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פתח דבר
 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 הרביעי בסדרת הקבצים של 

תשרי בליובאוויטש תשע"ט.

קובץ זה יוצא לאור לימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, ובתוכם י"ג תשרי - יום 
ההילולא של כ"ק אדמו"ר המהר"ש, וכרגיל בכגון דא, הקובץ מלא מעניני דיומא - 

חודש תשרי אצל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בקובץ נדפס מכתב שכתב כ"ק אד"ש מה"מ לרב אלכסנדר סענדר יודאסין - שהיה 
מזקני רבני חב"ד בארה"ק. במכתב הוסיף כ"ק אד"ש כמה ענינים בכתב יד קודשו, 

המכתב נדפס כאן בפרסום ראשון.

בהמשך הבאנו מקבץ תמונות מכ"ק אד"ש מה"מ מחלוקת דולרים שהתקיימה באורח 
לעבור  הורשו  לא  המבוגרים  בעוד  בלבד,  מצוה  בר  גיל  עד  וילדות  לילדים   - נדיר 
ממנה  ותמונות  תשנ"ב,   - השם"  "בשם   - תשרי  בי"א  התקיימה  החלוקה  בחלוקה. 

מתפרסמים כאן בפרסום ראשון.

בקובץ זה הבאנו את החלק השלישי מיומן חודש תשרי תשכ"ט במחיצת כ"ק אד"ש 
וחביבות  תשכ"ט  תשרי  לחודש  שנה  חמישים  במלאות  כאן  מתפרסם  היומן  מה"מ. 

מיוחדת נוספה לזה כיון ששנת תשכ"ט היא כקביעות שנה זו.

ימצא הקורא כתבה נרחבת אודות התייסדות שכונת נחלת-הר-חב"ד  במרכז הקובץ 
והיחס  השכונה  להתייסדות  הנוגעים  רבים  פרטים  מובאים  בכתבה  מלאכי,  בקרית 

המיוחד לה זכתה השכונה מכ"ק אד"ש בצירוף מסמכים ותמונות.

בסוף הקובץ הבאנו נאום מרתק ומאלף מאת הרה"ח אסף חנוך שי' פרומער - משפיע 
פרומער  הרב  התוועד  זה  בנאום  מבואר.  מאמר  סדרת  ועורך  חיפה  חח"ל  בישיבת 
בסגנונו המיוחד על כך שיש להתעורר מהתרדמה ולפעול להבאת ההתגלות המושלמת 
נאום שנשא בכינוס במהלך השנה האחרונה  נדפס פה ע"פ  של כ"ק אד"ש. הנאום 

ונערך ע"י המערכת ובאחריותה בלבד.

•



לכ"ק  האורחים  התמימים  תלמידי  של  בהתקשרותם  יוסיף  זה  שקובץ  אנו  בטוחים 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת בתוספת חיות בשליחותו היחידה "קבלת 
פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחותו העיקרית, נזכה תיכף 

ומיד להתממשות נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא", שתתקיים בוודאות גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו במסילות 
שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", מתוך אחדות החסידים 
ש"תוביל לקראת משיח", 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, ואזי תישמע 
השירה "הללו את ה' כל גוים, שבחוהו כל האומים" כשכולם יכירו וידעו "כי גבר עלינו 

חסדו ואמת ה' לעולם הללוי-ה", ונכריז כולנו בתוך כל אחבנ"י את הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

 ימות המשיח, וערש"ק י"ב תשרי תשע"ט
חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ
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"אזוי איז דער ענין"
"כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר אודות החסיד ר' יעקב מרדכי מפָאלטַאווא, 
שכאשר הי' מבאר ענין מסויים שהי' קשה לבארו בהסבר להזולת, הי' 

נוהג לומר: "ַאזוי ַאזוי איז דער ענין" וכן הוא בנדו"ד – "ַאזוי איז דער ענין", 
שלאחרי כל העילוי דיוהכ"פ, ובפרט בתפלת נעילה, הרי ד' ימים אלו הם 

נעלים עוד יותר" • משיחת ש"פ האזינו י"ג תשרי ה'תשי"ט

 • 

"מהלכים" מיוהכ"פ לחג סוכות
על יסוד הכלל שבנ"י הם בבחי' "מהלכים" בעבודתם, מובן שבעבודת ד' הימים שבין 

יוהכ"פ לסוכות יש מעלה על עבודת יוהכ"פ.

והיינו, שמבלי הבט על העליות שבעשי"ת )שבאים לאחרי הקדמת העבודה דחודש 
מעומק  לפנים  עומק  ניתוסף  יום  שבכל  ובאופן  מר"ה,  החל   – הסליחות(  וימי  אלול 
כו', עשרה "עומקים", עד להעילוי דיוהכ"פ, ובפרט נעילת יוהכ"פ שהיא עלי' היותר 
גדולה – בהכרח לומר שיש מעלה בימים שלאחרי יוהכ"פ אפילו לגבי העילוי דנעילה.

ולא עוד אלא שאין זו עלי' סתם, אלא עלי' שבאין-ערוך.

ראשון לחשבון עוונות
ענין זה מובן מסיפור שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הרשב"ץ:

פעם אחת התוועד הצמח-צדק בסוכה עם בניו ועם זקני החסידים שהיו אז, ושלשה 
אברכים עמדו סמוך לסוכה מבחוץ והקשיבו לדברים הנאמרים, ושמעו שדיברו אודות 
תלמידי המגיד, וכשדיברו אודות הרה"צ מבארדיטשוב, נענה הצ"צ ואמר: "אונזער 
בביאור  חזר פתגם מהרה"צ מבארדיטשוב  )בנו הבכור של הצ"צ(  והרב"ש  מחותן", 

מארז"ל שחג הסוכות הוא "ראשון לחשבון עוונות":
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נקראים  שלכן  מיראה,  תשובה  היא  ויוהכ"פ,  עשי"ת  ר"ה  נוראים,  דימים  התשובה 
"ימים נוראים", ובתשובה מיראה – "זדונות נעשות לו כשגגות"; משא"כ התשובה דחג 
הסוכות, שאז העבודה היא בשמחה – היא תשובה מאהבה, ובתשובה מאהבה – "זדונות 

נעשות לו כזכיות".

וזהו "ראשון לחשבון עוונות" – היום הראשון שבו גם העוונות נחשבים בחשבון הזכיות.

כשסיים הרב"ש לחזור על הפתגם, אמר הצ"צ:

זקני )רבינו הזקן( מבאר ענין זה בנוגע לד' הימים שבין יוהכ"פ לסוכות, שהם כנגד 
הענין  ישנו  זו  בחינה  מצד  )שגם  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  הוי'  דשם  אותיות  ד' 

ד"זדונות נעשות לו כזכיות"(. עד כאן דברי הרב.

שהרי  שבאין-ערוך  מעלה  היא  יוהכ"פ  על  אלו  ימים  ד'  שמעלת  מובן,  זה  ומסיפור 
החילוק בין "זדונות נעשות לו כשגגות" ל"זדונות נעשות לו כזכיות" הוא באין-ערוך, 
כיון ש"שגגות" אינם בהתאם לרצון העליון, ואדרבה – הם היפך רצון העליון )אלא 

שזהו בשוגג(, משא"כ "זכיות" הרי הם רצון העליון.
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איצטער דארף מען ערשט תשובה טָאן
עפ"ז יובן גם הסיפור שכ"ק מו"ח אדמו"ר נכנס פעם למחרת יוהכ"פ אל אביו, כ"ק 
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, ושאלו: אבא, ומה עתה? ויענהו: עתה ביחוד צריך לעשות 

תשובה )"איצטער דַארף מען ערשט תשובה טָאן"(.

והביאור בזה – ע"פ הנ"ל, שמבלי הבט על מעלת התשובה דעשי"ת )ובפרט עפמשנ"ת 
ימים אלו היא נעלית עוד  במאמרים שהיא תשובה עילאה(, אעפ"כ התשובה שבד' 
יותר, כנ"ל שהו"ע שם הוי' שלמעלה מהשתלשלות, שבמדריגה זו "זדונות נעשות לו 

כזכיות", משא"כ ביוהכ"פ.

ועילוי זה הוא דוגמא ומעין דלעתיד לבוא, כידוע שבזמן הזה הבירור הוא רק בקליפת 
נוגה, ולעת"ל יהי' הבירור גם בג' קליפות הטמאות, ומעין ענין זה הוא הענין ד"זדונות 

נעשות לו כזכיות".

אזוי איז דער ענין
ואף שלכאורה אינו מובן איך אפשר לומר כן )שימים אלו הם למעלה מיוהכ"פ(, מ"מ, 

כן הוא הענין )"ַאזוי איז דער ענין"(.

– כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר אודות החסיד ר' יעקב מרדכי מּפָאלטַאווא, שכאשר הי' 
מבאר ענין מסויים שהי' קשה לבארו בהסבר להזולת, הי' נוהג לומר: "ַאזוי ַאזוי איז 

דער ענין".

וכן הוא בנדו"ד – "ַאזוי איז דער ענין", שלאחרי כל העילוי דיוהכ"פ, ובפרט בתפלת 
נעילה, הרי ד' ימים אלו הם נעלים עוד יותר.

והנה, כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר סיפור הנ"ל )אודות מעלת ד' הימים שבין יוהכ"פ 
לסוכות(, ה"ז ראי' שסיפור זה הוא הוראה לכל אלו שהסיפור הגיע אליהם.

מעתיק את עצמו מכל עניניו
והענין בזה: ד' ימים אלו שבין יוהכ"פ לסוכות הם אמנם יומין דחול – שלא כמו ר"ה 
ויוהכ"פ, שלא כמו עשי"ת, ואפילו שלא כמו ימי חודש אלול, שהרי חודש אלול מאירים 

בו י"ג מדות הרחמים, משא"כ בד' ימים אלו לא מצינו ענין זה;

אבל אעפ"כ, לאחרי הקדמת העבודה דאלול, ימי הסליחות, ר"ה, עשי"ת ויוהכ"פ – 
מגיעים ביומין דחול פשוטים למדריגה נעלית יותר מאשר קודם לכן.

ולאידך, אף שענינם של ימים אלו הוא גילוי שם הוי' שלמעלה מסדר ההשתלשלות – 
אעפ"כ נמשך גילוי זה ונקבע בזמן מוגבל, זמן של ד' ימים; לא בזמן רוחני כפי שהוא 
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בעולם האצילות, "אלף שנים בעיניך כיום אתמול", או עכ"פ בזמן רוחני כפי שהוא 
מפורט  זמן  הגשמי,  בעוה"ז  שהוא  כפי  גשמי,  בזמן  אלא  הרוחניים,  בי"ע  בעולמות 

)וידוע, שככל שהזמן הוא מפורט יותר, הרי זה מורה על היותו תחתון יותר(.

ונקודת הדברים – שזהו ענין נעלה ביותר שיש לו שייכות והוראה לכאו"א. וכמדובר 
לעיל, שכאו"א יכול להגיע להמדריגה העליונה ביותר דתשובה עילאה. והדרך לזה 
– ע"י ענין ההעתקה שבנפשו, שמעתיק עצמו מכל עניניו, שכן, אף שהעתקה זו היא 
במדריגות תחתונות, הרי ע"פ הידוע בענין "בכל מאדך", "מאד שלך", מובן, שע"י 
שמעתיק עצמו מעניניו במדריגתו )"מאד שלך"(, אזי בא להגילוי דשם הוי' שלמעלה 

מהשתלשלות, שהוא מעין דלעתיד לבוא )כנ"ל(.

ובפרטיות יותר – הנה בהזמן דלעת"ל גופא יש כו"כ מדריגות, שנחלקים בכללות לב' 
מדריגות: )א( הזמן שבו "ילכו מחיל אל חיל", הליכה בעילוי אחר עילוי, שזהו בבחי' 
האורות; )ב( "יום שכולו שבת ומנוחה", שזהו בהעצמות. וע"י ענין ההעתקה שבנפשו 
בא להגילוי דשם הוי' שלמעלה מהשתלשלות, ועד להוי' שבהעצמות שאין בו אותיות, 

שמדריגה זו תהי' בגילוי ב"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

אינך יודע שנדפס בעיתונים שמשיח כבר בא?!
שמחת  ובמיוחד  כולל  החג,  בשמחת  יהודים  לשמח  ההשתדלות  אודות  לעורר  יש  כן 
בית השואבה, החל מהמקומות הסמוכים שיכולים להגיע אליהם ביו"ט עצמו, כולל גם 
הנסיעות בימי חול המועד למקומות רחוקים, מחוץ לעיר, על מנת לערוך שם חגיגות 

שמחת בית השואבה, ולזכותם בקיום מצות ד' מינים,

. . ויש להוסיף ענין עיקרי בנוגע לשמחת בית השואבה בשנה זו – שצריכה להיות מתוך 
שמחה הכי גדולה הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה, ששמחים ורוקדים לקבל 

פני משיח צדקנו!

ופשוט, שאין להתבייש ח"ו לרקוד בגלוי, "לעיני כל ישראל", ועד לריקוד ברחוב לעיני 
כל באי עולם, לקבלת פני משיח צדקנו, ואדרבה: כשבא מישהו וישאל: "לשמחה מה זו 
עושה", ישיבו לו: וכי אינך יודע שנדפס בעיתונים שמשיח כבר בא, ותיכף בא לכאו"א 
ולוקח את כולם לארצנו הקדושה, לירושלים עיר  מאתנו, מכם, בתוככי כלל ישראל, 

הקודש ולבית המקדש, ושם ממשיכים בשמחת בית השואבה בתכלית השלימות.

– שמביאים לכל  כולם  בית השואבה בכל המקומות  זו צריכים לפעול בשמחת  וברוח 
המקומות את הבשורה הטובה והמשמחת ש"הנה זה בא", שמשיח צדקנו בא, ולוקח את 

כל בנ"י לשמחת בית השואבה שבביהמ"ק השלישי.

)משיחת ש"פ האזינו - י"ג תשרי תשנ"ב - בלתי מוגה(
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אולי "התמים" 
מפולין יתחדש

לפנינו מכתב מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להרה"ח הרב אלכסנדר 
סענדר יודאסין, שהיה מזקני החסידים בארה"ק, מכתב זה שוגר אליו כמכתב 

כללי עם הוספות בכתי"ק על שולי הגליון, מכתב זה מוגש כאן בפני 
הקוראים בפרסום ראשון. 

