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עובדה מפתיעה: הרבי הוציא לאור את לוח "היום יום" לקראת י"א ניסן.  
בתקופה זו נפתחת 'שנת השמונים' להדפסת חיבורו הראשון של כ"ק אדמו"ר, קובץ 'היום יום', 
שהוא1 "לוח אור זרוע לחסידי חב"ד, יט כסלו תש"ג-תד"ש", הכולל: "שעורי למוד בחק יומי, מנהגי 
חסידי חב"ד, לקוטי פתגמים מתורת החסידות ודרכי החסידים. ונלוה לו שלשלת היחס וראשי פרקים 

מתולדות בית רבנו. מלוקט משיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר ]מהוריי"צ[ )שליט"א( מליובאוויטש".

יתכן שפחות מוכרת היא העובדה, שהספר 'היום יום' יועד מלכתחילה לדורות ולשנים הבאות2, 
ואף יותר משנועד לשעתו: מכתבו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע3, בו הורה לכ"ק אדמו"ר שילקט את 
הפתגמים עבור הקובץ, נכתב בכ' כסלו ה'תש"ג לאחר שכבר התחילה השנה )החסידית( אליה מיועד 

הקובץ!4 ]אף שאדמו"ר מהוריי"צ התבטא עוד זמן רב קודם לכן5 כי נחוצה עריכת ליקוט שכזה[.

בי"א אדר שני תש"ג כתב כ"ק אדמו"ר6 "הטרדה רבה בסדור הלוח לחסידי חב"ד היו"ל ימים אלו". 
רק בגליון 'הקריאה והקדושה' לחודש אייר תש"ג )ע' ג( נדפסה הידיעה על הדפסת הקובץ, ושניתן 
להשיגו בהוצאת קה"ת שבבנין 770, אך כבר בעיצומו של חודש ניסן - ביום א' דחה"פ )סה"ש ע' 61( 

- מציין כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ש"בקובץ היום יום נסדר שיעור לימוד תניא בכל יום"7.
יש  ואולי, בדרך רמז עכ"פ,  ניסן.  י"א  יום הבהיר  לפיכך נראה שהדפסת הקובץ היתה בסביבות 
לומר, שכיון שיום ההולדת די"א ניסן קשור לכל בנ"י שבדורנו8, מצד השייכות לנשיא הדור, לכן גם 
הדפסת "היום יום" היתה בסמיכות ליום זה, להורות על ייחודו של החיבור ועל שייכותו לכל ישראל.

*
ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע אודות קובץ 'היום יום'9: "איר האט זיכער געקראגען דעם בוך 
"היום יום", דאס איז א קליין פארמאט ביכעלע - ווי א חסיד בעדארף זיין קליין בא זיך, - אבער ער 
איז אנגעפיקעוועט מיט פעריל און דימענטען פון דער גרעסטער בעסטר קוואליטעט, עס אי]ז[ ב"ה 
אן אמת'ר חסידישער קולטור ווערק. השי"ת האט אן עין הרע בעגליקט חתני הרב הגאון ר' מנחם 
מענדיל שליט"א צו קענען אויפשטעלן אזא גראנדיעזען חסידות היכל מיט 383 חדרים וואס יום יום 
יביע אומר, יעדער טאג זאגט עפעס, עס איז דער אמת'ר היום יום, יעדער טאג איז א טאג. בא דעם 
היינטיגען דאטום - כ"ח ניסן - אין דעם "היום יום" ווערט דערציילט פון א געוויסער פראגע וואס איז 

ענטשטאנען בא דעם אלטען רבינ'ס - ]ד[עם בעל התניא - חסידים . . ".

]תרגום חפשי: בודאי קבלתם את הספר 'היום יום'. זהו ספרון בפורמט קטו - כפי שחסיד צ"ל קטן 
בעיני עצמו, - אך הוא גדוש בפנינים ומרגליות באיכות הכי טובה וגדולה, זוהי ב"ה יצירה תרבותית 
חסידית אמיתית. חנן השי"ת - בלי עין הרע - את חתני הרב הגאון ר' מנחם מענדיל שליט"א, להעמיד 
היכל חסידותי ענק שכזה, בעל 383 חדרים, ש'יום ]ל[יום יביע אומר', כל יום 'אומר' )ותובע( משהו, 
זהו 'היום יום' האמיתי, שכל יום הינו 'יום' )לאמיתתו(. בתאריך דיום זה - כ"ח ניסן - מסופר ב'היום 

יום' אודות שאלה ידועה שהתעוררה אצל חסידי כ"ק אדה"ז, בעל התניא[ . .

