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 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,
שלום וברכה!

ברגשי גיל ושמחה הננו להגיש לקהל אורחי המלך - "אשר הרגש החסידי שלהם האיר בהם 
בגילוי" ובאו להיות בחודש השביעי בבית חיינו - 770 - בית משיח, להסתופף בד' אמותיו של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - את הקובץ הששי בסדרת קבצי חודש תשרי בליובאוויטש 

תשע"ז.

קובץ זה יוצא לאור לרגל שמח"ת ובקשר לזה מובאת כאן שיחה מיוחדת של כ"ק אדמו"ר 
מרתקים  סיפורים  נפלאים,  בביטויים  גדושה  זו  שיחה  תרפ"ו.  תורה  משמחת  מוהריי"צ 
ושביבים מיוחדים של ניחוח חסידי מקורי בסגנון שיחותיו של הרבי הריי"צ. שיחה זו מובאת 

כאן כשהיא מתורגמת לראשונה ללה"ק.

בהמשך הקובץ מובאת סקירה בלעדית על מאמציהם של החסידים ברוסיה הסובייטית לשלוח 
'ביכלַאך' של חסידות אל מחוץ למסך הברזל - לרבי. החסידים, ביודעם את גודל החביבות 
להביא  ע"מ  מאמץ  חסכו  לא  אליו,  שמגיעים  החסידות  לכתבי  המשיח  מלך  הרבי  שמראה 
עוד ועוד כתבים למקומם האמיתי אצל כ"ק אד"ש מה"מ. בהקשר לכך ידועים סיפורים רבם 

שלוקטו ונערכו כאן לסקירה מרתקת אודות נושא בלתי ידוע זה.

כמו בקבצים הקודמים גם בקובץ זה הבאנו את המשך יומנו המרתק והמדויק של הרה"ח ר' 
אהרון קורנט מתשרי תש"מ המתפרסם כאן לראשונה. היומן שבקובץ זה הינו מימי שמיני 

עצרת ושמחת תורה כשבסיומם מעמד כוס של ברכה.

בקובץ זה הוספנו את מכתבו של א' מאנ"ש המתאר בשפה השמורה לו את ימים אלו בחודש 
הקורא  את  להכניס  ע"מ  המכתב  של  המקורי  סגנונו  על  לשמור  השתדלנו  תשמ"ט.  תשרי 
אל אווירת ימים אלו. מכתב זה מתפרסם כאן לראשונה ותודתנו נתונה לכותב המכתב על 

שהמציא מכתב זה לידנו.

בהמשך הקובץ הבאנו מקבץ סיפורי חסידים מרתקים, אודות חשיבות הריקוד החסידי בשמחת 
תורה ובכל ימות השנה, ואודות אמירת 'לחיים'.

בקשר עם סיום הרמב"ם שחל בימים אלו הבאנו את טור הגות מאת הסופר החסידי א. אברהם 
בו מתוועד על הקָאך המיוחד שיש לרבי בתקנה זו שהינה מחידושיו המיוחדים של הרבי מלך 
המשיח. הטור שמתמקד בעידוד הנמרץ של הרבי להוספה של החזן צ'אצ'קעס על השיר "אחד 
מי יודע" ברוסית מראה את ההנהגה המיוחדת של הרבי בעקבות המאורע ואת הדברים אותם 

אנחנו יכולים ללמוד ממאורע זה.

פתח דבר



•

יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים האורחים לכ"ק אדמו"ר  זה  בטוחים אנו שקובץ 
מלך המשיח שליט"א המתבטאת בעיקר בתוספת חיות בשליחותו היחידה "קבלת פני משיח 
צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחותו העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות 
הנבואה העיקרית "הנה זה משיח בא", עלי' הובטחנו שקיומה אינו מוטל בספק והיא תתקיים 

בוודאות גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו במסילות שדרך 
בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", נזכה כבר להתראות עם כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א פנים אל פנים בהתגלותו לעין כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי 
יש מנהיג אחד לבירה זו, וכל דבריו נצחיים המה, ואף אחד מדבריו הק' לא חזר ריקם ח"ו, 
ובהם   - כל אחבנ"י  בתוך  כולנו  ונכריז  ועד עולם הללוי־ה"  י־ה מעתה  נברך  "ואנחנו  ואזי 

ישמע בקול רם קולם של כל קהל התמימים ואנ"ש - את הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימות המשיח, כ"א תשרי, הושענא' רבה תשע"ז
קי"ד שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ



6 | פותחין בדבר מלכות
לצאת מהקפאון ולרקוד באתכפיא

10 | לחזות פני מלך
רגעים מיוחדים מהרבי מלך המשיח שליט"א מכוס של ברכה

14 | מאוצר המלך
בענין שליבה חפץ - מענה בפרסום ראשון

16 | יומן
יומן שמיני עצרת ושמחת תורה תש"מ - בפרסום ראשון

22 | הברחת ביכלאַך מרוסיה
בהברחת 'ביכלַאך' מעבר למסך הברזל

36 | לשתות ולאבד את הראש
שיחת שמחת תורה תרפ"ו מובא לראשונה בתרגום ללה"ק 

44 | מכתבו של תמים
מכתב אותנטי שכתב א' התמימים לבני משפחתו, מחודש תשרי תשמ"ט

50 | נעליים קרועות בגן עדן
סיפורי חסידים אודות הריקוד בשמח"ת ואמירת 'לחיים'

תוכן עניינים



צריך לצאת 
מהקפאון 

"וזהו כללות ענינו של ה״קלוגינקער״ - ״אשר קרך", היינו, לקרר את היהודי 
שלא יתפעל ויתלהב מעניני קדושה, באמרו: מהי ההתפעלות?! הנך "בעל 

 שכל", ו"התפעלות" - אינה שייכת ל"בעל שכל"!" 
משיחת יום שמחת תורה תשמ"ג 

כאשר מדברים אודות המשכת וגילוי העצמות אצל בנ״י, יכול לבוא ה״קלוגינקער״ ולומר: 
שמוסיף  וכפי  ממעל״,  אלוקה  ״חלק  הוא  מישראל  כאו״א  הרי  בדבר,  והחידוש  הפלא  מהו 
)ומבואר  הבעש״ט  בתורת  שמבואר  ומאחר  ״ממש",   - פ״ב(  )בתניא  הזקן  אדמו״ר  ומדגיש 
בחסידות( שהעצם כשאתה תופס בחלקו אתה תופס בכולו - מהו הפלא והחידוש בכללות הענין 

ד״אתה הראת לדעת גו'״ אצל בנ״י, הרי לא יתכן שיהי׳ באופן אחר?!

יתפעל  היהודי שלא  היינו, לקרר את  - ״אשר קרך",  ענינו של ה״קלוגינקער״  וזהו כללות 
אינה   - ו"התפעלות"  "בעל שכל",  הנך  מהי ההתפעלות?!  באמרו:  קדושה,  מעניני  ויתלהב 

שייכת ל"בעל שכל"!

וכידוע פתגם אדמו״ר הזקן אודות המאמר "זוטרא דבכו מחי׳ מתים" - דקאי על תורת החסידות 
שהיא מחי׳ את השכל הקר!

זאת אומרת: אע"פ שהתורה אומרת שזהו ענין של "שכל״ - הרי מצד השכל בלבד נשאר הוא 
במצב של קרירות, כי הוא מבין בשכלו שע״י החלק מן העצם תופסים בעצם כולו, ולכן אין לו 
מה להתפעל מזה שאומרים לו ״אתה הראת לדעת גו'״ - מהו הפלא והחידוש שעצמות א״ס 

מתגלה ליהודי?!

ולכן, כאשר פונים ליהודי בעל זקן שיבה ואומרים לו שבשמח״ת צריכים לשיר ולשמוח, לרקוד 
ברגלים ולמחוא כפים כו', בדוגמת מ״ש בדוד המלך - "מפזז ומכרכר לפני ה'" )כמובא בפס״ד 
הקטנטנות  ברגליו  רוקד  ונינו  שנכדו  איך  לו  מראים  ובה בשעה  לולב(,  הל׳  בסוף  הרמב״ם 
ומוחא כפיו בחיות ובאמיתיות )ללא כל חשבונות דמה יאמרו הרואים, וכיו״ב(, ותובעים ממנו 
שגם הוא ישמח וירקוד באופן כזה, ועאכו״כ כאשר אומרים לו שיקח מעט ״משקה״ - טוען 
הוא שאין זה לפי כבודו, הוא צריך לדאוג שה״עניבה״ תהי׳ במקומה - בדיוק באמצע, ולהזהר 

שלא תטה לא לימין ולא לשמאל!

שיהי׳  אבנטו  את  ותיקן  ליהודי  נגש  אוה״ע  ממלכי  שא׳  רע״א(  יט,  )זבחים  בגמרא  מסופר 
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מונח במקום המתאים - כראוי לכבודו של יהודי. ועפ״ז - הי׳ מן הראוי שנשיא ארה״ב יבוא 
מה  אבל  לכבודו.  המתאים  באופן  שתהי׳  ה״עניבה״  את  לתקן  כדי  מ״וואשינגטון״  במיוחד 
אפשר לעשות כאשר מצד חושך העולם אין מכירים בגודל מעלתו, ונשיא ארה״ב אינו עומד 
על ידו כדי לתקן את ה״עניבה״ שלו - לעת עתה אין לו ברירה אלא לדאוג ולתקן בעצמו את 

ה״עניבה״ שתהי׳ במקומה המתאים, כדי שלא יבוא לידי בזיון ח״ו!

הרי זה הזמן ד״שמחת תורה״ - כיצד יכול אתה להיות מונח במחשבתך אודות ה״עניבה״?! 
- תחשוב אודות ה"רגלים" שלך - האם הם רוקדים או שהנך ״מתעצל״ להרימם מן הארץ!

כאשר נכדו מביט עליו ורואה איך שהוא ״חולם״ - אזי אין לו ברירה, ומוכרח להזיז קימעא 
את רגליו וידיו כו', אבל מובן מאליו איזה רושם עושה הדבר על נכדו בראותו את אופן השירה 

והריקוד - שבקושי יכולים לשמוע את קולו!

מ״ח  את  לנצל  שצריכים  לבו  להט  בכל  ותבע  כמ"פ  דיבר  דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 
השעות דשמע״צ ושמח״ת כדי לשמוח ולרקוד כו', וכל זה - מבלי הבט על מצב בריאותו כו'. 
וא״כ, מובן בפשטות שתלמידיו רוצים ללכת בדרכיו ואורחותיו באופן נצחי - ״נצח סלה ועד״, 
גם לאחרי ש״שבק חיים לכל חי״. ובפרט ע״פ הפתגם הידוע שאמר כ״ק אדמו״ר מהורש״ב 
בנוגע  גם  מובן  ומזה  כאן.  בעצמו  הוא  גם  נמצא  כאן,  ה״כתבים״  את  שמשאיר  שעי״ז  נ״ע 
לכתביו של כ״ק מו״ח אדמו״ר, שצוה ללמדם באופן ״אז מ׳זאל דערהערן כו'״. ולאחרי כל 
זה - ישנם כאלו הנמצאים במעמד ומצב של ״קפאון״, ועד שצריכים לעבוד על עצמם - באופן 
של ״אתכפיא״ - לשיר ולרקוד ולמחוא כף )למרות שאינם אוחזים בזה(, כדי שהרואים אותם 

יחשבו כך וכך!



כאשר דבר מסויים נמצא במצב של ״קפאון״ - אין הפירוש שחסר אצלו חלק מסויים, אלא 
הדבר יכול להיות בשלימותו, מוח ולב, ידים ורגלים, וכיו״ב, אבל חסר ענין החיות! ולאחרי 
זה - ישנם כאלו שרוצים לומר שיש תועלת בענין ה״קפאון", כפי שרואים במוחש שכאשר 
- אזי מקפיאים את  רוצים לשמור דבר למשך זמן ארוך, באופן ששינויי הזמן לא יפגעו בו 

הדבר ב״מקרר״!!

במשך כל השנה כולה - אין אפשרות ״צורירן זיך״ אליהם, אבל בשמח״ת - יש מקום להניח 
שפני הדברים הם באופן אחר, כי גם אצל יהודי פשוט הרי השמחה והריקודים דשמח״ת הם 
דבר פשוט ונורמלי, ואעפ״כ, רואים עליו ״קפאון״ מוחלט, כמו בערב ר׳׳ה! - היות שמדברים 

זאת בשמח״ת. הרי בודאי שהדבר לא יזיק!

- יש לו תירוץ פשוט: היות שהוא נמצא במעמד ומצב של  בשלמא בנוגע ל״ימים נוראים״ 
יראה ופחד מהמלך, הרי יראה זו מבטלת אצלו כל תנועה, ולכן הרי הוא קופא על עמדו; אבל 

בשמח״ת - לא שייך תירוץ זה!

שכל״,  ״בעל  בהיותו  ברגלים!  ריקוד  של  לדרגא  לרדת  ביכלתו  שאין  הוא  טוען  עדיין  אבל 
הגנוזות,  ספירות  עשר  ספירות,  עשר  אודות  ולהתבונן  לחשוב  ביכלתו   - ו״עובד״  ״למדן״ 
עצמות ומהות, ״אתה הראת לדעת״, וכיו״ב; אבל היתכן שיתבעו ממנו להוריד את עצמו ולפזז 

ולכרכר ולמחוא כף - לא יאומן כי יסופר!

ישראל  גדולי  שישנם  ועד  קרה״ת,  ולאחרי  ״הקפות",  לאחרי  כבר  נמצאים  כאשר  ובפרט 
שאצלם כבר מוצאי שמח״ת - אלא היות שאין לו ברירה והוא אוחז עדיין קודם ברכת המזון 
- לפי  ומפני מה  כף,  ולמחוא  והבדלה, תובעים ממנו לרקוד  וקודם אמירת ״אתה חוננתנו" 

שבבוקר ערכו ״הקפות״!

הנה על זה אומרים לו - ״לעושה נפלאות גדולות לבדו״: עצמות ומהות, עם כל גדלותו כו', 
יורד )כביכול( כדי לעשות ״נפלאות גדולות״ - לפעול שהשמחה דשמח״ת תתבטא אצל יהודי 
זה בפועל ממש, ברגליו ובידיו, למרות שניכר על פניו שאינו מבין כלל ענין זה, בחשבו שהוא 
ראוי לדברים נעלים יותר, ולדוגמא: ידו יכולה להיות מרכבה לרצון העליון ע״י נתינת הצדקה, 
גדולות  נפלאות  ד״לעושה  הענין  ע״י   - כף  ולמחוא  לרקוד  עליו  פועלים  ואעפ״כ,  וכיו״ב, 

לבדו"!

ו״נס״ זה הוא באופן ד״לבדו״, כי ״בעל הנס אינו מכיר בנסו״: הוא בעצמו אינו מבין כיצד 
יתכן ״נס״ כזה שהוא רוקד ומוחה כפיו - הרי הוא אינו ״שיכור״ משתיית משקה, הוא אמר 
״לחיים״ וטעם מהמשקה ״כל שהוא" בלבד )כדי לעשות ״טובה״ לזה שנתן לו את המשקה, 
או מפני שהתבייש מפני נכדו, וכיו״ב(, באמרו שזהו בדוגמת מי מעיין המטהרים בכל שהוא, 
וא״כ, הרי הוא כבר טהור וקדוש כו', וא״כ, מה שהוא רוקד ומוחא כף למרות שאינו ״שיכור" 

- הרי זה דבר שאינו מובן אצלו גופא, ״אין בעל הנס מכיר בנסו״!

וכוונת הדברים האמורים היא - כדי לפעול שהשמחה דשמח״ת תהי׳ באופן המתאים עכ״פ 
באותן מספר שעות שנמצאים עדיין בזמן דשמח״ת.

פותחין בדבר מלכות
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 למחרת שמח"ת צריך לעשות חשבון צדק
 את מי דחף בטעות ואת מי בכוונה

רואים במוחש שבשמח״ת עלול לקרות מצב שלא יקפידו כל כך בכבודו של יהודי, ועד שיתכן 
על  להקפיד  צריכים  כמה  עד   - הנ״ל  והוראה  הלימוד  בא  זה  ועל  דחיפה.  לו  שיתנו  אפילו 
כבודו של יהודי, שכן, אפילו כאשר זקני־ב״ד מילאו את החובה המוטלת עליהם ואמרו לכה״ג 
״משביעין אנו עליך . . שלא תשנה דבר שאמרנו לך" ]ויותר מזה - לא אמרו מאומה...[. נגע 

הדבר ללבם עד כדי בכי׳!

אמנם, עפ״ז מתאים לימוד שיעור זה ליום שמח״ת, ולא לאסרו־חג )למחרת שמח״ת(?

ואפילו בקביעות שנה זו, שאסרו־חג דשמח״ת חל ביום השבת, ובמילא יש לזה קשר מיוחד 
ליוהכ״פ, הנקרא ״שבת שבתון״ - הרי סוכ״ס מתאים יותר ענין זה ליום שמח״ת עצמו!

. . כאשר נמצאים ביום שמח״ת עצמו, שאז צריכה להיות העבודה ד״מצות היום בשמחה״ - 
אין פנאי לעשות ״חשבונות״ האם הנהגתו באהבת ישראל היתה כדבעי. מכיון שעסוק הוא 

במצות היום.

בעת  הנהגתו  אודות  בנפשו  חשבון־צדק  לעשות  עליו   - אסרו־חג  שלמחרתו,  ביום  אמנם, 
כדי  אלא  אותו,  בגלל שדחפו  לא   - חבירו  את  דחף  לא  האם  דשמח״ת.  והריקודים  השמחה 

להראות לו שבכחו לדחוף!...

אליו  פנה  ובכה,  נ״ע  )מהורש״ב(  אדמו״ר  כ״ק  של  בנוכחותו   - יהודי  ישב  בשמח״ת  פעם 
אדמו״ר נ״ע ואמר לו: שמח"ת - אין זה הזמן המתאים לכך. כלומר: ליהודי זה הי׳ אמנם על 

מה לבכות... ואעפ״כ, אמר לו כ״ק אדמו״ר נ״ע ששמח״ת אינו הזמן המתאים לכך.

אהבת  באופן של  ההנהגה  נוגע  כמה  עד  מודגש  )שבו  הנ״ל  דענין  הקשר  ביאור  איפוא  זהו 
ישראל( לאסרו־חג דשמח״ת - כאשר נמצאים ביום שלמחרת שמח״ת. שאז צריכים לעשות 

חשבון אודות אופן ההנהגה בשמח״ת ביחס לענין דאהבת ישראל.

ומטעם זה מדברים עתה על ענין זה - שאם ישנו מישהו שיש לו ספק שמא דחף את חבירו שלא 
לשמה... הנה הכל מחול לו כו׳ )״ווסיא פראשטשינא״( - אם יבקש מחילה וסליחה מחבירו! 

וענין זה צריך להיות נוגע בנפשו עד כדי בכי׳!!

 ויה״ר שכאו״א יקח הוראה זו על כל השנה כולה - להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות 
הקשורות עם אהבת ישראל, בהתאם לציווי ״ואהבת לרעך כמוך״, שהוא ״כלל גדול בתורה״.

של  כפשוטם  ממש,  ״כמוך״  כמוך״,  לרעך  ״ואהבת   - לבב  וטוב  שמחה  מתוך  זאת  ולעשות 
דברים, כלומר, לא רק כדברי המפרשים ש״לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו 
את נפשו״, ולכן מבארים שהכוונה אינה אלא בנוגע לענינים של פועל בלבד - אלא ״ואהבת 

לרעך כמוך״, כפשוטם של דברים.

)משיחת ש"פ בראשית - המשך לשמח"ת תשמ"ה, התוועדויות ח"א עמ' 449(

פותחין בדבר מלכות
9 שמלת תורה • פותלין בדבר מלתות



לחזות פני מלך
מקבץ תמונות נדירות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ממעמד חלוקת כוס של ברכה
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היא  ניסן  י"א  עם  שבקשר  שכתבה,  לאשה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מענה 
אפשרויות  כמה  לה  ויש  הרבי,  של  עניינים  עם  להתעסק  החליטה 

להחלטות ופעולות.
בנוסף למענה הרבי בכתי"ק על מכתבה, הוסיף הרבי על גב המכתב את 
האות - ח קיצור ל"חשאי", לכאורה מכיוון שקשור עם יהודי רוסיה • תרגום חופשי

בענין שלבה חפץ יותר ובכלל - מספיק זמן לכהנ"ל ואין סתירה מזל"ז ואדרבא.

 בענין
 שליבה חפץ

פרסום
ראשון
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מבית הגנזים

כיון שכבר נתדבר ע"ד ר"ה ]=על דבר ראש השנה[ יעשה כן ואולי יפעול 
שיהי' כאן ג"כ שמח"ת ]=גם תן שמלת תורה[ כיון שימים הראשונים 

דסוכות יהי' בבית הוריו

מענה להסופר ישעי' מאטלין, ששאל איפ לנהוג עם הס"ת שבא מרוסיה, ותן 
בנוגע להס"ת של משיל ש'קרוב לודאי שרצון ת"ק אדמו"ר שליט"א לעשות 

 עמה הקפות'.
הרבי מלק איזה תיבות ע"י סימוני ליצים והוסיף בתתי"ק: בשמח"ת - היינו 

שאת הס"ת מרוסיה יקלו להקפות וישאירו אותו בביהמ"ד לקרוא בו בשמל"ת. 
בנוגע לס"ת של משיל, הוסיף אלרי תיבות "לעשות עמה הקפות": הש"ץ 

נת' ות"ח ת"ח. ובפרט שהוא תיכף לסיום חודש תשרי - חודש דיו"ט זמן 
שמחתנו ושמחת תורה, שכאו"א מבנ"י משתדלים לַשֵמח זמ"ז. והשי"ת 

יברכו באויוש"ט ושמחות.
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וג"כ  מדוייקים  אינם  משמח"ת  )הדברים 
חסר כי אינני זוכר בדיוק איך שהי' ע"כ אין 

להאריך בהם(.

ליל שמע"צ
מעריב  לפני   .7:00 בשעה  מעריב  תפילת 
שרו "וביום שמחתכם" וכשאד"ש נכנס שם 
ואח"כ  כפיים,  ומחא  הסטענדר  על  הסידור 
בבתי  לשמח  הלכו  המנהג  כפי  התפילה. 