חב"ד  רבני  מחשובי  היה  )תרנ"ז-תשמ"ג(,  יודאסין  סענדר  אלכסנדר  הרב  רקע: 
בארה"ק. יליד העיירה רציצה שבבלרוס, ומחסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב. נסמך לרבנות 
ע"י רבי דוד צבי חן. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל-אביב. כיהן כרבם 
של חסידי חב"ד בתל-אביב במשך קרוב ליובל שנים, וכחבר הרבנות הראשית בתל-

אביב יפו. מחברם של הספרים "תומכי תמימים" על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" על ספר 
)כפר חב"ד, תשכ"ח-תש"ל(, מהספרים החשובים שנתחברו על  התניא, שני חלקים 

ספר התניא. 

לקראת הכנת חידושיו על הש"ס, שלח הרב יודאסין את חידושיו לכ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א, וציין שחושב לקרוא את הספר בשם "התמים", אך הרבי ציין שהשם 
כבר תפוס לבטאון הידוע "שאולי עוד יתחדש". למעשה קרא הוא לספרו לבסוף בשם 

"תומכי תמימים".

בתחילת המכתב, לאחר המילים "מאשר הנני קבלת מכתבו מער"ח וג' כסלו", הוסיף 
הרבי בכתב-ידו:

"ות"ח ת"ח ]ותשואות חן תשואות חן[ על הבשו"ט ]הבשורה טובה["

בשולי המכתב, לפני החתימה, הוסיף הרבי בכתב-ידו:

"בברכת הצלחה בהדפסת חד"ת ]חידושי תורה[ שלו".

לאחר המילים "בברכה לבשו"ט ]לבשורות טובות[", הוסיף הרבי בכתב-ידו:

"בענייני הכלל והפרט".

בסוף המכתב הוסיף הרבי שורות אלו:

"השם 'התמים' הרי כבר תפוס ע"י המו"ל מאז בפולין, ואולי עוד יתחדש".

מאוצר המלך

פרסום
ראשון
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פרסום ראשון

חלוקה נדירה
תמונות נדירות ממעמד חלוקת שטרות לצדקה לילדים 

בלבד בי"א תשרי תשנ"ב בצירוף יומן 
 • 

י"א תשרי "בשם השם" תשנ"ב

אחרי תפילת שחרית הודיע כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, להפתעת הכל - כי עם שובו 
תתקיים חלוקת שטרות לצדקה והפעם היא מיועדת אך ורק לילדים וילדות עד גיל בר 

ובת מצוה. 

היא  התחילה.  והחלוקה  העברים  מכל  בינתיים  שהסתדרו  התורים  נעו   2 בשעה  בערך 
נמשכה כשעתיים שבמהלכו הספיקו אלפים רבים של ילדים וילדות לעבור בזריזות ולקבל 
את השליחות-מצוה המיוחדת, כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מברך כל ילד בשנה טובה )"א 
גוט יאר"(. זה היה השלב הראשון של החלוקה. בתוך כך, הגיעו עוד המוני ילדים מרחבי 
החוצה  הסטנדר  הובא  שכך,  כיון  לאוהל.  הרבי  צאת  לקראת  בחוץ  נאספו  וכולם  העיר 
וכאשר הדלת נפתחה והרבי שליט"א יצא כדי לנסוע לאוהל, התחדש החלוקה. הפעם – 
לכעשר דקות נפסות. החלוקה בחוץ היתה מראה בלתי שגרתי והיה נראה כאילו הרחוב 

כולו )ה"חוצה"( הפך למוקד של מצוה וצדקה.
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יום שישי, י"ב תשרי
כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך לביתו בשעה 
11:00.  בשעה 3:00 חזר, וביקש להזמין 
את ר' ישראל שי' ג'ייקובסון להביא את 

האתרוגים. 

שבת י"ג תשרי
להתוועדות  ירד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

בשעה 1:30, ועשה קידוש. 

היו שתי שיחות. אחרי השיחה הראשונה 
ועודד  נפוליון,  מארש  את  לשיר  הורה 

ציוה  השני'  השיחה  ואחרי  השירה,  את 
לנגן ואמר מאמר ד"ה "כנשר יעיר קנו". 

את  לחלק  הורה  השיחות  בין  בהמשך 
ה"מזונות", ונתן את זה להרב שמואל שי' 
לויטין להיות שהוא עורך )"ּפרַאוועט"( 
וכ"ק  שרו,  בינתיים  היָארצייט.  את 
אדמו"ר שליט"א קם ושר ורקד והרקיד 

משך זמן רב. 

מוצאי שבת קודש
את  חב"ד  דכפר  אנ"ש  נתנו  הערב 
וכ"ק  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  האתרוג 



הם,  מאין  התעניין  שליט"א  אדמו"ר 
ובירך אותם ואת כפר חב"ד. 

אח"כ נסע לביתו. 

יום ראשון, י"ד תשרי  
ערב חג הסוכות

בשעה  הגיע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שי'  ישראל  לר'  להודיע  וביקש   ,11:00
ושאר  הלולבים  את  שיביא  ג'ייקובסון 
המינים, וביקש להזמין אלו המקבלים ד' 

מינים. 

נכנסו לקבל ד' מינים. ר' שמואל שי' קטן 
לקח עבור כפר חב"ד וביקש ברכה, וכ"ק 
אדמו"ר שליט"א בירכו לשלום ואחדות. 
את הרב שמואל שי' לויטין שאל מדוע 

אינו לוקח אתרוג עם פיטם. 

אח"כ ביקש להזמין רכב ליוניון )למקוה(. 
כ"ק אדמו"ר  לו  הריל"ג, אמר  כשנכנס 
שליט"א: "דו קענסט אויסקלייבן הדסים 
פַאר זיך" , וכשסיים לקחת אמר לו כ"ק 
ממשיך  זָאלסט  "דו  שליט"א:  אדמו"ר 

זיין ַאלע המשכות" . 



למקוה,  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ובשעה  3:10 נסע לאוהל. לפני שנסע, 
אמר לריל"ג שישתדל להיות כאן בשעה 

6:00 לערך לסדר את החדר. 

דקות   13(  6:25 בשעה  חזר  מהאוהל 
לחדרו  כשנכנס  נרות(.  הדלקת  לאחר 
סכין,  לו  להביא  מהריל"ג  ביקש  הק', 
את  והכין  מספרים,  וכן  סכין  והכניסו 

הכריכות לאגוד את הלולב. 

בשעה  6:35 יצא לתפילת מנחה, ואחרי 
ד'  עם  ויצא  הק'  לחדרו  נכנס  התפילה 
לסוכה לאגוד  ונכנס  )26 הדסים(  מינים 
את הלולב. שאל אם הפלסטיק לא מכסה 

את כל הסוכה. 

ליל א' דחג סוכות
לתפילת  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

מעריב בשעה 7:30. 

פרוסת  טבילת  אודות  דובר  בסעודה 
מספר  המועד,  בחול  בדבש  "המוציא" 
ההתעסקות  והחלפתם,  בלולב  ההדסים 
היתר  יוהכ"פ,  במוצאי  הסוכה  בבניית 
שליחת אתרוגים לרוסי' לראשונה, דרך 

לימודו של הרוגצ'ובי, ועוד. 

הלולב  את  איתו  לקח  לביתו,  כשהלך 
ואתרוג עבור הרבנית שתליט"א. 

יום שני, ט"ו תשרי –  
א' דחג הסוכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע בשעה  8:00 
לר'  ומסר  לסוכה  נכנס  מינים,  הד'  עם 
מאיר שי' הארליג את הד' מינים בכדי 

בסוכה  בירך  הקהל  )וכל  יברך  שהקהל 
הגדולה למרות שירד גשם(. האתרוג הי' 
גדול ומהודר, והלולב ארוך )בערך מטר(. 

לתפילת  ירד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שחרית בשעה 10:00. 

ונענע  בידו,  הלולב  את  הכין  בהלל 
פסע  ב"הושענות"  במנהגים.  כמובא 
לו  וצמוד  הלולב  בימינו  הש"ץ,  אחרי 
האתרוג )הכל כמובא במנהגים(, וארשת 

רצינות נסוכה על פניו הק'. 

בית  שמחת  אודות  דובר  בסעודה 
שמחה  תורה",  של  "יינה  ע"י  השאובה 
ה"חסידישע  ראיית  עול,  קבלת  ע"י 

אושפיזין", ועוד. 

אחרי מנחה הלך לביתו. 

ליל ב' דחג סוכות
הניגונים  עשרת  אודות  דובר  בסעודה 
של אדמו"ר הזקן, יו"ט שני של גלויות 
משקה  שתיית  שלילת  ובחו"ל,  באה"ק 
השואבה,  בית  בשמחת  למידה  מעבר 

ועוד. 

יום שלישי, ט"ז 
תשרי – ב' דחג 

הסוכות
כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע בשעה 8:30 

לערך. הכל הי' כאתמול. 

בסעודה דובר אודות ספר המנהגים חלק 
ב', כיבוד לויים, ועוד. 
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בשעה 6:00 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א 
להתוועדות בסוכה, ונטל ידיו הק' והורה 

לשיר. 

ד"זמן  השמחה  אודות  דיבר  בשיחות 
ביהמ"ק  שאין  אע"פ  שמחתנו" 
ההגבלות  בטלו  שאז   – ואדרבה  קיים, 
דיבר  וכן  ביו"ט,  אפילו  לשמוח  ואפשר 
לאומות  הסוכות  דחג  השייכות  על 
ג'  בפרק  ביאור  הי'  כמו"כ  העולם. 
שבמשך  ואמר  התשובה,  באגרת  וד' 
הפרקים.  שאר  את  גם  יבאר   הזמן 
את  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  שרו, 

השירה. 

אמר מאמר ד"ה "להבין ענין הסוכות". 
ואי  נוראות  דחיפות  היו  המאמר  בזמן 

סדר נורא. 

ה"ועד  על  וחריפה  ארוכה  שיחה  היתה 
המסדר" בענין הסוכה ואי הסדר, ואמר 
שיקצר בגלל זה. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
אמר שעד שהוא יקח את הענין בידו לא 
לשמוע  שבשביל  ואמר  מזה,  דבר  יהי' 
לסבול  יהודי  צריך  שלי  החידושים  את 
לשבת  יכול  הוא  כאשר  ולהצטופף, 
בלקו"ת,  חסידות  מאמר  וללמוד  בביתו 
יהודי,  הגוף של  מסיגופי  מרוצה  ואינני 
ואמר  זה,  את  רוצים  לא  מלמעלה  וגם 
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שנדפסו 19 ספרי חסידות והלואי ילמדו 
אותם במשך השנה. 

שיתוועדו  ביקש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
היום ומחר, וסיים ובירך ברכת המזון. 

כ"ק  הכריז  ברכה"  של  "כוס  בחלוקת 
ימסור  ידחפו  שבאם  שליט"א  אדמו"ר 
אדמו"ר  כ"ק  לחלק.  אחר  למישהו 
בזמן  גדולה  בשמחה  הי'  שליט"א 
כל  כמעט  השירה  את  ועודד  החלוקה, 

הזמן. 

לשיר  והורה  הגפן",  "על  בירך  בסיום 
הסתיימה  החלוקה  בחגך".  "ושמחת 

בשעה 10:15. 

ליד חדרו הק' חילק לג' תלמידים "כוס 
של ברכה". 

והורה  לביתו,  נסע  לערך   11:00 בשעה 
לרקוד. 

)האמור  צא"ח  של  הכינוס  אודות 
אדמו"ר  כ"ק  אמר  מחר(  להתקיים 
ובדרכי  נועם  בדרכי  שיהי'  שליט"א: 
שמים  שם  קידוש  מזה  ויהי'  שלום, 
שאם  ואמר  ליובאוויטש,  שם  וקידוש 
יבוא אינו-יהודי צריך להיות בדרכי נועם 

ובדרכי שלום. 

יום רביעי, י"ז תשרי 
–  א' דחול המועד 

סוכות
כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע בשעה 9:00. 

ב"אנא ה'" בין פעם א' לב' הפסיק, הניח 
את האתרוג, הפריד את הרגליים, סידר 

את הטלית והמשיך. 

אחרי התפילה, בהכרזה על כינוס צא"ח, 
זלמן  מר'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ביקש 

שי' דוכמן שיכריז על מבצע ד' מינים. 

שרו "הושיעה את עמך", וכן אחרי מנחה 
שר "הושיעה את עמך". 

היום התקיים הכינוס של צעירי אגודת 
חב"ד. ]ראש העיר הי' צריך לבוא, אבל 

מפני סיבה זה נדחה[. 

הריל"ג,  כשנכנס  לערך,   4:00 בשעה 
שאלו כ"ק אדמו"ר שליט"א מה נעשה 
מסויים  מישהו  אודות  וסיפר  בכינוס, 
שנמצא שם, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
באופן  לא  אבל  לנאום  יכבדוהו  שבטח 
שאל  כמו"כ  ממנו.  כהוראה  מגיע  שזה 
 200 ואמר  קטן,  או  גדול  קהל  יש  האם 
כן ירבו, והי' כ"ק אדמו"ר שליט"א שבע 

רצון כנראה. 

יום חמישי, ח"י 
תשרי –  ב' דחול 

המועד סוכות
את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאל  היום 
הכינוס  בעת  הנעשה  אודות  הריל"ג 
אודות  סיפר  והנ"ל  אתמול,  צא"ח  של 
הנאומים של כמה אנשים. כ"ק אדמו"ר 
של  נאומו  תוכן  אודות  שאל  שליט"א 
גם  היו  אם  וכן  חדקוב,  שי'  הרחמ"א 

נשים בעזרת נשים.
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 א
יסוד וביסוס השכונה

יהודיים  בלבבות  ניצוץ  הצית  תשכ"ז,  בקיץ  הימים  מלחמת ששת  של  הניסי  סיומה 
הכותל  אבני  על  ומתרפק  השב  ישראל  עם  של  המרגשות  התמונות  העולם.  ברחבי 
המערבי, עוררו אצל יהודי התפוצות התעוררות אדירה לשיבה אל מסורת אבות, לחיי 

תורה ומצוות, ואהבה לארץ ישראל.

מבוא
סיפורו ההיסטורי של הישוב החב"די בארץ ישראל טומן בחובו פרקי עבר עשירים 
ומרתקים. תחילתו בקומץ החסידים המועט שהתיישב בצפת וטבריה עוד בימי ערש 
החסידות. עבור בסיפור התחדשותו של הישוב בחברון – בימי כ"ק אדמו"ר הרש"ב 
הם  ביותר  ומועטים  ערים,  בנמצא  אין  כאשר  אלו,  לימינו  ועד  הטרגי.  וסופו   – נ"ע 
הישובים בארץ הקודש בהם לא בנמצא קהילה חב"דית תוססת, או על כל פנים בית 

חב"ד פעלתני.

