכך מיד ממש!

בעקבות התניא 
מאת הרב מנחם ליפשיץ

עולם הזה, עולם הבא
ביאור נפלא על פרק ד' בספר התניא קדישא

סיפורי המאורות
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סיפורי המאורות
על גדולי החסידות

ספר תורה לעצירת המגיפה
בימי הבעל שם טוב היה פעם קטרוג על העיר 
ובאו אנשי העיר אל  מזיבוז בענין החולאת ר"ל, 
הבעל שם טוב נ"ע וביקשו ממנו שיעזור. והשיב 

להם הבעל שם טוב שאין הוא יכול להושיע. 

עוזר,  הוא  זרים  אנשים  עבור  "רבי,  לו:  אמרו 
ואילו עבור אנשי עירו לא?!"

לכתוב  טוב שיתחילו  להם הבעל שם  אז אמר 
ספר תורה. ואמר אז: "אומרים בתפילת שמונה־

עמך".  ישראל  עבודת  תמיד  לרצון  "ותהי  עשרה 
ישנם שני אופנים – אמירת חומש ותהלים בעל 
עבודת  הם  ושניהם  תורה,  ספר  כתיבת  או  פה, 

ישראל לרצון לפני הקב"ה. יכתבו ספר תורה". 

 – סופרו של הבעש"ט   – הירש הסופר  צבי  ר' 
כתב שתי יריעות בספר תורה זה.

)ספר השיחות תש"ב עמ' קיא. סיפור זה סופר בעת התחלת כתיבת ספר התורה 
לקבלת פני משיח צדקנו בב"א בעיצומם של ימי השואה(

ד' אמות של הבעש"ט
בית  "משחרב  נאמר  ברכות  במסכת  בגמרא 
המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של 
ופירש הבעש"ט – "ד' האמות שעושות  הלכה", 
הבעש"ט  של  לד'־אמות  הכוונה  ]לכאורה  למהלך"  אותו 

שעושות את החסיד למהלך – הערת המלקט[. 

פעם, כשחזר רבינו הזקן על דברי הבעש"ט אלו, 
הוא הוסיף ודיבר אז בהפרש שבין העניינים שהיו 
שם  הבעל  אצל  שראו  מה  לבין  המקדש,  בבית 

טוב, וכה אמר:

היו  שמשם  חז"ל  אומרים  המקדש  בית  "על 
הוא  הקודש  רוח  ופירוש  הקודש,  רוח  שואבים 
רוח טהרה לטהר את הטהורים, ובכל זאת, הרי 
כאשר שבו הביתה מבית המקדש לא יכלו למסור 

זאת לאחרים. 

הקודש,  רוח  טוב שאבו  הבעל שם  אצל  ואילו 
וכאן הפירוש הוא רוח תשובה, כשהיו אצל הבעל 
שם טוב התעוררו לתשובה, וכששבו הביתה הרי 
כשהסתכלו על הנהגתו של השב – זה עשה בעלי 

תשובה".

וסיים רבינו הזקן, שכוח זה מסר הבעל שם טוב 
בשולחן  נוכחים  שכאשר  בדרכיו,  ההולכים  לכל 
"לוקחים"   – תלמידיו  תלמידי  של  אמות  בד'  או 

תשובה. )ע"פ ספר השיחות תש"ב עמ' קג(

הכוס שלא הוטבלה
אחרון של פסח  לסעודת  קרא  טוב  הבעל שם 

שישנם  כשם  משיח".  "סעודת 
 – טוב  ויום  שבת  לסעודות  שמות 

קראו  כך  וכו',  אנפין"  "זעיר  קדישא"  "עתיקא 
אצל הבעל שם טוב לסעודת יום אחרון של פסח 

"סעודת משיח". 

הייתה  שהדלת  המנהג,  היה  סעודה  באותה 
פתוחה לכל, וכל מי שנכח בביתו של הבעל שם 

טוב טעם מסעודת אחרון של פסח.