 .10:45 עד   9:00 בשעה  ההקפות  כנסיות. 
הראשונה  בפעם  הראת.  אתה  ג"פ  אמרו 
קנו לאד"ש את כל אתה הראת ואמר פסוק 
פסוק. וכשגמר התחיל לשיר "ופרצת" ומחא 
ראשון  פסוק  רק  אמר  ה'  ובפעם  כפיים. 
את  "הושיעה  לשיר  התחיל  ואח"כ  ואחרון, 
אחרי  השלישי,  ואחרי  כפיים.  ומחא  עמך", 
אחד  ג"פ  אמר  מציון",  "כי  הפסוק  שאמר 
ואח"כ  זרעך כעפר הארץ,  והי'  אחרי השני 

התחיל ניגון ההקפות של אביו נ"ע.



זקנים  כמה  ועוד  אד"ש  את  כיבדו  אח"ז 
העביר  אד"ש  לבימה  שעלו  ואחרי  בהקפה, 
ידו  ושם  שמאל  ליד  ימין  מיד  הס"ת  את 
הימנית על יד הרש"ג שי', והרש"ג שם ידו 
והתחילו  שי',  אד"ש  של  גבו  על  הימנית 

לרקוד.

כשרוקדים  חוץ.  כלפי  הם  הציורים  בס"ת 
מנענע  ואד"ש  לאט,  מסתובבים  שניהם 
נענע  ראשונה  בהקפה  הק'.  בראשו  מעט 

בראשו,  חזק  נענע  שביעית  ובהקפה  מעט 
לאד"ש  בידו  הראה  כח  הי'  לא  וכשלרש"ג 
אד"ש,  הפסיק  ומיד  להמשיך  יכול  שאין 
והמזכירים מיד תפסו את הרש"ג שלא יפול 

מהסיבובים.

שביעית  ובהקפה  ההקפות,  שאר  היו  אח"כ 
שוב רקד אד"ש והרש"ג שי'.

ג"פ  הק'  בידו  עשה  אד"ש  התפילה  אחרי 
"גוט יו"ט", אח"כ התחיל "ושמחת".

מבית הגנזים



יום שמע"צ
באתה  לשיר  הורה   .10:00 בשעה  שחרית 
התפילה  אחרי  אלוקנו".  וב"הוא  בחרתנו, 

ג"פ "גוט יו"ט". והתחיל "ושמחת".

והתחיל  למקומו  הגיע   .5:30 בשעה  מנחה 
אחרי  מנחה.  תפילת  ואח"כ  ההקפות,  ניגון 
הארון  בפתיחת  "ושמחת".  התחיל  התפילה 

שר אנא עבדא ומחא כפיים.

כבר  הלכו  רחוקים  למקומות  שהלכו  אלו 
בביהכנ"ס  התפללתי  מעריב   .3:30 בשעה 

שהלכתי. התוועדות בשעה 9:00-11:45.

)כמדומני   12:00-2:30 בשעה  ההקפות 
שכשנכנס על מקומו התחיל ניגון ההקפות(.

הסדר בשירים: אחרי אתה הראת שר ופרצת, 
ואחרי  עמך",  את  "הושיעה  השני  אחרי 
מציון"  "כי  לפני  ההקפות.  ניגון  השלישי 
ואח"כ  הרש"ג,  עם  דיבר  השלישית  בפעם 
ופנחס  טלישעבסקי  שהוא  למכריז  אמר 
כ"ץ, וכיבדו את הרש"ג 'חתנא דבי נשיאה' 
ואח"כ  לבדו'.  גדולות  נפלאות  ב'לעושה 
שאלו אותו שוב משהו ואז ניגש לאד"ש לצד, 
וכשאד"ש פנה אליו התחיל לדבר, ובאמצע 
התקרב ר' פנחס כ"ץ וכשגמר אד"ש להסביר 
פנחס  לר'  להסביר  הרש"ג  התחיל  לרש"ג 
ואח"כ  לו.  כשהסביר  הסתכל  ואד"ש  כ"ץ, 
כי  עד  וכשגמרו  וכו'.  המזכירות  את  כיבדו 
והי'  וג"פ  מציון,  כי  אמר  אד"ש  אז  מציון, 

זרעך.

הישראלית  אחרי הקפה ראשונה, המשלחת 
הסתכל  ואד"ש  ותופר.  עצה  עוצו  שרו 
איך  המשלחת,  על  הניגון(  )רוב  בתחילה 
שהם רוקדים על הבימה, והסתכל כמהורהר 
מאוד  נמוך  מגובה  כפיים  ומחא  ומודאג, 
וחלש מאוד, ולקראת הסוף הגביר מעט את 

המחיאת כפיים, אבל כ"ז ברצינות.

הי'  עמך,  את  הושיעה  שרו  שלישית  הקפה 
בערך כמו קודם אבל יותר בשמחה. וכן בכל 

הקפה מוחא כפיים כששרים.

ואד"ש  אדוננו  חיילי  שרו  רביעית  הקפה 
מחא כפיים מתחילה ממש. חמישית האדרת 

והאמונה.

חייך,  הזמן  כל  רביעית  הקפה  ומתחילת 
מאוד,  וחייך  כמ"פ  שם  מישהו  על  והצביע 
על  אותו  והעמידו  פרופסור  שם  והביאו 
ודיבר  אליו  חייך  ואד"ש  אד"ש  ליד  הבימה 
לרדת  להם  רמז  לייבל  וכשגמר  אליו, 
לו שיישאר  אז אד"ש אמר  והתחילו לרדת, 
ונשאר עד סיום ההקפות. הקפה זו היתה של 
ד"ר  וביניהם  מארה"ב,  אד"ש  של  רופאים 
ווייס חזר מההקפה אז אד"ש  ווייס. כשד"ר 
הדופק  על  לו  והראה  חזק  מאוד  אליו  חייך 
כמ"פ, וכשהבין אז הראה לו בידו הק' שכבר 

לא זקוק לבדוק וחייך מאוד חזק.

עומד  הזדמנות  בכל  ווייס  ד"ר  היום  ובכלל 
ימחא  כפיים  ומוחא  ושמח  לאד"ש  קרוב 
אד"ש  ההקפות  באחת  שמח.  ונהי'  כפיים 

חייך לר' אברהם פרשן.

אחרי התפילה אמר אד"ש ג"פ "גוט יו"ט", 
ואח"כ "ושמחת".

"ושמחת",  שרו  לביתו  הלך  כשאד"ש 
נהי'  ובאמצע  ירוק  הי'  לרמזור  וכשהגיע 
אדום אז אד"ש מיהר יותר משהלך בתחילה. 

והשאר אותו דבר כמו ביו"ט סוכות.

יום שמח"ת
שחרית בשעה 10:00. בהקפות הקיפו שלוש 
ועשה  הרש"ג  עם  רקד  אח"כ  פעמים.  וחצי 
כשאר  ולא  לצד,  וג"כ  הק'  בראשו  חזק 
ההקפות שנענע רק לפניו. לייבל ביסטריצקי 

לקח את סידור אד"ש אחרי ההקפה.

תשרי תשע"ז • גליון ו18



שנה  כל  וכפי  בראשית,  לחתן  עלה  אד"ש 
קראו לאדמו"ר הריי"צ ואח"כ קראו שמו של 
אד"ש בן הרלו"י )משא"כ כל השנה אומרים 

כ"ק אדמו"ר בן הרלו"י(.

מנחה למעלה בשעה 5:30. הורה לשיר ניגון 
הקפות, ואחר מנחה התחיל "ושמחת". )אולי 
לשיר  הורה  אם  זוכר  איני  שמחתכם,  ביום 

אח"כ וביום שמחתכם(.

התוועדות
בהתוועדות הורה לכמה לומר לחיים בכוסות 
מלאים, וכשהי' מסתכל לכיוון ד"ר ווייס היה 

מוחא כפיים חזק…

דיבר ג"כ בענין מעשר שצריך להיות 4 ידות 
שמעלימים  ע"ז  ואפי'  למעשר,  והחמישית 
ובענין אלו שמקבלים  וכו',  שהרואה חשבון 
כי  לעבוד  צריך  דבר  שום  לעבוד  בלי  כסף 



יומן



עבודה  ולכה"פ  וכו',  זבולון  של  ענין  יש 
קלה. ובענין הצ'קים שכמניסים לאד"ש על 
ממדידה  למעלה  של  באופן  והם  תרומות 

והגבלה )בלי כיסוי(.

בקבוק  נתן  שמע"צ  של  בלילה  בהתוועדות 
כדי  רב,  בשם  שנקראים  לאלו  משקה 
לא  אחד  ואף  כמעט  יו"ט.  שמחת  להמשיך 

ניגש, רק אד"ש הי' צריך לקרוא לאנשים.

קודם  החלות.  את  סידרו  ההתוועדות  לפני 
שמו שני מפיונים, ועליהם שתי חלות. חלה 
ימנית מונחת מעט על חלה שמאלית. החלות 
הם חלות גדולות עגולות, ועליהם שמו עוד 

מפית.

אד"ש נטל ידיו הק', רשם על החלות, כיסה 
ובירך, ואח"כ  ידו עליהם,  אותם חזרה ושם 
הרימם אחת מול השני' וחתך את חלה ימנית 

פרוסה ממנה, ושם בצד וממנה אכל.

סודה.  מי  שתה  אד"ש  ההתוועדות  בהמשך 
עם  ודיבר  עלבערג  הרב  אליו  ניגש  אח"כ 
נענע  עמו  דיבר  וכשאד"ש  רב,  זמן  אד"ש 

בידו הק' לפי אופן הדיבור.

אח"ז ברכת המזון, ובמעריב אד"ש אמר ק"י.

אחרי מעריב חילק כוס של ברכה, והי' ג"כ 
שביקשו  כאלו  שהי'  וכמובן  וודקה,  בקבוקי 
ואפי'  לכולם,  נתן  ואד"ש  משקה,  מאד"ש 
כאלו שסתם רצו לקבל ג"כ משקה בבקבוק.

באמצע ניגשו שניים ונתנו לאד"ש שני כיפות 
לבנות, ודיברו עמו ונישקו כו"כ פעמים את 
ידיו הק', והיו עוד ספרדים שנשקו את ידיו 
ונתן  ידיו,  את  לנשק  נתן  להם  ואד"ש  הק', 
מהם  אחד  והלכו.  משקה  בקבוקי  ג"כ  להם 
ששכח  אד"ש  לו  ואמר  אחת,  כיפה  לקח 
להשאיר אותו, והם לא הבינו, אז אחד לקח 

מהם ושם על השולחן ליד אד"ש )לא שמעתי 
אבל כן הי'(.

אחיו של יוסי העכט שנהי' רב באילת לקח 
את בנו של יוסי לקחת כוס של ברכה. אד"ש 
לסבא  ונתן  ברכה,  של  כוס  לשניהם  נתן 
אד"ש  אז  ללכת  כשהתחיל  משקה.  בקבוק 
הבקבוק  הילד  של  לידו  והכניס  לו  קרא 
הילד  על  שישמור  לו  אמר  אד"ש  משקה. 

שלא ישתה את כל המשקה.

לצלם  לילד  נתן  ביסטריצקי  לייבל  באמצע 
וחייך.  הילד  אל  ואד"ש הסתכל  את אד"ש, 
לילד  שיתן  שי'  ללייבל  אד"ש  אמר  אח"כ 
לקחת מכוס של ברכה ויצלם אותו, וכן הי' 

- וצילם אותו במצלמה של הילד.

דייטש  ניגש  וכו'  רשעים  קרני  וכל  בניגון 
עם  יחד  ברכה  של  כוס  לקחת  מירושלים 
בנו, ואחרי שקיבלו התחיל ללכת הלאה, אז 
אד"ש קרא לו והתחיל למחוא כפיים לילד, 

והילד מחא כפיים.

זה כבר ילד שלישי שעובר ואד"ש מוחא לו 
לילד  נתן  כשאד"ש  סוכות  )בערב  כפיים. 
הדס בזמן שאביו קיבל בגעה"ת הד' מינים(.

יודע'  מי  'אחד  זלצמן  בערל  שר  בסוף 
ברוסית, ואד"ש באמצע עשה בידו הק'. אחד 
קיבל כוס של ברכה והמשיך ללכת אז אד"ש 

אמר לו 'מה עם המשפחה' ונתן לו בקבוק.

אד"ש  התיישב  ברכה  של  הכוס  סיום  אחרי 
לומר ברכה אחרונה, ואח"כ אמר "אסרו חג 

בעבותים צ"ל בשמחה" והתחיל 'ושמחת'.

נסע לביתו ב־2:15 ושרו "ושמחת", בידו הק' 
הי' שקית חומה. חדקוב נסע עם אד"ש. לפני 
שנסע שהה מעט בגעה"ת ודיבר עם ר' שלום 

פוזנר.
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זוית לכל הרוצה  מונחת בקרן  ימים אלו  ודומה אשר פרשת  ימים אלו  נכתב על  כבר  רבות 
ליטול.

לא כן כאשר מדובר על פעילותם של החסידים בשנים שלאחר המלחמה והבריחה הגדולה 
החסידים  שליט"א.  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  תחת  ובמיוחד  שבעקבותיה,  מרוסיה 
שנשארו ברוסיה היו בבחינת שארית הפליטה, והפעילות התאפיינה בסודיות גמורה. זעיר פה 

וזעיר שם נכתבו פירורי מידע אודות הפעילות בשנים אלו.

לרוסיה  יהדות"  "חבילות  בשליחת  הרבי  התעסק  שנים  שבאותם  הידועים,  מהענינים 
הסובייטית. כך הגיעו לחסידים ספרי חסידות ויהדות שונים עם תשמישי קדושה. אולם מלבד 
והוצאת  לאיסוף  מיוחד  גם מבצע  ימים  באותם  התנהלה  המועצות,  לברית  ההכנסה  מלאכת 

כתבי חסידות שונים מרוסיה.

יד  כתבי  מתוך  לומדים  והיו  חסידות,  ספרי   - רוב  ע"פ   - הודפסו  לא  רבות,  שנים  במשך 
שהעתיקו לעצמם או שהועתקו ע"י לבלר מומחה בעל כתב יד נאה, כתבים אלו כונו "ביכער" 
או "ביכלַאך". הרבה ביכלַאך הלכו לאיבוד בטלטלות שבימי הזעם של שני מלחמות העולם 
וכיו"ב. בנוסף לזה, עם יציאת רובם המוחלט של חסידי חב"ד מרוסיה, נשארו בתחומי ברית 
המועצות כתבי חסידות רבים ונדירים, אולם אלו לא היו מכונסים במקום אחד אלא מפוזרים 

בגניזות ובין זקני החסידים ברחבי המדינה.

כפשוט, החסידים אשר במדינות הרווחה לא היתה להם שום דרך לעיין בביכלַאך אלו, כך נוצר 
מצב אשר מאות מאמרי חסידות היו ניתנים להשגה אך ורק ברוסיה הסובייטית.

פה ושם זלגו מעט כתבים החוצה. בשלהי שנת תשט"ז או תחילת שנת תשי"ז ביקר הפרופסור 
אברהם יצחק כ"ץ - שהיה בקשר עם הרבי - ברוסיה. בביקור הזה ובביקור נוסף שלו הצליח 
להביא כתבי־יד רבים של תורת רבותינו הראשונים, ובין שאר הכתבים שהביא היו אף כמה 
כתבי חסידות. וכך כותב לו הרבי בשנת תשי"ט: "בהזדמנות זו אביע לו תודתי חמה שנתן לי 
בפני עצמו רשימת המאמרים  בגליון  ומצורף  ויקרא",  "בוך  האפשרות לעבור על הכתב־יד 
שבו כבר נדפסו וכו' - להכרת תודה". ושוב, כעבור זמן מה: "כאן מקום אתי לכפול תודתי 
על שהלוה לי הביכל השני, שמוחזר בפני עצמו, בצירוף רשימת המאמרים ומכתבים שבתוכו 

שעל־פי זכרוני כבר ראו אור הדפוס".

בשנת תשכ"ה או תשכ"ו בערך, כשחזר הפרופסור מרוסיה בשנית, נכנס לרבינו ל'יחידות'. 
יום או יומיים לאחר מכן אמר הרב חדקוב ע"ה בשם כ"ק רבינו להרב אהרן חיטריק שהנ"ל 
הביא עמו הרבה כתבי־יד, ולכן יש להתקשר עמו ולבדוק הביכלַאך. אחר שבדק כמה ימים 
במשרדו, נתן לו הפרופסור כמה ביכלַאך בהשאלה ]לאחר כמה שנים ביקש מהרבי שיחזירו 

לו הביכלַאך[.

בשנות הכ"פים, הגיעה בדרך לא דרך הוראה סודית מ"הסבא" )שם הקוד של הרבי(, להתחיל 
לעסוק ב"פדיון שבויים" של הכתבים הנשארים ברוסיה. ההוראה הגיעה לר' מוטל קוזלינר 

והוא ניצח על מלאכת קודש זו.
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מלאכת איסוף הכתבים קשה היתה במאוד, והיתה כרוכה אף בסכנת נפשות ]ובפרט בהתחשב 
במטרת איסוף הכתבים - שיגורם אל מחוץ לרוסיה[, אולם קשיים כאלו ואחרים לא יעמדו 
בפני חסיד המקיים מצות רבו. החסידים עשו זאת לא למטרות כבוד או ממון, ואף לא לתועלת 

רוחנית כלשהי, אלא אך ורק כדי לקיים רצונו הקדוש של הרבי.

"במאמר של אדמו"ר... שיצא זה עתה מן המצר אל המרחב", אינו ביטוי נדיר כלל במאמרי 
ושיחות רבינו. דומה אשר בכל פעם שיצא מהשבי כתב יד חדש של חסידות שש על זה הרבי 

כמוצא שלל רב, והיה מדבר בפארברענגען על ענינים מאותו ביכל שנפדה.

הביכלַאך הגיעו לרבי, ואלו נקראו לרוב על שם מי שהביא אותם. כך אפשר למצוא בהוספות 
לתו"א ולקו"ת ובמקומות נוספים "בוך מישולובין", "בוך מרינובסקי", "בוך ציפעל" ו"בוך 

קוזלינר".

מלאכת איסוף הכתבים
מלאכת איסוף הביכלַאך נעשתה בכמה אופנים:

של  ב"בוידעם"  אותם  "זורקים"  פשוט  היו  כתבים,  בידם  שהיו  החסידים  ממשפחות  הרבה 
בתי הכנסת, כך ידעו לחפש בבוידמים של בתי כנסת ברחבי רוסיה. כמו כן היו מחפשים גם 

 מבקשים בכל לשון של בקשה 
מי שיש בידו העתקות נאמנות לשלוח לכאן

בבואנו עתה משנת הקהל הנמשך עד חג הסוכות, מתאים ביותר להביא כאן קטע משיחת 
ש"פ נח תשכ"ז:

כאן המקום להזכיר אודות ענין ה"הקהל" בשייכות לתורה:

"ידוע שרבותינו נשיאנו בכלל, וכ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט, עוררו ועסקו בלהט 

)"זיך געקָאכט"( לאסוף ולקבץ . . כתבי )"ביכלַאך"( חסידות, מכתבים, רשימות 

ושיחות קודש, ודברי ימי החסידים ברי סמכא, בכתב או בעל פה כו'. ואף שכבר 

נדפסו ריבוי ענינים - הרי זה כטיפה מן הים.

"ולכן, מבקשים בזה, ובכל לשון של בקשה, שכל מי שיש בידו )או שיודע 

אודות מישהו שיש בידו( העתקות נאמנות מענינים הנ"ל, וכל דמכללי' איתמר, 

)שכיון  שינויים  עם  נוספת  הנחה  ישנה  אם  נדפסו,  שכבר  לענינים  גם  כולל 

שנערכה ע"י "מניח" שהוא בר־סמכא, הרי בודאי שהשינויים הם בדיוק כו'( - 

ישתדלו לשלוח כל ענינים אלו לכאן, על מנת שידפיסו ויפיצו זאת, ועד שיבוא 

מזה ה"בכן" בנוגע לעבודה בפועל, ובלשון הכתוב: "למען ישמעו ולמען ילמדו 

ויראו וגו'".

"וע"י ה"הקהל" בנוגע לתורה, נבוא גם ל"הקהל כפשוטו - "הקהל את העם 

האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך", בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו 

ויוליכנו לארצנו, בקרוב ממש.
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בספריות שונות שהתגלגלו 
לשם בדרך כל שהיא כתבי 

יד בחסידות.

קוזלינר  מוטל  ר'  החסיד 
רשימה של מאמרים  השיג 
הזו  הרשימה  ולפי  חסרים, 
ר'  מאמרים.  מחפשים  היו 
מספר  גורביץ  דוד  אבא 
שקרעו  קרה  לעתים  אשר 
ביכל  מתוך  מסויים  מאמר 
ע"מ  ביום־יום  בו  שלמדו 
לשגרו לרבי ולזכות בו את 

הרבים.

למציאת  הדרכים  אחת 
ידי  על  היתה  ביכלַאך 
בודדים  חסידים  מציאת 
שהיו פזורים ברחבי רוסיה.

ראוי להקדיש כאן מספר שורות על חסידים אלו:

באופן כללי השתדלו החסידים להתרכז בערים הגדולות מכיון ששם היה הרבה יותר קל לשמור 
תורה ומצוות. אולם, נשארו חסידים מתי מעט שהיו פזורים בערי הפריפריה כל אחד מסיבתו 
לעזוב את מקום  עוז  ולא הרהיבו בנפשם  היו כאלה שנשלחו לשם בפירוש ע"י הרבי  הוא, 
שליחות, היו כאלה שלא רצו לעזוב מקום בהם הם היו השוחט או מוהל היחידים באיזור, והיו 
כאלה שהיה להם קשה לעבור מקום לעת זקנותם והעדיפו לגור ליד משפחתם. היו גם כאלה 

אשר השלטונות שלחו אותם לארץ גזירה, כך שהם גרו באמצע שום־מקום לבדם.