מבין דפי ההיסטוריה המרובים, בולט ביותר סיפור הקמתה ההרואי של שכונת "נחלת 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  לייסודה  שנה  חמישים  ימלא  זו  חב"ד", שבשנה  הר 
שליט"א. בקורותיה מתגלה לנו עד כמה דאג הרבי להתיישבות בשכונה, על מאמציו 
ורצונו ש"נחלת הר חב"ד" תהיה "עיר הבירה של חב"ד"1.  ולמען תושביה,  למענה 
כמו גם סיפורם של אברכים צעירים שעזבו את חיי הקהילה ה)כפר( חבד"ית התוססת, 

ונסעו להתגורר בערבה שוממה, למען רצונו של הרבי.

לא קלים היו ימיה הראשונים של השכונה, היא נתקלה בהתנגדויות רבות מבית ומחוץ. 
בין אם היו אלו משרדי הממשל הרשמיים שהצרו להתפתחות השכונה, לא האמינו 
צביונה  גורמים שניסו לערער את  או  לה,  וספדו  ואף כמעט  באפשרות התפתחותה, 
התנגדות  לה  קמה  בארץ  חב"ד  חסידי  קהילת  כשמתוך  מבית,  וכן  החסידי-אותנטי. 

למעשה ידיו של משה.

מול כל אלו קמה ואף ניצבה נחלתו של הרבי והייתה לעובדה מוגמרת.

"כי שם ציווה ה' את הברכה"2

1( רשימות הר' אליקים שי' וולף, ר"ה תש"ל.
2( רשימות הר' יעקב הלוי שי' הורביץ, יחידות תשל"ב.
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גלי הגירה גדולים החלו באים לארץ ישראל מכל רחבי העולם. בעיקר ממדינות ערביות 
– שם התבוסה המבישה במלחמה הובילה להתנכלויות ופרעות ביהודים. גם בקרב יהודי 
ברית המועצות החלה תסיסה זו. בריה"מ עמדה במלחמה זו לצידם של מדינות ערב, 
ואף חימשה אותם בכלי נשק מתקדמים. זאת ועוד, האנטישמיות החלה להרים ראש 
וגברה,  הלכה  ממשלתם  כלפי  היהודים  של  הניכור  תחושת  בריה"מ.  מדינות  ברחבי 
ויחד איתה גם עלה מספר הבקשות ואשרות העליה לארץ ישראל. בין השנים תשכ"ט-

תשל"ג עלו מבריה"מ כ-150,000 יהודים.

גל ההתעוררות לא פסח אף על בני יהדות גאורגיה )גרוזיה( המסורתיים. התשוקה לעליה 
ביותר. שביתות  ובעת שכזו התעוררה  דורות,  לארץ הקודש נחקקה על ליבם במשך 
רעב, מכתבים אל מוסדות האו"ם, אלו היו רק חלק ממאמציהם לעורר את תשומת הלב 
העולמית ללחץ על שלטון בריה"מ, שיאפשר להם להתאחד עם משפחותיהם ובני עמם 

שבארץ. אט אט החלו להכנע השלטונות, ולהעניק בהדרגה אישורי יציאה.

מקדים רפואה
למשרדו  הוראה  הרבי  ממזכירות  הגיעה  כבר  המלחמה,  פרוץ  טרם  ספורים  חודשים 
של העסקן הרב אפרים וולף: שערי ברית המועצות יפתחו בקרוב, ואלפי יהודים יעלו 
ארצה. כיון שרבים מהם עמדו בארצות מוצאם בקשר עם חסיד חב"ד – חייב להימשך 
הקודמים,  העליה  גלי  של  הקשים  רשמיהם  קהו  לא  עוד  ישראל.  בארץ  גם  זה  קשר 
בהם נמסרו העולים, וביחוד ילדיהם, לקליטה ברשויות שחינכו לכפירה בתורת ישראל. 
מאורעות אלו - המוכרות כפרשיות ילדי תימן וילדי מרוקו - שהתרחשו שנים מעטות 

לפני כן, הגבירו את תחושת המחויבות לקליטה נכונה של העולים.

סגורים  אז  היו  המועצות  ברית  שערי  גמורה.  בהפתעה  התקבלה  הרבי  של  הוראתו 
ומסוגרים. ועם פרוץ מלחמת ששת הימים רק הוחמר המצב, כשבריה"מ ניתקה את 
קשריה הדיפלומטים עם ישראל. מספר בנינים בודדים שנבנו בשיכון חב"ד בלוד הוקצו 

לקליטת העולים, אך נשארו שוממים כמעט כשנה...

וביום בהיר נפתחו שערי גרוזיה. אלפי יהודים החלו לצאת מעבר למסך הברזל בדרכם 
אל הארץ. מעט הדירות הריקות שבלוד התמלאו במהירות, בעוד זרם העולים ממשיך 
לנחות בשדה התעופה. בחורף תשכ"ט כבר עמדו בתפוסה מלאה כל מבני השיכון בלוד, 

ואף כמות נכבדה של בתים בכפר חב"ד נמסרו לעולים.

כשתמו מקומות הקליטה במעוזים החב"דים, החליטו בממשלה כי קליטת העולים ע"י 
אנשי חב"ד - שמכבר הייתה לצנינים בעיניהם – הסתיימה. וכי העולים החדשים שיגיעו 
יפוזרו ברחבי הארץ על פי שיקולם. מולם עמד הרבי בתוקף על דעתו, כי רק חסידי 
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חב"ד הם שיקלטו את יהודי גרוזיה. הרבי הורה לעסקני חב"ד לעשות כל מאמץ אפשרי 
על מנת למצוא פתרון הולם לקליטת העולים בשכנות לחסידי חב"ד, ואף שלח לארץ 

את הרב בנימין אליהו גורודצקי שניהל את ה"לשכה לעזרת פליטים", למטרה זו.

העסקנים נחלצים חושים
העסקנים ובראשם הרב גורודצקי קיימו סדרת פגישות ארוכות עם גורמי ממשל רבים, 
והציעו פתרונות שונים. כמו הרחבת השיכון בלוד, ואף אפשרות שכל משפחה חב"דית 

תכניס אל ביתה משפחת עולים, עד למציאת פתרון חלופי...

)ליובא(  אריה  מר  הקליטה,  סגן שר  היה  חב"ד,  עסקני  מול עמדת  אל  אז  מי שעמד 
ברחבי  העולים  פיזור-יישוב  בעד  והחלטית,  נחרצת  הייתה  עמדתו  בתחילה  אליאב. 
הארץ, והוא זעם על ההתערבות החב"דית בענייני משרד הקליטה. לאחר זמן, ובסיוע 
הנשיא דאז - שז"ר, התרככה עמדתו, והוא התרצה להיפגש עם העסקנים ולדון איתם 

אודות כך.

מר אליאב סקר את הדברים 
העלייה  גלי  בפשטות. 
התלויים בממשל הסובייטי 
הרחבת  צפויים.  בלתי   -
אף  בלוד,  חב"ד  שיכון 
לא  מבנים,  עשרות  בעוד 
מאות  צורך  כדי  בה  תהיה 
שיגיעו  העולים  משפחות 
הוא  קצר.  ובזמן  פתע 
הממשלה,  דעת  את  הציג 
במרכזי  ישוכנו  שהעולים 
בקריית-מלאכי  קליטה 
הוקמו  בהם  וקריית-גת. 
ענקיים  פרויקטים  כבר 
של משרד הקליטה, בנייני 
מגורים עם פיתוח סביבתי 
מיקומם  עקב  אולם  נאה. 
עיירות-פיתוח  של  הנידח 
במשרד  התקשו   – אלו 

הקליטה לאכלסם.
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לבעיית  כפתרון  העולים.  דיור  למצוקת  אפשרי  פתרון  זה  ברעיון  מצאו  העסקנים 
יעתיקו  וצעירות  חסידיות  משפחות  מספר  כי  הנועז,  הרעיון  עלה  הרוחנית  הקליטה 
את מגוריהם למרכזי הקליטה, ועם הגעת העולים יסייעו להם לגבור על קשיי העלייה 

הרוחניים ואף הגשמיים.

להעמיד  הוא  בתכנון  כי  הבהרה,  בצירוף  הרבי,  אל  במהירות  נשלחה  הצעתו  טיוטת 
לתכניתו של מר אליאב תנאי - הענקת מספר דירות לאברכים שיעברו לגור במקום עוד 
קודם לבוא העולים, ויכשירו את הקרקע לקליטתם הרוחנית של העולים. בד בבד נסעו 

קומץ עסקנים לתור את שכונת הקליטה שבעיירה "קריית-מלאכי". 

תיאור פרויקט הבניה - מוגה
תיאור מראהו של המקום אז אנו מוצאים ברשמים שהעלה אחד מהמבקרים הראשונים. 

אלה פורסמו ב"די אידישע היים" – והוגהו על ידי כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ:

"הכביש המחבר בין רחובות לבין אשקלון מסתעף לקריית-מלאכי, היישר למרכז 
העיר. בהמשכו של הכביש החוצה את המרכז, לכל אורכו ניצבים מבני מגורים בני 
קומה אחת, מיעוטם בתי אבן וברובם לא יותר מאשר צריפונים. פה ושם אף אפשר 
הצריפים  מחצרות  באחת  הכביש.  לרוחב  המתרוצצות  נפחדות  תרנגולות  לראות 
יושבת אישה כפופה מעל גיגית ומכבסת את כבסיה. הכביש מסתיים בפנייה חדשה 
שמאלה – וכאן מתגלה מראה שונה בתכלית לאשר ראינו בצדי הכביש: גוש של 
שבעה עשר בנייני מגורים מדורגים, רחבה גדולה עם כרי דשא מסביבה, שבילים 

מרוצפים. יפה, אך . . מקום רפאים! אף לא נפש אחת בסביבה!

"אכן, זה עתה נשלמה הבנייה בפרויקט שהוקם על ידי משרד השיכון הישראלי. 
והמקום  הגיעו  לא  עדיין  אלה  אבל  חדשים,  לעולים  בית  לשמש  נועדו  הדירות 

בינתיים לא מאוכלס..."

בימים שלאחר מכן המשיך התיזוז של עסקני חב"ד בין משרדי הממשל השונים, לתיאום 
תנאי ההתיישבות בקריית מלאכי. כאשר באו להסכמה אודות ראשי העניינים, העלו על 

הכתב את ההצעה המופרטת, ושלחו אל הרבי.

מלמעלה לא יחליטו אך מי שיסע יבורך
ביום כ"ג שבט הגיע מברק מהמזכירות בשם הרבי: 

"נכונה ההצעה דקרית מלאכי בהתנאים שמסרם, וכן שחלק דאברכי הכולל דכפר 
חב"ד יתיישבו שם. בברכת הצלחה לגמר טוב בהנ"ל."

27 ושמחתם לפני הו • נחלת עולמים



ירדו מהמטוס  לפני שבועות מעטים הם 
הססגונית  בתלבושתם  ללוד.  שהביאם 
בנמל-התעופה.  הקהל  בין  מיד  בלטו 
"הגומל"  ברכות  מילמלו  הגברים 
לביתם  הוסעו  כן  אחר  ו"שהחיינו", 

החדש – קריית מלאכי.

וטף,  צעירים  זקנים  חב"ד,  עולי   – הם 
ובאו  מושבם  ארץ  את  שעזבו   – רב  טף 
כאנשי  שלא  אבל  בישראל.  להשתקע 
הם  הללו  רבים,  אותם  שמכירים  חב"ד 

בני עדה לא אשכנזית.

לארץ  זו  עדה  של  כיסופיה  ראשית 
ראש  שנה.  כ-70  לפני  החלו  ישראל 
חב"ד אז, האדמו"ר ר' שלום בר, המכונה 
רש"ב, שלח שליחים לקהילות שונות כדי 
להפיץ את תורת חב"ד, והשליחים מצאו 
קרקע פוריה לפעילותם. קשר חב"ד עם 

אותה גלות לא נותק עד ימינו.

מלאים  יהודיים  חיים  לנהל  האפשרות 
העדה  אולם  נוחות,  היו  לא  זו  בגלות 
לימד  אב  יחודה.  על  לשמור  הצליחה 
ספר  פי  על  חב"ד  יסודות  את  בנו  את 
שוחט,   - בקודש  ומשמשים  ה"תניא" 
באמונה  תפקידם  מילאו   – חזן  מוהל, 

ושמרו על מסורת החירות.

שוכנו   חלקם  הראשונים.  הגיעו  עתה 
בקריית  אחרים  בלוד,  חב"ד  בשיכון 
"נחלת  הקרויה  חדשה  בשכונה  מלאכי, 

מוארכים,  מיבנים  בשלושה  חב"ד,  הר 
הם  נפש.  כ-200  משפחות,   45 סודרו 
– חיל חלוץ לעדה  – כך מקווים  מהווים 

כולה.

בראש קבוצת העולים עומד חכם משה. 
הוא עלה לארץ עוד לפני שנתיים, ולפי 
הוראת הרבי מליובאוויטש היושב בניו-

יורק, ובעזרת שלטונות ישראל, החל מיד 
לטפל בעלייתם של בני עדתו.

ושם  פה  רופף.  היה  ישראל  עם  הקשר 
עיתון  הגיע  לעיתים  מכתבים,  הוחלפו 
עברי, אך עיקר הקשר נשען על האזנה 
ל"קול ציון לגולה" מעל גלי הרדיו עקבו 

בעירנות אחר הנעשה בישראל.

ששת  מלחמת  בזמן  הרגשתם  היתה  מה 
השבעים,  בן  חיים-דוד,  אומר  הימים? 
לשעבר זבן: "יום ולילה שמענו רדיו. כל 
מי שיכול נצמד למקלט, ואחר כך אמרו 

תהילים".

"חס  תושמד?  שישראל  חשש,  האם 
ושלום, חס ושלום! מי שלמד קצת תורה 

לעולם לא יאמין שעם ישראל יושמד".

העניפה,  משפחתו  עם  עלה  חיים-דוד 
25 נפש. "לא היה לנו רע בחו"ל", הוא 
לבוא  רציתי  השנים  כל  "אבל  מספר, 
גדולה  שמחה  שמחתי  ישראל.  לארץ 

כשהגעתי לכאן".

כתבה מיוחדת על נחלת הר חב"ד שהתפרסמה 
בעיתוני התקופה, תיכף להקמתה

 • 
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מאז עלותם הספיקו העולים לראות את 
הארץ. דאגו להביאם לירושלים, לכותל 
המקומות   – המכפלה  למערת  המערבי, 

שנכספו בתפילותיהם לראות.