בהמשך האגרת ממשיך כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ומבאר באריכות את הפתגם ליום כ"ח ניסן. אין 
זו תופעה חד־פעמית: בהתוועדויותיו שבאותה תקופה היה מצטט את שיעור ה'תניא' היומי "כפי 

שנדפס ב'היום־יום'"10, וגם ציטוט הפתגם היומי לא היה דבר נדיר11.

ימים ראשונים
עיקר לימוד החסידות - בשבת

יום השבת בזמן המנחה הוא עת רצון, "רעוא דכל רעוין", ולכן מתבטלים אז כל הדינים.
– בכלל, זמן המנחה הוא זמן של דינים. משא"כ במנחת שבת – לא זו בלבד שאין אז דינים, אלא שמצד זה 

שהוא עת רצון, "רעוא דרעוין", מתבטלים אז הדינים.
וע"ד המבואר בענין "באור פני מלך חיים", שאפילו בשעה שאדם נידון למיתה, וכבר מוליכים אותו לאותו 

מקום, הנה אם ראה בדרכו את המלך – אזי "באור פני מלך חיים", ומתבטלים כל הדינים.
וזהו שאומרים ב"בני היכלא": "דבי' מלכא בגילופין", ובמילא "לית זעפין", ומתבטלים "הני כלבין דחציפין".

במנחת שבת זו קורין "ויקהל משה גו’", ואמרו רז"ל על פסוק זה שמשה תיקן להם לישראל "להקהיל קהילות 
בכל שבת ושבת . . ולהורות לישראל דברי תורה".

תורת  התגלות  לאחרי  ועתה,  התורה.  בפנימיות  הוא  השבת  דיום  הלימוד  שעיקר  האריז"ל,  בשם  ואיתא 
הבעש"ט, ובפרט תורת אדמו"ר הזקן, שהלביש את פנימיות התורה בהבנה והשגה – הרי עיקר הלימוד דיום 

השבת הוא בתורת החסידות.
והשייכות דיום השבת לתורת החסידות – כי, על יום השבת נאמר "קדש היא", "קדש מלה בגרמי’", דהיינו 
כי  החסידות,  לימוד  הוא  השבת  ליום  השייך  הלימוד  ולכן  העולם.  מעניני  והבדלה  קדושה  ענינה  ששבת 
בחסידות המדובר אינו על עניני העולם, אלא על עניני אלקות – ספירות, נשמות והדומה. ואפילו במקום 
שמדובר בחסידות אודות עניני העולם – גם אז הרי זה העולם כמו שהוא בתורה, והעולם כפי שהוא מצד 

התורה, אינו "עולם", מלשון העלם.
 . . והנה, מצינו שכל ישראל הם בבחינת שבת ]דאף שבפרטיות הנה תלמידי חכמים איקרו שבת, וכל ישראל 
ואומות  חכמים,  תלמידי  בבחי'  הם  ישראל  כל  בכללות,  אבל  חכמים;  תלמידי  לגבי  הארץ  עמי  בבחי'  הם 
העולם הם עמי הארץ, ולכן נאמר "ועמדו זרים ורעו צאנכם", ע"ד ההנהגה דעמי הארץ לגבי תלמידי חכמים[, 
ולכן צריכה להיות אצלם התלהבות ורתיחת הדמים )"דער קָאך"( בעניני קדושה בלבד, לא רק ביום השבת, 

אלא גם במשך כל השבוע, להיותם תמיד בבחי' שבת.
וכדי לבוא לידי כך שתמיד תהי' ה"אש" רק ב"בית-המקדש" – הרי זה ע"י לימוד פנימיות התורה.

וזהו סדר הפסוקים: "ויקהל משה" – "להקהיל קהילות בכל שבת ושבת" וללמוד חסידות, ועי"ז נפעל "לא 
תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", וכיון ש"מיני' מתברכין כולהו יומין" – הרי זה פועל שגם במשך 
ניכר  יהי'  הגשמיים,  בעניניו  שעוסק  בשעה  אפילו  או  נגלה,  שלומד  בשעה  ואפילו  חסידות,  ילמד  השבוע 
הרושם של לימוד החסידות שבשבת: בהענינים הגשמיים – שיהיו ללא התלהבות )"ָאן ַא קָאך"(, ובלימוד 

הנגלה – יהי' ניכר שזהו יהודי שלמד חסידות.
והנהגה זו, ש"מיני' מתברכין כולהו יומין" בעבודה )כנ"ל(, תפעל ש"מיני’" – מיום השבת בכלל, ובפרט 

ממנחת שבת שהיא עת רצון – "מתברכין כולהו יומין" כפשוטו בגשמיות, בבני חיי ומזוני רויחי.