לזכור  )צריך  מהמתרחש  כלל  ידעו  ולא  אנ"ש  מקהילות  לגמרי  מבודדים  היו  כאלה  אלה 
שמדובר אודות רוסיה הקומוניסטית שידע לא היה חופשי כמו בארצות הרווחה(. רבים מהם 
כלל לא ידעו מפטירת אדמו"ר הריי"צ וקבלת נשיאותו של הרבי - ומדובר בשנות הכ"פים 
והלמ"דים! ר' מוטל קוזלינר סיפר על אחד ששאל אותו "דער רבי הָאט געהַאט ַא גערָאטענעם 
קינד, ווָאס איז געווָארן מיט עם?" )= היה לרבי בן "מוצלח", מה נהיה איתו?(, החסיד ההוא 
כלל לא שמע על פטירת אדמו"ר הרש"ב נ"ע. בדומה לזה מספר ר' הלל זלצמן על ר' איצ'ה 
והיה עוד מהר"מים בתומכי תמימים  גרליק, שכונה בפי החסידים "איטשע שטשעדרינער" 
אשר בליובאוויטש. באותה שעה התגורר ר' איצ'ה בניקולייב, וכשר' הלל ביקר אצלו התעניין 

הוא אם נכונה השמועה שהבן נהיה לרבי...

חסידים אלו, ע"פ רוב לא הצליחו לגדל את ילדיהם בדרך התורה, הסביבה הנכרית והריחוק 
האור  בימי  הם  היו  כאילו  נהגו  עצמם  הם  אולם  ילדיהם,  על  השפיעו  הענינים  ממרכז 

ר' אבא דוד גורביץ
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הרבי יורד לפארבריינגען עם ספר עבה שיצא מהשבי
מספר ר' אבא דוד גורביץ: באמצע שנות הכפי"ם קיבלנו ספר מאמרי כ"ק אדמו"ר הצ"צ עם 
הקדמה - שיחת קודש של הרבי שליט"א, ששם הוא מזכיר על פדיון שבוים דפנימיות התורה, 
זה היה  חיינו. בשבילנו  ניסים בבית  בניסי  והתקבלו  נפדו מן המצר אל המרחב  שלאחרונה 

עידוד גדול, שהרבי התייחס לעבודתנו.

מספר ר' הלל זלצמן: פעם מצאתי ספר גדול עם כריכה שחורה כתוב בכתב יפה מאוד על 
נייר לבן וחלק, השורות הכתובות היו ארוכות וקשתיות. היה בספר מאמרי חסידות חב"ד וכן 
עניני חסידות מחצרות אחרים. כמובן ששלחתי ביכל זה לרבי. כשיצאתי מרוסיה והגעתי לרבי 
התעניינתי לדעת אם הספר הגיע ליעדו. סופר לי, שבאחת ההתוועדויות ירד הרבי עם ספר 
עבה מאוד והניחו על השולחן. באמצע ההתוועדות דיבר הרבי על פדיון שבויים ובהרימו את 
הספר אמר "זהו פדיון שבויים אמיתי". הרבי אף הוסיף באותו מעמד אשר זכות זו תעמוד להם 

אשר אף הם ייפדו בקרוב.

בליובאוויטש ולא שינו ולא ויתרו כהוא זה. עבור חסידים שבורים אלו היוו מאמרי החסידות 
כל עולמם, ולהיפרד מהם היתה משימה כמעט בלתי אפשרית, אך כששמעו שהספרים עבור 
החסידים  את  "שיחדו"  גם  לעתים  הרבי.  עבור  חייהם  דם  על תמצית  החסידים  ויתרו  הרבי 

במאמרים חדשים מהרבי שהגיעו בדרך חתחתים לרוסיה, או בספר "היום יום" וכדומה.

כך מספר ר' אבא דוד גורביץ על חסיד מבוגר בשם אקסלרוד שהתגורר עם בתו בעיר קוקנד 
שבאוזבקיסטן, בידי החסיד הזה היה תניא עם חתימת אדמו"ר הריי"צ, אותו חילק אדמו"ר 
הריי"צ לתמימים לפני צאתו מרוסיה. לאחר שר' אבא דוד הבטיח לו שהוא ימסור את זה לרבי 

בשמו, הואיל החסיד להפקיד בידו תניא יקר זה.

המבצע היה כרוך בהוצאה כספית גדולה אבל בעלי ממון רחשו אימון רב בר' מוטל ומימנו את 
ההוצאות. סכומי עתק עברו תחת ידיו, והם שימשו לקניית הביכלַאך מיהודים שביקשו תמורה 
עבור כתבי החסידות, להוצאות הנסיעות ברחבי רוסיה, ובכדי לשחד את השוטרים במעברי 
הגבול שיעלימו עין מכמות כזו גדולה של כתבי יד. אבל הכסף הגדול שימש רק לצורכי עבודת 

הקודש, בעוד ר' מוטל חי בדחקות ובצמצום.

שלוחיו יכלו, אפוא, למלא את תפקידם בלא דאגה כספית והצילו מאות ספרי חסידות וכתבי 
יד של חסידות מתהום הנשייה ולהעבירם אל הרבי. כל חסיד שהיה זוכה לעלות לארץ הקודש 
או לנסוע לארה"ב היה מקבל בחשאי כמה כתבי יד או ספרים על מנת העבירם לרבי. הרבי 
העריך מאד את פעולותיו למען הכתבים וביחידויות של חסידים שהגיעו מרוסיה, הרבי הזכיר 

פעולות אלו לשבח.

המאתיים  שנת  עם  בקשר  חסידות,  ספרי  להדפסת  קרן  לייסד  הרבי  הורה  תש"כ,  בשנת 
דוד  אבא  ר'  ייסד  שנים,  מספר  לאחר  לרוסיה,  הגיעה  זו  כשהוראה  הבעש"ט.  להסתלקות 
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נוסף  קרן מיוחדת, אשר שימשה כמקור מימון 
לפדיית כתבי חסידות.

ממעשר,  יהיו  לא  הקרן  שכספי  הורה  הרבי 
ושמי  יתרום,  ב-770  נמצא  שלא  מי  גם  ושאף 
לזה  בנוסף  לחומרא.  ספיקא  אזי  לו ספק  שיש 

אסף ר' אבא דוד כסף למטרה זו.

סודיות מוחלטת
להתנהל  צריך  היה  המבצע  הדברים,  מטבע 
אשר  מספר  זלצמן  הלל  ר'  מוחלטת.  בסודיות 
שואלים  היו  הכיר  שלא  כשאנשים  בנסיעותיו, 
לשמו, היה עונה "ברייטביין" )בתרגום מאידיש 

"עצם רחבה"(.

העוסקים  מראשי  היה  גורביץ  דוד  אבא  ר' 
תחת  עברו  חסידות  ספרי  מאות  זו,  במלאכה 
ידו, אולם שמו לא נרשם אפילו על ביכל אחד! 
"עשיתי לעצמי חשבון פשוט" מספר, "לק.ג.ב. 
לא  הם  להם  יודיעו  לא  אם  הקודש,  רוח  אין 
מי  יודע  שהוא  בטוח  אני  לרבי,  ובאשר  ידעו. 

עוסק במלאכה גם מבלי שיודיעו להם".

אצל  ליחידות  נכנס  קוזלינר  אפרים  ר'  כאשר 
הרבי, ביקש ברכה עבור אחיו חז"ק ועבור אחיינו ר' מוטל שיזכו לצאת מן המיצר אל המרחב. 
הרבי בירכו אשר בקרוב יהיה גאולת הנפש וגאולת התורה. הוא כמובן לא הבין על מה מדובר, 

אולם כשהגיע המסר לטשקנט שמחו החסידים על הברכה המיוחדת.

ר' הלל זלצמן, שנסע ברחבי ברית המועצות בכדי לאתר כתבי יד כאלו, סיפר:

זקני  "כיצד הגיעה הוראת הרבי לרוסיה? איך הצליח ר' מרדכי להשיג את כתובותיהם של 
החסידים? - על כך לא ידענו להשיב דבר. למעשה גם לא שאלנו ולא ביקשנו לדעת. ידענו 
ימים, כל אחד שמר את סקרנותו לעצמו.  רק שיש הוראה כזאת מהרבי. ברוסיה של אותם 
התעניינות יתר בעסקנות הציבורית, מעבר למה שהוטל עלינו, לא הייתה רק 'מיותרת', אלא 

'אסורה'!"

מלאכת הוצאת הכתבים מרוסיה
עם אסיפת הכתבים עמדו החסידים בפני משימה קשה לא פחות - להוציא את הספרים מרוסיה. 
יד, הללו הוצהרו כ"עתיקות",  היוצאים מרוסיה יכלו להוציא רק ספרים נדפסים ולא כתבי 

וככאלה - הולאמו כ"רכוש המדינה".

הרה"ל ר' מוטל קוזלינר
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הישראלית.  השגרירות  דרך  רוב  ע"פ  הכתבים  את  מוציאים  היו  למבצע  הראשונות  בשנים 
יציאה מרוסיה, היה  וכך היתה מתנהלת מלאכת ההברחה: כאשר מישהו היה מקבל אישור 
נכנס לשגרירות הישראלית בכדי לסדר אשרת כניסה לארץ הקודש, בכניסתו היה מביא איתו 
מזוודה וכדו' מלאה כתבים, והוא היה "שוכח" את זה בשגרירות והם היו שולחים את זה בדואר 

דיפלומטי עד שהיה מגיע ליעד הסופי - הרבי.

והשגרירות  ישראל  ארץ  עם  הקשרים  את  רוסיה  ניתקה  הימים,  ששת  מלחמת  בעקבות 
הישראלית נסגרה. או אז, היו צריכים החסידים למצוא דרכים אחרות להבריח את הכתבים 

מרוסיה.

הזמן האידיאלי להוצאת כתבים היה, כמובן, בצאתם של אנ"ש מרוסיה. אולם, פקידי המכס 
לא איפשרו להוציא כתבי יד מהמדינה. הפיתרון נמצא במשך הזמן, כשר' משה קצנלנבויגן  
יצר היכרות עם אנשי המכס במוסקבה, וכך במשך הזמן הם "הסכימו" שבשעה שהם עוזבים 
את המקום לארוחת־צהריים ייכנס הוא לתוך קרונות הרכבת בהם היו המטענים של הנוסעים 
"כדי לשמור על הדברים". את אותה הזדמנות הוא ניצל כדי לפתוח את החבילות שכבר נבדקו 

וקבלו חותמות של אישור לנסיעה, ולהכניס בתוכם את הכתבים האמורים.

על אחת ההברחות האלה סיפר הרה"ח ר' נתן נטע )"נוטקע"( ברכהן ע"ה מריגא:

בתוכה  סלון.  ספת  גם  היתה  עמי,  החפצים שלקחתי  בין שאר  המועצות,  מברית  "כשיצאתי 
החבאתי את כל הביכלַאך שהיו עבורי אוצר בלום. ידעתי שהסיכון הוא גדול ואם אתפס - לא 
רק שיישלל ממני רשיון היציאה, אלא גם אשלם על כך בשנים ארוכות מאחורי סורג ובריח, 
אבל הייתי מוכן לקחת על עצמי את הסיכון הגדול. בתוך הספה מילאתי ספרי חסידות וכתבי 

יד. את הספה ביקשתי לשלוח יחד עם שאר הריהוט שנשלח ארצה באוניה.

"כשהגעתי לבדיקת המכס, החלו לפשפש היטב בכל החפצים. לא היתה פינה בה לא הגיעה 
ידם של שוטרי מעבר הגבול. קשה היה להחביא מהם דבר־מה. התחלתי להרגיש את הסכנה 

המתקרבת.

עוד קודם לכן נודע לי שבין אנשי המכס ישנו גוי בשם אנטולי שאוהב לקבל שוחד. התחלתי 
אפוא לברר לפי תומי מיהו אנטולי. פגשתי אותו ולחצתי את ידיו בחום בעודי תוחב לו בין 
האצבעות שטרות כסף. הוא בדק את הסכום ולא היה מרוצה. הוא שאל "ואיפה כסף בשביל 
כל המטען  הוראה להחתים את  נתן  הוא  ומיד  נוסף  לו מענק  נתתי  במקום  בו  אנטולי?...", 

בחותמת המעידה שהמטען נבדק כראוי...

"קשה לי לתאר את גודל הנחת רוח שנגרמה לרבי כשהגעתי ל־770 חודשים ספורים לאחר 
יצאה  מהרה  עד  הספה.  תכולת  כל  את  המזכירות(  )באמצעות  לרבי  ומסרתי  ארצה,  עלייתי 

תשובה מהרבי: "תשואות חן. דאס איז אמת'ע פדיון שבויים" )=זהו פדיון שבויים אמיתי(".

בשליחות  לרוסיה  שהגיעו  עסקים  ואנשי  "תיירים"  עם  הכתבים  את  מבריחים  היו  לעיתים 
הרבי.

בין אנשי העסקים האלה היו האחים למשפחת ציפעל מאיטליה )ר' שלמה יוסף, ר' חיים, ר' 
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אברהם ור' גרשון(, משפחה זו היתה בקשר עם הרבי, ולא אחת ביצעו בשליחותו ענינים שונים 
מעבר למסך הברזל.

גם את דרכם חזרה מברית המועצות היו מנצלים על מנת להוציא כתבי יד של מאמרי חסידות 
של רבותינו נשיאינו שלא נדפסו עדיין, ביכלַאך חסידות וכדומה. איש הקשר בינם לבין כתבי־

יד יקרים אלו, היה בדרך כלל הרב החסידי הרב לובנוב ע"ה "הרב מליעפלי".

זכו האחים ציפעל במשך שנים והוציאו במשך השנים מרוסיה כתבי־יד רבים, בעיקר מתורה־
אור ואור־התורה להצמח צדק. ואכן, בספרייתו של הרבי נמצאים הרבה ביכלַאך חסידות על 
שם ציפעל, כפי שהם מצויינים בכתב־יד קדשו של הרבי. כך לדוגמה בשנת תשל"ד הדפיסה 
מערכת "אוצר חסידים" ספר "לקוטי הגהות לספר התניא" שבו הגהות שנרשמו על גליוני 
ספר התניא בעיקר של הצמח צדק וכן של הרה"ח ר' אליהו יוסף ריבלין. לקראת סיום ההדפסה 
הגיע לידי הרבי "ביכל" של כתב יד נוסף שהובא על ידי ר' שלמה יוסף ציפעל וזכה לכינוי 

"לכו נא ציפל" ובו הגהות נוספות לתניא ששולבו בסוף ספר הזה.

סיפר הרה"ח הרב שמעון לזרוב, שליח הרבי בטקסס, שבשנים ההן דיבר הרבי עם דודו ר' 
שמואל בצלאל אלטהויז ע"ה, שיש להשתדל לגאול את כתביו של סבו רבה של לנינגרד, הרב 
וביקשו  ציפעל  יוסף  לר' שלמה  ניגש  הוא אכן  וכו'.  וחידושיו על הש"ס  לזרוב ע"ה  שמעון 
בחשאי שבנסיעתו הבאה ללנינגרד, יגש לסבתו שעדיין התגוררה בלנינגרד, כדי לבדוק אצלה 
האם יש ברשותה חדושי תורה או כתבי יד שהותיר אחריו בעלה. ר' שלמה יוסף ציפעל אכן 
לאחר  רק  הגיעו  מספריו  וכמה  הדבר,  הסתייע  לא  הסבתא,  של  פחדה  בשל  אך  זאת  עשה 

התפרקות המשטר בברית המועצות.

ניסים גלויים במהלך הברחת הספרים
זכו  אולם  בה,  כרוכים  רבות  שסכנות  חוקי  לא  מבצע  כולה  ההברחה  היתה  הדברים  מטבע 

העוסקים במלאכת קודש זו לראות ניסים גלויים.

מרחבי  עסקים  אנשי  השתתפו  בו  יריד  בלנינגרד  התקיים  פעם  "מידי  דוד:  אבא  ר'  מספר 
העולם, בין הבאים היה יהודי אחד שהגיע לפני נסיעתו לרבי לקבל ברכתו וזכה לקבל שליחות 
מיוחדת וקיבל הדרכת הרבי להנהגתו שם: להיכנס לביהכ"נ בלנינגרד לקבל כתבי קודש שם 

על מנת להביא לרבי.

"איש הקשר שלנו בלנינגרד היה הרה"ח יחיאל מיכל רפפורט שחזר לא מכבר מה"סאנאטורייום" 
- סיביר. ביום המיועד שהיה אמור להגיע היהודי - שליח הרבי - היה ר' מיכל מביא מזוודה 
עם ספרים שהבאנו לו לביהכ"נ ומסר אותו לשמש )"איש משלנו"(, ששם אותה על יד חלון 
מסוים. האורח הגיע להתפלל עם מזוודה ריקה ביד והניח אותה ג"כ ליד החלון ההוא. השמש 
הריקה.   - השניה  המזוודה  את  לוקח  היה  ו"בטעות"  העסקים  איש  לפני  לצאת  ממהר  היה 
מרוסיה  ומוציאם  הכתבים  עם  המזוודה  את  לוקח  הוא  היה  תפילתו  סיים  העסקים  כשאיש 

)מפאת מעמדו המיוחד כאיש עסקים לא היו בודקים את מזוודותיו(.

"קרה פעם והבאנו לר' מיכל מזוודה מלאה כתבים להעביר לרבי, באותו היום שהגיע איש 
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שליחויות עלומות לרוסיה
שכתב  מאגרת  הנשיאות.  של  הראשונות  בשנים  כבר  החל  לרבי  ציפעל  בין משפחת  הקשר 
הרבי ביום ז' באלול תשי"ב, כבר עולה כי אחד האחים ביקר אצל הרבי ביחידות, והרבי ביקשו 
שכשישוב לקהילה באיטליה, ימסור דרישת שלום ממנו לכלל אנ"ש. כבר אז רתמו הרבי למען 

טהרת ישראל בבניית המקווה המקומי שנבנה באותה תקופה.

שנים ספורות לאחר מכן, פנה האח ר' שלמה יוסף אל הרבי וביקשו שישלח שלוחים לאיטליה 
הרב  הנודע  נשלח השליח  זו  בקשה  בעקבות  והיהדות.  התורה  קרן  את  לרומם  כדי שיפעלו 
לא  ציפעל  משפחת  בני  תשי"ט.  בשנת  זה  היה  לאיטליה.  ומשפחתו  גרליק  מענדל  גרשון 

הסתפקו בבואם של השלוחים, אלא האח ר' חיים אף נתן לזוג הצעיר את דירתו שלו.

מלבד הברחת הכתבים היו האחים ציפעל מבצעים עבור הרבי שליחויות מגוונות ברוסיה. לפני 
כל נסיעה היה ר' שלמה יוסף נכנס לחדרו של הרבי ושוהה שם משך זמן ארוך ביותר. הוא 
היה מקבל מהרבי מזוודות עם "דברים טובים" להעביר לרוסיה. כשבנו מחדש את בית הכנסת 
מרינה רושצ'ה במוסקבה, מצאו הרבה תניא'ס קטנים שהוברחו לשם על ידי האחים ציפעל. 
השלוחים  והחרמה.  חיפושים  של  מפחד  כנראה  הקירות  באחד  טמונים  נמצאו  אלו  תניא'ס 
שנסעו בשנות תש"מ לרוסיה מספרים שפגשו כמה מאנ"ש מלנינגרד שזכרו היטב את האחים 

ציפעל, ואחד מהם אף גילה שזכה לקבל סיוע מהם לקנות את דירתו.

באחת השנים נסעו שוב, האחים ר' שלמה יוסף ור' אברהם ציפעל לרוסיה, אך הפעם קרתה 
לעבר  קופנהגן(  או  )הלסינקי  הביניים  מעיר  שיצא  המטוס  את  איחרו  והם  חמורה,  תקלה 
מוסקבה. מסתבר אפוא שמזוודותיהם הגיעו לפניהם. בין כך ובין כך הזדרזו אנשי המשטרה 

והמכס לפתוח את המזוודות ולעיניהם נגלו תשמישי קדושה רבים.

שעות ספורות לאחר מכן נחתו האחים עצמם, ומיד עם ירידתם מכבש המטוס, נעצרו ולאחר 
חקירות ממושכות הורו להם להישאר במעצר בית בבית מלון. לבסוף הורשו לצאת מרוסיה לא 
לפני שהבטיחו וחתמו )בתחילה רצו שיחתמו בשבת קודש, אך כמובן סרבו( שיחזרו לרוסיה 

לקראת מועד המשפט שייערך להם.

מספרת הרבנית בתיה גרליק, אף היא ממילאנו ומכרה קרובה של משפחת ציפעל, כי באותה 
בקודש  ביחידות  פרטית  בהשגחה  היא שהתה  הק.ג.ב.,  אנשי  ידי  על  נחקרו  שעה שהשניים 
פנימה. פתאום, באמצע השיחה, כמו ללא קשר, התבטא הרבי פתאום אודות ר' אברהם ציפעל 

"שהוא דוקא אברך מאוד הגון" )"ַא גלַאטער"(, ויהיו הדברים לפלא…

המאורע  על  לרבי  סיפרו  כי  לציין  למותר  המועצות.  מברית  ויצאו  אפוא  השתחררו  האחים 
הלא־נעים שפקד אותם, ושאלו את הרבי האם להוסיף ולנסוע לרוסיה. הרבי הורה להם שלא 

יחזרו עוד לשם, ואת עסקיהם ינהלו ממקומות אחרים. הם כמובן צייתו.

כך נסתיימה לה מסכת מרתקת ועלומה של עשרות שליחויות.
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לנו  נודע  בקרוב  מיכל.  ר'  אצל  נשארו  שהכתבים  כך  הכנסת  מבית  השמש  נעדר  העסקים 
רובל  מליון  למדינה  הכניסו  הסוחרים  שקבוצת  לק.ג.ב.  ידיעה  הגיעה  גלוי.  נס  כאן  שאירע 
אכן  והחשש  העסקים  אנשי  של  ובתיקיהם  המלון  בחדרי  חיפושים  בוצעו  תיכף  מזוייפים, 
התאמת... ו"מלמעלה" נתנו פקודה: לא לעצור אותם, אלא להציע להם בשקט לעזוב רוסיה. 
איני רוצה לחשוב מה היה קורה לו היו מוצאים - היל"ת - במטענם ארגז כתבי קודש... כמה 
עשרות ספרי כתבי חסידות, ביניהם כתב יד קדשו של הרבי הצ"צ על תהלים )"יהל אור"( - 

ניצלו מידי הקומוניסטים!