ילדי העולים ממלאים את הרחובות שבין 
הבתים, משחקים בחול. חלקם מסתובבים 
עברית,  מדברים  אינם  הם  בפיז'מות. 
ולמעשה אינם מבינים את השינוי שחל 
בן  חייכן  ילד  שלום,  אולם  בחייהם. 
ישראל  שארץ  "בטח  לנו:  אומר  תשע, 
הנער  פותח  אביו  ולבקשת  יותר".  טוב 
ומדגיש  חי",  כל  "נשמת  מתוך  בשיר 
מבית  גאלתנו,  "ממצרים   – בהתלהבות 

עבדים פדיתנו..."

עבודה  למקומות  דאג  הקליטה  משרד 
במפעל  לעבוד  החלו  חלקם  לאנשים. 
נקלטו  אחדים  ניר";  "אד  לשלגונים 
"ארגמן"  בדים  לצביעת  חרושת  בבית 
ביבנה; אחרים עוסקים בליטוש יהלומים 

בקוממיות.

שנפתח  בבית-ספר  לומדים  הילדים 
בקריית מלאכי בהשגחת אנשי חב"ד. כן 
נמצא במקום גן לתינוקות. מלמדות כאן 
לאברכים  נשואות  צעירות  נשים  עשר 
את  עזבו  הרבי  הוראת  שלפי  צעירים, 
בקריית  כך  לשם  והשתקעו  חב"ד  כפר 

מלאכי.

בתורה  דווקא  הכתובה  אחת,  ממכה 
אנשי  נפטרו  לא   – "ויתלוננו"  מכת   –
הקליטה. לחלק מעולי חב"ד יש טענות, 
וקודם כל בענייני עבודה. משרד הקליטה 
רוצה  לכל  עבודה  למקומות  אמנם  דאג 

לעבוד – אולם "יש עבודה ויש עבודה", 
כפי שאמר לנו אחד מהם.

מרצון.  מהמובטלים  כמה  עם  שוחחנו 
מוצאם  שבארץ  היא,  העיקרית  טענתם 
יותר. שנים אמרו  עסקו בעבודות נוחות 
שהיו שם נהגים, וברצונם לעסוק בנהיגה 
לנהל  רוצים  היו  אחרים  בישראל.  גם 

חנות.

צבי,  בן  אברהם  אומר  לנהגים  אשר 
והדרום של משרד  ירושלים  מנהל מחוז 
הקליטה: "הדבר אינו פשוט, אנו מנסים 
להכניסם לקואופרטיב של משאיות, אך 
וכיוון  גדולה,  השקעה  דרושה  כך  לשם 
צורך  יהיה  הדרוש  הכסף  אין  שלאנשים 

בסידורי אשראי".

איש  ליס,  יצחק  אומר  לחנויות  ואשר 
"בימים  העולים:  בארגון  העוסק  חב"ד 
מלאכי  בקריית  חנויות  שתי  נחכור  אלו 
הכל  לא  אולם  וסנדלר,  שען  בשביל 
הכל אפשר לעשות  ולא  לעשות,  אפשר 

מיד".

רוב  לדירות.  מתייחסת  אחרת  תלונה 
על  חדרים,  שלושה  בנות  הן  הדירות 
שטח של 75 ממ"ר. בדירות אלו יושבות 
משפחות  נפשות;   8 עד   5 של  משפחות 
גדולות יותר מקבלות שתי דירות קטנות.

ליס מודה, שהדירות אינן מספיקות, אך 
לדברי בן צבי, זהו הסטנדרט המקובל.

"יהודים אהבו תמיד להתלונן, זה האופי 
של עמנו", אומר חכם משה. "ואני אומר 
לאנשים פה: רק בר מינן אין לו דאגות. 
עד  רק  כמובן,   – תמיד  יהיו  צרות  סתם 

שיבוא המשיח".
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בזאת ניתן אישורו הרשמי של הרבי להקמת השכונה החב"דית בקריית-מלאכי.

אם הינתן האישור, החלו ההכנות לקליטת העולים בפועל ולהעברת משפחות חסידיות 
מכפר חב"ד לקריית מלאכי. הרב גורודוצקי נסע אל ה'כולל' שבכפר, והציע לאברכים 

לצאת להתגורר בשליחותו של הרבי בקריית מלאכי. 

בשנים ההם עדיין לא הייתה בקרב אנ"ש רוח של יציאה לשליחות כפי שהיא כיום, 
והראיון של מעבר לקריית מלאכי הייתה נראית כבלתי סבירה לחלוטין. הרב גורודצקי 
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שעליו  הרי   – בעיניו  יקרים  הרבי  של  שעניניו  מי  כל  כי  לאברכים  להבהיר  נדרש 
השליחות לעבור ולהתגורר בקריית מלאכי, וכי זהו רצונו של הרבי כעת.

דבריו של הרב גורודוצקי השפיעו עמוקות על האברכים, שנכנסו להתרגשות גדולה. 
ההתלבטות הייתה קשה ביותר. קומץ האברכים נכנסו למשרדו של הרב וולף וביקשו 
לשאול בברכתו הק' של הרבי. הרב יצחק יהודה שי' ירוסלבסקי – כיום רבה של 'נחלה' 
– טילפן אל מזכירות הרבי והודיע לרב חדקוב אודות קבוצת האברכים המבקשים את 
תשובתו של הרבי בענין העתקת המגורים לקריית מלאכי. תשובתו של הרב חדקוב 
הייתה, כי מכאן )כלומר, מ-770( לא יודיעו מי יסע לקריאת מלאכי, זאת על האברכים 

להחליט בעצמם, ואלו שיחליטו לנסוע – ברכתו של הרבי נתונה להם.

לפני  היה  שעוד  מהבחורים,  אחד  גם  ואיתם   – מהאברכים  חמישה  הסכימו  במקום  בו 
נישואיו... זמן קצר לאחר מכן נתנו את אישורם להצטרפות עוד ארבעה אברכים, יחדיו הם 

היו אפוא מנין. עם הסכמתם נקבע המועד לקראתו יועברו – שבת פרשת זכור, י"א אדר.

שלושה ימים קודם השבת, התקבל האישור הסופי ממשרד הקליטה. שר הקליטה דאז 
– יגאל אלון, כתב במכתבו לרב גורודצקי:

" . . השר לקליטת העלייה בסיכום אתך ועם הרב וולף ובנוכחות סגן השר לקליטת 
העלייה, המנכ"ל, ומר סלייפר ממשרד השיכון - הודיע כי נעשו כל הסידורים הדרושים 
להעמדת 320 יחידות דיור, מוכנות  לקליטת עולי חב"ד בשכונה אחת - בשכונה החדשה 
בקרית מלאכי . . " כמו כן הובטח שיועמד לרשות חב"ד בית כנסת, בתי ספר, ומקווה. 
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הוראה בהולה מהרבי - שבת בנחלה 
ביום שישי, ערב שבת זכור בשעת בוקר מוקדמת, הגיע טלפון בהול ממזכירות הרבי. 
הרבי ביקש שעסקני ורבני חב"ד, וכן המשפיעים ובראשם הרב שלמה חיים קסלמן, 

ייסעו לשבת זו להתוועד בקריית מלאכי.

הרבי  בהוראת  שהגיעו  חב"ד  חסידי  בעשרות  השכונה  בתי  התמלאו  השבת  לקראת 
לשבות בה. חסידים ישישים לצד אברכים צעירים. בין הרבנים שהגיעו לשבת נמנו 
הרה"ח ר' דוד חנזין – שהספיק להגיע דקות ספורות טרם כניסת השבת; הרה"ח ר' 
וילימובסקי "הפרטיזן"; הרה"ח ר'  זושא  – מנ"כל ה'רשת'; הרה"ח ר'  משה סלונים 

שלמה מיידנצ'ק, והרה"ח ר' אפרים וולף – שעסקו בהקמת וביסוס השכונה.

התפילות התקיימו בבית הכנסת היחיד שהיה בשטח השכונה )המוכר כיום כביהכ"נ של 
עולי גרוזיה(, ולא היה מטויח ומשופץ כלל. אפילו כסאות לא היו בו, ומזכיר המועצה 
רץ להביא כיסאות מבנין המועצה המקומית... לפני קבלת שבת חזר הרש"ח קסלמן 
מאמר חסידות, כשלפני ולאחרי כן נגנו הכל ניגונים חסידיים, מתוך רגש של שמחה 

על הזכות שנפלה בחלקם להקים את השכונה של הרבי.

השבת.  בצהרי  חיים  שלמה  ר'  של  בהתוועדות  היתה  המיוחדת  השבת  של  שיאה 
ההתוועדות הראשונה בשיכון החדש, נמשכה עד לצאת הכוכבים. עדות להתרגשות 
למתיישבים  הורה  מכך, שהרבי  נלמדת  המתיישבים  של  חלקם  מנת  שהייתה  הרבה 

שיזהרו שלא להפריע למשפיע ר' שלמה חיים במהלך ההתוועדות.

למחרת השבת הגיע מברק מהרבי. המברק הראשון שנשלח למתיישבים - לרגל חג 
הפורים, ובו גם קבע הרבי לראשונה את שמה של השכונה החדשה:

ימי  שליט"א,  חב"ד,  הר  בנחלת  המתיישבים  הכולל  ולחברי  החדשים  "לעולים 
אשר  ומצוותי'  הקדושה  בתורתינו  הקדש,  בארץ  בקדש  ועלי'  שמחים,  הפורים 

הקב"ה קדשנו בהם, והסתדרות טובה בכל מתוך הרחבה, לחיים, לחיים ולברכה."

כתב מסוים ציטט בטורו את מברקו של הרבי והוסיף: "עיירת הפיתוח קריית מלאכי, 
שוכנת בשפלת הדרום. עיירה שטוחה פרושה במישור ואין בה זכר להר. אף על פי כן, 
תיקרא שכונת העולים החדשה שהוקמה במערבה של העיירה – ואשר נחנכה השבוע, 
במברק  כנכתב  חב"ד",  הר  "נחלת  בשם   – כדת  ושתייה  חסידיים  בריקודים  בשירה 
הברכה מניו-יורק, חתום בידי אדמו"רם של חסידי חב"ד, הרבי מלובביץ'. כי על רצונו 
של הרבי הנערץ אין עוררין, ודבר, גלוי כנסתר, היוצא מפיו, כמוהו כקביעת הלכה!". 

בהתוועדות חג הפורים, הסביר הרבי את משמעותו של שם זה. עמידת העולים בתוקף 
והביאה אותם  ובמסירות נפש, פעלה בעולם  – בחוזק  יהדותם, באופן של "הר"  על 
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למצב של "נחלה" ומנוחה. "אלה שיצאו מן המצר והשביה אל המרחב, ונמצאים בארץ 
הקודש בכפר חב"ד, ועל דרך זה במקום שניתן לו השם "נחלת הר חב"ד" – שזהו הרי 
כאברהם שקראו ]להר המוריה[ "הר". שאברהם היה הרי אחד בעולם, כל העולם כולו 
מעבר אחד והוא מעבר אחד, ועל ידי זה שהוא אחז ב"הוי' אחד" – במילא הוא פעל 
זאת גם בעולם. אז על ידי שהם יאחזו בעבודה זו של "הר", יצליח הקדוש ברוך הוא 

את דרכם ויביאם אל המנוחה ואל הנחלה ב"נחלת הר חב"ד".

 ב
וישלח ספרים

ספרי התורה בגן עדן העליון
שיא יחסו המיוחד של הרבי לשכונה, הגיע בתחילתו של חודש ניסן, אז בחר הרבי בשני 
ספרי תורה מארון הקודש שבבית חיינו-770 והורה להכניסם לחדרו. מעילים מיוחדים 
הוכנו ועליהם נרקם הכיתוב: "ביהכ"נ חב"ד בנחלת הר חב"ד באה"ק תובב"א, נשלח 
ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א )ליובאוויטש(". ספרי התורה היו שונים זה מזה – האחד קטן 
ולו נתפר מעיל בצבע לבן, ואילו השני גדול ממדים, ולו נתפר מעיל בצבע שחור כהה. 

בתום מלאכת תפירת המעילים והלבשתם, הושבו ספרי התורה לארון הקודש.

ספרי  את  תלווה  חסידים  עשרה  של  שפמליה  הרבי  הורה  הספרים  משלוח  לקראת 
התורה לשדה התעופה ע"ש קנדי, מתוכם יהיו שלושה חברי כולל האברכים שבקראון 

הייטס. הרבי הורה שהרב זלמן שמעון דבורקין, רב השכונה, יבחר את השלושה.

הרבי  נסע  יום  באותו  הרבי.  הולדתו של  יום  ניסן,  י"א  הבהיר  ליום  נקבע  המשלוח 
לאוהל הק' ולפני יציאתו לדרך נכנס לזאל הגדול ב– 770 יחד עם הרב בנימין גורודצקי 
ומזכיריו הרב חודקוב, הרב קליין והרב גרונר. הרבי ניגש לארון קודש שם עמד כבר 
גבאי בית המדרש הרב יוחנן גורדון. הרבי נתן לו מאתיים דולרים בהם נרכשו ספרי 

התורה שנבחרו כאמור מבעוד מועד.

הרבי חייך אל הרב גורדון ובירכו במאור פנים 'איר זאלט דערלעבן משיח'ן' ]= תזכו 
להתראות עם המשיח[. ספר תורה אחד נתן הרבי בידי מזכירו הרב חודקוב והשני בידי 
הרב בנימין גורודצקי, והם העלום אל הזאל הקטן. כאשר נכנסו לבית הכנסת, נמסרו 

ספרי התורה לרבי והוא מסרם לרב חודקוב שהכניסם לתוך ארון הקודש.

ליווי ספרי התורה לרכב
לאחר מכן נסע הרבי ל'אוהל' ובשובו התפלל מנחה. בתום התפילה הוציאו את ספרי 
התורה מארון הקודש וכשהרבי לבוש בגדי שבת אזור באבנט, ליווה את ספרי התורה 
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הרב  החסידים  זקני  עמדו  כבר  למכונית  קליין. מסביב  בנימין  הרב  מכוניתו של  עד 
אליהו יאכיל סימפסאן, הרב שלמה אהרן קזרנובסקי והרב זלמן דוכמן. במרחק מה 
נעמדו חסידים ותמימים רבים. על שאירע בעת הכנסת ספרי תורה למכונית, מסופר 
ביומנו של הרב מני וולף, אז תלמיד ב- 770 שנכח ואף צילם את הרבי במעמד מיוחד זה:

"הרב קליין פתח את דלתות הרכב והכניס את ספרי התורה למכונית. המדובר היה 
שהרב גורודצקי ייסע עם הספרים לארץ הקודש והרב חודקוב ילווה אותם עד לשדה 

התעופה ויחזור. 