)משיחת ש"פ תשא, שושן־פורים־קטן ה'תשי"ז - 'תורת מנחם' חי"ט ע' 108 ואילך(

"יהודים מחוברים ביניהם משני צידי כדור הארץ"
- המסר של הרבי הריי"צ נ"ע בעת מלחמת העולם -

אמר ]כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע[ בעת ברכת הפרידה להר"מ הנ"ל ]הרה"ח ר' מרדכי חפץ )דיסנער( הי"ד[: זאג אלע אידן, אז דער ים הגדול איז ניט מער קיין דבר המפסיק, נאר דבר המחבר – ער 
איז א מחבר פון די וואס זיינען אויף דעם ]זייט[ כדור־הארץ מיט די וואס זיינען אויף יענעם ]זייט[ כדור־הארץ; ער איז א מחבר פון 'מים עליונים' מיט 'מים תחתונים'. זאג אלע אידן: איך בין מיט אייך 

אלעמען אין איינעם פאראייניגט, זייט איר מיט מיר אויך אין איינעם. 
]תרגום חפשי: אמור לכל אחב"י, ש'הים הגדול' אינו מהוה עוד 'דבר המפסיק', אלא 'דבר המחבר' – שעל־ידו מתחברים )ומתאחדים( הנמצאים בצד זה של כדור־הארץ עם העומדים בצדו השני, 

הוא מחבר בין 'מים עליונים' )שבחצי־הכדור העליון( ו'מים תחתונים' )שבחצי־הכדור התחתון(. תמסור לכל היהודים: הנני מאוחד עמכם כולכם יחד, ֶהיּו אף אתם עמי מאוחדים יחד[.
)משיחת יום ב', כ"ד אד"ר ה'ש"ת - בשדה־התעופה דריגא, קודם נסיעתו צלחה לארה"ב - סה"ש ע' 409(                    

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ב"ה.             כ"ג אדר ראשון, תשפ"ב.               גליון 36.    

 "...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

*
ראוי עוד להאריך ולהרחיב את היריעה אודות חיבוריו המוקדמים של כ"ק אדמו"ר, החל 
מעריכת קובץ 'התמים' ]שכעדות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע )אג"ק חט"ו ע' רח(: "די גאנצע 
ארבעט איז זיינע" )= כל העבודה היא שלו12[, גליונות 'הקריאה והקדושה', 'ילקוט יומי' באנגלית 

לשנים תש"ג־תש"ד. ועוד חזון למועד אי"ה.

1        כהנחיית אדמו"ר הריי"צ במכתבו המוזכר להלן.
2        כפי שמשמע ב'התוועדויות' תשמ"ח ח"ג ע' 385. תשמ"ט ח"ב ע' 5.

3        נדפס באג"ק ח"ז ע' ל. חט"ו ע' שע.
 4        הלוח מתחיל בתאריך י"ט כסלו תש"ג, שקדם להוראה מכ' כסלו. למעשה, חסידים שנהגו לעיין מדי יום בפתגמים של 

           כסלו-אדר – יכלו לעשות זאת לראשונה רק בשנת תש"ד, במחזור השני של הלימוד.
5        בשיחתו מיום אחש"פ ה'ש"ת )סה"ש ע' 80.

6        אג"ק ח"א ע' קח. ועד"ז שם ס"ע קי.
7        כ"ח ניסן תש"ג – אג"ק ח"ז ע' רלא.

8         ראה סה"ש תש"ג ע' 61. שם ע' 84. ע' 95. ע' 101. ס"ע 116. ע' 121. תש"ד ע' 48. ויעו"ע שם ע' 111 ובהע' 31.
9         ראה אג"ק ח"ז ע' רצב. ולהעיר מסה"ש תש"ג ס"ע 139.

10       ויעו"ע שם ס"ע רכג ובע' שו, ועוד.
11       ולהעיר מהאמור שם ס"ע 75

12       וכפי שרואים בפתגם שקבע כ"ק אדמו"ר בי"א ניסן.