במיוחד  נסעתי  נסיעתי  לפני  המרחב,  אל  המצר  מן  לצאת  כשזכיתי  שנים,  כמה  "לאחר 
ללנינגרד ולקחתי את המזוודה מאת ר' מיכל. ידעתי שיש לידידי הרה"ח משה קצנלבויגן קשר 
טוב עם משרדי המכס במוסקבה וניגשתי אליו עם בקשתי: איך לקבל אישור להוציא לחו"ל 

את "הכתבים"? הבטחתי לו שאם הוא יעזור - אודיע אח"כ לרבי על עזרתו.

"ר' משה יעץ לפנות לספריית "לנינא", בספרייה פעלה מחלקה כזאת: מציגים את הספרים 
לפי רשימה, הם מעריכים את שוויים ומוסרים בחזרה את הרשימה עם מחירון מפורט וסכום 
שצריך לשלם. ברשימת הספרים שהצגתי, על כתבי קודש כתבתי: "כתבתי", כמו שר' משה 

יעץ. שילמתי במקום, וקיבלתי אישור על הוצאת הספרים לפי הרשימה.

אולם, כשניגשתי לפקיד המכס עם הספרים והוא ראה את הספרים הוא פשוט נבהל, זה עתיקות 

'הרב  בשם  )נודע  לובנוב  חיים  אברהם  הרב 
מליעפלי', נולד בתרמ"ד( היה חסיד חב"ד־קאפוסט, 

שכיהן כרב קהילת אנ"ש בלנינגרד וכרב העיר.

בשנת  לובנוב  ראובן  ר'  לאביו  אורשא  בעיר  נולד 
הגאון  ידי  על  לרבנות  הוסמך  בצעירותו  תרמ"ד. 

מרוגוצ'וב.

עם עזיבת הרב מענדל גלוסקין את תפקיד רב בית 
ושימש  בתפקיד  אותו  החליף  בלנינגרד,  הכנסת 
בשנת  תשל"ג.  שנת  ועד  תש"ג  משנת  זה  בתפקיד 
מספר  שוחרר  וכאשר  לסיביר,  והוגלה  נעצר  תש"י 

שנים לאחר מכן בעקבות מותו של סטאלין, חזר לשמש בתפקידו.

במשך הזמן בו כיהן בתפקיד, שימש כאיש קשר בין פעילים חב"דיים שנשלחו על ידי הרבי, 
דואג  היה  והוא  קודש  חפצי  אצלו  משאירים  היו  אלו  כאשר  המקומית,  חב"ד  קהילת  ובין 

להעבירם ליעדם, וכן היו אוספים ממנו כתבי קודש עבור ספריית הרבי.

עמד על משמרת היהדות ברוסיה, פעם באסיפת ממשלה הציע אשר יעשו מרכז יהדות בו כל 
יהודי יוכל לשאול כל שאלה שיש לו ביהדות. בתגובה על זה ענה אחד מראשי הקג"ב "אני 

חושב אשר מי שהציע הצעה זו כדאי לו לחזור בו".

נפטר בכ"ב מנחם אב תשל"ג בלנינגרד.
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להוציא.  ואי־אפשר 
אני  "הרי  לטעון  ניסיתי 
שילמתי עבור זה וקיבלתי 
אולם  בספריה".  הסכמה 
"הם  לעומתי  טען  הפקיד 
המקורי...".  את  ראו  לא 
אישור  להשיג  ניסיתי  אני 
אולם  שונים,  באופנים 
ממקום  הגיעה  הישועה 
מלכה  זוגתי  צפוי.  לא 
המכס  לפקיד  נגשה  תחי' 
יותר  נראה  שהי'  הראשי 
מה  "בשביל  ורך:  עדין 
ספרים  צריכים  אתם 
רואים  אתם  דתיים? 

שבעלי מאוד דתי ולא יכול בלעדם, תנו לו להוציא את זה". המנהל התרכך ואמר "עכשיו אני 
הולך לאכול ארוחת־צהריים, כשאחזור אאשר את הספרים". בדיוק כשאני חזרתי מנסיונותיי 
לארגן אישור נכנס המנהל ושאל: נו, איפה הספרים? בין רגע הוצאתי את המזוודה ושמתי 
על שולחן הבדיקה. הפקיד ניסה להעיר שזה אסור, אך המנהל הגיב: "מי פה בעל הבית? אני 
או אתה" וציווה עליו להביא ארגז חזק מעץ ולהכניס את הספרים. וכך שלחנו את הספרים 

לארץ הקודש".

על נס נוסף שקרה בעת הברחת הספרים סיפר ר' נוטקע ברכהן:

"היה זה כאשר הרב ניסן מינדל ע"ה, מזכירו של הרבי, ביקר בריגא בשנת תשכ"ד. אני וחבריי 
ציידנו אותו ב־16 חבילות של ביכלַאך. הוא כאזרח אמריקאי מצא לנכון לשלוח את כתבי היד 
באמצעות דואר דיפלומטי על ידי השגרירות האמריקאית כדי שבדרך זו הצנזורה לא תוכל 
להניח את ידה על כתבי היד היקרים. במשך ימים אחדים ניסה לשדל את אנשי השגרירות, אך 

ללא הצלחה. מחוסר ברירה החליט להבריח את הביכלַאך יחד איתו.

"הוא נסע ברכבת לכיוון מעבר הגבול. כשהגיע לשם החלו לבדוק את המטען שלו מכל צד - 
מלבד את המזוודה הקטנה בה היו חפציו האישיים וכתבי היד היקרים...

"כשהגיע לרבי, סיפר על כל השתלשלות ההברחה. למשמע הנס הגלוי חייך הרבי חיוך רחב 
מבלי לומר מילה".

כתבים יקרי ערך
פעמים רבות היו בין כתבי היד גם כתבים יקרי ערך עד למאוד. הוזכר לעיל אודות כתב ידו של 

הצמח צדק על תהלים, וכמו כן היו הרבה מאמרים בגוכתי"ק.

הרה"ל ר' נתן נטע )"נוטקע"( ברתהן בללוקת לעקאל
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בין השאר היו גם כתבי רלוי"צ אביו של הרבי שהוברחו בדרך דומה.

ר' משה קצנלנבויגן מספר בזכרונותיו אשר אחרי הסתלקותו של ר' לוי'ק, זוגתו הרבנית חנה 
פחדה להשאיר את התניא שלו עם ההערות בגליונות אצלה, ומסרה את הספר לידי הרה"ח 

ר' הירשל רבינוביץ שהיה בימים ההם בקזאחסטן ועשה רבות למען ר' לוי'ק עד הסתלקותו.

והוא  איתה,  הספר  את  תיקח  שום אפשרות שהיא  היתה  לא  מרוסיה  יצאה  חנה  כשהרבנית 
נשאר בידי ר' הירשל שגר בצ'רנוביץ. כשנודע שהגב' דאבא־רבקה שייקביץ, קבלה רישיון 
יציאה מרוסיה, סברו שזו הזדמנות נאותה להוציא את התניא הזה מרוסיה על מנת להביאו 
אל הרבי. לשם כך נסע ר' משה לצ'רנוביץ ומשם לריגא וב"ה הספר הגיע ליעדו וכידוע הרבי 

הוציא לאור את ה'הערות' הללו בספר.

היהודים  אל  להגיע  היה  תפקידה  הממשלה.  ראש  משרד  תחת  קשר  )לשכת  ה"נתיב"  איש 
בברית המועצות ולעודד את זיקתם ליהדות( - שלמה ליבוביץ', מספר בזכרונותיו על כתבים 

של ר' לוי'ק שכמעט היו צריכים להבריח לא רק מרוסיה:

"מאד רציתי שאנשי ה"נתיב" יקיימו מגע עם המחתרת של חב"ד, פניתי לשם כך לנציג הרבי 
בארץ, סוחר מרחוב קינג־ג'ורג' בתל־אביב בשם גרוס, כדי לקבל ממנו קצה חוט של מגע עם 
הקהילה החב"דית דשם. הוא הודה שהוא זקוק לרשות הרבי והבטיח תשובה. הרבי אסר עליו 
למסור ולו פרט אחד, והוא נסוג מכל מגע איתנו. המשכתי לחפש. פניתי אל הרב נריה, אל 

הרב זוין, אל פנחס קהתי אך הם לא הועילו.

"היתה בידי כתובת אחת של מנין חב"די, מנין כעין מחתרתי. קיבלתי אותה מעולה יהודי, 
כשטיפלתי בכל ארצות מזרח אירופה. הרישומים, שנראו מוזרים בעיני הממונים עלי עזרו 
לי גם הפעם. הדרכתי את הבחורים, שבבואם ללנינגרד יעלו במדרגות שמאחורי בית הכנסת 
ויתפללו איתם בחג הסוכות, כשהם מצוידים  הרשמי, שם מקיימים חסידי חב"ד את מנינם, 
היו כל כך משוכנעים  בארבעת המינים, שקיבלו ממני לפני צאתם. החב"דניקים בלנינגרד 
שהרבי לא שכח אותם ושלח להם ארבעה מינים שכה חסרו להם, עד שהפצירו בבחורים שיקחו 
איתם עבור הרבי - כל אחד ספר אחד - חמישה חומשי תורה בשלושה כרכים. משם הם הצליחו 
לקבל את כתובת המנין החב"די במינסק וכך חזרו מלאי חוויות, אותן סיפרו לי בהתרגשות. 

אנו השלמנו ידיעות.

"שאול אביגור )מייסד נתיב( סיפר לשז"ר )שהיה אז נשיא המדינה( על הספרים שהסטודנטים 
כתובות  בהערות  מלאים  היו  והחומשים  היות  לרבי.  לשגרם  כדי  לקחתם,  ובא  איתם  הביאו 
בכתב יד, על כמעט כל עמוד, סברתי שהם בכתב ידו של בעל התניא וסרבתי לתתם. התבססתי 
על חוק שמירת נכסים לאומיים וכנגד טענה כזאת, גם לשאול היה קשה להתנגד. שז"ר הציע 

להראות את הספרים לרב זוין, מחשובי הרבנים בירושלים ומחשובי חסידי חב"ד.

קם  לא  כבר  ממנה  חוליו,  במיטת  אז  שכב  זוין  הרב  לירושלים.  הספרים  אחד  עם  "עליתי 
לצערי. ראינו על פניו את המאמץ שעשה להתיישב במיטה, בבחינת "ויתחזק ישראל וישב 
על המטה". הוא לקח את הספר בידו, פתח אותו ופלט "ניקולאייבר רב שריפ'ט" )כתב ידו 
של הרב מניקולייב( ואחר הסביר, "אלה ההערות הפרשניות שכתב אביו של הרבי הנוכחי, 
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כשלימד את בנו חומש". לנוכח קביעה זאת הרמתי ידיים. הספרים היו רכושו הפרטי - אישי 
של הרבי.

"שז"ר עמד לצאת לארה"ב והבטחתי להביא לו את הספרים לנמל התעופה בלוד. נמל התעופה 
היה אז באמצע שיפוצים ובשעה מוקדמת, בה הגעתי לשם, על אף מיעוט יחסי של נוסעים 
לא הבחנתי בשז"ר. בהיותי מוכר אז בשדה התעופה, משנתברר שאני מחפש את שז"ר, מסרו 
לי שלמרות שמסעדת המקום אינה פועלת, אותו הכניסו לכוס קפה. דפקתי בחלון המסעדה 
והכניסוני. ליד שולחן צדדי, ישב שז"ר בלא מעיל, כשהשלייקיס בולטים על גופו ולגם כוס 
תה. לידו על השולחן תיק, שנראה לי נפוח. שאלתיו מהו סוחב שם. תשובתו "טלית ותפילין. 
מה חשבת שאל הרבי נוסעים בלא תפילין?!". היו אלה תפילין גדולות במיוחד, שעד אז לא 

ראיתי כמוהם".

"ביכלאך"  כמה  לכאן  הגיעו  יום הש"ק  לציין, שלפני  "יש  הרבי  )בש"פ מסעי תשכ"ז אמר 
ליהדות  התקרב  לאחרונה  רק  אלא  חב"ד",  מ"שפיץ  דוקא  לאו  שהוא  יהודי  ע"י  חסידות, 
יודע אם הוא מניח גם תפילין דר"ת, אבל עכשיו הוא יהודי  )ובבת שחוק:( אינני  וחסידות; 
שומר תומ"צ בכל הפרטים, ודוקא הוא הביא כו"כ ביכלאך חסידות ממדינתנו מלפנים, מתוך 

מסירת נפש כו'". ייתכן שהכוונה לשז"ר(.

סיפר ר' אבא דוד:

היה זה בשנות הכ' המאוחרות, כאשר יום אחד, לבית שלי בטשקנט, הגיע ידידי הרה"ח ר' זלמן 
קליין ע"ה, ומפני סיבה, ביקש שאכתוב עבורו פ"נ לרבי, נעניתי לבקשתו, ובסיום הגשתי לו 
ביכל חסידות ובו הטמין את הפ"נ, כפי שהיה נהוג באותם ימים להכניס הפ"נ בספר חסידות 
]ורק במקרים חשובים מאוד, כמו שידוך, או יציאה מרוסיה, היו שולחים מכתב בדרך לא דרך 

לרבי[. אותו ביכל היה מהביכלַאך שאספנו כדי לשלוח לרבי.

חלפו מספר שנים, וכשיצאנו מרוסיה עם המזוודה עם הכתבים )כמסופר בפנים( אותו ביכל 
היה במזוודה. מספר חודשים לאחר שהגעתי לארץ הקודש, נסעתי לרבי, ואת המזוודה הבאתי 
לרבי בעת שנכנסתי ל'יחידות'. פתחתי את המזוודה, והרבי הוציא "ביכל" אחד, פתח ומיד 
מצא... פ"נ. את הפ"נ של ר' זלמן קליין מטשקנט! אי אפשר לתאר במילים את ההתרגשות 
שלי באותו רגע; הרי מספר שנים עברו מאז נכתב הפ"נ, וספרים וכתבים רבים יש פה, והרבי 

הוציא אחד, פתח ומיד מצא את הפ"נ.

הרבי קרא את הפ"נ במהירות, באותה זווית וסגנון, כפי שקורא פ"נים שמוגשים ב'יחידות', 
ולאחר שסיים בירך בברכות מיוחדות את כותב הפ"נ, ר' זלמן קליין.

אגב, מספר ר' אבא דוד, שהמזוודה עם הכתבים שהתה בחדרו של הרבי זמן רב ביותר, כפי 
שהעידו אלו שנכנסו ליחידות אז, ורק כעבור יותר מחצי שנה אמר לי ר' בנימין קליין שהעבירו 
את הספרים לספריה ואני יכול לבוא לקחת את המזוודה, אמרתי לו שמצדי נתתי את המזוודה 
כמתנה לרבי. כעבור שנה בתשל"ג נכנסתי שוב לרבי ליחידות והמזוודה )ריקה כנראה( עדיין 

היתה שם...

מקורות: בית משיח. זכרונות ר' משה קצנלנבויגן )תשורה(. מעשה אבות סימן לבנים )תשורה(. 
זכרונותיו של חסיד )תשורה(. סמרקנד. ראיונות עם אישים שונים. ועוד.
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צריכים  יצחק1:[  לר'  אמר  אדמו"ר  ]כ"ק  א. 
הרבה,  ישנם  חסידים  חדשה,  חב"ד  לבנות 
אלא שצריכים לבנות חב"ד חדשה. אתה הרי 
הנני מכריח  בעולם,  הרי  נוסע אתה  שד"ר, 
אותך לעשות רשימה )"א צעטל"( מיהודים 
שרוצים להיות קשורים לעצמות ע"י ווארט 
שלמדו  יהודים  אם  הבדל  ללא  תורה,  של 

חסידות או לא.

תפילין,  להנחת  גשם  או  שלג  נוגע  מה  ב. 
לחכות  עליו  ומשתעל  נוהם  אחד  כאשר 
בנוגע  יצא לרחוב. אבל  ואז  שתצא השמש, 

1( הרה"ח ר' יצחק הלוי הורביץ.

לבית הכנסת אין זה נוגע, על תורה ומצוות 
זה  אין  והסתרים,  העלמות  שום  ישנם  לא 
אלא נסיון. כמו שמספרים על אדמו"ר הזקן 
לּפעטרָאּפַאוועלסקין  כשבא  זי"ע,  נבג"מ 
היו  לשם  כשנכנס  )מבצר(.  קרעּפָאסט 
יושבות שם כותבות )"שרייבערינס"(, ונכנס 
מעיל  עם  זרועו,  תחת  ותפילין  טלית  עם 
במלכות,  מורד  שהביאו  שמעו  והם  ארוך, 
והתפלאו האם איש כזה הוא מורד במלכות, 
הטלית  והניח  מזרח  לצד  א"ע  כיוון  אח"כ 
על כתפו ובדק הציצית, ואח"כ הניח הטלית 
בידיו  כיוון  ראש'  ה'של  וכשהניח  ותפילין, 
שיהי' במקומו, ועמד לנגד מי שישב שם, אז 



מי שישב לא יכל לעמוד, ומי שעמד לא יכל 
להתיישב, כפי מה שאמרו חז"ל עה"פ "וראו 
ויראו  כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 

ממך" - אלו תפילין שבראש.

או  עליו  יסוד  לי  שיש  סיפור  מספר  אני 
כך,  מספרים  היו  פעם  של  חסידים  בקבלה. 
הנפש,  את  להציל  כדי  זה  את  עשו  והם 
מקום  ומכל  מואר,  עדן  גן  להם  שיהי'  אז 
ידועה  )מידה  ארשין  שיהי'  יתן  שהקב"ה 

ברוסי'( קרוב יותר לרבי )אדמו"ר הזקן(.

המופלא  שהטוב  השי"ת  יתן  לחיים,  ג. 
ומזוני,  יהי' בפועל בבני חיי  שנמשך בר"ה 

בני - כפשוטו, חיי - שיחיו באלקות, ומזוני 
רויחא - היינו שלא יהי' שום העלם והסתר 
הפרנסה  טרדת  שום  יהי'  שלא  אלקות,  על 
שכל הטרדה תהי' איך עושים עוד חדר, עוד 

מקווה.

ואין  מתקבל  אינו  תשובה,  ללא  פדיון  ד. 
קוראים אותו והוא עוד מקלקל )"מַאכט נָאך 

קַאליע"(.

ה. אנו מיוחסים יותר מאברהם אבינו ע"ה. 
התקרה,  עד  בשמח"ת  רקד  אבינו  אברהם 
אך מכל מקום הצליפו בתרח אביו, אבל אנו 
ואבותינו וזקנינו רקדו בשמח"ת, ואנו גם כן 



רוקדים בשמח"ת.

שהוא  בהרגש  צ"ל  הריקוד  אם  ר"מ  ]ושאל 
וענה:[  דוקא?  לאו  או  תורה  שמחת  לכבוד 
עצם הריקוד בלא שום כוונה הוא ענין גדול, 
אפי' אינו יודע שום כוונה. שמחת תורה צריך 
ש"מאבדים  עד  )משקה(  "בראנפן"  לשתות 

את הראש".

בחיי  עוד  פעם,  מעשה:[  ע"ז  ]וסיפר 
איזה  מחמת  הקפות  הי'  לא  נ"ע,  אאמו"ר 
עמוק  עניין  אאמו"ר  לי  אמר  ואח"כ  סיבה, 
וביאור על זה שנתחדש אצלו אז  בחסידות, 
אמר  ולבסוף   - בחסידות  חוש  הי'  ולאבא   -
לי אאמו"ר: הייתי נותן את זה עבור סיר של 
שמח"ת בהקפות, עכ"ל. ואמר כ"ק אדמו"ר 
שליט"א: סיר עם ריקוד ברגל שהו"ע גדול.

ו. אח"כ סיפר מעשה מאדמו"ר )מהורש"ב( 
אביו  לו  צוה  שלו,  החתונה  אחר  מיד  נ"ע: 
אדמו"ר מהר"ש נבג"מ זי"ע שייפרד ויאכל 

בפני עצמו, על שולחן קטן שיש לו כזו וכזו 
מידה, כזה גובה, וכזה רוחב. עשה הוא כך, 
ואכל על הדלפק הזה שש עשרה וחצי שנים, 
זה( שום טעם, עד שהוא  )על  ידע  והוא לא 
את  מצא  הוא  שם  אשר  חיים  עץ  פרי  למד 
הטעם, ואת הפרי עץ חיים הזה הוא למד גם 

לפני זה כמה פעמים.

בעוד  להדהד  יכול  שמח"ת  של  הריקוד  ז. 
בפינה,  לעמוד  בכלל  יכול  הוא  חדשיים, 

ולהזכר על הריקוד.

היתה  הצוואר  על  אבינו  אברהם  אצל  ח. 
תלויה מרגלית, שכל חולה שהי' מביט עלי' 
זאת  מ"ט,  בגימט'  הוא  חולה  מתרפא.  הי' 
אומרת מי שהי' אפילו במ"ט שערי טומאה 

ר"ל, גם עליו ]הוא[ פעל.

וליושב  בהירות  עיניים  יש  עסק  לבעל  ט. 
יכול  עסק  שבעל  מה  בהיר,  ראש  יש  אוהל 
אוהל  יושב  צריך  אחת,  בפעם  לראות 
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מה  שאל  אלא  הרבה.  זה  על  להתייגע 
שהיושב אוהל מגיע כבר ביגיעה, הבעל עסק 

לא יגיע לזה כ"כ מהר.

לבני  ברכו  רבי,  לחיים,  אחד:  ]אמר  י. 
כ"ק  לו  אמר  בתשובה.  שישוב  ה'  שיתן 
מעשה2,  לכם  אספר  שליט"א:[  אדמו"ר 
שלא  לתלמידיו  צוה  מבַארדיטשוב  הרב 
ילבשו כובע עם מצחיה, מפני שכשמביטים 
השמימה הוא סגולה ליר"ש, שכך הוא דרך 
כל ישראל שהוא מביט השמימה ומתוך כך 
נזכר על השי"ת, ומצחיה מונע מזה, ע"כ צוה 

שלא ילבשו עם מצחיה.