לפתע אני רואה שהרבי אומר לרב חודקוב משהו ומוסר לו מפתח. התברר שהרבי הורה 
שהרב חודקוב ילווה את הספר תורה כשהוא לבוש סרטוק. כידוע, הרב חודקוב תמיד הלך 
ויקח משם את  בימי חול לבוש בחליפה קצרה. לכן הרבי אמר לו שילך לחדרו הקדוש 
הסרטוק של הרבי )!( הרבי נתן לרב חודקוב את המפתח לחדרו הקדוש כדי שבחזרתו משדה 

התעופה, אם הרבי לא יהיה בחדרו, יוכל הרב חודקוב להחזיר את הסרטוק למקומו".

הרב חודקוב אכן לבש את הסרטוק, וביחד עם הפמליה שהוכנה מבעוד מועד, נסעו 
לשדה התעופה 'קנדי'. הקהל הרב שנכח במקום ליווה את המכונית עם ספרי התורה 

מכתב הראשון אותו שלח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לתושבי השכונה החדשה
בכמכתב מעתיק הרבי את תוכן המכתב מאדמו"ר הריי"צ כששלח הס"ת לכפ"ח, משמאל המכתב בכתי"ק
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עד לפינת הרחוב – שם גם עצר הרבי והמתין עד שהמכוניות נעלמו מן האופק. בשדה 
התעופה 'קנדי' חזר הרב נתן גורארי' מאמר חסידות. לפועל הספרים לא הועלו על 

המטוס באותו הלילה, הושבו ל-770, ונשלחו למחרת בבוקר שנית.

קבלת פנים והכנסת הספר
בשדה התעופה בן גוריון בלוד, המתינה משלחת רבנים ונכבדים וקיבלה ברוב כבוד את 

הרב גורודצקי שהגיע עם ספרי התורה.

התרגשות רבה אחזה בציבור אנ"ש בארץ הקודש בכלל, ובמיוחד בתושבים הראשונים 
ידי  על  אלו  התורה  ספרי  שני  משלוח  על-דבר  להם  נודע  עת  נחלת-הר-חב"ד,  של 
הרבי. מהמזכירות התקשרו לר' שלומ'קה מיידנציק והודיעו כי ברצון הרבי שיפרסמו 

בהרחבה אודות הכנסת ספרי התורה.

יחד עם ספרי התורה שלח הרבי אגרת מיוחדת בה הבהיר כי אין הוא צריך להסביר 
הריי"צ  אדמו"ר  אגרת  את  בארוכה  ציטט  אלא  התורה,  ספרי  את  שולח  הוא  מדוע 
בעת ששלח ספרי תורה למייסדי כפר חב"ד. באותו מכתב כותב הרבי הריי"צ שצריך 
להתבונן בכך שההשגחה העליונה הביאה את המתיישבים לארץ אשר עיני ה' אלוקיך 
בה, וספר התורה יהיה לאות זכרון לסדר את החיים על פי התורה, ולחנך את הבנים 

והבנות בדרך התורה ללא פשרות.

כ"ק אד"ש מלווה את ספרי התורה שנותן במתנה לשכונת קריית מלאכי,  הרבי עמד 
מחוץ ל-770 והמתין עד שהמכונית עם ספרי התורה נעלמה מן האופק
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חגיגת הכנסת ספרי התורה התקיימה ביום י"ט בניסן, ד' חול-המועד פסח, בהשתתפות 
בחגיגה  חלק  ליטול  הארץ  קצוות  מכל  שבאו  חב"ד  וחסידי  המקומיים  חב"ד  חסידי 
מיוחדת זו. באווירה של שמחה והתעלות, בריקודים ובשירים חסידיים ליוו המתיישבים 
החדשים בנחל'ה את ספרי התורה ששיגר הרבי אל בית הכנסת, שלא היה אלא צריף.

כבר בשעות אחר הצהריים המוקדמות התכנסו תושבי קריית מלאכי ברחבה המרכזית 
של העיירה מול בנייני המועצה המקומית. אליהם הצטרפו מאות חסידי חב"ד שהגיעו 
הצועדים  בראש  המקומיים.  התושבים  בין  והתערבו  ומירושלים  מלוד  חב"ד,  מכפר 
פסעו ילדי התלמודי תורה מלוד ומכפר חב"ד כשהם נושאים בידיהם לפידים ממרכז 
העיירה לשכונה החדשה, שכונת "נחלת הר חב"ד". אברכים וחסידים רקדו יחד עם 

העולים החדשים ועם ספרי התורה.

 – הרבי  של  גיסו  הריי"צ, שאל  אדמו"ר  כ"ק  בבית  שנערכה  הפסח  חג  סעודת  בעת 
הרש"ג, מדוע שלח הרבי דווקא שני ספרי תורה. הרבי הסביר בפשטות כי ספרי התורה 

נשלחו לקראת פסח שכן במהלכו צריכים להוציא שני ספרי תורה.

 ג
השכונה בסכנה

ניסיון שווא להסתת העולים
לקראת חג הפסח כבר שוכנו בנחלת הר חב"ד כמה עשרות משפחות מעולי גרוזיה. 
אט אט החלו מבני האבן להכיל דיירים. ידיהם של האברכים השלוחים מלאו בעבודה. 
לצד צרכיהם האישים והמשפחתיים - שהיו גם כך קשי השגה במושבה המבודדת, היה 

עליהם לדאוג ולהיות לעזר למשפחות העולים בענייני יהדות בסיסיים ביותר.

הנערים  להכנסת  גם  דאגו  העולים,  הקטנים של  לילדיהם  וגן  ספר  בית  הקמת  לצד 
הבוגרים יותר לישיבת חב"ד בלוד או בכפר חב"ד, ואת הנערות לסמינר בכפר חב"ד.

אולם עדיין עיני גורמים שונים צרה למראה דאגתם של אנשי חב"ד לצרכי העולים. 
היו אלו בעיקר אנשי תנועת שמאל שונות שההשפעה הרוחנית של האברכים הפריעה 
לעולים  המתינו  הם  החב"די.  במעוז  העולים  קליטת  נגד  לפעול  החלו  אלו  להם. 
בנמל התעופה, ומיד בהגיעם החלו להסיתם נגד הנסיעה לקרית מלאכי. אך מעטים 
ממשפחות העולים התפתו. אנשי אחת הקבוצות רצו כי אך ורק חסידי חב"ד יתעסקו 
בקליטתם. וכאשר נציגי הסכנות ניסו ליישב אותם ללא תיאום עם חסידי חב"ד, החלו 
להיאבק עמם העולים מגרוזיה - שהיו גדלי גוף - ואף חסמו את האוטובוסים ולא נתנו 

להם לנסוע.

תשרי תשע"ט • גליון ד36



העיתון סוקר את הקהילה 
הגרוזינית

גם עולים שיושבו כבר בערים אחרות ביקשו 
את העברתם לנחלה. תיאור זה נכתב ביד כתב 

עיתונות שביקר בקריה:

"שיכון "נחלת הר חב"ד" בקרית מלאכי אינו 
דומים שבערי  עולים  משיכוני  במראהו  שונה 
מבשרים,  אינם  האנשים  מלבושים  פיתוח. 
העדות:  משאר  שונה  עדה  מתגוררת  כאן  כי 
המרוקאית, העיראקית והפרסית, שהן בעיקר 
זו את קלסתרה האנושי. אבל  שנתנו לעיירה 

כאן גרים הגרוזינים, שרק במפגש קרוב יותר עמם אתה חש באופיים ובנוהגם, השונה 
לפי שעה, מזה של שאר העדות שבעיירה, שמספרם בה אינו גדול ביותר. יש כאן בסך-

הכל כ-60 משפחות, אך ככל עדה שורשית בישראל היא ייחודית. נראה שאת ייחודם 
לקווקז,  מבבל  שהצפינו  ראשון,  בית  גולי  הם  מסורתם  שלפי  הגרוזינים,  מבקשים 

לשמור בכל מחיר בכור היתוך הגלויות של ישראל.

"בשעות הדמדומים של יום שלישי השבוע, כשאני בא לשיכון, מגיעה לשם גם מכונית 
ובה שלוש משפחות מבאר-שבע. מביתו של הרב אני שומע בכי וצעקות. מסתבר שגבר 
רוגז, אף מאיים לחזור לגולה. הרב יהודה בטרשווילי מרגיע, מנחם ומבטיח לעזור. 
)כמה שווילים אפשר לזכור מפגישות חטופות  משפחת ננקשוילי והשתיים האחרות 
בערב אחד...( נשלחו לבאר-שבע לאחר בואן לפני מספר ימים ללוד. שלוש משפחות 
לעיר נכריה, ומה שגרוע יותר, לעיר חילונית וחפשיה. לפי סיפורן אף הכינו השובבים 
בני השכנים הפתעה לבניהם חובשי הכיפות. הם התגרו בהם והעיפו מעל ראשם את 
הכיפות. לקבלת פנים כזו לא ציפו שלוש המשפחות. יהודי גרוזיה גאים בדתם ואינם 

מוכנים שיפגעו בכבודם, לא כל שכן בארץ ישראל.

"אנחנו רובינו יהודים דתיים. בחו"ל היתה לנו פרנסה טובה, שיכון טוב. גם במשטר 
של רוסיה. כל השאיפה שלנו לעלות לארץ ישראל הייתה רק מהבחינה הדתית". לכן 
סירב שלום אלגשווילי, למשל, שעלה לפני ארבעה חדשים, לקבל דירה בנהריה, מפני 
שבנהריה אין גרוזינים ובקריית מלאכי יש לו אח ו"יש בה דת". הלך שלום והתגורר 

אצל אחיו, וסופו של סיפור, שקיבל דירה בקריית מלאכי".

"בביקור של עסקני חב"ד אצל 
סיפר  שז"ר,  מר  הפרזידנט 
להם כי שוחח עם כ"ק אד"ש 
כשעה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
כפר  נחלאות:   5 ע"ד  לו  אמר 
לוד,  ב',  א', כפר חב"ד  חב"ד 
הכנסת  בית  נמצא  בו  הרחוב 

צמח צדק, ונחלת הר חב"ד."

)מתוך מברק הר' אפרים וולף(
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אסיפה חתרנית תחת אנשי חב"ד
פקידי הממשל ונציגי הסכנות, משלא הצליחו לפגוע בקליטת העולים על ידי חב"ד, 
יום  נגד האברכים.  ולהסיתם  עברו לפעול בקרב המתיישבים בקריית מלאכי עצמה 
אחד ארגנו קבוצה מאנשי השמאל אסיפה לעולים החדשים, מבלי לידע על כך אף 
לא אחד מאנ"ש. האסיפה התקיימה תחת המסווה של ועידה לסידור עבודה לעולים 

החדשים, אולם כל מטרתה הייתה להסית נגד אנשי חב"ד.

שמיהר  השלוחים,  האברכים  אחד  של  לאזנו  השמועה  הגיע  האסיפה  של  בעיצומה 
למקום. מיד בכניסתו החלו מספר צעירים לצעוק עליו כי ברצונם לעזוב את נחלת הר 
חב"ד כיון שלא ניתן לשחק בה כדורגל... תוך כדי כך הוסיפו מארגני האסיפה בצעקות 
על כך שאנשי חב"ד לא מאפשרים לעולים להתנהג כרצונם, להתקין טלוויזיות וכדומה, 
וכופים עליהם את אורח 
"ברצונכם  חייהם. 
גיטו"  פה  לעשות 
ההמום.  באברך  הטיחו 
נשלח  מיוחד  מברק 
פירוט  ובו  לרבי  מיד 
"עדיין  ונחתם  המקרה, 
לא החלטנו איך להגיב, 
ברכת  אנו  מבקשים 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בעיות  תהיינה  שלא 
העניינים,  מכל  ועגמ"נ 
להחזיק  ושנצליח 
הר  נחלת  את  ולרומם 

חב"ד לתפארת".

השתכנעו  הורים  מספר 
הארגונים  מטענות 
להעביר  ורצו  העוינים 
למוסדות  ילדיהם  את 
העסקנים  ממלכתיים. 
רב  בעוז  התאמצו 
יעבירו  שלא  לשכנעם 

מכתב הרבי לרב שנ"ז גורליק עם הוראה מיוחדת לתרגם 
את מכתב הרבי לגורזינית ולהפיצו בין תושבי השכונה
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את הילדים, ויחד עם זאת דאגו שאף מוסד לימודי בקריית מלאכי לא יסכים לקבל את 
הילדים! בסופו של דבר התיישבה דעתם של העולים שהבינו שהאברכים דואגים אך 

ורק לרווחתם בגשמיות וגם ברוחניות.

ינסו למשוך את  יום ה' באייר, שמא צעירים לאומיים  חשש כבד התעורר בהתקרב 
העולים התמימים ל'חגיגות' יום זה. הצעה עלתה מכיוון תושבי כפר חב"ד, כי ביום זה 
יתקיים סיור והתוועדות בכפר חב"ד, לשם יובאו העולים באוטובוסים. בסופו של דבר 

נערכה התוועדות בבית הכנסת שבנחלת הר חב"ד בהשתתפות כל העולים.

השכונה בסכנת קיום ממשי
הרוסים  משטחה.  לאגירה  בריה"מ  של  ביחסה  חד  מפנה  חל  תשכ"ט  קיץ  בתחילת 
הודיעו לפתע כי הם מפסיקים את כלל העלייה היהודית מארצם, ובכלל זה גם את 

עליתם של יהודי גרוזיה – שהייתה אז בחבר המועצות.

אך  שנחתם  ובהסכם  חב"ד,  הר  בנחלת  אז  עד  התיישבו  עולים  משפחות  כארבעים 
חודשים ספורים קודם נקבע כי על חב"ד ליישב מאות דירות בעולים חדשים שהיו 
עתידים לבוא. בניני האבן הגדולים עמדו ריקים ברובם, והייתה זו הזדמנות לכל מנגדי 
מפוני  בשכונה  לשכן  חשקה  המקומית  המועצה  מחודשת.  למלחמה  לצאת  היישוב 
ולנשל את חסידי חב"ד מאחיזתם במקום. עסקני חב"ד  רחבי הארץ,  מעברות מכל 
חששו במאוד מפני אפשרות זו, מכיון שהיא עלולה להוות הרס וחורבן לצביון הרוחני 

החב"די של השיכון.

