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פתח דבר
ב"ה.
לכל הקרובים והידידים המשתתפים בשמחתנו שליט"א,
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו ,בנישואי צאצאינו החתן הת'
הרב דובער שי' עב"ג הכלה המהוללה מרת חנה רבקה תחי'.
התודה והברכה מובעת בזה לבני המשפחה ,ידידינו ומכירינו שיחיו ,שבאו מקרוב ומרחוק
להשתתף בשמחתנו ,ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב מזל טוב ,וחיים מאושרים
בגשמיות וברוחניות.
בתור מזכרת משמחתינו ,הנה ,מיוסד על הנהגת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו עם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל ,הננו בזה להגיש לפני
כל הנוטלים חלק בשמחתנו ,תשורה זו הכוללת "צילומי כתב יד קודש הקשורים למאמר
ד"ה "להבין ענין מה שכתוב בעץ חיים בתחלתו" – תקס"ח" ,בקשר עם שנת המאתיים
להמאמר (תקס"ח-תשס"ח) .אודות פרטי העניינים בזה ,ראה לקמן ב"הקדמה".
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את המשתתפים בשמחתנו ,ואנשי ביתם יחיו ,בתוך כלל
אחב"י יחיו ,בברכות מאליפות מנפש ועד בשר.
בשם המשפחות,
משה זאקליקובסקי
שאול לברטוב
טו"ב סיון ,ה'תשס"ח,
ברוקלין ,נ.י.

תמונת השער :החתן (ילד בצד שמאל) בחלוקת דולרים מכ"ק אדמו"ר ,ח' אלול התנש"א.

הקדמה
ידוע ומפורסם בשער בת רבים חיבתו הגדולה והמיוחדת של כ"ק אדמו"ר לענין
הדפסת ספרים והפצתם בכלל ,ובפרט ספרי מאמרי החסידות של רבותינו  -נשיאי
חב"ד.
רבותינו נשיאינו נהגו לומר את מאמרי חסידות בשבתות ,מועדים ,ובימי-דפגרא
החסידיים .ולרוב ,מיוסדים המה על מאמר שנאמר ע"י א' האדמו"רים הקודמים.
אמנם ,מלבד ספרים בודדים כמו 'לקוטי תורה' ו'תורה אור' ועוד שנדפסו בשעתם,
הנה רוב רובם של מאמרי וכתבי רבותינו נשיאנו לא עברו את מכבש הדפוס בחייהם
בעלמא דין ,ונשמרו בכתב ידם או ברשימותיהם של ה'חוזרים' ולכל היותר נקלדו
במכונות העתקה ומימיוגרף וכיו"ב.
על כן ,תיכף כשנתמנה כ"ק אדמו"ר ע"י חותנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לעמוד
בראש מערכת "אוצר החסידים" – "הוצאת ספרים קה"ת" ,בשנת תש"ב ,שם לו
כ"ק אדמו"ר למטרה להדפיס ולהוציא-לאור את כל תורתם של רבותינו נשיאנו,
בכדי שיהיו בהישג ידו של כל אחד הרוצה לטעום מהאור כי טוב ,ולקיים את מאמרו
של משיח להבעש"ט :אמתי קאתי מר לכשיפוצו מעינותיך חוצה.
כ"ק אדמו"ר החל במבצע להדפיס את כל מאמרי החסידות של כל אחד
מהרביים באופן מסודר ובתוספת ציונים ,הערות ,מראה-מקומות ,מפתחות וכו'.
כחלק מעבודה זו ,נעשו ,במהלך השנים ,מאמצים אדירים לחפש ולאתר כל מיני
רשימות וכתבי-יד ו"ביכלאך" של מאמרים ,ולהביאם לספריית אגודת חסידי חב"ד
בניו יארק ,ע"מ להדפיסם מחדש ולהוציאם לקהל הרחב.
ואכן ,מיני אז הוציאה מערכת זו לאור עולם מאות רבות של כרכים וקונטרסים
הכוללים בתוכם אלפי מאמרי חסידות שנאמרו או נכתבו ע"י רבותינו נשיאנו במהלך
הדורות מאז התיסדות תורת החסידות הכללית ועד לדורינו זה ע"י כ"ק אדמו"ר.
במשך השנים ,הנה מזמן לזמן כשהי' מגיע איזה כתב-יד או "ביכל" של מאמרים
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חדש לכ"ק אדמו"ר שלא הי' עד אז בנמצא ,הי' כ"ק אדמו"ר חוזר את אחד המאמרים
באותה שבת או חג ,בתוספת מדילי' של התחלה וסיום להמאמר ועוד ,ואח"כ הי'
מורה לחברי מערכת "אוצר החסידים" להכין את המאמר לדפוס.
זכה אבי החתן הרה"ת ר' משה שי' זאקליקובסקי (מוותיקי השלוחים בדיטראיט)
להיות בין אלה מחברי המערכת שהתעסקו בהכנת המאמרים ע"מ להביאם לדפוס.
עבודה זו כללה שעות רבות של השוואת המאמר להכתב-יד המקורי ,הגהתו בכדי
לנקותו מטעויות-דפוס ,עריכת מראה מקומות וציונים וכו'.
אחד ממאמרים אלו ,הוא מאמר כ"ק אדמו"ר הזקן משנת ה'תקס"ח (לפני
מאתיים שנה) ד"ה "להבין ענין מה שכתוב בעץ חיים בתחלתו דבחינת הנקודים
המה יו"ד אורות כו'".
המאמר נאמר ע"י כ"ק אדמו"ר בהתוועדויות י"ט כסלו וש"פ וישב ה'תשל"א,
ואחר-כך הורה להכינו לדפוס*.
וכך נאמר ב"פתח דבר" להקונטרס:
על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מדפיסים אנו בזה בפעם הראשונה
מכתב-יד – את המאמר ד"ה להבין ענין מ"ש בע"ח בתחלתו כו' אשר
לכ"ק אדמו"ר הזקן.
המאמר נעתק מבוך "אני ישנה" (נמצא בדפוס) שכולל מאמרי אדה"ז,
ובכמה מהם – הגהות של אדמו"ר הצ"צ בגוף כתי"ק( .כמה מאמרים –
הם בגוף כתי"ק של אדמו"ר האמצעי) .מאמרים אחדים שבבוך זה הובאו
בכ"מ בציון שהם משנת תקס"ח-ט.
בהתועדויות דחג הגאולה י"ט כסלו ושבת שלאחריו (ש"פ וישב) שנה
זו – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א מאמר זה (בשינוים ו)בתוספת התחלה
*להעיר שפעמים הזכיר כ"ק אדמו"ר בעת ההתוועדות שלאחר השבת יתן את המאמר לדפוס ,ופעמים לא
הזכיר זאת ,ואחר השבת ציוה להדפיס את המאמר .קרה גם שאמר שיתנו לדפוס ולבסוף לא נתנו.
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וסיום.
בתור הוספה בסוף הקונטרס – מדפיסים אנו התחלה וסיום הנ"ל.
מערכת "אוצר החסידים"
חנוכה ,ה'תשל"א ,ברוקלין ,נ.י.