ניקָאלַאי  מהמלך  גזירה  יצאה  אחת  פעם 
ידוע   - מצחיה.  עם  רק  כובעים  שילבשו 
של  שמו  את  מזכירים  כשהיו  שהגדולים 
וזכרו,  ימ"ש  אומרים  היו  ניקָאלַאי  המלך 
שכל כוונתו הי' לכבות את האש שישנה אצל 
יהודים, וגם בזה הי' כוונתו להרע לישראל -

היו  בחוץ  הולכים  כשהיו  עושים,  היו  מה 
מחביאים  והיו  מצחיה  עם  בכובע  הולכים 
שלא  למקום  באים  וכשהיו  השטריימלאך, 

היו יראים היו לובשים השטריימלאך.

הפקודה  יצאה  כאשר  בבַארדיטשוב  גם 
הרב  פגש  פעם  מצחיה.  עם  כובעים  לבשו 
עם  כובע  לובש  שהי'  חסיד  מבַארדיטשוב 
לו  אמר  מזה.  שמח  החסיד  והי'  מצחיה, 
אקשה לך קושיא, מפני מה באמצע התוכחה 
כתיב "תחת אשר לא עבדת כו' בשמחה כו'", 
מקודם תוכחה ואח"כ תוכחה: לומר, שאפילו 

שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  קודש  אגרות  ראה   )2
שמח"ת  בשיחת  לו  שהוקשה  "מה  קיג:  ע'  חכ"א 
החסיד"  "הגאון  והרה"ק  הכובעים  בגזירת  תרפ"ו 
שאין  מבארדיטשוב,  ג(  יח,  שה"ש  בלקו"ת  נזכר  )כך 
השנים מתאימות - הנה שמעתי מעין זה, אבל על ר"ה 
מפאריטש )וכנראה טעה המניח(. ואז מובן ג"כ מש"כ 
בהר"ד שאמר לתלמידיו, כי לא שמענו שהיתה ישיבה 

אצל הרלי"צ מבארד'".

אם נוטים מדרך הישר ח"ו מחמת אונס, אבל 
שמחה אין צריך להיות מזה.

להאיש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר   - וכך 
הנ"ל - שמחה אי"צ להיות מדרך הלא טוב, 
רק  טוב,  לך  יהי'  שבגשמיות  השי"ת  יתן 

שתהיה חולה ויכאב לך שאתה כזה.

יא. אמר שני טעמים מפני מה בחסידות אינם 
שמקרה  מפני  הא'  מקרה:  תיבת  מזכירים 
מזה.  אמות  ד'  רחוקים  שחסידים  דבר  הוא 
פילוסופיא  תיבת  הוא  שמקרה  מפני  והב' 
)ַא פילָאזָאפסקער ווָארט(, ובדא"ח אומרים 
בדא"ח  נזכר  שפעם  ומה  בהזדמנות.  שלא 
התיבה  את  לברר  כדי  הוא  מקרה,  תיבת 

ההיא, שבדא"ח מתברר.

כתוב  האבא  אצל  הרב,  לשון  שומר  אני 
כתוב  ולפעמים  הקריאה  מקום  לפעמים 
מקום הבימה, לכן אמרתי3 את שתי הלשונות 

- מקום הקריאה ומקום הבימה.

)פייגין(  יחזקאל  לר'  כ"ק אדמו"ר אמר  יב. 
שיקרא כל התמימים שיעמדו כנגדו שיראה 

אותם, והתחיל לדבר אליהם בזה"ל:

חייב אדם לומר בלשון רבו. דעו לכם שהיכן 
ועד  זה עד מסי"נ  שכתוב "חייב אדם" הרי 

בכלל.

בשנת תרס"ג בעת שמח"ת כשישבו בהזוית 
הי'  כך   - הגדול,  שבזַאל  הקטן  החדר  אצל 
החדר  אצל  הישיבה  הי'  שבשמח"ת  הסדר, 
הי'  וזה  אחרת,  בזוית  כסלו  ובי"ט  הנ"ל 
אאמו"ר   - המקבלים  בשביל  הכל  במכוון 
קרא אותי ונתן לי צנצנת משקה ואמר: הנך 
עמוד  לי  ואמר  בפועל,  ומנהל  פועל  מנהל 
ותחזיק המשקה ותקרא לכל התמימים לנגדי 

שאראה אותם.

זו  ביום השמיני עצרת שנה  ד"ה  3( בהמאמר 
)סה"מ תרפ"ו ע' נה(.
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]כ"ק אדמו"ר שאל לכאו"א בפרט איך שמו, 
עמוד  לו  ואמר  משקה,  יחזקאל  לר'  ונתן 
יודא4,  את  ראה  ואח"כ  בפועל.  מנהל  הנך 
ואמר: לך לבין כולם )שלא הי' עומד בין כל 
הבחורים(, זרוק את עצמך בתוך ה"חבילה"; 
אני פעם אהבתי את הזיעה את הדוחק ואת 
היתה  לכן  פנימי,  חיות  הרי  זה  הדחיפה, 
לא  עליכם  לי,  ועזר  עלי  רחמנות  להקב"ה 
להתפעל על אריכות ההקדמה וקיצור הענין, 
שההקדמה  התיקון  מדרי'  בסדר  הוא  שכך 
תחלה  צ"ל  בתפלה  וכמו  באריכות,  הוא 
אריכות ההתבוננות ואח"כ מתחיל הודו לה' 

בפי' המלות הודו )שבחו( את הקב"ה.

השם  קריאת  ענין  אאמו"ר:  ואמר 
"תמימים"5:

ואינו  להעצם  נוגע  שאינו  הארה  הוא  שם 
יודע העצם,  מורה על העצם, שמהשם אינו 
ואינו דומה למדות, שע"י המדה יכול להיות 
שע"י  בשכל  ובפרט  בהעצם,  הכרה  איזה 
מוחין  ג'  האדם,  את  לידע  יכולים  השכל 
בקיצור,  הענין  כל  היא  שהחכמה  חב"ד, 
ובינה בבחי' אורך ורוחב, ודעת הוא עומק, 
ויכולים לידע אם הוא בעל חכ' או בינה כו', 
אין  שהחכמה  הכחות,  התכללות  זהו  שהרי 
הכוונה רק חכמה לבדה, ויש בזה התכללות 
הכוונה  אין  החכמה  כי  ג"כ,  ודעת  בינה 

בקראסנילוקי  נולד   -  .)?( עבער  יהודה  הר"ר   )4
בליובאוויטש,  תמימים  בתומכי  למד  תרס"א.  ניסן  כד 
שצעדרין, קרעמענטשוג ורוסטוב. משנת תרפ"ג ואילך 
ר"מ ומשגיח בתומכי תמימים פולטובה, רוסטוב, נעוול, 
תמימים  בתומכי  ראשי  ר"מ  תרצ"א  בשנת  וויטעבסק. 
הגשמי  ומנהל  ראשי  ר"מ  תרצ"ב  משנת  בווילנא. 
ניצל  ווארשא ואטוואצק. בשנת ת"ש  בתומכי תמימים 
מווארשא לריגא. בשנת תש"ב נהרג עם כל בני ביתו על 
קידוש ה' - הי"ד. ספריו: שערי יהודה ב' חלקים. - ראה 

אודותו בהקדמה לשערי יהודה ח"ב.

)הועתק ב"היום  ע' שפח  5( ראה אגרות קודש ח"י 
תמימים,  תומכי  שמה  הישיבה  אלול(:  טו  יום" 
והתלמידים הלומדים ומתנהגים ברוחה שמם תמימים. 

ג"כ,  בינה  בזה  שיש  כ"א  לבד,  הברקה  רק 
ודעת  בבינה  וכמו"כ  נדבקת,  שהרי  והראי' 

כו', אבל מהשם אין לידע.

הוא  עי"ז  המכוון  בשם  כשקוראים  אך 
המשכת העצמות. וזה הי' ענין קריאת השם 

"תמימים".

ואמר כ"ק אדמו"ר: וכמו"כ על העניין הזה 
כפי שאני עומד, אומר אני לכם "תמימים", 
שלום  פרישת  לכם  אני  מוסר  בראשונה 

וברכה מהמייסד ונשיא המוסד.

אתם לא ראיתם את האבא, אני ראיתי אותו 
- ישנם מכם שהיו קטנטנים שהתגלגלו אצל 
הוויעטקן6, יהושע7, יחיאל8 - מוסר אני לכם 
פ"ש וברכה, שתהיו בריאים בגשמיות ותהיו 
מסורים ונתונים לתורה, שלא תהיו מחושבים 
כמה ללמוד, אלא לחשב כמה לישון ולאכול 
שיחקקו  אותו,  שהכירו  ואלה  לה'.  והשאר 
הן בעת שיהי' להם מאד  צורתו,  אצלם את 

טוב, והן בעת צרה ח"ו.

בתו"ת  מלמד  מוויעטקא.  באבין  לייב  הר"ר   )6
הר"י  זכרונות  ראה   - תרס"ח(.  )משנת  בליובאוויטש 
דזייקאבסאהן ב"כרם חב"ד" גליון 3 ע' 243. וראה שם 

ע' 260.

- ראה אודותו "כרם חב"ד"  ָארש.  יהושע  7( הר"ר 
שם ע' 259־257. 269.

או, הר"ר יהושע בהר"ר חיים דוד ליין. בעל כשרונות 
גדולים ובעל זכרון נפלא, בקי בש"ס ובארבעה טורים 
וכו' ובלקו"ת וכו' והי' לו ידיעה גדולה בכל ספרי דא"ח 
מינסק(  )פלך  דאקשיץ  בעיר  כשקבעו  אז.  הנדפסים 
מחלקת ישיבת תומכי תמימים, בשליחות כ"ק אדמו"ר 
המשפיע  הוא  הי'  תרס"ב[,  קיץ  ]בשלהי  מוהרש"ב 
הנגלה  ולימוד  הדא"ח  בלימוד  והמשגיח  והמסדר 

)"לקוטי סיפורים" ע' שח(.
אסטראוונא,  ב:  ברבנות  שימש  אח"כ 
ביעשענקאוויטש, נעוול, רודניא - שם נהרג על קידוש 
ע'  שם  חב"ד"  "כרם  ראה  הי"ד.   - תש"א  בשנת  ה' 

61־60. 

8( הר"ר יחיאל קאמיסאר. ר"מ בתו"ת בליובאוויטש. 
- ראה זכרונות הר"י דזייקאבסאהן ב"כרם חב"ד" שם 

ע' 243 ואילך. וע' 259. 263.
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ועתה נדבר מהענין: כתוב "כה תאמר לבית 
היהודים  אצל  ישראל",  לבני  ותגיד  יעקב 
האלה "תאמר אמירה רכה", אצלם מבקשים, 
דעו  כגידים",  קשים  דברים   - "ותגיד  לכם 
תמימים,  בתומכי  נמצאים  אתם  אשר  לכם 
מי שהוא )נמצא( בתוך הד' אמות האלה )של 

תומכי תמימים( אינו בהזדמנות.

תומכי  את  לייסד  צריך  הי'  האבא  כאשר 
כבר  לי:  אמר  הוא  תרנ"ז,  בשנת  תמימים 
והתגלגלתי  זה  על  חושב  שאני  שנים  עשר 

אצל הסבא והאבא9.

9( ראה לקו"ש ח"ב ע' 484: בנוגע לפועל, הי' כ"ק 
המציע  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  וחמי  מורי 
נבג"מ  זצוקללה"ה  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  לאביו, 
ביניהם,  שהי'  ודברים  דין  אחרי  ישיבה.  לייסד  זי"ע, 
שמעתי  )כך  האוהל  על  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  נסע 
להאוהל  הכוונה  ובודאי  אדמו"ר.  מו"ח  מכ"ק  סתם 
בליובאוויטש - היינו כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" וכ"ק 
ובבואו  זי"ע(,  נבג"מ  זצוקללה"ה   - מהר"ש  אדמו"ר 

אתם מבינים, הסבא, האבא, עשר שנים הוא 
חשב.

תורה  ולומדים  ישיבות  גדולים שעשו  ישנם 
לא  סבא; האבא אמר שהוא  ובלי  בלי אבא 
את  להגדיל  כדי  תמימים  תומכי  את  עשה 
לימוד התורה, תורה לא חסרה אצל יהודים, 
כדי  עשו  תמימים  תומכי  את  ישיבות.  היו 

שאלה שלומדים תורה יהיו אנשים10.

תמימים,  בתומכי  לומדים  שאתם  לכם  דעו 
בנוגע גשמיות וודאי אין עליכם לחשוב, אל 
מחנכים  "תכליתים",  לשום  בנוגע  תחשבו 

משם אמר לכ"ק מו"ח אדמו"ר כי מקבל ההצעה.

10( ראה קונטרס עץ החיים פרק כב: יסוד אגודתינו 
זאת  כ"א  הנגלית  התורה  עסק  ולהרחיב  להגדיל  אינו 
העוסקים  הבחורים  אשר  אגודתינו,  יסוד  תכלית  היא 
ושלימים  יראים  )אידען(  יהודים  יהיו  הנגלית  בתורה 
עם ה' ותורתו. וראה גם שיחת מוצאי ט' באב תרפ"ט. 

לקוטי שיחות חי"ד ע' 317־316.
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אתכם על מס"נ, שתהיו "כתפיים" כדי לסמוך 
"החבילה",  בתוך  שאתם  לכם  דעו  עליהם, 
הוא  אצלכם  מבקשים,  האלה  היהודים  אצל 
"ותגיד - דברים הקשים כגידים". בין כך ובין 
כך אתם עלולים למס"נ, אפילו אלו שנדחו.

שהוא  מספרים,  הזקן(  )אדמו"ר  הרבי  על 
שלו  ]ידית[  בקליאמקע  שֵיָאֵחז  שמי  אמר 
לא ימות בלא תשובה, הרבי האבא אמר, מי 
שלח  שזהו  כו',  חסידי  לחם  חתיכת  שאכל 
זה  אין  יהי'  זה  מתי  המים,  פני  על  לחמך 
נוגע. לי זה כן נוגע, הוא יחזור, הוא ירקוד 

בשמח"ת כו'.

אתכם מחנכים על מס"נ, זה צריך להיות בלי 
בליטות בלי התפעלות, יראה קרה )פנימית(, 
בע"ב  של  הסדר  במערב,  לשבת  עליכם 
צריכים  ואתם  במזרח,  שיושבים  מכובדים, 
למזרח  ממערב  ולצעוק  במערב,  לשבת 
נעשה איזה עניין חדר, מקווה, עליכם לצעוק 

ממערב למזרח.

]לאחר שנתן משקה להת'11, ביקש אחד שיתנו 
לו ג"כ משקה, וענה לו כ"ק אדמו"ר:[ עתה 

אין מחלקים משקה עכשיו זה התקשרות.

לפני  שהיו  שהמתנגדים  שחושבים  אלו  יג. 
התומ"צ,  בקיום  שלמים  היו  לא  הבעש"ט, 
הם  היו  התומ"צ  בקיום  הם,  טועים  הרי 
שלמים, אלא שכל העניין הוא שהם דימו את 
הצורה ליוצרה; הי' פעם אחד מתנגד, שהי' 
בקי בכל כתבי האר"י, ובתניא גם כן, אלא 
אצל  כלל  ובדרך  יסודי.  לא  זה  הי'  שמ"מ 

חסידים עיקר הלימוד הוא יסודי.

ושמח"ת,  ויוכ"פ  דר"ה  הסדר  על  אמר  יד. 

הראשונה  בלילה  השיחה:  של  ההעתקות  באחד   )11
)שמע"צ( אמר לר' יחזקאל שיקרא אצלו כל התמימים, 
ונתן  שמו,  את  בפרט  כאו"א  את  שאל  וכשנתקבצו 

לכאו"א משקה.

לו:  אמר  שבראשונה  בנו  עם  מאב  משל 
תציית לי, אח"כ הוא אומר לו: תפחד ממני, 
אח"כ הוא מחבק אותו והולך איתו בריקוד. 
תציית  שאומרים:  ר"ה,  הוא  מקודם  כמו"כ 
תפחד  אומרים  אומרים  יוהכ"פ  ואח"כ  לי, 
ממני, ואח"כ שמע"צ הו"ע וימינו תחבקני, 

שמחבקים והולכים בריקוד.

חשבון,  א'  פעם  עשה  מהרי"ל12  דודי  טו. 
ומרוב עמקותו כתב לבסוף במקום הסך הכל 

לית אתר פנוי מיני'.

טז. מקודם פעלתי שילמדו חומש עם רש"י 
ועכשיו אני צריך לפעול מס"נ, את מי מנסה 

12( ראה גם ספר השיחות תש"ה ע' 14: כל בניו של 
זאת  הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ התעסקו במסחר, 
מסויימים  סוחרים  עם  להשתתף  נהגו  שהם  אומרת, 
בעסקיהם . . פעם אחת דוד"ז מהרי"ל עשה חשבון של 
עסק, והי' צריך לסכם סה"כ, והוא כתב: סך הכל, לית 

אתר פנוי מיני', ולא שהוא כיון לכתוב זאת.
בנימין  ר'  החסיד  בנוגע  זה  סיפור  מובא  במק"א 
קלעצקער ]מחסידי אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי[ - 
אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ח"ז ע' רלז. 
חט"ז ע' שנ. לקו"ש ח"י ע' 105. חל"ד ע' 112 ואילך. 
בלקו"ש ח"ב ע' 649 )בנוגע חסיד אחד(. ומובא אודות 
ו' דחה"ס  ליל  נחמי' מדובראוונא בשיחות:  ר'  הרה"ח 

וש"פ וישב - תשמ"ט.
ואילך:   6 ס"ע  שלום  תורת  השיחות  ספר  וראה 
על  שעמד  קלעצקער  בנימין  ר'  של  המאמר  וידוע 
חמשה  משך  בחסידות  והתבונן  ריגא  חוף  על  הקורות 
שעות והי' לפלא. ואמר למה זה לפלא בעיניכם, אצלי 
תמוה איך אומרים אחד בק"ש ומחשבים אודות קורות 
בחוף דריגא. וראה גם אגרות קודש ח"ו ע' שלג שפעם 
באמצע עסקיו עמד ר' בנימין קלעצקער כשבע שעות 
נתבאר  שם  חל"ד  )ובלקו"ש  כו'  ברעיונותיו  תפוס 
קלעצקער  בנימין  ר'  אודות  הנ"ל  שבסיפור  החידוש 
וראה  שם(.  ח"ו  קודש  באגרות  אודותו  המסופר  לגבי 

שיחות סיון־מנ"א תרצ"ב.
ולהעיר מתולדות יעקב יוסף פ' וירא )יז, ד(: שמעתי 
בשם מוהר"ר נחמן קאסויר שהוכיח לבני אדם שאינם 
מקיימין שויתי ה' גם בעוסקו בסחורה ומשא ומתן וכ"ת 
איך אפשר זה וכו' הא בהיותו בבה"כ ומתפלל אפשר לו 
נמי  ומתן ה"ה איפכא  ומשא  מיני סחורה  לחשוב בכל 

אפשר.
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הקב"ה - את הצדיקים, אותם הוא מנסה, כפי 
שכתוב במדרש, משל מעושה סירים שכאשר 
את  לו  הוא  מראה  סיר,  לקונה  מראה  הוא 
)"ַאזַא  טוב  ועוד  כזה שמכה  טוב  הכי  הסיר 
ווָאס קנַאקט"(, כך על מי מנסה הקב"ה - על 

הצדיקים.

לבעור  צריך  שבת  בליל  יהודי  כל  אצל  יז. 
אש, במידה והוא יתעורר בלילה - הוא יוכל 

ללמוד משהו.

כדור הארץ,  בכל  יח. אמר שיפרסמו בשמו 
ללמוד  מניחים  שאינם  מה  גמור  שקר  שזה 

בחדרים, המציאו את זה השונאים שלנו.

בכל  תלך  דנעוול,  הקצב  ישראל  לר'  אמר 
בכל  שהלך  יונה  כמו  אותם,  ותעורר  העיר 
נינוה שכתוב שם "ויקם יונה וילך אל נינוה 
גדולה לאלקים מהלך  עיר  היתה  ונינוה  גו' 
שלשת ימים" - ע"פ קבלה ישנו רמז מה זה 
"ובהמה  של  שהעניין  אלא  ימים",  "שלשת 
רבה" הוא: ידוע שישנם ב' מיני נשמות, זרע 
 - רבה"  "ובהמה  הפשט  בהמה.  וזרע  אדם 

שהוא יפעל אפי' בנשמות של זרע בהמה.

ממה נהייתה נעוול עיר חסידית, לא מרבנים 
היו שם שלשה מלמדים  ושוחטים חסידיים. 
חסידיים: ר' מיכאל עם עוד שניים, א' מהם 
הי' בנאי, ומיכאל הי' העוזר שלו. פעם אחת 

הם בנו תנור, הגג של התנור, והם הסיחו את 
פנימה,  מיכאל  את  בנה  שההוא  עד  דעתם, 

היו צריכים לשבור את כל התנור.

הרבה  כ"כ  לקחתי  לא  שעתה  למרות  יט. 
צמצומים,  ללא  לדבר  שאוכל  בכדי  משקה 
שלא  הי'  שתר"פ  ידוע  הרי  שזה  אומר  רק 

בעתו וזמנו. 

השי"ת  יתן  לרי"צ:  ואמר  משקה  לקח  כ. 
שאראה אלקות במוחש, את הסבא במוחש, 
שדוחפים  העניינים  וכל  במוחש,  האבא  את 

אותי פנימה, שלא יבלבלו אותי.

התחילו  מדבר  כשהי'  הדיבור  ]באמצע 
אדמו"ר  כ"ק  ואמר  מקום,  באיזה  לדבר 
שימנעו מלדבר וישתקו, ואמר אחד שהנשים 
ופה  )"סטאלאווע"(  האוכל  בחדר  מדברים 
בחדר  רוצה שגם  אני  וענה:  מדברים,  אינם 
חדר  בשביל  משלם  אני  ידברו,  לא  האוכל 
האוכל ג"כ דמי דירה, אצלי הוא "כסף נקי" 
שאכן  רוצה  אני  אז  געלט"(,  )"געוואשענע 

לא ידברו[.