בקריית  כבר  שהתיישבו  שהעולים  הוא,  העליה  גלי  התמעטות  עם  נגרם  שעוד  מה 
מלאכי הפסיקו גם הם לחוש בהתרגשות העליה לארץ הקודש – שהייתה צפה ועולה 
עם כל גל עולים חדש שהגיע. יחד עם הקשיים הכלכליים שהיו מנת חלקם מאז ההגעה 

לקריית מלאכי, גברה תחושת המירמור והתפרצה בטבעיות נגד האברכים השלוחים.

עולי גרוזיה ששוכנו בנחלת הר חב"ד ידעו שעמיתיהם בלוד מתגוררים בדירות הרבה 
יותר מרווחות המצויות במרכז הארץ, וזוכים להצעות עבודה משופרות מאלה המוצעות 
להם בקריית מלאכי. צירוף הנתונים הזה הכביד והעיק, עשר המשפחות החב"דיות 
בתכנון  החלו  של משפחות  רב  מספר  העולים.  בקרב  טובה  רוח  על  לשמור  התקשו 
דירות  והסתננו אל  גרוזיה אף עברו בפועל מה"נחלה"  וחלק מעולי  עזיבת המקום. 

שהוקצו לקליטת עולים בלוד. עתיד השיכון היה לוט בערפל.

העסקנים השתדלו לחפות ולהסתיר את הבעיות, אולם שלא ברצונם הם קיבלו לפתע 
סיקור ארצי. היה זה כאשר שתי משפחות עולים הגיעו במשאית לנמל התעופה שבלוד 
והתפרצו בכח לשלוחת משרד הקליטה שבמקום. ראשי המשפחות דרשו לאפשר להם 
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מוצאם,  לארץ  ולחזור  הארץ  את  לעזוב 
הם  אותו  הדיור  להם  ניתן  לא  כי  בתואנה 
ביקשו. הסיפור פורסם בהרחבה בעיתונות, 
וגרם לגל של תסיסה מחודשת מצד העולים 
ומצד משרד הקליטה, שבאו בטענות לאנשי 
נוסף  סיפור  הקליטה.  בעיות  על  חב"ד 
ממורמר  עולה  על  היה  לסערה  שהצטרף 
כרטיס  קנה  שבייאושו  חב"ד  הר  מנחלת 
עם  להידבר  רצה  שם  לאוסטרליה,  טיסה 
לו  שיאפשרו  ולשכנעם  בריה"מ,  שגרירות 

לשוב לביתו שבגרוזיה...

הרבי מורה כיצד להחלץ מן האיום
עסקני חב"ד – שעדכנו את מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ על כל צעד ושעל, 
פנו גם בעת זו והעלו על הכתב בבהילות את הבעיות שהתעוררו. למכתב צורפו כמה 

קטעי עיתונות מהעיתונים בישראל, שכבר החלו 'להספיד' את השכונה הצעירה.

תשובתו של הרבי לא השאירה מקום לספק. על השיכון להישאר בידי חב"ד ללא שום 
נגיעה של מוסדות וארגונים אחרים. וכמענה לעזיבה ובשל הצורך ליישב את השכונה 

– יעברו אברכים נוספים מכפר חב"ד אל הנחלה.

ביסודה  נבנתה  השכונה  למהלך.  הקליטה  משרד  אישור  את  להשיג  היה  פשוט  לא 
למטרת אכלוס עולים, ומחיר הדירות בה היה בהתאם. אולם לאחר מאמץ אדיר של 

העסקנים – שהגיע גם לגיוס השתדלותו של הפרזידנט שז"ר – אושר ונחתם ההסכם.

קושי רב היה טמון בשכנוע המשפחות החב"דיות לעזוב את המרכז החב"די שבכפר 
ולעבור לנחלת הר חב"ד. וכפי שתואר ב'די אידישע היים': "הופנתה קריאה למשפחות 
חסידי חב"ד ברחבי הארץ: מי מוכן לנעול את ביתו ולעבור ל'נחלה' כדי למלא אחר 
הרבי  רצון  את  לעשות  הזכות  הוצעו;  לא  פיתויים  או  פרסים  שום  הרבי?  של  רצונו 
הוציאו  הם  לקריאה.  נענו  צעירות  משפחות  מספר  כך,  לשם  רק  הפרס.  עצמה  היא 
את הילדים שלהם מבתי הספר המוכרים להם, נעלו את בתיהם ובאו לגור בנחלת הר 
חב"ד. ואם היו שואלים אותם - "המעבר שלכם קבוע?" היתה להם תשובה מן המוכן - 

"כל עוד ירצה הרבי שנשב כאן – נשב".

אברכים שפנו אל הרבי בשאלה היכן לקבוע את מקום מושבם, קיבלו תיכף את התשובה 
הברורה – נחלת הר חב"ד. אחדים מהם ניסו להצטדק ולהתחכם בתואנות שונות, על כך 
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שאם יעברו להתגורר בקריית מלאכי לא יוכלו בניהם ללמוד בישיבת תומכי תמימים. 
הרבי שלל מכל וכל תירוצים אלו. 

עדות למצב החמור ניתן לראות מכך, שבעיצומו של המאבק על הדירות החליטו מנהלי 
ר'  ביניהם בלטו  המוסדות החב"דים להעתיק את מקום מגוריהם לנחלת הר חב"ד. 
זושא פרטיזן, ר' שלומ'קה מיידנציק, ור' אפרים וולף – ששלחו תיכף ומיד את החלטתם 
לרבי. מענה הרבי שהגיע שלל את הרעיון, מכיוון שהוא יפגע בשאר עיסוקיהם של 

השלושה.

כמובן שגם עולים בודדים שעלו טיפין טיפין נשלחו תיכף להגעתם לנחלה. במענה 
למכתב על בעיית קליטה של משפחת עולים כתב הרבי: "במענה למכתבו מיום כ"ח 
חשון, בו כותב אודות משפחה שמוצאה מחב"ד ועלתה לארץ ישראל לאחרונה ממדינה 
ההיא, ויש לה בעיית דירה וכולי. הנה ידוע אשר אין דעתי נוחה כלל ממה שמבזבזים 
סכומים עצומים לפי ערך בשביל לדור דוקא במקומות מסויימים באה"ק ת"ו, אף שקל 
יותר להשיג דירה במחירים ותנאים מתאימים לפי ערך בשכונה של יראי-שמים מחוץ 
למקומות המסויימים. בנידון זה הרי יסדנו לא כבר ישוב לעולים ממדינה ההיא, ושמו 
"נחלת הר חב"ד" בסמיכות לקרית מלאכי, בשביל עולים ובתנאים הכי נוחים שלא 

בערך לשאר המקומות באה"ק ת"ו".

הרבי לא חדל מלעודד את השיכון החדש, ולקראת חגי תשרי שלח מכתב מיוחד אל 
ידי משיח צדקנו  ותכונן על  זו לארץ הקדושה תבנה  "הוו"ח אי"א אשר עלו בשנה 
במהרה בימינו, המתיישבים בנחלת הר חב"ד", ואף שלח מכתב מיוחד לרבה של כפר 

חב"ד – הרב שנ"ז גרליק, שיסע לנחלה וימסור לעולים את מכתב הרבי.

 ד
צרים מבית

מספר  אלו  היו  חב"ד.  חסידי  קהילת  מקרב  מנגדים  להם  קמו  הקשיים  לכל  בנוסף 
– והרעיון של הקמת מרכז  עסקנים בודדים שאחזו במספר נקודות כוח בכפר חב"ד 
העברת  שרעיון  כך  על  שונות  שמועות  הפיצו  הם  להם.  צרם  לכפר  מקביל  חב"די 

אברכים מהכפר לנחלה אינו מגיע מהרבי אלא נעשה על דעת העסקנים בלבד.

ממזכירות הרבי נדרשו תיכף להכחיש את הענין. הרב ניסן מינדל שיגר מכתב לרב 
אפרים וולף בו נכתב: "וכאן המקום לעורר על השמועה התמוה ביותר שכאילו מישהו 
לומד "ּפשעטלעך" בדברי כ"ק אדמו"ר ודעתו וכוונתו בנוגע התיישבות אנ"ש בנחלת 
כוונות  הר חב"ד, למרות בקשת כ"ק אד"ש כמה פעמים שלא יעקמו דבריו בשביל 
פרטיות של פלוני ופלוני, כי למה להם ַאריינשלעּפן דעם רבי'ן שליט"א אין זייערע 
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ובעסקים  בפוליטיקות  שליט"א  הרבי  את  לסחוב   =[ ּפָאליטיקע  און  געשעפטלעך 
שלהם[. ודי לחכימא ברמיזא. ובפרט שאין זה רמז גרידא, כי אם דברים שנאמרו כמה 
פעמים, ותמי' גדולה שלאחרי כל זה שוב כנראה יש כאלו הממשיכים בפוליטיקה זו 

הבזוי' וד"ל."

משלא פסקו הפצת השמועות הוציא הרש"ז גרליק מכתב מיוחד:

הודעה לאנ"ש.

"היות שכ"ק אדמו"ר שליט"א גילה דעתו ובקשתו לאחד מאנ"ש שהגיע זה עתה מכ"ק 
החדשים שהוצרכו  להעולים  ומדיח  ולפרסם שמי שמקרר  להודיע  אדמו"ר שליט"א 
לנסוע לנחלת הר חב"ד, או להותיקים הרוצים לנסוע לנחלת הר חב"ד, הרי הוא מנגד 
לכ"ק אדמו"ר נ"ע ולכ"ק אדמו"ר שליט"א, וכלשון כ"ק אדמו"ר שליט"א בהיחידות 
להנ"ל, "ובאם שכ"ק נ"ע לחם עם רוסיה והצליח הרי שבודאי שיכול ללחום עם אנשי 

ארץ ישראל".

"וכמו"כ מועתק בזה ציטוט מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחד מתושבי נחלת הר 
חב"ד שחזר לפני שבת מכ"ק אדמו"ר שליט"א. על הודעתו שחוזר לנחלת הר חב"ד 
הוסיף אדמו"ר שליט"א בזה הלשון: "ושם יצליחו בהצלחה מופלגה ואשרי חלקם דכל 
המסייעים בענייני ביסוס נחלת הר חב"ד ובודאי יתחרטו בעוד מועד כל הנלחמים בזה 
– אף אז זיי מיינען אז זיי האבן אויסגענארט ר"ל דעם אויבערשטן ]=הגם שסבורים הם 
כי 'סידרו' רחמנא-ליצלן את הקב"ה[ שכוונתם לשמים - וד"ל. ויהא בשעטומ"צ בכל". 

ע"כ לשון כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"כמו"כ מועתק בזה קטע ממכתבו של הרב חדקוב שי' ממזכירות אד"ש:

הרב שנ"ז גרליק - רבה הראשון של כפר חב"ד
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"...הנה מה שבעיקר יש להעיר הוא אשר כמדובר כמה פעמים מופרך שינהלו מלחמה 
נגד ביסוס נחלת הר חב"ד כי זוהי מלחמה )גם( נגד 770 וענייניו )ורחמנות על כמה 

מאנשי כחב"ד שמנהלים מלחמה זו, וד"ל(...

"ע"כ מודיע ומבקש בזה הועד הרוחני בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, שכל מי שבכוחו 
ישתדל להשפיע לעודד ולחזק, וכל שכן שלא להחליש או לקרר ח"ו, לאלו שהוצרכו 
לנסוע לנחלת הר חב"ד ועל כל אחד ואחד למסור לזוגתו תחי' את רצון כ"ק אדמו"ר 

שליט"א והתראת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"השמועה התמוה ביותר שכאילו מישהו לומד פשטלעמ בדברי כ"ק אדמו"ר ודעתו 
וכוונתו בנוגע התיישבות אנ"ש בנחלת הר חב"ד"
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"לפי הנ"ל מובן אשר מי שחפץ לעשות נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א, עליו לעבור 
לגור )לכל הפחות זמנית( לנחלת הר חב"ד ואלו הרוצים לנסוע ויש להם מניעות, יכתבו 

על המניעות לועד הרוחני ובעזה"י ישתדלו להסיר את המניעות.

יצליח  "ושם  בנחלה:  להתגורר  לעבור  החלטתו  על  שהודיע  לא'  הרבי  כתב  גם  כן 
בהצלחה מופלגה, ואשרי חלקם דכל המסייעים בענייני ביסוס נה"ח, ובוודאי יתחרטו 

בעוד מועד כל הנלחמים בזה"...

בשיאה של המהומה, ביחידות לאחר 'י' שבט הגדול' – תש"ל, אמר הרבי לרבה של 
השכונה, הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי : "ביז א יאר צייט וועלן זיין הונדערט משפחות, 
און צוויי הונדערט משפחות, און דריי הונדערט משפחות, און נאך אסאך משפחות . . 
]=נו, עד שתחלוף השנה יהיו מאה משפחות ומאתיים משפחות ושלוש מאות משפחות 

ועוד הרבה משפחות[.

מלחמת תנופה
האסיפה הכללית שהתקיימה מידי שנה לאחר חודש תשרי – בה מסרו הנוסעים לחצרות 
קדשנו את רשמיהם מחודש החגים – הוקדשה כולה לנושא נחלת הר חב"ד. כל אחד 
מהנואמים התבקש למסור את אשר שמע מהרבי בנוגע לנחלה. עיקרם של הנאומים 

היו בסימן הקריאה לחיזוק ההתיישבות בנחלה, ונגד המלעיגים נגדה.

במיוחד בלט נאומו של רבה הישיש של כפר חב"ד – הרב שניאור זלמן גרליק. הרב 
גרליק נסמך על סיפור פרשיות התורה של אותם שבועות, ואמר, כי להבטחת הקב"ה 
את  לרשת  קיווה  זה  עם  ויחד  לוט.  האמין  הזאת"  הארץ  את  אתן  "לזרעך  לאברהם 
שלאברהם   – הקב"ה  של  אחרת  להבטחה  בסתירה  עמדה  שהירושה  אע"פ  אברהם. 
ולשרה יולדו ילדים. הרב גרליק, סיכם זאת בכך ש"למה שרוצים – מאמינים, ולמה שלא 
רוצים – לא מאמינים". והמשיל זאת לענין עיקרי כנחלת הר חב"ד – שכאשר הוראת 

הרבי דורשת מאמץ ונראית רחוקה ממימוש, לפתע מתעוררות שאלות והתחבטויות.