אבי החתן הי' אז בחור בתקופת אירוסיו לפני חתונתו והתעסק בהכנת המאמר
לדפוס .הוא עבר על המאמר והעיר עליו בכמה מקומות על עניינים שהיו תמוהים
אצלו ,או שהבין שצריך להעיר עליהם בכדי לבררם אחר-כך אצל עמיתיו מחברי
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המערכת וכו'.
הסדר הי' שהמדפיס (ה"זעצער") שהקליד את המאמר ,היה מכין שני טופסים
של עלי הגהה (שהיו אז ניירות ארוכות שנקראו "געליס" ,וכל דף הכיל בתוכו כשלשה
עמודים מודפסים) ,אחד עבור המגיהים ואחד עבור כ"ק אדמו"ר .לפני תפילת מנחה
ומעריב הי' נכנס המזכיר עם הדואר והמכתבים שהגיעו במשך הצהריים ,ואז היה
מגיש לכ"ק אדמו"ר את עותק המאמר שנדפס עבורו.
מאיזה סיבה ,במאמר זה ,הכניס המזכיר את העותק של המגי' עם הערותיו
ושאלותיו לכ"ק אדמו"ר .כ"ק אדמו"ר עבר על כל מה שכתב אבי החתן ,ענה על כל
ההערות והשאלות שלו ותיקן ומחק והוסיף וכו' ,ורק אח"כ אישרו ומסרו לדפוס.
לפנינו צילום המאמר כפי שנדפס ,ולצידו חלקים מעלי הגהה של המאמר עם
הגהות אבי החתן ועליהם הערות ותיקונים מכ"ק אדמו"ר*.
המאמר נדפס ,כאמור בחנוכה ה'תשל"א ,ואחר-כך בר"ח כסלו ה'תשל"ב בספר
"מאמרי אדמו"ר הזקן" – תקס"ח חלק א' עמ' קיד-קכה (בהערות וציונים שם (עמ'
תקפט) מעיר שנדפס בקונטרס בפ"ע חנוכה תשל"א) .המראי-מקומות וציונים
להמאמר נדפסו בספר "מאמרי אדמו"ר הזקן" תקס"ח חלק ב' עמ' תשעב-ג[ .להעיר
שבסוף הספר עמ' תתפא ואילך נדפס גם "לוח התיקון" לחלק א' של "מאמרי
אדמו"ר הזקן" הנ"ל שנערך ע"י אבי החתן לאחר הדפסת הספר] .המאמר נדפס
גם – עם הגהות מכ"ק אדמו"ר הצמח-צדק – בספר "אור התורה" על מאמרז"ל
וענינים עמ' שז ואילך.
ובעמדינו בתוך "שלושים יום" קודם יום ההילולא ג' תמוז ,נסיים בלשון כ"ק
אדמו"ר בסיום המאמר הנדפס בזה" :שבקרוב ממש יהי' אתי מר דא מלכא משיחא
ע"י העבודה דיפוצו מעינותיך חוצה ,שבעיקר הותחלה לאחרי הגאולה די"ט כסלו,
שמתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב ובאופן של שלום תהי' היציאה בשלום מן הגלות
בגאולה האמתית והשלימה ובקרוב ממש מהוי' שלום".
*להעיר שכמה מהצילומים מוגדלים או מוקטנים מגודלם המקורי
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 .1כ"ק אדמו"ר תיקן את המילה "הנקודו'" שיהי' כתוב" :הנקודי'".
 .2כ"ק אדמו"ר עשה כוכב (*) בסוף השורה הראשונה בכדי להראות שיש הערה בשוה"ג השייך לכאן.
 .3בהערה הראשונה בשוה"ג נכתב" :הבא בחצאי ריבוע – נכתב בגוף כתי"ק הצ"צ" .כ"ק אדמו"ר הוסיף
אחר התיבות" :הבא בחצאי ריבוע" שני מילים" :בשורה זו" ,שיהי' נכתב" :הבא בחצאי ריבוע בשורה זו –