כא. בדרך כלל יהודים אינם צריכים ניסים, 
כתוב  יהודים  אצל  נסים,  צריך  הי'  פרעה 
"ויקדו וישתחוו" הם אינם צריכים מופתים, 
אלא שאם אחד צריך אות ומופת צריך לתת 

לו.
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מכתבו של תמים



ימים אחרונים של חג הסוכות תשמ"ט
בשיחות קודש כל הימים למעט ליל הושענה רבה עמדתי קרוב מאד )מקום קבוע!( 

ושמעתי טוב מאד, היה מאד צפוף ולחוץ )ומה שהכי מעצבן שקשה להתרכז כי משום 

מה משעמם לאנשים ברגליים וכל כמה דקות צריך לחשוב איך לסדר את הרגל וכו'..( 

אבל ב"ה הסתדרתי.

ביום א' דחגה"ס הלכתי למבצע לולב עם הבן של משה סלונים, לבית רפואה, היה 

קצת 'קטעים', חצי שעה חיכינו ל'ויזה' ז"א המתנו באיזה משרד והמזכירות ה'שחורות' 

עשו כמה טלפונים ואושר לנו 'ויזה', דהיינו תקתקו ויזה ל"רבי זלמן" )אחד מהבחורים 

שהגיע איתנו(, ולמתלווים אליו, כן הודיעו בכל המחלקות לקבל אותנו כראוי... זה דבר 

שלא היה מקובל וגם מאד התפלאנו אבל כנראה בטעות כי בדרך כלל נכנסים בלי שום 

ויזות ושאלות.

ביום א' ברכתי על הלולב של הרבי מאוחר, ביום ב' הייתי ער עד הבוקר ובשאר 

הימים ברכתי בלי לפספס. 

שמחת בית השואבה
הריקודים היו מאד שמחים, אברהם פריד פעם ראשונה מופיע בשכונה, הי' דווקא 

בסדר, היו לילות שנשארתי עד הבוקר בלי להרגיש, הי' יום שהלכתי לישון רק ב־1:00.

בליל שישי הופיע מרדכי ורדיגר בהפתעה )זה לא היה כתוב במודעות(, ביחד עם 

אברהם פריד. הם עשו באמת ערב טוב, רקדו ביחד ושרו טוב. )על הגג של הבנין עמדו 

כל האחים פרידמן והאח הי' מסמן בידיו והי' שריקות ובלגן מהגג(, פיאמנטה גם שרו 

והחבר'ה היו באקסטזה.

היה קהל מגוון בעיקר מחב"ד, גם סאטמר )לערך 200 ויותר, הגיעו מוילאמסבורג, 

ואני כותב מס' קטן( גם באבוב בעלז וכו' וכן יהודים ללא זקן וכו' כן השנה היה דבר טוב 

- "סוכות מארחות" ב־770. הי' מודעה כל הרשומים מטה הינם סוכות מארחות משך כל 

חוה"מ מחצות הלילה עד עלות השחר, נא לקחת נייר )היו פתקים עם הכתובות - כ־20 

סוכות( הפעם באמת אירחו טוב.

כן הגיע זמר חדש חקיין של אברהם פריד, דומה קצת בקול רק משום מה הוא נראה 

שמנסה להיות זמר ולא מצליח. החבר'ה לחצו לו יד ומחאו לו כף, והוא היה מבסוט.

בלילות הריקודים מקרינים קטעים מהשיחות וקטעי שמחה, על הבנין שבפינת רחוב 

מונטגומרי על קינגסטון, )לא איפה שפינסון גרים אלא במקביל(.

כינוס ילדים
הפעם עזרת הנשים היתה מלאה באמהות וזאטוטים, הגברים צפו בוידאו מבחוץ, 

הרבי נכנס ממש כרמטכ"ל ובתנועת היד, והי' שמח. באחת השיחות הרבי הזכיר את 

שבט דן שמאסף את כל המחנות, הרב הכט בסוף אמר שמאסף לכל המחנות בגימטריא 
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770 והרבי חייך. כן בירך את הרבי. כששרו, הרבי מחא כפיים חזק וסימן לרלו"י פריידין 

בתנועת יד והלה מיד החל לצלם...

בשיחה בערב כשהרבי יצא, הרבי סימן להכט עם היד חזק.. אחרי שהרבי יצא הוא 

השתולל עם החבר'ה בריקודים, הוא ואחיו השתוללו חזק, כנראה זה הי' על הברכה.

באחד הימים של סוכות הרבי חילק דולרים בצורה פתאומית, לכן עד שהביאו את 

השולחן, הביאו לרבי את הסטענדר, הרבי נשען והביט אל הקהל שהחל לשיר, פתאום 

ידיו במרץ והקהל געש! )היו שם אורחים שהיו המומים, כל מיני  הרבי נופף בשתי 

פוילישער'ס וכד'(, במהלך החלוקה גם הרבי נופף חזק, לאחד הרבי עודד את השירה 

כשהדולר בידו הק' ולבסוף תחב זאת לידו של הלה.

מוצש"ק, הושענא רבה
בזמן אמירת השיחה עמדתי בחוץ, פגשתי את הדוד של חיים רומאנו מאושן פארקווי, 

ראיתי את השיחה בחוץ, הרבי בכה כשדיבר על הענין של תלמיד שגלה מגלין רבו עמו 

ו"מ'מוז זיין תחיית המתים". כ"ק אדמו"ר שליט"א חילק דולרים לטנקיסטים.

)באחד השיחות בימים הקודמים הרבי דיבר על ענין חלוקת התפוח ודבש מהגבאים, 

אמר שלא מחלקים בין משנה תורה לתהילים כי מחמירים לא לאכול מחוץ לסוכה )וכאן 

הרבי חייך ואמר:( אף שבחב"ד נתפשט המנהג שלא לישון בסוכה, ולא רוצים להטריח 

את הציבור שיצאו מהבית כנסת עם התהלים לסוכה, ובפרט כשאין סוכה גדולה שיכולה 

להכיל את כל הנמצאים בבית כנסת זה, ומכיון שחלוקת התפוחים שייכת לגבאים הרי 

יצטרכו למצוא גבאי לסוכה ויהי' מחלוקת עם הגבאי של הסוכה...

ובפעם אחרת התבטא הרבי, שלא לתת מים בסוכה שליד השמחת בית השואבה, אף 

ששמחת בית השואבה ענינה מים, אלא שיתנו משקה, ואם מישהו יעיז לבקש כוס מים 

ישלחו אותו לצד לפני שיתפסו אותו וישכיבו אותו על ספסל ויענישו אותו על שביקש 

מים רגילים במקום מים שמביאים לששון! וגם כשנותנים לו כוסית עם "מים שמביאים 

לידי ששון" בודק האם אינה גדולה מידי עבורו ומחפש עצות כיצד להשתמט מלהיות 

שיכור בשמחת בית השואבה!(

ברכתי על הלולב של הרבי, התפללתי והלכתי לישון, לאגור כח. מאיר לקח לעקח, 

הוא ביקש גם בשביל אבא, וכנראה שהרבי רצה לתת לו עוד אחת, הוא אמר לרבי, לא, 

בשביל אבא, והרבי נתן לו רק אחת.. אברהם, הלך איתו 'קטעים', הוא בטח כבר סיפר 

לך שהרבי הכניס לו בשקית ודיבר איתו. דרך אגב, קליין או גרונר ניגש אליו ואמר לו 

שאף אחד ב-770 כבר שנים לא זכה למה שהוא קיבל, ולכן תתן גם לאחרים, הוא דיבר 

עם הרבי יותר מ-30 פעמים )ספור( כמו כן הרבי הי' מנפנף ע"י הפנים שלו שירגיש.

בצהריים הגעתי ל־770, היה שם בלאגן לא נורמלי, כאן מונית עם נוסעים מהארץ, 

שם מברכות הנשים על הלולב של הרבי, פה הרבי מחלק לעקח, ושם שני חסידים 

עושים הקפות של הושענות סביב הגדר של הנחת אבן הפינה, ומצד אחר מארגנים את 

האוכל של הקידוש, בלאגן שאתם לא מדמיינים, זה היה משהו שלא ראיתי אף פעם, 

תשרי תשע"ז • גליון ו46



47 שמלת תורה • מתתבו של תמים



ב־770 תמיד בלאגן אבל זה סביב נושא אחד...

מתארגנים לשמחת תורה. ב־5:30 הגעתי, הדלתות נפתחו ב־7:15 בערך, כשהקהל 

להודיע  בעיייתים, במקום  ה"וועד המסדר"  בלאגן, פשוט  והיה קצת  מ־5:00  ממתין 

שיפתחו ב7:15 מודיעים שעוד מעט פותחים כך שנוצר לחץ ועצבים וכו'.

שמיני עצרת ושמחת תורה
המוגן  השביל  אחרי  הרבי,  של  לבימה  ההתוועדות  של  הבימה  בין  מקום  תפסתי 

שעושים לרבי כדי שיוכל לעבור ממקומו הק' לעבר הבימה של ההקפות. לפני "אתה 

הראת" הי' בלאגן ואלימות וכו', מהעזרת נשים צעקו "הצלה" )מאוחר יותר התברר שזה 

אשתו של אחד מאנ"ש שהוא נותן לרבי את הס"ת, אבל בגלל שפעם הי' לו איזה קשר 

בענין ה"ספרים", לא נתנו לו לתת, והוא החליט בכח, והם החליטו שמוציאים אותו 

מ־770 וכך הוי והיה בלאגן(.

היה גם על הבימה של "ההקפות" באמצע "אתה הראת" וגרונר במתח כי זה כבר 

הגיע לטונים גבוהים, וכמעט והרבי הסתובב. גרונר מלמל משהו והרבי שאל כנראה 

אודות הרש"ג.

ב"ה זה הגיע - השיר הראשון והרבי הניף את ידיו במרץ ובלהט, בשיר השני הטון 

כבר עלה והקהל כולו באקסטזה, בשיר השלישי האולם געש.. אני נמחצתי על השולחן 

של השביל, ממש סתם, כי אחר כך ראיתי שזה היה שטות כי לראות את הרבי עובר 

בשביל לא ראיתי, אך ורק כשירד במדרגות, הרבי היה מאד שמח ופניו היו מאירות, 

הלך לאט ונתן אפשרות לנשק את הס"ת לקרובים, בהקפה הראשונה ראיתי רק פעם 

או שניים את פני הרבי. באמצע יצאתי לשתות מים כמה פעמים, פשוט נגמרתי, הזעתי 

וכל גופי נטף מים. בכלל בין הקפה א' לז' הי' מאד שמח, בשיר "הרבי שליט"א", הרבי 

נשען על הסטענדר והתנועות החלו להפסק, והרבי הביט בחלל האולם בפנים מאירות. 
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לאחר מכן שרו על הסלע הך הך, והרבי החל לתת אותות בידיים. בהקפה שביעית כבר 

הייתי מחוץ לתחום ע"י הפרמידות, גמור.

לתהלוכה הלכתי לקווינס )3 שעות הלוך וכן חזור( וחזרתי בדיוק אחרי ההתוועדות, 

תפסתי להקפות מקום ממש קרוב לבימה, לפחות לראות פעם א' את ההקפות, היינו 

צמודים לאח של גרונר, כך שב"ה היינו במקום טוב )הפעם זרקו את כל הבאקסים 

החוצה( הי' ב"ה בסדר, ראיתי את ההקפה הא', הרבי הרים את הס"ת מלמטה למעלה 

והי' שמח )אמנם לא כמו תשמ"ח, זה היה פעם אחת(, לקראת הקפה ז' הלך בלאגן 

וכמעט נקברתי בין ערימות האנשים, לכן יצאתי מהבלאגן ולא ראיתי.

למחרת קמתי בשעה 10:50 הגעתי ל־770 כשאחזו ב"אתה הראת" הב', והתחלתי 

להתקדם לכיוון הבימה, הגעתי ב"ה סמוך, הרבי הגיע עם הס"ת בידיו וחיפש מי שהוא 

לתת לו את הסידור וביסטרצקי )מ"הצלה"( קפץ ולקח. הפעם הרבי נתן את התנועה 

הרגילה ביד, ועם היד השניה החזיק את הס"ת. החבר'ה צעקו "יחי אדוננו מורנו ורבינו" 

והיו  שליט"א"  "הרבי  גם  שרו  ההקפות  בהמשך  בידו.  מנופף  הרבי  מאחורי  וגרונר 

שצעקו ששש.. וגרונר מחא כפיים ושר )הפעם בהקפות לא היו דגלים אדומים, אך 

חילקו פתקים של השירים, וכן לא תלו שלטים של אתה הראת, וגם הפעם לא שמעו 

את הרבי(.

אותו דבר אבל  גם לעשות  יכלתי  היו בחורים שעלו על הבימה,  בקריאת התורה 

לדעתי זה לא 'פייר', היו גם "חכמים" שלקחו טלית וזרקו אותה מהס"ת לקהל וכן ע"ז 

הדרך בכל עליה )והטלית נשארה שלימה(, שמעתי איך שמעלים את אדמו"ר הריי"צ.

כוס של ברכה, הפעם החלטתי שלא ללכת מכמה סיבות א. הלכתי בר"ה ב. והעיקר 

שלא מצאתי א"ע ללכת )בהתוועדות שלפני זה דחפו אותנו, וירון שעמד על ידי, אמרתי 

לו שבכדי שיוכל לעמוד נורמלי, צריך לתפוס תנופה ולתפוס שתי מקומות, שבשביל 

כך הוא היה צריך לדחוס את כל השורה בפרמידה כשהוא תופס בשתי ידיו במעקה, 

פתאום הרבי הרים עלינו מבט, החבר'ה מלמטה צועקים תפסיקו הרבי מסתכל עליכם  

הרבי הביט במבט ממושך גם אחרי שהפסקנו, נו ועכשיו אחרי דבר כזה לגשת לכוס 

של ברכה...(
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 ריקוד חסידי 
קולע בכיכר דיזנגוף

בשמחת תורה היה נוהג ר' נחום גולדשמיד 
לקחת הרבה משקה. שנה אחת בעת אשר שב 
יחד עם קבוצת חסידים מהתוועדות שנערכה 
בביתו של ר' שלום סלווין, בדרכם להקפות 
בנימין, עברו הם  בבית כנסת ברחוב נחלת 
בלילה,  שתיים  בשעה  דיזנגוף  כיכר  דרך 
אמר הרה"ח ר' חיים שמריהו גוראריה לר' 
נחום: "תעשה קולע". שאל ר' נחום: "וכמה 
ר'  השיב  בתמורה?"  תמימים  לתומכי  תיתן 
שמערל: "מאה לירות עבור כל קולע". ור' 

נחום קפץ על המציאה ועשה זאת.

רכבת נסיעה לרבי 
בעיצומן של הקפות 

בסמרקנד
אשר  את  פעם  תיאר  קוזלינר  מוטל  ר' 

התרחש בשמחת תורה תש"ה, בסמרקנד:

שאל  ריקודים,  של  ארוכות  שעות  בתום 
בפנים  נעמנוב  ניסן  ר'  הרה"ח  המשפיע 
ולנסוע  לעגלה  לעלות  חפץ  "מי  צוהלות: 
של  שורה  מיד  לה  השתרכה  הרבי?"  אל 

כפתי  על  ידיהם  את  שהניחו  חסידים, 
חבריהם ובפיהם השמיעו קולות של נסיעת 
"נוסעים  והכריזו  נעו סביב לבימה  הרכבת, 
לרבי, נוסעים לרבי!". אנכי נמנתי עם חלק 
למעגל.  הצטרף  שלא  החסידים  של  אחד 
מהעיר  רכבות  לנוע  החלו  מה,  זמן  כעבר 
למברג לפולין. ראה זה פלא, שאותם חסידם 
 - תורה  בשמחת  הרכבת  לריקוד  שהצטרפו 
הצליחו לעלות על אותן רכבות, ואילו היתר 

נותרו בברית המועצות, במשך שנים רבות.

נעליים קרועות בגן עדן
תלמידיו  עם  פעם  ישב  טוב  שם  הבעל 
ישראל  מעט  איחרו  תורה  בשמחת  ואמר: 
בזמן תפילתם, בגלל ההקפות וסעודת החג, 
עסוקים  היו  שלא  מעלה  מלאכי  לעומתם 
את  לשיר  כהרגלם  התכוננו  זו  בעבודה 
שירתם אך גם הם לא יכלו לעשות זאת בלי 
נשמות ישראל שהרי אין המלאכים אומרים 
שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה מה 

עשו? הלכו בינתיים לנקות את גן עדן...

הדבר  נעליים.  מיני  כל  שם  מצאו  לפתע 

 נעליים קרועות
בגן עדן

מקבץ סיפורי חסידים מרתקים, אודות חשיבות הריקוד החסידי 
בשמחת תורה ואמירת 'לחיים'
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סיפורי חסידים

הפליאם ביותר שכן רגילים היו למצוא שם 
ציצית, תפילין וכדומה אך לא נעליים!

פיו,  את  לשאול  מיכאל  מלאך  אל  הלכו 
הסביר להם מלאך מיכאל שנעליים אלו הם 
סחורתו, ומקורם בריקוד של עם ישראל עם 
הספרי התורה, והיה מונה את הנעלים ואמר 

אלה מקמינקה, ואלה ממזריטש...

וסיים הבעל שם טוב: התגאה מלאך מיכאל 
לקונו  כתרים  הקושר  מט"ט  מלאך  על 
מתפילותיהן של ישראל ואמר לו אני אתפור 

כתר מעולה משלך מנעליים קרועות אלו.

 העגלים רוקדים
הפרות כבדות

סיפר הרה"ח ר' שאול דובער זיסלין: במוצאי 
ראש השנה תרס"ב, סיים הרבי הרש"ב את 
מאמר החסידות ויצא מהאולם, אנ"ש פצחו 
הצטרפו  מהתמימים  וכמה  נלהב,  בריקוד 

אליהם - ופיזזו בידיהם וברגליהם.

אחד  על  צעק  בליובאוויטש  מהבעה"ב  א' 
הבחורים: "מדוע הינך משתגע? אין לך דרך 
ארץ של בן אדם! תראה כיצד רוקדים הזקנים 
ירחמיאל  התמ'  אדם!  בני  כמו  ארץ,  בדרך 



סאקיסצענער שנמנה עם בחיריה של ישיבת 
השיב  ז'עמבין,  בעיירה  תמימים  תומכי 
שב  שכשהעדר  פעם,  לב  שמת  "האם  לו: 
מהשדה, צועדות הפרות צעד־צעד במתינות 
האם  רוקדים?  העגלים  ואילו  ארץ,  ובדרך 
סבור הינך שהפרות חכמות יותר? לא! פשוט 

רגלי העגלים עדיין קלות"...

גם כשהגוף לא רוצה 
לרקוד

לשיר  של  הענין  מה  אומרים:  היו  חסידם 
מדבר  ליהנות  הגוף  את  להרגיל  ולרקוד? 
מאכילה  נהנה  הגוף  כלל  בדרך  מצווה. 
מדבר  ליהנות  להרגילו  צריכים  ושתיה, 
הגוף  שמזה  ברגליים  הריקוד  וזהו  מצווה, 
הוא  זה,  את  רוצה  לא  הגוף  מיד.  מתייגע 
תובע את המנוחה שלו הוא עובד כל היום, 
וגם יש לו הרבה דאגות והוא שבור, שעל כן 

הוא רוצה לנוח ולישון..

קשים  הראשונים  שהחודשים  חייל,  כמו 
מורגל  נעשה  הגוף  כך  אחר  אבל  מאד,  לו 
ומוטבע )אויס געארבעט( שניכר עליו שהיה 
חייל. אפילו לאחר עשר שנים, אע"פ שאינו 
לבוש במדים של החייל והוא מנומס ועושה 
שהיה  עליו  ניכר  אעפ"כ  בנימוס,  הכל  את 

הגוף  את  לרומם  צריכים  ככה  חייל,  פעם 
לתורה ולהרגילו שיהנה מדבר מצווה.

קולע לתוך הבוץ
שחרורו  על  נודע  כאשר  תרפ"ז  תמוז  בג' 
כל  במשך  נעוועל  חסידי  רקדו  הרבי,  של 
הרצפה  שחקים,  הרקיעה  השמחה  הלילה. 
הפכה שחורה מחמת הריקודים, וכותלי בית 
המדרש מטו ליפול. המשפיע האגדי ר' זלמן 
משה אמר "לחיים" במידה מרובה, ובהגיעו 
שלולית  לתוך  "קולע"  עשה  ביתו  לפתח 
טוב  מה  "אשרינו  בשמחה  שמנגן  תוך  בוץ 

חלקנו".

שמחת תורה ברמת גן
תקופה  התגורר  כהן  פאלע  ר'  הרה"ח 
היו  תורה  שמחת  ומידי  גן,  ברמת  מסוימת 
מהאיזור,  החסידים  כל  בביתו  מתאספים 
והוא היה מתוועד בלהט עצום, לאחר מכן היו 
צועדים יחדיו בשירה ובריקודים. כאשר היו 
ר' פאלע עוצר  מגיעים לכביש הראשי היה 
התחזקות  על  ומעורר  ושבים  העוברים  את 
בתורה ומצוות, מנהג מיוחד היה לו, לערוך 
קולע חסידי בלב הציר הסואן, כאשר אחריו 

כל פמליית החסידים.

 גדולה לגימה שמקרבת 
על המשקה של זלמן 
משה חינכנו את ילדנו

בשנת תשי״א הגיע ר' ב"צ שמטוב לביקור 
בארה"ק ונכנס לבקר את המשפיע שלו מימי 
לימודו בתומכי תמימים בנעוויל - החסיד ר׳ 

זלמן משה ע״ה.

שהיו  תמימים  קבוצת  בין  היה  ב״צ  ]ר׳ 

מקבלים פנימיים )או כביטוי החסידי באידיש 
ר׳  ביניהם  ממנו,  גישווארענע״(  ״זיינע 
מענדל ע״ה פוטרפס ור׳ אבא ע״ה פליסקין, 
בתוך  תפקיד  שום  לו  היה  שלא  שלמרות 
מסגרת הישיבה היו מקבלים מההתוועדויות 

שלו ומדוגמא חיה שראו בהליכותיו[,

כאשר נכנס אז לר׳ זלמן משה למרות שהיה 
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פלט  מיד  מאוד,  מעט  ודיבר  ר״ל  משותק 
בחיבה: ״דער זעלבער בענטשע״ ]זהו אותו 
בענטשע שהיכרתיו כחמש־עשרה שנה לפני 
כן[, לשאלתו מה נשמע, השיב רב״צ: ״אויף 
גיהאדעוועט  מיר  האבין  משקה  אייערע 
אונזערע קינדער״ ]=על המשקה שלך חינכנו 
את  להחזיק  הכח  שאת  היינו,  ילדינו[,  את 
הילדים בחושך הנורא של השלטון הסובייטי 
קיבל מההתוועדויות של ר׳ זלמן משה יותר 

מאשר מהתפילות ולימוד החסידות שלו.