החלטות האסיפה היו איפה, כי תנופת ההתישבות החב"דית בכל ארץ ישראל, תופנה 
כעת אך ורק לכיוון קריית מלאכי. לא יינתנו עוד בתים – אף לא לזוגות צעירים – בכפר 
חב"ד ובלוד. הכולל בכפר קיבל הוראה כי מעתה לא יתקבלו אליו עוד אברכים חדשים. 

הכולל היחידי בארץ שיקבל אברכים יהיה הכולל בנחלת הר חב"ד.

"אין לוותר אף על דירה אחת"
ציון מלאות שנה לייסודה של נחלת הר חב"ד, היה בעיצומו של המאבק על קיומה 
של השכונה. בבתי כנסיות בכפר חב"ד נאמו לכבוד זאת אודות חיזוק הנחלה. כסיוע 
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ותמריץ להדגשת חומרת המצב והצורך בעזרה, ציטטו משפט שנאמר באותו שבוע על 
ידי אחד מראשי משרד השיכון "כל עניין נחלת הר חב"ד היה שבאם עד שנה ימולאו 

הדירות בעולים וזה נגמר השבוע והדירות לא מולאו בעולים"...

מעט האברכים שעברו מכפר חב"ד אל הנחלה, היו מעטים מכדי שעל ידם תוכר עליה 
משמעותית במספר הדיירים. המועצה המקומית, משרד השיכון, משרד הקליטה ועוד 
מוסדות רבים תבעו בהגיון רב את בלוקי הדירות לשימוש כללי. למולם ניצבו קומץ 
הריקות  בדירות  בעקשנות  והחזיקו  הרבי,  של  כוחו  על  סמוכים   – חב"דיים  עסקנים 
במשך מספר חדשים! מברק אחד מני רבים שנשלחו ממזכירות הרבי לעסקנים וחזרה, 
הוא בן שורה אחת: "בשאלתנו בקשר ללחץ משרד השיכון למתן דירות בנחלת הר 
הפגנות  על  המועצה,  ראשי  של  איומים  מול  גם  לתת..."  לא  המענה,  היה  חב"ד, 
שיאורגנו באם אנשי חב"ד לא יסכימו לוותר על חלק מהדירות, עמד הרבי איתן - אין 

לוותר אף על דירה אחת.

עיירה יהודית חסידית ניטעה בשממה
לקראת סוף שנת תש"ל, הודיעו מספר נכבד משפחות עולים, כי הגיעו להסכמה עם 
משרד השיכון על העתקת מגוריהם. הבשורה התקבלה בתדהמה אצל העסקנים, עזיבת 
כמות כה רבה של משפחות תהווה סתימת גולל לשכונה. אולם דווקא אז החלה לאיטה 

לצמוח הישועה.

עם התקרב היום המיועד לעזיבת העולים, הם החלו להביע חרטה על ההעברה. אל 
כי  ואמר,   – – שהציג עצמו כמארגן המהומה  העסקנים פנה אחד מראשי המשפחות 
הוא יכול לדאוג להרגעת הרוחות ולהשאיר את העולים בנחלה, באם ידאגו לו לסידור 

עבודה... 

יחד עם זה החל זרם העולים אט אט להתגבר. ממשפחות בודדות שיצאו אחת לכמה 
חודשים, לקבוצות של עשרות משפחות עולים שנחתו בנמל התעופה לוד מדי שבוע. גם 
לא מעטים מיושבי כפר חב"ד החלו לעבור להתגורר בנחלה – בשומעם כי זהו ברצונו 
של הרבי. בדו"ח שנשלח לרבי חודשים ספורים לאחר מכן, כבר מדווחים המספרים: 
"לפי המצב העכשווי יש בנחלת הר חב"ד כמאה וחמש משפחות עולים וכ-45 משפחות 

אברכים". מעמדו של היישוב התבסס.

לתיאור עלייתם של יהודי בריה"מ, ולשיכונם בנחלת הר חב"ד, שוב נידרש לתיאור 
החי ב"די אידישע היים":

אחינו  שלנו.  המשפחות  הגיעו.  הם  במבול,  כך  ואחר  טיפין  טיפין  בתחילה  "ואז... 
שם  שנה.  כשלושים  לפני  הברזל  מסך  מאחורי  שנשארו  שלומנו,  אנשי  ואחיותינו, 

45 ושמחתם לפני הו • נחלת עולמים



המשיכו לחיות כיהודים שומרי מצוות תחת השלטון הסובייטי, הם סבלו קשות, ועמדו 
בכך בגבורה, ועכשיו הם סוף סוף רשאים לעלות לישראל...

"איזה נס, איזו שמחה! הם הגיעו מרוסיה ומגרוזיה, אנשים עטורי זקן ונשים חבושות 
בשביסים, משפחות צעירות וזקנים שחזרו לנעוריהם. הם נחתו בשדה התעופה בלוד, 
שם התקבלו על ידי משלחות של חסידי חב"ד והובאו היישר "אל המנוחה ואל הנחלה", 

אל נחלת הר חב"ד.

ריקים. הם  היום עמדו  בנייני הדירות הגדולים שעד  "כעת הגיעה שעתם היפה של 
אימצו אל חיקם את המשפחות החדשות והעניקו קורת גג למשפחות היקרות להם הם 
ציפו. ה'חדר' קיבל באהבה את הילדים הצעירים ועד מהרה התמלא עד אפס מקום. 
בית הכנסת אף פעם לא היה ריק, כי שלושה מנינים מהר היו לשישה ולעשרה ויותר, 

וגם הגינה בחוץ תפקדה כשלוחה של בית הכנסת...

"עכשיו המראה שונה כל כך מכפי שהיה רק לפני שנה. הרחוב מלא אנשים הולכים 
לעבודה, לשוק, לבית הספר, לשוחט, לשיעורי תורה ופגישות. בנייתם של גן ילדים 
ועכשיו שניהם מלאים עד אפס  לפני מספר חדשים  רק  לבנות הסתיימה  ובית ספר 

מקום, וכבר הונחה אבן הפינה לבית הכנסת חדש.

"בלילות, האורות המאירים מחלונות הבתים מעידים שכל דירה מצאה את המשפחה 
שלה, ורעש הטרקטורים העובדים על הכשרת אתרים לבנייני דירות חדשים, מהווים 

מוסיקה עריבה לאוזניים.

"ואנחנו מתפעלים מחדש מחזונו של הרבי שליט"א. הודות לראייתו הרחוקה, עיירה 
יהודית חסידית ניטעה בשממה, ובית הוכן לקבל את אחינו השבים לביתם".

קריית מלך רב
דוד  שמואל  מנחם  הרב  חב"ד  הר  לנחלת  הגיע  תש"ל  שנת  של  החורף  בחודשי 
רייטשיק – שליח הרבי בלוס אנג'לס. השם 'קריית מלאכי' ניתן כעשרים שנה לפני 
כן. הוא תרגום של 'לוס אנג'לס' – שנגידים יהודים מתושביה תרמו להקמת היישוב.

הרב רייטשיק הביא לישיבה מיוחדת של המועצה את ברכת העיר לוס אנג'לס, "העיר 
המאמצת" של קרית מלאכי, ושמע את בעיות המקום כדי להעבירן ל"מאמצים".

ממש  שהנם  עולים  באים  שלשם  כיון  ניתן  מלאכי  קרית  שהשם  אמר  בדבריו 
כמלאכים, ששמרו על מצוות ב-50 שנות שלטון רשע. כמו"כ הוא הביע את תודתו 
וציין את היופי שבקיבוץ היהודי ממקומות שונים  עבור העזרה לעולים החדשים 

בעולם - בקרית מלאכי.
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ואני אכתוב את האמת לאמיתתה כפי שראיתיה
מסוגלים  אינם  לגמרי  התגאיתי,  שבהם  המילים  אוצר  שכל  ברור,  זה  נהיה  פתאום 
להעניק את ההתבטאות הראויה. הם ניסחו את הענין, גיבשו את הרעיון, הבנתו ועיצובו 
ותו לא. כוונתי היא, שפשוט לא בנמצא אצלי שלא אוכל לתאר איזה דבר, להבהירו 
ולהעבירו להאחרים שסביבי. והנה הייתי, ראיתי והרגשתי את הדברים, אף הסתנוורתי 

מבוהק ומחוזק קרן אורם  - ועם זאת אין מצב להעביר אף לא חלק קטן מהחוויה.

זאת שזר לא יבין – נו, מילא. בחזרתי אל חברי פגשתי באחד מבני נח, אדם הגון לגמרי, 
ממש מחסידי אומות העולם - שמתענין וגם בקיא במנהגי היהודים. לצרתי, חברי החל 
לבקש ממני בחזקה שאספר, אצייר ואתאר – וביקש שאעשה כל זאת בשפתו הלא-
יהודית, לא יכולתי לבטא זאת. הוא לא יכל להבין, ואני נשארתי דומם בלי מילים בפי.

נו, עליו ועל כדוגמתו נאמר "משפטים בל ידעום", שנשגב מבינתם עולמה של תורה, 
ומי מדבר על פנימיות התורה ובפרט החיזיון המפליא של צדיק יסוד עולם! אבל אפילו 
אוכל  ומה   – לדעת  ורצו  ורחוקים, התעניינו, שאלו  קרובים  ונאמנים,  טובים  יהודים 
למסור להם? מלבד ההתרשמות וקלישאות שחוקות בהם השתמשתי יתר על מידה, 
תיאורים שבשומעים אפשר שעוררו התפעלות, אולם אצלי לא ביטאו מאומה. נדמה, 
צפים  בו  ובזמן  בשפתה,  ה'מדברים'  דברים  רק  מרגישה  שהנפש  גזירה,  כזו  שישנה 
הזיכרונות - הם מובלים בסולם אל התהום, ומולבשים במעטפת של חומר, שבלעדיה 

לא ניתן להעביר את רוחם של הדברים.

מה היה אותו זיכרון נפלא? – שאלו בסקרנות. ההיתה זו תודעה שכלית או חוויה רגשית 
ש'לקחה' אותך? – ריחרח סביבי אחד שמחזיק עצמו לחכם, ועושה רושם כאילו כבר 

סייר בכל הנתיבים הגנוזים וחבויים של ה"פרדס" העילאי; ובאמת...

אין זה חשוב. איני רוצה להתאמץ בתיאורים שמוקדשים לאחרים. רצוני רק להבהיר 
את הדברים עבורי. להיזכר ולרענן את הדברים, פרטים שמבטאים חשיבות, ופרטים 
שאפשר ואינם נראים כחשובים ולכן גם קליטתם בכלים פגומה; פרטים שמחיבורם 
יחדיו ניכר גדולתו של הסך הכולל הכללי: לפגוש את האמת, שבמבטה דורסת וממיסה 

שקרים קטנים וגדולים. האמת שאין שני לה.

)רבים הקוראים שורות אלו, אלו שזכו להיות מ"אנשי עיר הבירה שרואים את המלך" 
נראה בעיניהם דברי אלו – או כפטפוטים חסרי טעם של חוזר טרי שהתקרב זה עתה; או 
כשבחים כפויים, שאין מקורם מבסיס טהור.; ואפשר בכלל כהתחרות אינטלקטואלית 
ו"איתגור" בתיאור דבר שבעצם אי אפשר לתארו. והוא רחום יכפר עון – ואני אכתוב 

את האמת לאמיתתה, כפי שראיתיה(.
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אין תלונות 
בליובאוויטש

לאחר חמש עשרה שנים, 
ב-770,  הייתי  לא  בהם 
הדברים  את  אני  רואה 
יותר,  ועמוק  רחב  באופן 
לא  יותר.  ומאורגן  מסודר 
היה זה רק הזאל, שהורחב 
והוגדל, ועודנו קטן מהכיל 

את הבאים – ועם כל זאת אין אחד האומר "צר לי המקום", אף אחד אינו מתלונן על 
הצפיפות; אין זה גם חוטי - כסף מרובים שהתווספו בזקנים רבים; ואף אין זה המטען 
הרב וכבד המשקל של ה"חבילות", שהרבי שליט"א נושא איתו בנוסעו אל ה"אוהל", 
בכדי לפרקם שם, לשפוך שם תפילות כה רבות ולבקש עבור היהודים. היה זה בעיקר 
מספרם הרב של הצעירים – אפשר ובאמת רובם המוכרע, שמורגשים שם בכל משבצת 
וסנטימטר – כמעט כולם היו ילידי אמריקה, שאצלם "ליובאוויטש" התחילה בקראון 
שליט"א  הרבי  דברי  את  לתרגם  בהתוועדות,  ממני  ביקש  אף  מהם  אחד  )לא  היטס 

מאידיש . .(; וזהו הסדר שמתחיל עכשיו, היכן שפעם שררה האוירה הביתית.

כיצד  בפארבריינגען,  במקומו  בחור  כל  מבחין  כיצד  להשתומם,  שלא  יכולתי  לא 
אינו דורך על רגלו של השני – ואף אחד אינו דוחף החוצה את חברו. אחד עם חברו 
מתנענעים על אותו המקום, באותו הקצב ובאותו הכיוון. אלו שכן נדחפו והוזזו – היו 
רק האורחים, שעבורם הוקצה מקום "שמור" – לא כה שמור, כפי בחתונה יקית למשל, 

אבל שמור...

החסידים משתחררים מעצמם ומתבטלים לרבי
כאשר הרבי שליט"א מדבר בפארבריינגען, מרוכזים הכל בשמיעת דבריו; עוצרים את 
תנועת המחשבה והדיבור, שעלולה להסית את תשומת הלב הצידה, לדברים שאינם 
העיקר, אלא רק עיטורים וקישוטים שמסביב. אתה הבנת? – שאלתי את עצמי; וכיוון 
של  שהשייכות  בעצמי,  מודה  אני  נדירות,  לעיתים  אלא  בעצמו,  נמלך  אינו  שאדם 
ה"מאמר" להבנתי היא לא כל כך "איי-איי". זה כמשל, כפי שאני יכול לרדוף במבטי 
על הנוף החולף ועובר למול עיני, לרדוף במבטי על ההילוך המהיר. אבל ה"שיחות" – 
מנחם אני את עצמי – אותם כן הבנתי; רק שהאמת היא – האמת! – שלא הכל כה מובן, 

איני בטוח שהכל קשור, למרות שהכל כה מוחלט וודאי.
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בהתוועדויות שבימות השבוע לא הכל מאזינים בשווה: ההוא שבחיקו מזמזם בהחבא 
שלא  האפשר  ככל  ומקפיד  הטכנולוגי,  הפלא  על  לגמרי  מסתמך  רקורד",  "טייפ 

להחמיץ אף מילה.