יש על כך סיפור ארוך, ונספר בקיצור: 

בכלל היו במקום מגוריו של הבעל שם טוב גם 
'סביב  הפתגם  וכידוע  חסידים,  היו  שלא  כאלה 

הים – יבש'. 

כעין הקדמה לסיפור יש להוסיף שאצל הבעל 
קונים  היו  פסח  שלכבוד  מנהג,  היה  טוב,  שם 
שהיו  כוסות  הרבה  גם  וביניהם  חדשים  כלים 
קוראים בשמות  היו  אותם. את הכוסות  טובלים 

של תורה, רביעית־כוס וכדומה. 

הבעל שם טוב היה מתבונן בכלים ואומר, כלי 
זה להעמיד על השולחן, וכלי זה לא להעמיד על 

השולחן, ולא אמר טעמים על כך. 

פעם אחת אירע שב"סעודת משיח" באחרון של 
פסח הורה הבעל שם טוב להוריד כוס מהשולחן, 

מפני שלא טבלו אותה. 

לסעודת אחרון של פסח הרי היו מגיעים כסדר 
אנשים חדשים וכל אחד טעם משהו. נכנס אחד 
והמסובים  משהו",  לטעום  לי  גם  "תנו  וביקש: 
ענו לו שאין כוס. בראותו את הכוס שהניחו בצד, 
אמר אותו אורח: "הרי עומדת כאן כוס ריקה". ענו 
נענה האורח  זו לא נטבלה.  לו המסובים, שכוס 

ואמר: "אין הדבר משנה".

מששמע הבעל שם טוב את דברי האורח, אמר: 
"הוא גילה זאת על עצמו". 

אותו יהודי נעשה לאחר מכן בעל תשובה גמור.
)ע"פ ספר השיחות תש"ב עמ' קד(

לקח טוב
הבעל שם טוב בא פעם לסלוצק. הזמינו אותו 
וההתכנסות  המדרש  בית  של  הבית  לחנוכת 
הייתה בחצר בית המדרש. הבעל שם טוב התקבל 

שם בכבוד גדול. 

אבן  על  בישבו  תורה  אז  אמר  טוב  שם  הבעל 
לא  שעדיין  המדרש  בית  לבנין  הביאו  שיהודים 
אבן  טוב,  שם  הבעל  אז  ואמר  בבנין,  השקיעו 
שיהודי הביאה להקמת בית המדרש יקרה מאוד, 

בן  חנינא  רבי  לגבי  המובא  דרך  על 
לסייע  משמים  מלאכים  שנשלחו  דוסא 
לו להעלות אבן שסיתת לבית המקדש. 
ואמר הבעש"ט "תורה" על אבן זו, ותורתו 

מצאה חן רב בעיני האנשים הפשוטים. 

"מה  אז:  שאלו  שבעיר  הלומדים 
חידשתם בתורה? הרי גם לפני כן למדו? 
וכפי שכתוב "כי לקח טוב נתתי לכם", והרי 

שיש לנו תורה?"

"לא  טוב:  שם  הבעל  מורנו  להם  ענה 
באתי לחדש שום דבר, אלא לפרש פשטי 
הכתובים, ואכן פירושו של הפסוק שהבאתם 
הוא: "כי לקח טוב נתתי לכם", זהו תורת הנגלה, 
שיכול להיות שיחשבו שנתתי "לכם", שזהו לכם 
היתרים  מחפשים  התורה,  נותן  על  ושוכחים 
כשלומדים   – "תורתי"  אם  אך  קושיות,  ומקשים 
אז  פרטית,  בהשגחה  התורה, מאמינים  פנימיות 

"אל תעזובו" לא נעזבים.
�

בשנים מאוחרות יותר, היו מזכירים בסלוצק את 
הבעל שם טוב בהדרת כבוד גדול, ומספרים על 
השתתפותו בחנוכת הבית של בית המדרש, ואף 
הגדול,  המדרש  בית  ליד  גדולה  אבן  על  מראים 

עליה עמד הבעל שם טוב ואמר תורה. 
)ע"פ ספר השיחות תש"ב עמ' לח, קכ(

העיר החסידית הראשונה
מרכז החסידות החב"דית הקרוב ביותר לוילנה 
היה בעיר פולוצק, שכמעט 90 אחוז מיהודי העיר 
היו חסידים, וכן שמונת בתי המדרשות הגדולים 
שבעיר, ונוסף עליהם הרבה מנינים היו חסידיים. 