ימלא פיו משקה
נכנס  כשחסיד  אומר:  היה  מענדל  ר' 
להתועדות אזי ראשית כל שימלא פיו משקה, 
ויאמר ארבע פעמים ברציפות לחיים )כמובן 
יותר, כידוע הגזירה בזה(, כדי שישפיע  לא 
אם  לדבר.  ירצה  ולא  בביטול  שיהיה  עליו 
הוא מתיישב ורצונו לדבר, זה אינו טוב והרי 
זה דומה לבלעם הרשע עליו אומר הפסוק: 
"וישא עיניו ויאמר", - הסתכל בבמות בעל 
דברים.  ונשא  הפעור  לראש  עלה  ודיבר, 

דרשות מחריבות את העולם.

"קשוט עצמך תחילה״
רגיל  היה  דבורקין  ע״ה  מיכאל  ר׳  החסיד 
אליו  נ״ע  הרש״ב  הרבי  הוראת  על  לחזור 
באחת ההתוועדויות ברוסטוב. וזו היתה לשון 
קדשו: ״מיכאל, נעם אליין און טייל לייטען״ 
]=מיכאל, קח משקה לעצמך ותחלק לאנשים 

אחרים[.

דרכם של חסידים לפעמים לומר איזו מילה 
מתוך  וכמובן  משקה  נטילת  )אחר  חריפה 
חיבה(, וכך היה המעשה בר׳ מיכאל דבורקין 
שבהתוועדות אצל הרבי הרש״ב נ״ע, מחמת 
בחזקה את אחד  הוא  דחף  גדול  שהיה קהל 
בקול:  וקרא  נזעק אחד החסידים  החסידים. 

מי דוחף כאן?

 - השובב[  ]=מיכאל  שייגעץ  דער  מיכאל 
השיב אחר.

א  ניט  איז  ״מיכאל  הגיב  ומיד  שמע  הרבי 
מיכאל   =[ מלאך״  א  איז  מיכאל  שייגעץ, 

אינו שובב, מיכאל הוא מלאך[.

"תשעים ושש" מרפא!
היה  פייגין  יחזקאל  ר'  הרה"ת  המשפיע 
סובל רח"ל ממחלה בֵריאות שאחד הדברים 
אלכוהול.  הוא  זה  לחולי  ביותר  המזיקים 
באחת ההתוועדויות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
הורה לו הרבי להפתעתו, לומר לחיים, ולא 
דווקא.  ושש"  "תשעים  על  אלא   - בלבד  זו 
שאלות  שואלים  שאין  ידע  חסידי  כמחונך 
ומיהר לקיים את הוראת הרבי. ואכן, בדרך 
של למעלה מן הטבע לא רק שלא הזיקו אלא 

אף שיפר את בריאותו.

 שתי כוסות משקה
בבית הרפואה

פרץ  ר׳  מהר״ש  אדמו״ר  כ״ק  מחסידי  אחד 
מקום  לבבי,  חסיד  היה  אשר  אלטער,  דער 
הבית  שלצד  החב"די  בביכ״נ  היה  תפילתו 
״אונטער  בשם  המכונה  הגדול  הכנסת 
שמתחת  הכנסת  ]=בית  שול״  טרעפ  די 
בין  יום  מדי  שם  מלמד  והי׳  למדריגות[ 

תפילת מנחה לערבית שיעור במשניות.

פעם נזקק לטיפול רפואי והיו צריכים לחטא 
הביאה  החיטוי  לצורך  בגופו,  רחב  איזור 
אחת האחיות במרפאה שתי כוסות אלכוהול 
למשך  לצאת  נזקקה  כלשהו  בשלב  רפואי. 
כמה דקות מן החדר, החסיד ר׳ פרץ שנותר 
לבדו בחדר, פתח בברכת שהכל נהיה בדברו 
שחזרה  האחות  הכוסות.  שתי  את  ושתה 
להמשך הטיפול חיפשה את הכוסות שהניחה 

53 שמלת תורה • סיפורי לסידים



אין  לפליאתה  אך  למיטתו  סמוך  לכן  קודם 
זכר למו. מחפשת היא בסביבה שמא הניחה 
זכור לה, אך חיפושיה העלו  שם אף כי לא 
פרץ  לר׳  פנתה  אז  או  גדל,  ותמהונה  חרס 
כאן  ראית  אולי  )סבא(  דיעז׳ושקא  ושאלה 
לה.  השיב   - ראיתי  בטח  אלכוהול?  כוסות 
ויודע אתה מה עלה בגורלם? ערכתי חשבון 
פעולה  ידי  על  לרפאות  כוחם  אם  פשוט: 
ויכנסו  אותם  שכשאשתה  הרי  חיצוניות, 
וכך  יותר,  תהיה  שיעילותם  בודאי  פנימה 
]היו  מצויין  מרגיש  אני  כעת  ואכן  עשיתי, 
אלו ימים שהממשלה הביאה את האוכלוסיה 
מגיע  כמעט  היה  שלא  כך  נוראה,  למצוקה 
הזדמנות  לו  היתה  וזו  החסידים  לפי  משקה 

פז[.

עבור דרשה ארוכה 
מוכרחים לשתות משקה

אצל  הדיבור  אריכות  מאוס  היה  כמה  עד   
החסידים, אנשי האמת, סיפר פעם ר' מענדל 
על המשפיע שלו החסיד ר' זלמן משה ע"ה 
פלט  אסתר  מגילת  קריאת  באמצע  שפעם 
מפיו: "צו א לאנגע דרשה מ'דארף נעמען א 
קאף משקה" )עבור דרשה ארוכה מדי צריך 

ללגום מעט משקה( וכך עשה.

המשפיע השו״ב הרה״ח ר׳ זלמן משה ע״ה 
סוד  יצא  יין  ונכנס  נודע בשתייתו המרובה, 
אומר:  שהיה  הפלגה,  של  באופן  אצלו  היה 
אם איני שותה כל העולם בעל הבית עלי, אך 
כשאני שותה אני בעל הבית על כל העולם. 

כלומר, פייפען אויף דער וועלט...

בהיותו בנעוול בסיום ההתוועדות והיה שתוי 
עד למעלה ראש ]כמאמר חסידי פולין ״ידין 
גויות  מלא  )בגלות(  בגוים  יהודים(  )יודען, 

)בגביע מלא( מחץ ראש, )אך בימות המשיח( 
מנחל בדרך ישתה )אף שישתו הרבה כנחל( 
ירים ראש[ לקחוהו האברכים לביתו  כן  על 
ובדרך פגשו באמו של ר׳ זלמן משה שנחרדה 
אתה  מה  לשם  בשאלה  ונזעקה  למראהו, 
צריך את זה בני? ר׳ זלמן משה שהיה מהדר 
ארץ  בדרך  ענה  להפליא  עד  אמו  בכבוד 
עולם  דעם  באגראבען  דארף  מען  ״מאמע, 
הזה״ ]=אמא, עלינו לקבור את העולם הזה[. 
שמואל  ר׳  הרה״ח  את  פגשו  הדרך  בהמשך 
ע״ה לויטין ור׳ זלמן משה תפסו בחיבה ואמר 
לו בקול גדול ״גלייב מיר, דיר איז גוט איז 
מיר גוט״ ]=האמן לי, שכאשר לך טוב - לי 

טוב מזה[.

משקה בכפיות
דובער(  )חיים  ״בערקע״  ר׳  החסיד  סיפר 
ע״ה חן: בנעוול גר חסיד שמח ביותר הנודע 
בקרב החסידים בשם ר׳ שלמה דער געלער 
]=ר׳ שלמה הצהוב )ע״ש שזקנו היה בהיר([. 
אדמו״ר הרש״ב נ״ע התבטא עליו: שמחתו 
היא לא מחמת שמשמח את עצמו אלא הוא 
השמחה בעצמה. וזאת למרות שסבל מאשה 

ובנים שלא היו כ״כ בעלי דיעה.

להתוועדות  להזמינו  ששלחוני  פעם  אירע 
חן  ע״ה  שמחה  מאיר  ר׳  החסיד  זקני  בבית 
ממון  בעל  היה  כי  אצלו,  להתוועד  )שהרבו 
ונתן גם גשמיות וגם רוחניות הרבה - שהיה 
וזקן  חלש  היה  כבר  הוא  בהפלאה(.  מדבר 
)מחסידי כ״ק אדמו״ר מהר״ש נ״ע(, שלחו לו 
עגלה ובא להתוועדות. כשראה את החסידים 
וכי  בבדיחותא:  להם  אמר  משקה  שותים 
הוא  משקה  הלא  בכוסות,  שותים  משקה 
עשו  מיד  בכפיות?  אותו  שנוטלים  רפואה 

החסידים כן ומזגו לכפיות ושתו...
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רשמים

בשמחת תורה תשכ"ו התארח אצל הרה"ח ר' משה סגל, תושב כפר חב"ד, אורח יוצא 

דופן - ידידו ד"ר ישראל אלדד, מראשי מנהיגי הלח"י וסופר בכיר, אשר נחשף לראשונה 

ל"אש הליובאוויטשית" וגילה שמחה טהורה ואמיתית המלווה בשתיה כהוגן וריקודים 

שנראו בעיניו תמוהים. בתום הביקור, הוא יצא יצא נפעם מעוצמתה של אהבת ישראל 

פשוטה השורררת בין החסידים, והעלה את רשמיו על הכתב, והרי הם לפניכם

באמרי ״חג שמחת תורה״ בכפר חב״ד, אינני מתכוון לאותן הקפות המוניות וריקודי־הראווה, 
גדולה  והצפיפות  לראות,  כדי  מתל־אביב,  לשם  נוהרים  ואלפים  החג  במוצאי  שם  הנערכים 
והרעש גדול והראווה גדולה, כוונתי לעצם החג כשחסידי חב״ד שרויים בינם לבין עצמם ועם 

עצמם וכפי שיסופר תיכף, עם עצם עצמיותם עד תוך־תוכם.

הוזמנתי על־ידי אחד ממייסדי הכפר ועמודי־התווך שבו והוא ידידי ר׳ משה סגל, והוא מראשוני 
התוקעים ליד הכותל והוא מראשוני המחתרת הלוחמת, ואש־קודש זו, שיקדה בו, מצאה מזבח 
לעצמה, בחסידות חב״ד ולא בזאת הקלה, העירונית, חסידות של ימי הילולא, כי אם זו של חיי 

כפר־חב״ד, שבו חיים את חב״ד ברמ״ח האיברים ושס״ה הגידים, תוך כדי עבודה חקלאית.

וחסידי חב״ד על  הן נצטווינו במצוות הכנסת־אורחים, ואם כל ישראל כך, חסידים בוודאי, 
אחת כמה וכמה, באשר פתיחות הלב והבית הן מידות־יסוד אצלם ומכל־שכן כשהמדובר הוא 
בידיד. אך מה לעשות והמצווה מחייבת את המארח ולא את האורח, וכן ארע שהייתי אורח 
קשה מאוד, משמע אורח מקשה קושיות רבות ואולי קשות. וזאת לא רק באזני מארחי־ידידי, 

 אש ליובאוויטשית   
בשמל"ת בתפר לב"ד



בבית־הכנסת  לידי  שנזדמן  מי  כל  באזני  אם  כי 
מבית  בהם  שנדדנו  הפרטיים  ובבתים  וברחוב 

לבית, מ״קידוש״ ל״קידוש״.

בנהר־השמחה  כליל  נתמזגתי  שלא  בלבד  זו  לא 
לרגעים  הייתי  גם  אם  כי  זר,  ונשארתי  האדיר, 
חטאי  והרי  בפניהם,  קשים  דברים  והטחתי  אכזר 
גדול פי־כמה, באשר אף אחד לא הרעים פניו אלי, 
בנחת  הקשיב  אדרבא,  אם  כי  גער,  לא  רטן,  לא 
ובמידה שלא היה יתר על המידה ״בגילופין״, אף 
השיב בנחת. כך שגם אם אני צדקתי, לא אני כי 
אם הם היו הצדיקים, ללמדך שצדק וצדיקות הם 
מבלי  צודק  אדם  להיות  יכול  שונים.  דברים  שני 
צודק. שעשועי־ שאינו  צדיק  וייתכן  צדיק  להיות 

לשון? נכון, אך זה שעשוע רציני למדי.

על  ולא  לספר  באתי  כולו  הביקור  על  לא  אך 
הוויכוחים שלי אתם ואף לא על סדר או אי־סדר 
תפלים  שנעשו  וכדומה,  ו״קריאה״  תפילה  של 
לגבי השמחה ללא־מצרים, שנמשכה כמעט ללא־

הפסקה, עשרים וארבע שעות.

השמחה - כאמור, לא לראווה עם רמקולים וצלמים וכתבי־עתונים, אלא שמחה עצמית. וכמובן 
שאין שמחה אלא ביין ואם בחסידים מדובר, הרי אין זה יין סתם כי אם יין־שרף, אלא שלא 
זו לא מכוח השתייה באה, כי אם להפך, השתייה באה בעקבות  קשה היה להבחין ששמחה 

השמחה, שקדמה לשתייה והיא עמוקה הימנה.

בית־הכנסת לפני הקפות הלילה )הם נוהגים להתפלל ״מעריב״, ללכת הביתה לסעודת החג 
בו בבית־כנסת.  רגילים  דומה כלל למה שאנו  ובשעת ההקפות, לא היה  ולשוב ל״הקפות״( 
הכל כאילו נתפרק. מי שמע קול בעל־תפילה, גם את ה"הקפות״ אין רואים וכמעט אין שמים 
לב להם. פה ושם, אמנם, קבוצות רוקדים, אך לא מעטים הרוקדים לעצמם, או שניים־שניים 
)הנשים, כמובן, למעלה, בעזרת הנשים( ואם מתחשק לו לאחד לעלות על שולחן, על ספסל, 
ולרקוד, הוא עושה זאת ושר או משמיע כל מיני דברים מובנים או בלתי־מובנים הנה זוג אחד 
עלה במדרגות עד לפני ארון הקודש, עומד איש על כתפי רעהו ועטופים בטליתות לבלי הכר 
ורוקד. והנה לפתע - מישהו מתגלגל גלגולים בלי־סוף סביב לבמה, או מה שמשמש במה ואינו 
בגדר מבנה מוגבה־כלל, ואחר רוקד ״קוזאצ׳וק״, שכמותו טרם ראיתי. זקן אחד מופלג אינו 

רוקד אלא עם ילדים, עם אחד או שניים, או עם קבוצה, וזה נמשך שעות.

תפילת הבוקר - בחתף, ומעתה סיבובים מבית לבית ל״קידוש״ ו״קידוש״ כדת וכדין, עם מיטב 
המאכלים ומשקאות ללא־גבול. וליד השולחנות - מהומה בלתי־פוסקת. פלוני רוצה לשיר, מי 
זה ירשה לו, ומתחבקים ומתנשקים ושוב מתפזרים לביתו של אחר. מבית לבית. ומי שאינו 

 ד"ר ישראל אלדד, ממנהיגי הלל"י 
וסופר ישראלי

תשרי תשע"ז • גליון ו56



נמצא בבתים אלה ממשיך בשמחה בבתי־הכנסת, ובאותו סגנון, מה שאינו מפריע לו למארח 
ליטול אותי ואת בני ועוד אורח להתיישב אתנו ללמוד פרק ב״תניא״, וזאת לידיעה, שר' משה 

כלל וכלל לא מנע עצמו משתייה, אבל מה זה נוגע ללימוד ב"תניא״ ולבהירות הסברו?

והרי שמחת־תורה היא וקוראים בתורה? ובכן מה שייך? גם הקריאה בתורה באותו נוסח כמעט. 
סביב־סביב נמשכת השתייה. העולה לתורה, שותה לפני כן, שותה אחרי כן, ואני עומד וממש 
חושש לחילול השם. הלא ספרי־תורה כאן, איך לא יחולל הקודש! לכאורה, הן כולם שתויים 
מיני  כל  ומצווחים  במעגלים  עומדים  או  וישובים  בית־כנסת  בפינות  שכובים  גם שכבר  ויש 
דברים שאין להם הקשר. והנה זקן אחד תופש את בני לאחר שזה עלה לתורה ומתחיל לרקוד 
חייב  ואני  גם ברוסית, כלשונם של רבים(.  )חששתי שיפתח  יידיש כמובן  ומדבר אליו,  עמו 
להעיר את תשומת־לבו שבני אינו שומע יידיש והוא ממשיך לרקוד ואומר לו לבני: ״אנחנו 
ואם אתה חושב שאין אנחנו השניים  שווים, אתה שומע, אנחנו שווים. כל היהודים שווים, 

שווים, אתה צודק, אתה צודק, כי אני לא־כלום, עפר ואפר״, וממשיך לרקוד ולהרקיד.

)בערך בשעה שלוש(. אחרי  מוסף  ולהתפלל  לסיים את הקריאה  הצליחו  רב  בקושי  בקושי, 
מוסף אני מפציר בו במארחי לגשת לביתו, שהרי אני רואה שהוא ממש מהלך רדום, אך הוא 
- לפתע - והנה הוא ער ומושך אותי ל״קידוש״ נוסף, אל פלוני, אל אלמוני. ושם מתחיל הכל 
מחדש, וכשהוא כבר מסכים לשוב לביתו אל אשתו המחכה, לא ישוב בגפו ואף לא עם אורחיו, 
כיצד? הוא סוחב עמו להקה שלמה של חסידים מבושמים למדי, שגם להם מחכות נשותיהם 

בבית.

כל אותה עת, וכשאני אומר כל אותה עת, כוונתי מראשיתה, מ״הקפות״ הערב והלילה ולאורך 
כל הבוקר, לא פסקתי מלהשמיע באזני ר' משה את תמיהתי ואף במלים חריפות השתמשתי, 
אף על חילול קודש דיברתי ופראות והתפרעות. והוא - לא כלום, שותק. רק כשאני נוגע לעניין 
נגד  טוען  כל מה שאני  ומביא חסידים להשיב, אך  הוא משיב  ״חג הגאולה״,  כדבר  עקרוני 

ההתפרעות הזאת - אף מלה. ואני מהרהר: אולי זה גם לו לא ניחא, על כן הוא שותק.

ואנו, משמע משפחתו  - עד שעת הצהריים בביתו. לכשהלכה להקת הידידים־החסידים,  עד 
ואני ובני, מסובים לשולחן, ור׳ משה בראש, לפתע פתאום היה הדבר:

ר׳ משה פורץ בבכי. ובכי כזה לא ראיתי ולא שמעתי בחיי, יהודי בגיל השישים, עטור זקן 
שיבה־למחצה, יושב בראש שולחן החג, זה עתה שמח ושר ורקד, ופתאום בכי מזעזע ומעומק 
הנפש והדמעות כשני נהרות מעיניו והוא מכה באגרוף על השולחן ואומר דברים שלא אשכחם 

לעולם:

״ר׳ ישראל, אתה שומע, ר׳ ישראל, אסור, אסור לך לדבר נגד יהודים אלה ומד שמחתם. אתה 
שומע? אתה ואני איננו שווים להיות עפר לרגליהם. אנו חייבים לנשק את כפות רגליהם, אתה 
שומע? - )וכל זה תוך בכי בלתי־פוסק והכאות באגרוף על השולחן( - אתה יודע מי הם! איזה 
מין יהודים הם אלה? רובם הם יהודים שבאו מרוסיה אחרי תום מלחמת העולם והם חיו שם 
ברוסיה חיי קדושים ממש, אנוסים ומנודים ומגורשים ונרדפים, בתנאי רדיפות ואיומים קיימו 
את יהדותם, לפעמים רחוקים מכל יישוב וקהילה, ללא ספר־תורה, ללא סידור ו״חומש״, ללא 
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אפשרות של לימוד כלשהו ורק האש שבלב, אש ליובאוויטש וחב״ד בלבם, היא יקדה, היא 
שמרה עליהם, על יהדותם, ושם הם חיו עשרות בשנים, מילדותם בסביבת גויים, גויים רוסים, 
לפעמים לא היה להם עם מי לדבר יידיש. מהם למדו לשתות, לרקוד, לשמוח, אך שמחתם 
לא שמחת הגויים, שמחתם־תוגתם היהודית בבידוד הנורא הזה, בקיום צלמם היהודי בתנאים 
- שלחו שליח  ודבר ראשון שעשו  לפולין  הגיעו  עזבו,  וכשנפתח סדק כלשהו  איומים אלה, 
לרבי בניו־יורק לשאול מה לעשות. והרבי ציווה להם לעלות לארץ־ישראל ולעבד את אדמתה.

והם עלו, והם יסודו של כפר־חב״ד. ואתה צריך לראות יהודים אלה, ״המתפרעים״, לדעתך, 
אותם  לראות  צריך  אתה  ישראל:  ר׳  זאת,  וגם  באדמתם,  בדבקותם  היומיומי,  בעמל־חייהם 
ב״ימים הנוראים״, שאך זה עברו, את דבקותם בתפילה עד כלות הנפש. וכך, רואה אתה, כך 
מתפרקת נפשם מאותה צורה חיצונית שדבקה בהם שם, בענות־גלותם. והם עושים ״קוליען 
זיך", שפירושו במקור הסלאבי להתגלגל, אך למה הם עושים זאת, ר׳ ישראל, למה? לא סתם, 
אתה אינך יודע חסידות מהי, חב״ד מהי? הם עושים זאת כדי להשפיל עצמם: כי עפר אנחנו, 
עפר ואפר, ועל כן הם מתעוותים כל כך - כפי שאתה התאוננת - בריקודים, מעוותים גופם 
וכאפס  כאין  שהוא  אדם  יזכור  בשמחתו  שגם  כדי  ישראל,  ר׳  במכוון,  זה  מגוכחות,  בצורות 
למקור,  שאלת  ולא  בלבד,  הקליפה  אל  ישראל,  הקליפה,  אל  הסתכלת  אתה  הבורא.  כלפי 
יהודים קדושים הם  לטעם, אתה צריך לאהוב אותם, ר׳ ישראל, אתה שומע, לאהוב אותם! 
אלה, ישראל, קדושים וטהורים שמעטים כמוהם אצלנו. גם בשמחה זו, המסיימת את ״הימים 
הנוראים״, הם משעבדים את כל־עצמם לעבודת הבורא, חטאת, ר׳ ישראל, חטא גדול חטאת 

כלפיהם, אבל לא ידעת.