"הרת עולם"
בפתיחת "היום יום" מצטט הרבי קטע מאגרת הרבי הריי"צ נ"ע מי"א בתמוז תש"ב )1942(:

השם-יתברך  כאשר  המשיח',  מ'חבלי  מזדעזע  כולו  שהעולם  עולם',  'הרת  שהיא  זו  "בתקופה 
הצית את כותלי הגלות . . תפקידו של כל יהודי, איש ואשה, מבוגר וצעיר, להציב לעצמו את השאלה:

מה עשיתי ומה אני עושה על-מנת להקל את 
'חבלי המשיח', וכדי לזכות לגאולה השלמה על 

ידי משיח צדקנו?                                                     
  )תרגום מאידיש, מתוך "היום יום לעם"(
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בזמן שיצא ספר שמירת הל' ואמר האדמו"ר מגור דאז לעשות בזה קביעות,  א. 
זה  את  דורשת  כבר  חסידות  הרי  מתמיד:  דער  איצ'ע  ע"ז  צעק  ההתוועדויות  בא'  ואז 
מאתיים שנה וכו'. והי' מכוון נגד האדמו"ר מגור, אמנם לא נגעו בו לרעה משום שהי' נודע 

כצדיק וכו'.
פעם כשהי' הפרופ' פישל שניאורסאהן אצל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב התגאה  ב. 
קצת לפניו שיכול לחזור מאמר ששמע בקטנותו מהקאפוסטער, וחזר את המאמר. ואמר 

לו אדמוהרש"ב נ"ע שלא הי' מזיק אם הי' שוכח את זה...
הראגאטשאווער הי' נוסע לקאפוסט מפעם לפעם, וכשהי' חוזר לאנשי עירו  ג. 
דווינסק, כי היו רובם חסידי קאפוסט, הי' חוזר בקצרה תוכן המאמר ששמע. וכשהי' נוסע 
לשם ברכבת הי' חוזר חצי ש"ס בע"פ, וכשהי' חוזר – עוד חצי ש"ס. פ"א נסע לשם ואמרו 
לו שהקאפוסטער ישן. וכשחזר לעירו שאלו אותו מה הרבי דיבר, וענה, ער שלאפט ער 

שלאפט ער שלאפט. ולא נסע עוד. מפי הרז"פ ]=הר' זושא פויזנר[ שי' ]ע"ה[.
בשעה 2:30 בלילה יצא אד"ש והרבנית למנהטן לעשות שלום בית. ד. 

לו  קשה  הי'  שבביהכ"ס  עד  עת"ר  המשך  עם  כ"כ  התעצם  קורניצער  בערל  ה. 
להתאפק מלחשוב.

זאלסט  הרבי,  לו  ואמר  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  אצל  הי'  קטן  חן  הרד"צ  כשהי'  ו. 
אופהערן זיין א קליין קינד, אז דו זאגסט א ברכה זאלסטו טראכטן וועגן דעם אויבערשטן 
]=תפסיק להיות ילד קטן. כשאתה אומר ברכה – תחשוב על הקב"ה[. ומאז כל פעם כשהי' 
אומר ברכה הי' שם ידו על מצחו ואומר. פ"א כשבא איזה מלך לעיר התחיל לומר בקול 
ברוך אתה )שחלק מחכמתו( ונשתתק, כי התבונן בברוך אתה ושכח שהתחיל לומר ברכה.
כשהי' לומד הי' אומר: זאגט דער רבש"ע, אמר כו' )בעל המימרא( ]= רבונו  ז. 

של עולם אומר: "אמר . . ". מפי הר"ז פויזנער.
פ"א נכנס הראגאטשאווער לביתו של הרלוי"צ אביו של כ"ק אדמו"ר שליט"א  ח. 
בדברים  לבחנו  והתחיל  תשע,  בן  אז  שהי'  שליט"א  הרבי  את  גם  שם  וראה  עמו,  לדבר 
נתן לו סמיכה. ומאז  ויותר קשה, ואח"כ  יותר  פשוטים. כשראה שיודע הרבה בחן אותו 

התחיל אד"ש להתכתב עם הראגאטשאווער. מפי הר"ז פויזנער.

)נ(פלאות בה, בכל
התחלת קיום ההבטחה דקיבוץ גלויות

"ובשבת פרשת ויקהל ושקלים דשנת נפלאות בכל – מודגשת ההקהלה דכל עניני האדם, וכל עניני העולם אליו ית' . . ועוד ועיקר: רואים במוחש שכבר התחיל )משך זמן לפנ"ז( בפועל ובפשטות קיום ההבטחה 
ד"יוסיף אדנ-י שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל . . " בהקיבוץ גלויות דרבים מבנ"י ממדינות שונות בעולם לארצנו הקדושה בחסד וברחמים . .