העיר פולוצק יש לה דברי הימים משלה. בזמנם 
ור' אדם בעל שם, הייתה  יואל בעל שם  ר'  של 
בפולוצק חבורה של בעלי קבלה וצדיקים נסתרים. 

בזמנו של הבעל שם טוב הייתה פולוצק העיר 
רבה  ובהצלחה  שיטתו,  את  שקיבלה  הראשונה 
פרחה וגדלה שם עדת חסידי חב"ד. במשך עשר 
שנים – תקל"ד־תקמ"ד – נעשו פולוצק וכל הגליל 

לחסידי חב"ד. )ספר השיחות תש"ב עמ' טל(

מה חידש הבעש"ט?
מורנו הבעל שם טוב חידש שכל אחד, ואפילו 
השם  עובד  להיות  יכול  שבפשוטים,  הפשוט 
אחד  כל  יכול  איך  חידש  הזקן  ורבינו  יתברך. 
ואפילו הפשוט שבפשוטים, להיות עובד השי"ת. 

שניהם – הבעל שם טוב ורבינו הזקן – מדברים 
שפשוט  מפני  שבפשוטים,  הפשוט  אודות 

שבפשוטים זה יקר אצלם מכל יקר. 

הבעל שם טוב באהבת ישראל שלו מחדש שכל 
ורבינו  השי"ת,  עובד  להיות  יכול  מישראל  אחד 
דרכי  הן  מה  מחדש  שלו  ישראל  באהבת  הזקן 
העבודה, איך יכול כל אחד להיות עובד השי"ת. 

הבעל שם טוב פתח את הצינור שיכולים להיות 
איך  הצינור  הזקן פתח את  ורבינו  עובד השי"ת, 
יכולים להיות עובד השי"ת. )ע"פ ספר השיחות תש"ב עמ' נא־נב(

פניני הבעש"ט
 מה הציע הבעש"ט לאנשי עירו כדי לעצור את המחלה? 

 ואיזה עיר הייתה הראשונה לקבל את שיטתו של הבעש"ט? 
 � לקט סיפורים על הבעש"ט הקדוש מתוך שיחותיו של 

כ"ק האדמו"ר הריי"צ, משנת תש"ב - לפני שמונים שנה
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היא  צדק,  צמח  הספרים  סדרת 
סדרת בת תשעה כרכים )במהדורות 
הישנות – עשרה כרכים( שנכתבה 
מענדל  מנחם  רבי  כ"ק  ידי  על 
שניאורסון נכדו של האדמו"ר הזקן. 
פסקי  תשובות,  מכילה  זו  סדרה 

דינים וחידושים על הש"ס.

כתיבתם
מענדל  מנחם  רבי  האדיר  הגאון 
מגדולי  אחד  היה  שניאורסון 
ותשובותיו  בדורו,  המשיבים 
מאלף  ללמעלה  מגיעות  שנדפסו 
תשובות. אך רוב התשובות שכתב 
שהיו  בשריפות  נשרפו  או  נאבדו 

בעיירה ליובאוויטש.

את  כותב  היה  כאשר  בתחילה, 
ומסדרם  השאלות,  עם  יחד  כורכם  היה  התשובות, 
בקבצים שהיו מכונים אצלו חלק א', חלק ב' וכן הלאה. 
לאחר שנאבדו חלק מהתשובות וכן נוספו רבות חדשות, 

החל לקרוא להם "בוך נומר א'" וכן הלאה.

לאחר משך זמן, החל לסדרן לפי נושאים על פי סדר 
בתרא".  "מהדורה  להם  לקרוא  והחל  ערוך,  השולחן 

ייתכן שהיה זה על מנת להכינם לדפוס.