זה? למה הוא לא רצה למול את בנו, ה. ממפקדי  וכאילו ללא הקשר: ״למה  לפתע פתאום 
לח״י, חניך שלי, כנעני שכזה ויושב באמריקה, לא רוצה למול את בנו, למה, ישראל, למה?״

איני יודע אם במסירת דברים אלה נמסר משהו מהאופן בהם נאמרו. לא הועילו דברי הארגעה 
של אשתו ונסיוני העלוב אני להתנצל. לא הועיל. הוא חייב היה לפרוק מעל לבו מה שמוטל 
היה עליו בכל השעות האלו ששמע אותי פוגע ביהודים ההם, שמא לא רצה לפגוע באורחו, 
אך בו עצמו הן נתקיים אותו דבר שהעלה על האחרים. השתייה לא בילבלה עליו דעתו, כי אם 
להיפך, היא שפתחה את לבו, את נפשו! היא שחשפה אותו עד עצם, עד עיצומו, עד עוצמת 
אהבת־ישראל שבו, והיא, ללא ספק, אחת המידות הנעלות של חב״ד, ולא להלכה בלבד. ואת 
כל הדברים הגדולים המופלאים האלה, כולל הסטייה שלכאורה על חניכו בלח״י שאינו רוצה 

למול את בנו, את כל זה הן אמר במצב של ״בגילופין״...

ובושתי ונכלמתי, ולמדתי פרק בחסידות, שכמותו לא למדתי בכל הספרים שקראתי.

היום, שנה לביקורי בכפרם וללקח שלמדתי, אני מבקש סליחה על כל מה שפגעתי בכבודם 
יומיומם על אדמתם, בפני אמונתם התמה  או בלבי, אני מרכין ראשי לא רק בפני  בלשוני 
והשלמה, כי אם גם בפני שמחת־תורה שלהם, בנוסח שלהם. כך לשמוח לא אדע. שרשיהם 
יוצא, אולי סימן הוא שאינני  יין שום סוד אינו  ואם כשאני שותה  והשקפתם שונה.  אחרים 
שתיין ואולי... אולי סימן שאין בי סוד, וגדול האדם וגדולה התורה שיש בהם סוד, והוא בוקע 

בשעות מסויימות ובכל מיני דרכים, בדרכי־גוף ובדרכי־שיר.

)התפרסם בשבועון כפר חב"ד גליון 527, סיון תשנ"ב( 
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הגיגים

 ה״צ׳יטירי-נאצעט קניז׳עק רמב״ם׳א״ של צ׳ַאצ׳קעס, הוריד והשיל 
את כל המסכים והמחיצות. הרבי כאילו המתין לבבא האחרונה, ואז 

״מעיף״ את הכל הצדה, ומיני׳ אתפריעו ואתגליין כל נהורין, התפרצות 
 ושטפון אדיר של שמחה שסוחפת הכל • בקשר עם סיום הרמב"ם

מאת א. אברהם

קטעים  עם  הוידאו  את  ראיתם  כולכם 
המלאה  מידו  ברכה״  של  ״כוס  מחלוקת 
הפתוחה הקדושה הגדושה והרחבה של הרבי 

מלך המשיח שליט"א.

העידוד,  של  ה-קטע  את  ראיתם  כולכם 
הקטעים  מכל  יותר  גדר  והפורץ  השמח 

עוזב  בה  נשכחת  הבלתי  התמונה  האחרים. 
הרבי את הגביע ומעודד בב׳ ידיו הקדושות 
של  ובאופן  חזקות  בתנועות  רב  זמן  במשך 
הקהל,   - כולו   770 כאשר  ״אתפריעו״, 
גם  והתקרה  הקירות  הספסלים  השולחנות, 
יחד - קופצים מעלה מטה ביציאה מוחלטת 

 "וצונו על 
צ׳יטירי־נַאצעט"



מכל מדידה והגבלה.

הקטעים?  מכל  הזה  הקטע  נשתנה  ומה 
שכמותו  כזה  עידוד  מקבלים  פתאום  ואיך 
ומיד  תיכף  נראה  ושכמותו  ראינו,  לא  עוד 
אחת  שאשה  כפי   - הרבי  בהתגלות  ממ״ש 
הרבי  את  תשנ״ב  אדר  כ״ז  אחר  שאלה 
ונענתה בחיוב ש״עוד נזכה לראות את הרבי 

כבתמונה המצורפת״!...

שם  שהתרחש  למה  מקשיבים  קצת  אם 
בתוך כל הרעש וההמולה, אפשר לגלות את 

התשובה.

״החזן צ׳אצ׳קעס״ - סיפור בפני עצמו, נשמה 
של הרבי, מה״רוסישע אידן״ החביבים עליו 
טפי - מגיע מדי שנה לכוס של ברכה, לשיר 

בפני הרבי.

וגולת הכותרת היא השיר ״אחד מי יודע״ - 
בשפה הרוסית.

התרגום לרוסית, חייבים לציין, אינו מילולי 
הידוע  הפזמון  את  מעביר  הוא  וכלל.  כלל 
והעילי  המאופק  הלמדני,  הארמי  מהסגנון 

לסגנון ה״סחבקי״ והדוגרי הרוסי.

כך  יודע!״.  אני  א-חד  יו-דע?  מי  ״א-ח-אד 
תיכף  אשר  בני-תורה,  בנימוס,  שואלים, 
מקבלים תשובה מהבן החכם הנמצא בשטח: 
יודע״  יודע״. עצם הביטוי ״אני  ״בטח, אני 
חובר  הידוע  שהפזמון  לכך  סממן  עוד  הוא 

טרם התגלות תורת החסידות...

זמן״  על  ״חבל  אומרים,  איך  ברוסית,  אבל 
העולים,  אחינו  בפי  הישראלי  הביטוי  )כך 
ולא  שאלה  לא   - הידיעה(  ה״א  בהשמטת 
אחד  כמו  נראה  הרוסי,  הפייטן  תשובה. 
שר־ בה  מהתוועדות  הרגע  שהתגלגל 

המשקים בזבז את כל אוצרותיו:

״עך טי זימלאק

ז׳אצ׳עם טי דורַאק״?

יענו, בתרגום חפשי: היי, אח שלו, למה אתה 
המשורר  שכוונת  יתכן  בעצם,  אהבל...  כזה 
כה  הנך  מדוע  אזרח,  ״מר  לברר  רק  היא 

טפש״...

משפט הפתיחה הוא איפוא מה שנהוג לכנות 
״שאלה רטורית״,

סימן  מאשר  עובדה  קביעת  יותר  בה  שיש 
שאלה. הוא אכן לא מחכה לתשובה, וממשיך 

להטיח את חרוזיו בשומע:

טיבע  יא  ראסקאז׳י-וואיו,  טיבע  ״יא 
אני  לך,  אספר  אני   =[ ראסצ׳יטי-וואיו״ 
אספור לך[, בדיוק בשביל כלום׳ניק שכמותך 
הגעתי לכאן, כדי להסביר לך כמה עובדות 
ומספרים, אבל מכיוון שגם השומע הוא גז׳ע, 
הוא לא נעלב ומחמיץ פנים, והראיה: לאחר 
ההכרזה ״ַאדין או נאס באג, שטא נא נייבע 
- אחד אלוקנו שבשמים  זיעמלע״  נא  שטא 
ובארץ - ממשיכים השניים לרקוד מחובקים: 
נאשא  דרוזשבא,  נאשא  נאשא,  ״סלוזשבא 
ייעברעייסקאיא״: עבודתנו ואחוותנו - היא 

שלנו יהודים!

עבורו  ומתרגם  הפייטן-סקאיא  ממשיך  וכך 
עשר  שנים  מדיא,  עשרה  ״שלוש  את 
מאטוצ׳קי,  נאשי   ]4=[ צ׳יטירי  שבטיא.. 
]=2[ נאשי  דווא  ]=3[ נאשי באטושקי,  טרי 
בא-ג, שטא  נאס  או   ]1=[ אדין  טאבליצ׳קי, 

נא נייבע שטא נא זיעמלע...

עד כאן פחות או יותר הניגון במקורו. ו״כן 
בעלותו  בשנה,  שנה  מדי  צ׳אצ׳קעס״  עשה 
לראות את פני האדון, היה כורך כמה שירים 

ביחד, והשיר הזה עולה על כולנה.

אותה  שלנו,  השנה  של  החידוש  מגיע  וכאן 
ראיתם כולכם בוידאו.
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הרמב״ם.  תקנת  שלאחר  בעידן  זה  היה 
כלומר, כאשר הבינו כי תקנת הרמב״ם לא 

רק לשעתה באה, אלא לדורות נתקנה.

המלהיב,  בניגון  החל  צ׳אצ׳קעס  מיודענו 
עד  המספרים.  במעלות  אט-אט  והתקדם 
בא- קאצ׳עסטוו  ל״טרי-נאצעט  שהגיע 

גא...״

הקב״ה;  של  הרחמים  מדות  שלוש-עשרה 
המקום הגבוה ביותר ממנו אפשר להמשיך 

גם במדריגת המספר.

זימלאק  טי  ״עך  שוב:  התחיל  אז  אבל 
טיבע  יא  וואיו,  ראסקאז׳י-  טיבע  יא   ..

ראסצ׳יטי-וואיו״...

רגע, לאן הוא הוא חותר?

עושה  עצמו  הרבי  אפילו  איך  הבחנתם 
תנועה של פליאה בידו הקדושה!

ואז המשיך חזננו בגרון מלא:

רמב״ם׳א״...  קניז׳עק  ״צ׳יטירי-נאצעט 
ארבעה-עשר ספרי הרמב״ם. אותם קבלנו 

במתנה מהרבי באחרון של פסח תשד״מ.

איזה חיוך מתפשט על פני הרבי!

המגיעה  שופר  בתקיעת  ״אבא״  צעקת  כמו 
עד העצמות, כמו ה״שמע ישראל״ בנעילה 
הגדיים  קול  כמו  שמים,  שערי  הפותח 
כמו  בפורים,  הרכים שעלה עד כסא הכבוד 
הילד מסיפור הבעל-שם- ה״קוקוריקו״ של 
הגזירות  כל  את  וקרע  רקיעים  שבקע  טוב 
קניז׳עק  ה״צ׳יטירי-נאצעט  גם  ככה   -
והשיל  הוריד  צ׳ַאצ׳קעס,  של  רמב״ם׳א״ 
כאילו  הרבי  והמחיצות.  המסכים  כל  את 
המתין לבבא האחרונה, ואז ״מעיף״ את הכל 
הצדה, ומיני׳ אתפריעו ואתגליין כל נהורין, 
שסוחף  שמחה  של  אדיר  ושטפון  התפרצות 

את הכל בדרכו.

עד  פעם,  אחר  פעם  עצומה  במהירות 
המילים,  את  להבין  ניתן  לא  שבכלל 
נאשא  דרוזשבא,  נאשא  נאשא,  ״סלוזשבא 

ייעברעייסקאיא״...

קיים  חוזר״.  ״אור  לזה  קוראים  בחסידות 
מלמעלה  המשפיע  מעניק  בו  ישר״,  ״אור 
למטה. אבל כאשר המקבל, מלמטה למעלה, 
מאותת שהוא קלט את המסר - זה ״שואב״ 
ופנימי  עצמותי  עניין  מהמשפיע  וממשיך 

בהרבה

 - הרמב״ם  תקנת  את  תיקן  הרבי  כאשר 
לצ׳יטירינאצעט,  כצאן  הלכנו  בהתחלה 
ללמוד  עלינו,  שנחתה  הגזירה  את  וקיימנו 
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הילדות  בזכרונות  רמב״ם.  פרקים  שלושה 
אבא  של  התמונה,  הוטמעה  שלם  דור  של 

הנרדם לאחר סעודות שבת על הרמב״ם...

אבל כאשר בסיום הרמב״ם הראשון, לאחר 
לשיר  הקהל  החל   - הרבי  של  ה״הדרן" 
אפשר  היה  תורה״,  בשמחת  ושמחו  ״שישו 
לראות את התענוג העצום המאיר מזיו פניו 
של הרבי, ״אח, יש עם מי לעבוד״... הם לא 
ששים  אלא  אנחה,  ומפליטים  זיעה  מוחים 

ושמחים כמו בשמחת-תורה.

מישהו  ושמא   - הכריז  צ׳אצ׳קעס  וכאשר 
לחש על אוזנו את הרעיון, לך תדע - שכעת 
משבצת;  עוד  יש  היהודי  המספרים  בלוח 
י״ג  את  לא  )אמנם  המונה  בפזמון  כאשר 
13 מספרים שכל  זאת(  בכל  העיקרים, אבל 
ילד יהודי מכיר - מחליטים החסידים להוסיף 
ארבעה- ועולם:  עם  קבל  המודיעה  שורה, 
הרבי  גם  מניף  או-אז  הרמב״ם.  ספרי  עשר 

את ״היד החזקה״, ״ומלאה הארץ״ שמחה.

השכלה.  על-פי  פלפולים  כבר  זה  אבל 
והתמימות  הפשטות  את  כאן  יש  מכל  יותר 
החסידית  האמונה  לומר  אפשר  החסידית, 

הנאיבית - ברבי.

אותה אמונה, שבגללה שרו בקייטנות חב״ד 
והטו  רבותי,  שמעו  ״שמעו  מאליו  כמובן 
שכל  מליובאוויטש,  הרבי  שצוה  למה  אוזן, 
וכל היהודים  נרות שבת,  ובת, תדליק  אשה 
קרה  מה  תשאלו  ואל   - תפילין...״  יניחו 
עקיבא  רבי  לרחוב  דלף  הזה  השיר  כאשר 

ולשכונות הסמוכות לכיכר השבת.

לך תסביר להם...

שידור  שבמחי  מקסים,  עדר״  ״חוש  אותו 
אחד מהרבי, פתאום כל חסידי חב״ד עושים 
אותו  מדביקים   - דבר  אותו  ספונטנית 
סטיקר, מדברים על אותו ענין, אוהבים את 

אותו נושא, או נלחמים בחירוף נפש בנושא 
אחר - פעם זה ״דידן נצח״ ופעם זה ״מיהו 
התורה,  בספר  ילדים  רישום  פעם  יהודי״, 
זה  ופעם  ופעם הפגנות על שלימות הארץ. 
רמב״ם וסיומי הרמב״ם ובולים על הרמב״ם 
שפתותיכם  שיבלו  עד  הרמב״ם  על  ושירים 
ב־13?  שמסתיים  שיר  יש  רמב״ם.  מלומר 
בשביל  בדיוק  חניה  מקום  השאירו  נהדר! 

הרמב״ם.

ובדיוק באותה מידה בה מונח הענין בפשטות 
בשם  אשר  כל  אצל  אחרת  אפשר  אי  וכמו 
חסיד חב״ד יכונה - כך ובאותה מידה ממש 
של  לתודעתם  להשתחל  מצליח  לא  הדבר 
מצביעי המפלגות הדתיות. ״מה זה השגעון 
העבודה  מה  הללו?!  החידושים  מה  הזה?! 

הזאת לכם?!״

מה״חדרים״  הילדים  את  שתיקחו  אתם  מי 
בעומר  בל״ג  איתם  להכריז  ותתחילו  שלנו, 
״ווי וואנט משיח נאו״? מאין אתם שואבים 
את החוצפה לעבור ליד ״מבצרי התורה״ עם 
המוזיקה הרועשת של טנק המבצעים שלכם? 
זה בכלל, שבעוד אצלנו יש  ואיזה מין סדר 
לכל דבר ״מועצת הגדולים״, ״ועד הרבנים״ 
שהוא  הרבי.  אחד:  גדול  רק  יש  אצלכם   -
אחד  באף  מתייעץ  לא  להודות,  יש  בעצמו, 

מהם.

ה״צ׳יטירי-נאצעט  שאומר  מה  זה  זה, 
קניז׳עק רמב״ם׳א״. יש מבצע של הרבי - אז 

ככה מעכשיו הנוסח.

וכך קבלנו בפשטות את מבצע משיח. פתאום 
שזרחו  השמש  וקרני  בצהוב,  הארץ  נצבעה 
על נתיבי איילון הכריזו ״הכונו״, ועוד לפני 
 - קורה  מה  לעכל  הספיק  הקדוש  שהקהל 
מחצי  ליותר  נעלם  הרבי  שפתאום  ותזכרו 
שנה בחדרו הקדוש - מתחילים לעמוד מול 
שחור  רואים  בהם  וידאו,  מסכי  איצקוביץ׳ 
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על גבי מסך שחסידי חב״ד שרים בגרון ניחר 
אדוננו  ״יחי  כחו:  בכל  המעודד  הרבי  מול 

מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד״!

ומה אז היה ״יותר מובן״ מאשר היום? ומה 
יותר מעכשיו?  יותר ״מוכח בשכל״  אז היה 
אפשר  היה  ופירכא  קושיא  כל  דבר.  שום 
אחד,  אף  עניין  לא  זה  אבל  אז.  גם  להציג 
לא בגלל שהיו לכולם תשובות, אלא משום 
שכלל לא שמעו שאלות. היה ברור לכו-לם, 
בלי חילוקים בין ״ממסד רשמי״ ללא-רשמי, 
שבקטנים,  הקטן  עד  שבגדולים  מהגדול 
גאולה  ענייני  עם  העולם  שצריך לשגע את 
ומשיח ונקודתם התיכונה ״יחי אדוננו״, עד 
יעצור את מהלכו,  שגם משחק הסופר-בָאל 
אחת  כדורסל  קבוצת  הדחת  במחיר  ואפילו 
מהאליפות והכתרת ׳הגליל העליון׳ במקומה 
- ובלבד שיכריזו ״משיח משיח״! )תזכורת: 
הרבי עצמו ראה את כל הוידאו המתאר את 
פרשת פרסום משיח במשחקי הכדורסל של 

גליל עליון בשנת תשנ״ג(.

תמימים  היו  כולם  צ׳אצ׳קעס!  היינו  כולנו 
ופשוטים, והלכו כעדר, ושרו ״יחי״ לא בגלל 
שהיה להם הוכחות מספר פלוני, אלא בגלל 

שהיה ברור שזה הקו שהרבי מוביל, וזהו.

אבל שנות ההעלם והסתר עושות את שלהם.

אלו  מלהיות  שהתעייפו  מי  היו  לפתע 
שהולכים ״אחד נגד מאה״ על אמת, אלא אם 
הצרחני  הווליום  את  עסקינן.  כן בשעשועון 
רכה  מוסיקה  מחליפה  המבצעים  טנק  של 
של ״סדנת מודעות עצמית״, כי גם ״הפצת 

המעיינות״ זה כבר יותר מדי דוקרני.

האם  להחליט.  כבר  שצריך  מצב  נוצר 
מי״ב  הראשון  )הפסוק   - על  רש״י  כפירוש 
 - מעשה...(  חב״ד׳סקע  ַאַ  ״נָאך  הפסוקים, 
״תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב״, 
פשיטות  באותה  נעזבנה״,  ולא  ״אחזנוה 

משיח  וספונטניות,  ונאיביות  ותמימות 
ו״יחי״ וחי וקיים והכל; או שמא ״בוא ננסה 
בשיחות״...  כתוב  בעצם  מה  מחדש  להבין 
ואת הלוקשים הללו למכור גם לצעירי הצאן 

שלא פשעו, אוי, מה היה לנו.

הוכחות  ושום  יעזרו,  לא  ויכוחים  ושום 
אחד  אף  יזיזו  ולא  יוכיחו  לא  מלומדות 
מעמדתו. רק דבר אחד צריך לעשות: לחפש 
את הכפתור ההוא שכתוב עליו ״צ׳אצ׳קעס״, 
ההרגש  את  מחדש  שמפעיל  כפתור  אותו 
החסידי הטבעי והבריא בו נתקבלו הדברים 
עוד  עלינו  ה׳  ובחסד   - בשעתם  לאזנינו 
שהכפתור  כאלו  כמה  בתומנו  מתהלכים 
מובנה  אין״,  ״בילד  זה  כי אצלם  הזה חסר, 

מלכתחילה בלי שום אפשרות אחרת.

פשוט להתכוונן מחדש לקליטת דברי הרבי 
החסידים  כמו  בדיוק  וכמשמעם,  כפשוטם 
הקופצים מול הרבי מעוכי-קנייטש, ולדידם 
ורבי  חסיד  בעולם.  אחד  דבר  רק  קיים 

בלחודוהי.

ואת ההרגש הזה, בלי שום עיבודים ודילולים 
- להמשיך גם לעולם.

בהם  חודשים  בצ׳יטירי-נאצעט  כמו  בדיוק 
עודד הרבי את שירת ה״יחי״.

• • •

את  נראה  ״שוב  כי  מאתו,  אנו  ומובטחים 
כ״ק אדמו״ר שליט״א כבתמונה המצורפת״, 
מלמטה  המלכות  קבלת  של  קער״  וב״איין 
וההתגלות מלמעלה - שוב נהיה שם, והגביע 
שליט״א  אדמו״ר  ו״כ״ק  השולחן,  על  יונח 
החל לפתע לעודד בחזקה בב׳ ידיו הקדושות 
באופן יוצא מגדר הרגיל״... וירקיד את כולנו 
ולבית  הקודש  ולהר  הקודש  עיר  לירושלים 
ייבריי־ נאשא  הקודשים,  ולקודש  המקדש 

סקאיא...
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לזכות 

 הרה״ח הרב ירחמיאל שי׳ וזוגתו מ׳ חנה תחי׳
 וב״ב: חי׳ מושקא, דבורה לאה, שיינא,

 מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד, שיינדל גיטל,
 מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל דובער שיחיו

בעלינָאוו 

 שלוחי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א
 להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות
לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

ס. ּפאולו - ברזיל 

 נתרם ע״י הרה״ת ר׳ שמואל
 וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

שּפריצער

•

 לע"נ
 הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה

 קדנר
נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א