והתקוה חזקה שבסיומו של השבוע דפרשת ויקהל מתקרבים ועד שעומדים כבר בגמר ושלימות ד"ויקהל משה" . . גמר ושלימות קיבוץ גלויות דכל בנ"י מכל ארבע כנפות הארץ, בגאולה האמיתית והשלימה . . " 

הסיפורים אודות רבותינו נשיאינו וחסידים המתפרסמים בסדרה חדשה זו, הועלו על הכתב לפני כארבעים שנה על ידי 
הת' א.ק. בהיותו תלמיד בישיבה קטנה ב"תורת אמת". הסיפורים מועתקים כאן ככתבם וכלשונם ישירות מן הפנקס.

הפרסום כאן אינו מעיד על מידת הדיוק של כל הסיפורים )ולכן גם לא נערכו השוואות לנוסחאות אחרות( אבל ניתנת 
בזה אפשרות ל'תמים' בן ימינו להכיר אוצר מעשיות מקורי של סיפורים, שהשמיעו המשפיעים בירושלים, בלוד 

ובכפר חב"ד, בשנים תשמ"ג-תשד"מ.

                                                   )ליל כ"ד אדר ראשון, וש"פ ויקהל תשנ"ב - תו"מ תשנ"ב ח"ב עמ' 173-073(

בשבועות האחרונים הרעישה את העולם התורני והחב"די הידיעה 
אודות העלאת אוסף כתה"י שבספריית אגו"ח לאתר ייעודי, שם יכולים 

כולם לצפות בהם.
בעקבות כך, התפרסמה בשבועון 'כפר חב"ד' תגלית חשובה - כת"י 

משו"ע אדה"ז סי' קנו, שלא היה ידוע עד היום, ובו שינויי־נוסחאות 
וקטעים נוספים על הנדפס מכבר ]יצוין, כי סי' קנו לא נדפס במהדורותיו 

הראשונות של שו"ע אדה"ז, אלא רק מדפוס זיטאמיר תרט"ז ואילך[.
כאמור, על התגלית פורסמה כבר כתבה מפורטת )כולל צילומי כתה"י(, 
אך להלן יוענק זרקור קטן לחשיבות שינויי הנוסחאות הנמצאות שם )ומן 

הסתם עוד ירחיב בכך הגה"ח הרב אברהם שי' אלאשוילי, במהדורתו 
המפורטת שעתידה לצאת לאור אי"ה(.

לשון סיום ס"א בדפוסים הוא : 
"ואף מי שצריך לכך לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי כדי פרנסתו 

בלבד ותורתו קבע וזה וזה יתקיימו בידו אבל כל תורה שאין עמה מלאכה 
סופה בטלה כי העוני יעבירנו על דעת קונו אלא מי שחשקה נפשו בתורה 

ונשא לבו לקיים מצוה זו כראוי יעשה מלאכה מעט בכל יום כדי חייו 
ושאר יומו ולילו עוסק בתורה". 

אך בכתה"י באו הדברים בשינויים חשובים )מצו"ב צילום הקטע. להלן 
מועתק בהשמטת המ"מ(: 

"ואף מי שצריך לכך לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי כדי פרנסתו 
בלבד ותורתו קבע וזה וזה יתקיים בידו אבל כל תו' שאין עמה מלאכה 

כלל סופה בטילה וגורר' עון כי העוני יעבירנו ע"ד קונו אלא מי שחשקה 
נפשו בתו' ו]נ[שאו לבו לקיים מצוה זו כראוי יעשה מלאכה מעט בכל יום 

כדי חייו ושאר יום ולילה יעסוק בתורה".
ועוד חזון למועד להאריך ולפלפל בכ"ז.

הערת המערכת:
צילום כתי"ק אדמו"ר מהר"ש שפורסם בגליון הקודם במדור "תורה 
חדשה", התפרסם לפני כמה שנים – כפי שנודע לנו לאחר מכן – על ידי 

הרי"י מלול, בספרו "תולדות הרמ"מ" )תדפיס(. – המערכת.

מעשיות חב"דיות )א(

תורה חדשה
מאתי תצא

שינויים מעניינים בכת"י השו"ע שנחשף לאחרונה
מערכת "אוצרות ליובאוויטש", א' התמימים



ליובאוויטש עכשיו
התמונות באדיבות השליח הרב גבריאל שי' גורדון, מנהל ארגון "ליובאוויטש – רוסיה – המקומות הקדושים".

ה'זאל'. ח' אדר ראשון תשפ"ב

ח' אדר ראשון

י"ג אדר ראשון

ה'חצר'. ח' אדר ראשון

ח' אדר ראשוןי"ג אדר ראשון

ליובאוויטש. שקיעה באופק. י"ב אדר ראשון

ה'זאל'. י"ג אדר ראשון תשפ"ב