נכתב בגוף כתי"ק הצ"צ" =[ .היינו לא שבכל פעם שיש מילים בחצאי ריבוע הם של הצ"צ ,כ"א רק הבא
בחצאי ריבוע "בשורה זו"].
 .4אבי החתן כתב לעצמו הערה" :לברר ,בכת"י יש בכ"מ צוגעשריבן על צד השורה ובין השורות ולא נדפס
כאן שהוא מהצ"צ ואולי ? אינו מהצ"צ" .כ"ק אדמו"ר מחק את כל ההערה כמ"פ בעיפרון.
 .5בהערה השני' בשוה"ג נכתב[" :גשמי] :תי' זו אינה ברורה בגוכתי"ק" .כ"ק אדמו"ר שינה את המילה
האחרונה ,וכתב במקום "בגוכתי"ק"" :בהכת"י".
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 .6בפנים המאמר ,לפני תיבת
"ונמצא" ,כתב אבי החתן" :בכת"י
כאן מתחיל סעיף חדש" .כ"ק
אדמו"ר מחק את המילה "בכת"י",
והוסיף כוכב (*) לפני התיבה
"ונמצא" ,ועוד כוכב (*) בצדו הימני
של העמוד ,בכדי להורות להמקליד
שכאן יש תיקון שצריך לעשות
סעיף חדש.
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 .7בתחילת סעיף ב' בהמאמר ,הוסיף
כ"ק אדמו"ר כוכב (*) ,וכתב בצד הימני של
העמוד בזה"ל *" :רק ציון-סעיף זה נמצא
בהכת"י"=[ .היינו שבכתב-יד המקורי אין
עוד מספרי סעיפים חוץ מסעיף ב].
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 .8לפני תיבת "ונמצא" בפנים המאמר כתב אבי החתן" :בכת"י מתחיל כאן סעיף חדש" .כ"ק
אדמו"ר הוסיף כוכב בפנים המאמר לפני תיבת "ונמצא" ,ועוד כוכב בצד שמאל של העמוד ,בכדי
להורות להמקליד שכאן יש תיקון שצריך לעשות סעיף חדש .כנראה שכ"ק אדמו"ר העביר קוים
בעיפרון ע"ג ההערה הנ"ל ואחר-כך מחק את הקוים (היינו שיש להשאיר את הנכתב כהוראה למקליד).
[להעיר שהמחיקה בעיפרון על קצת מתיבת "בכת"י" השאיר כ"ק אדמו"ר].
 .9בפנים המאמר כתוב כך" :וכמו שאמר ואדוני חכם כחכמת מלאך האלקים לדעת את כל אשר
בארץ כו'" .אבי החתן סיבב את המילה "כו'" וכתב הערה" :לכאורה זה סוף הפסוק" .כ"ק אדמו"ר
מחק את התיבה "לכאורה" והוסיף אחר התיבות "זה סוף הפסוק"(" ,ש"ב יד ,כ) .אבל בכ"מ (גם
במאמר זה רבו המקומות שנכתב "כו'") הו" .כנראה שאחר-כך מתח כ"ק אדמו"ר קוים בעיפרון על
כל ההערה ומחקו.
 .10כ"ק אדמו"ר עשה כוכב (*) אחר המילה "כו'" בפנים המאמר ,וכתב בשולי הדף הערה להדפיס
בשוה"ג של המאמר )*" :בארץ כו' :אין הכוונה ד"כו'" להכתוב (כי בארץ הוא סוף פסוק – ש"ב יד ,כ),
כ"א שיש עוד להאריך בהענין .וכמו בשורותיים לפני זה [=שגם שם כתוב המילה "כו'" והכוונה הוא
שיש עוד להאריך בהענין ולא שהוא סוף פסוק או ציטוט] .כנראה שעל ארבעת המילים האחרונות
מתח כ"ק אדמו"ר קו בעיפרון שיש למחקם.