ההוצאה לאור
חיים  ר'  הרבנים  החלו  הסתלקותו,  לאחר  זמן  משך 
יעקב ווידרביץ' ור' שמעון )בן דוד( להכין את התשובות 
לדפוס. בין השנים תרל"א לתרמ"ד נדפסו בוילנא תשעה 
שלושה  חיים,  מאורח  אחד  חלק  זו:  מסדרה  חלקים 
מיורה דעה, שניים מאבן העזר, שני חלקי "פסקי דינים" 

וחידושים על הש"ס.

תשובות נוספות הגיעו אל המוציאים לאור כל הזמן, 
ולכן הם הוסיפו בכל חלק שהוציאו השלמות לחלקים 

הקודמים. 

אדמו"ר  ערוך  שולחן  את  כשהדפיסו  תרס"ה  בשנת 
שהגיעו  התשובות  את  כהוספה  הכניסו  מחדש,  הזקן 

מאז.

שמו אשר יקראו לו 
שם הספר נקבע ל"צמח צדק" מכיוון שהוא בגימטריה 
 .)194( צדק   = מענדל   .)138( צמח   = מנחם  שמו:  של 

ומאוחר יותר שם זה הפך גם לכינויו האישי.

הנושא  נוסף  קיים ספר  כבר  היהודי  )בארון הספרים 
את אותו שם, שחובר על ידי הרב מנחם מנדל קרוכמל, 
השנים  בין  וחי  ניקלשבורג,  העיר  של  כרבה  שכיהן 
ה'ש"ס־ה'תכ"א. נהוג לכנות את ספרו של הרב קרוכמל 
בשם "צמח צדק הקדמון", להבדיל מ"שו"ת צמח צדק", 

תורת רבותינו נשיאינו
סקירת ספריהם של אדמו"רי חב"ד־ליובאוויטש

ISSN 0793-0356

שו"ת צמח צדק 
 לכ"ק אדמו"ר הרב מנחם מענדל שניאורסאהן, 

נכדו של אדמו"ר הזקן וחתנו של הרבי האמצעי זי"ע

"מתוך שמחה"
מספר ר' עמי פייקובסקי: 

שמחזור  חנות  לי  הייתה  בעבר 
המכירות שלה מדי שבת הסתכם 
לפחות,  דולר  בחמשת־אלפים 
ולשנה החשבון הגיע לרבע מיליון 

דולר!

ליהדות  להתקרב  כשהתחלתי 
שבת.  לשמור  שעליי  הבנתי 
כתבתי על כך לרבי, והתשובה לא 
איחרה לבוא. על גבי פתק נרשם: 
וגדול  השקיעה,  מקודם  "מתחיל 
מתוך  היהדות  את  להפיץ  הזכות 
 18 מצורפים  היו  לפתק  שמחה". 
לצדקה  זאת  לתת  והערה  דולר, 

במקומו.

הרבי קלע בדבריו להרהור הקל, 
להחזיק  אוכל  שישי  ביום  שאולי 
שעה  עד  פתוח  העסק  את 

מאוחרת...

החלטתי להתפטר מהחנות הזו, 
לעשר  שכירות  חוזה  לי  היה  אך 
להמשיך  אותי  שחייב  שנים, 
מקרה.  בכל  דירה  שכר  ולשלם 
ניסיתי למכור את החוזה לחברים, 
הצעתי אפילו שאשתתף תקופת־

מה בשכר הדירה, ו"לא הלך"..

הגרוע  על  להמר  החלטתי 
ביותר: ללכת לבעל הבית ולהודיע 
לו חד־משמעית שאני לא מסוגל 
יותר; שאין לי כסף לשכר דירה, 
וזהו. הגעתי למשרדי החברה אך 

בעל הבית לא היה במשרד.

נכנס  מייד  והנה  לחנות,  חזרתי 
עכשיו  בא  "אני  לי:  שאומר  אדם 
מבעל הבית. בקשתי ממנו לקנות 
את השטח, אך הוא אמר שאתה 
מחזיק בחוזה למשך עשר שנים. 
באתי אליך כי אני רוצה לקנות את 

החוזה שלך על החנות".