13

14

צילומי כתב יד קודש

תשורה משמחת נישואין

15

 .11בפנים המאמר נכתב כך בחצאי ריבוע:
"[חסר כאן]" .כ"ק אדמו"ר הוסיף לאחריו כוכב
(*) ,וכתב בצד שמאל של הדף * " :כן נרשם על
הגליון=[ .".היינו שכן הוא בכתב-יד המקורי ולא
שניתוסף עתה ע"י המדפיס].
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 .12לפני התיבות "ונמצא מובן מזה"
בפנים המאמר כתב אבי החתן הערה בזה"ל:
"בכת"י מתחיל כאן סעיף חדש" .כ"ק
אדמו"ר מחק את המילה "בכת"י" ,וסיבב
את התיבות שיכתב" :כאן מתחיל סעיף
חדש" ,והוסיף כוכב (*) בפנים המאמר וכן
עוד כוכב (*) בצד ימין של העמוד ,בכדי
להורות להמקליד שכאן יש תיקון שצריך
לעשות סעיף חדש.
 .13לפני המילים בפנים המאמר" :מדריגות
אבי"ע שנמשלין לדצח"מ" כתב אבי החתן
הערה בזה"ל" :בכת"י חסר כאן איזה
תיבות" .כ"ק אדמו"ר מחק את המילים
"חסר" ו"איזה" ,והוסיף בכתי"ק את המילים:
"מקום פנוי"" ,ל"" ,אחדות" ,שההערה יקרא
כך" :בכת"י כאן מקום פנוי לתיבות אחדות".
כ"ק אדמו"ר גם עשה כוכב ( *) ) בתחילת
ההערה ,וכן עוד כוכב בצד שמאל של
העמוד ,בכדי להורות להמקליד שכאן יש
תיקון שצריך לעשות הערה בשוה"ג.
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צילומי כתב יד קודש

תשורה משמחת נישואין
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מוקדש
לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר זי"ע
*
ולזכות
החתן הת' הרב דובער שי'
והכלה המהוללה מרת חנה רבקה תחי'
זאקליקובסקי
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
י"ט סיון ,ה'תשס"ח
*
נדפס ע"י הוריהם
הרה"ת ר' משה וזוגתו מרת שיינדל אסתר שיחיו זאקליקובסקי
הרה"ת ר' שאול וזוגתו מרת שיינדל שיחיו לברטוב
זקניהם
הרה"ת ר' שלום וזוגתו מרת פעסיא נחמה שיחיו לברטוב
הרה"ת ר' עובדי' וזוגתו מרת מוסיא שיחיו שטראקס