נקב  הוא  ואז  שהסכמתי,  מובן 
שעלה  סכום   – במחיר  פתאום 
שהתכוונתי  מה  על  בהרבה 
על  הכסף  את  הניח  לבקש, 

השולחן והסתלק...

בית  קניתי  שקבלתי  בכסף 
ופתחתי בו בית־חרושת.

אילו   – אספר  ומה  אומר  מה 
הייתי נשאר בחנות הקודמת, הרי 
הייתי  לא  שנה,  מאה  במשך  גם 
מגיע למה שהגעתי בעסק החדש.

של  הספרים  לסדרת  שכוונתו 
אדמו"ר הצמח צדק(.

הוצאת קה"ת
הריי"צ  אדמו"ר  הוראת  על־פי 
נשיא  הרבי  הדפיס  תש"ה,  בשנת 
ספריית  בראש  שעמד  דורנו 
קה"ת  שבהוצאת  החסידים  אוצר 
בתחילתה  מחדש.  הסדרה  את 
תיאור   – דבר"  "פרשת  הרבי  כתב 

ההוצאה.

בהמשך לכך גם סידר הרבי כרך 
עשירי, ובו הנדפס יחד עם השולחן 
בספרים  תרס"ה(,  )משנת  ערוך 
אחרים וכן מכתבי יד שהגיעו לידו. 
כמו כן נוסף בו חלק חושן משפט 
שהצנזור לא נתן להדפיס בתחילה.

תשובות  עוד  להתפרסם  המשיכו  תשמ"ו  שנת  עד 
חדשות – בהדפסות החדשות, ובקובץ יגדיל תורה.

בשנת תשמ"ט בעקבות הוראת הרבי להדפיס ספרים 
מחדש  הסדרה  את  להכין  החלו  מרובעות,  באותיות 
לדפוס. חלקי סדרה זו הם: א( אורח חיים. ב( יורה דעה. 
ג־ד( אבן העזר. ה( חושן משפט. ו( חידושים על הש"ס. 
ז( פסקי דינים. לאחר מכן נוסף לסדרה זו כרך נוסף של 

מפתחות עם מבוא לסדרה זו.

בשנת תשס"ט נדפס חלק נוסף בשם "שער המילואים 
שונים,  יד  מכתבי  שהגיעו  חדשות  תשובות  ובו  ח"ה", 
בעיקר מרוסיה. בסופו נדפס "שער השמועה" – דברים 

שנכתבו בשם רבינו.

בשנת תשע"ח החלו קה"ת בהדפסת מהדורה חדשה 
ומראי  הערות  ריבוי  ובהוספת  ומפוסקת  מבוארת   –
אורח  שו"ת  על  כרכים  שני  יצאו  עתה  לעת  מקומות. 

חיים.

פסקי דינים
חלקי  ארבעת  על  פסקים  מלבד  דינים,  פסקי  בספר 
"בעל  על הרמב"ם,  חידושים  מופיעים:  ערוך,  השולחן 
"רבינו  הרא"ש",  פסקי  "קצור  "מרדכי",  התרומה", 
ירוחם" ו"ים של שלמה". כן מופיעים חידושים על סדר 
מציעא,  בבא  יבמות,  סוכה,  ברכות,  במסכתות:  הש"ס 
בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, עבודה זרה, חולין ונידה.

רפואה,  בענייני  דינים  פסקי  ליקוט  גם  בא  ובסופו 
ציצית, מגילה, "לפני עיוור" ועוד.

מומלץ לקרוא בעיון את המבוא הארוך והיסודי שכתב 
צדק"  "צמח  לסדרת  "מבוא   – לוין  דובער  שלום  הרב 
)ברוקלין, נ.י. תשנ"ח( שמוסיף ידע רב על הסדרה ועל 

התקופה.
)לפי חב"דפדיה(