וימים טובים זה אחרת. אזי  זוהי כבר "חזקה" שה"טייפ" מסדר כפי שצריך. בשבת 
מתאמץ הרבי שליט"א לדבר כמה שיותר גבוה, והחסידים, שוב, טורחים לשמוע כמה 

שיותר טוב, להתקרב.

זהו טוב. אבל מדוע החסידים "מעמיסים"   – בין השיחות מנגנים, אומרים "לחיים" 
על הרבי עם כל כך הרבה עבודה ויגיעה? זה גלוי וידוע, שהוא רוצה בניגון חסיד כזה 
ש"יבקע רקיעים", שירה בבחינת "כל עצמותי" – מדוע אפוא מחכים כולם לסימן? 
מדוע מוכרח הרבי שליט"א להוות "דוגמא אישית" בכדי להלהיב את הציבור הנוכח? 

הכל יודעים מה הרבי שליט"א רוצה...

שהחסידים  הרושם,  בולט  זאת  בכל  אבל  "חיצוני",  באמת  הוא  שהרושם  )שיהיה, 
"מוסרים" ומשתחררים את עצמם מכל אחריות ו"זורקים" זאת על הרבי שליט"א, על 
"כתפיו הרחבות". בנסיעתי לוושינגטון הייתי המום לשמוע, שהרבי שליט"א אשתקד 
יעצור בכל שעה  הורה, שמי שיסע עם מכוניתו למרחקים גדולים, שבשעות הלילה 
מחמת  שקורה  ר"ל  המכה  בגלל  וזאת,  טריים;  כוחות  ולקבל  להנפש  בכדי  ומחצה, 
העייפות והישנוניות. נו, זהו דבר שהרבי שליט"א צריך לעסוק בו? הרבי צריך להגיד 

לחסידים, שילכו לאכול כאשר הם רעבים?(

למדתי לעקאח
להסביר  יודעים  רשומות"  ש"דורשי  כתופעה  ידוע  סגרירי  סוכות  של  טוב  יום 
יותר מידיעה על "יריקה בפנים"  זה לא  בדרשותיהם. בשביל בני ארץ ישראל היה 
מילא  בתורה".  כתובה  שלא  "מכה  באמת  זהו  אבל  לאדונו"  סעודה  שהכין  ל"עבד, 
פארבריינגען – לזאת יש היתר לארגן מחוץ לסוכה, מפני טעמים שונים. אבל לאכול? 
אמנם גם על זה ישנו דין, הלכה – אבל בכל זאת חסידים אינם יכולים לאפשר את 

ההיתר. 

אני באמת אף לא פעם אחת הייתי כה סחוט עד לשד עצמותי. במקום אחר, בסביבה 
אחרת אני סבור – ודאי היו לוקים בדלקת-ריאות; אבל כאן לא יתכן הדבר. ואמנם: 

מאומה לא התרחש!

הלקח של הושענה רבה שהרבי שליט"א חילק, נמס על על רצפת הסוכה, וזאת צריך 
)"לקח"  ה"לקח"  זהו  כיפור...  יום  לפני  כבר  הרבי  אל  מגיעים  ללמוד, שה"זריזים" 

בלשון הקודש פירושו גם: לימוד, שיעור( שאינו ניתן בשום אקלים חילופי.
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לאחר ה"לקח" - שיעור אני השארתי מעין "צוואה" לדורות: ישנו חשבון, ששכרו איתו 
– ויש שלא, באותו מקום, ובאותה סביבה. בשביל לברך על האתרוג של הרבי שליט"א 
"כדאי" לעמוד בשורה ארוכה – ואפילו הגשם מתחשב ומטפטף ארצה ברחמים. אולם 
בשביל לשתות כוס קפה בסוכה הגשומה של ה"הכנסת אורחים" – בשביל זה חבל על 
כל רגע; כשמדובר לאחר שהקפה נהיה כבר מעורבב בטיפות הגשמים, כל טיפה שלא 

"הצליחה" לחדור מאחורי הצווארון של מעילי...

לראות את הרבי בהקפות...
כאשר הינך רודף אחרי השעון – או שהשעון רודף אחריך – הנך צולל בתוך תיאורים 
רבי  אמר  איך  הזה.  העולם  במציאות  יאחזו  עוד  שהם  חשבת  לא  שאתה  קדמוניים, 
יהושוע בן חנני' אודות שמחת בית השואבה בבית המקדש? "לא ראינו שינה לעינינו". 
ב"יומא אריכתא" במעת לעת של ימי שמיני עצרת ושמחת תורה, ראיתי עצמי בעיני 
ולהשאר  עשרים-וארבע שעות  כמעט  שינה"  לראות  "לא  בעצמי שאפשר  והרגשתי 

בחיים – ולהתווסף בחיים!

ולא  "תאוקרטיה"  בשביל  שהוא  התבטא,  השיחות  באחת  באמת  שליט"א  הרבי 
"דמוקרטיה" )ומילים אלו הינם בוודאי קשורים ומבוררים בקשר עם הענין שדובר שם( 
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ישנו דמוקרטיה אמיתית, כלומר, שווין מושלם  רק שבמשמעות מסוימת, רק ב-770 
שאין צדק כמוהו בשום מקום אחר. 

אותם  את  יש  זר,  אפילו  יהודי,  ולכל  זכה",  הקודם  "כל  הכלל של  באמת  תקף  כאן 
זכויות. אפילו אם הוא מוכן ליגע את צלעותיו המרוסקות, או שרוצה כנראה לחטוף 

תצפית טובה, אבל בגלל זה הוא נעשה נשכר והוא רואה אור גדול ומאיר. 

באמת נחמד למי שמגיע לכאן עם זרועות מוכן "לתת ידים"; רק שיותר בר מזל הוא זה 
שביכולתו לדחוף עצמו עד למרובע הניצב במרכז – הוא רואה את מה שכולם כמהים 
לראות, איך הרבי שליט"א רוקד בהקפות עם ספר התורה בידו. אני – לא ראיתי זאת. 
אף אחד לא סחב אותי אל העמודים הגבוהים שמהם אפשר לראות, ואני עצמי לא 

הייתי מסוגל לזה – לצערי בענינים מסוימים אני בטלן גדול. אם לא גרוע מכך. 

כזו בטלנות היא בפירוש לא מעלה ואינה גם מידת חסידות. במקום בו כמות מכריעה 
את האיכות, צריך לדעת איך לא להיות מעוך ולא להיבטל בשישים )ריבוא(. האמת 
היא, שלברך על כך "הגומל" לא יהיה לבטלה, אני עמדתי שם – וכמעט ולא מתתי על 
"קידוש השם". זה קרה כאשר כיבדו את האורחים מארץ ישראל בהקפה, ואני הקטן 

קיוויתי וניסית לממש את ה"כיבוד" ולהגיע למקום של ההקפות.

תהיה חייב לבוא גם שנה הבאה
"נו, תיהיה חייב לבוא גם בשנה הבאה" – אמר לי מישהו, בראותו איך אני עומד לגמרי 
חסר אונים, מזיל מעיינות של זיעה, ממש מקובע למקומי בו איני יכול לזוז מאומה, 
בזמן שמההקפה כבר ירדו בעלי התשובה הצרפתיים, והאורחים מאוסטרליה, קנדה 
ובלגיה. הסכמתי איתו בכל ליבי, הגם שהיה לי חשד כבד, שגם בשנה הבאה לא אצליח 
לעלות על העמוד הגדול... ושגם בתור התוסס אל ה"כוס של ברכה" שנה הבאה, אני 
סוף כל סוף שוב אמצא את עצמי צונח על הרצפה, נמשך ודחוק על ידי הקרובים אלי 
בשבע שעות הפארבריינגען, שכנראה ההתלהבות שלי צרבה בעצמותם, בזרועותיהם 

האיתנים. 

שכולם,  ואפשר  רובם,  לישון.  לביתם  ילכו  שלאחמ"כ  בשביל  חלילה,  זה  היה  לא 
כוס של ברכה בשעות הבוקר  נשארים עד הסוף, עד שהרבי שליט"א מסיים לחלק 
המוקדמות. אלא בשביל מה? הם רצו להיות הראשונים בכוס של ברכה – והרצון שלהם 

הוא כה חזק מהרצון שלי, או מהכח שלי לממש את הרצון שלי...

)אלו הם, הבינו, סתם פיטפוטי מילים של "חיצון", שמסתכל על הכל רק דרך משקפיו 
האישיות, ושום דבר אחר בשבילו הוא לא טוב: אם מקרבים אותו – הוא מרגיש כזר, 
כמו מרוחק, כי את הקרובים האמיתיים לא מתאים לקרב; ואם לא למקרבים אותם, 
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אזי הוא מסתכל עליהם בכאב מצוץ ומרגיש הנאה "מזוכיסטית", "עשו עמי חסד, אני 
הרי יתום"...(

ישנם רגעים שמרוממים, וישנם שגורמים חלישות הדעת, שמהם אני נעשה ירוד. רגע 
של התרוממות  הם דקות ה"יחידות", שמצד עצם "סגולתם" איני מפרסם מה דובר 
עמי, ביחידות; וכאשר מדברים אודות זה, לא יוצא מזה הנחת של ה"מלקות על הגב". 
זה ברור, כפי שזה בקפיצות ודילוגים, שככל שקופצים ממקום יותר גבוה, כך מגיעה 
הקפיצה גבוה יותר – וזכרון אמש הוא אות-מרומם לעומת הכשלון של היום. ומחר? 
מחר צריכים לקפוץ גבוה יותר, אילולי, נקרה ויוצא מזה תחרות-"אליפות". נו, מהיכן 

לוקחים באמת כנפיים כה גדולות, "מי יתן לי אבר כיונה"?...

בלא משים קראו לי ידיד ליובאוויטש!
רגע של חלישות הדעת הוא, כשלקחו אותי ל"בית רבקה", והכניסו אותי לזאל גדוש עד 
אפס מקום בתור "ידיד ליובאוויטש" – סתם כך, מבלי לשים לב, בהתבטאות תמימה. 
לזאת מחזיקים אותי? ברצונכם להציג את אהבתינו "נחמד שתגיע עד לידידות"! הם 

לא הבינו באיזה פצע הם נגעו, אך לא אמרתי כלום.

ידיד של ליובאוויטש! נו, ומה הכוונה חסיד? על "איזהו חסיד" ישנה תשובה בגמרא, 
וישנה גם תשובה דוקרת של המלגלגים, שכידוע, אין מה להתפעל מהם. ישנו חסיד 
השכלתו  מצד  חסיד  ישנו  שבליובאוויטש";  ב"ליובאוויטש  "התבשלו"  לבושיו  שגם 

החסידית, ישנו חסיד מצד חיצוניותו החסידית, וישנו...

נו, שיהיה כך, ידיד? שיהיה ידיד.

...אני רואה, שצריך להיות גם חסיד של חסידים, בכדי לצאת מהגדר של "ידידות" – 
ובשטח הזה ישנם עוד כמה עיכובים בלתי נראים. מה חשבתם?

וללא קישוטים. אבל  בליובאוויטש שבברוקלין פגשתי את האמת, האמת ללא צבע 
אמת היא כמו האור, מאירה, וכפי שקשה להביט על נורה מסנוורת, כך גם קשה להביט 
על האמת ואגב כך לא להדק מעט את העינים. ואף על פי כן, העינים שלי ראו זאת, 

בעצמי הרגשתי זאת. ואשרי עין ראתה את אלה.
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זכורני את ההתוועדות הראשונה של ר' מענדל פוטארפאס בה השתתפתי. הייתה 
זו התוועדות בצהרי שבת קייצית וחמה בישיבה בכפר חב"ד, חלק מהתמימים הלכו 

לפנימיה להנפש מעמל השבוע, ור' מענדל שם לב שהשורות די דלילות...

ר' מענדל לא יכל לסבול זאת, ולאחר מספר דקות הוא קם והלך לכיוון הפנימיה - 
כמובן, בתמיכת תהלוכה של כל הנוכחים מאחוריו. ר' מענדל ניגש לחדר הראשון, 
דפק נחרצות על הדלת, וכשזו נפתחה, נכנס למרכז החדר והכריז בקול רם "עורו 
ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם". לא היה צורך ביותר מכך בשביל לעורר את 

כל חדרי הפנימיה...

•

הנקרא  שינה  מצב  הוא  הרפואה,  בעולם  האחרונות  בשנים  שנתגלו  מהחידושים 
בו דפיקות הלב  זמן שיא בשינה,  זהו  - "שינת החלום".  ובפירושו העברי   ,R.E.M
מואצות, האדם נמצא בפעילות אינטנסיבית, הוא חולם. במצב כזה שוקעים בשינה 
עמוקה, השרירים מתרפים, הכל בכדי לא להסחף יותר מדי אל החלום - וחלילה לא 

לעשות את מה שחולמים...

ומה עושים אלו הסובלים מבעיות שינה? להם נמצא פתרון לפני כמעט מאתיים שנה. 
בהיסטוריה  לראשונה  הצליחו  הברית,  בארצות  שם  אי  שהתקיים  הראשון  בניתוח 
להרדים בן - אדם, לנתח את איבריו הפנימים, מבלי שהחולה יזוז, מבלי שהוא ירגיש, 

וחשוב מכך - להעיר אותו לאחר מכן. היה זה הניתוח הראשון בהרדמה כללית.

מאז, תודה לקל, המדע התקדם והתפתח. וגם לאדם שלא זקוק להרדמה כללית, אלא 
סתם סובל מאי אילו הפרעות שינה, ישנה רשימה שלימה של מוצרים - חלקם ללא 

מרשם רופא, רובם והיעילים שבהם עם מרשם רופא - שנקראים 'כדורי שינה'.

אז הנה לנו, הגענו למצב השיא, אנחנו נמצאים בתרדמה. מי בהרדמה כללית, מי 
תחת השפעה של כדורי שינה, מי באלחוש מקומי, מי במים ומי בקרח. אפשר כעת 

לישון טוב.

•

נו, ומה טוב ממקור תורני הגון לענין השינה והתרדמה? נמצא הוא בספר שחובר על 
ידי רב אמריקאי לפני כמאה שנים, ושמו "פרפראות לחכמה". שם, במסה ארוכה 

בראשית ספר בראשית.

"השרוים בגלות נחשבים כישנים" פותח הוא, "כשהחושים נרדמים נרדמים עמהם 
שינה  של  התרדמה  ובכלל  הערים.  חושיו  ע"י  להאדם  הבאים  המרות  הרגשות 

הגות
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שהביאה ברכה להאדם נכלל ג"כ השינה המלאכותית הבאה ע"י סמי דשינתא, ונזכרה 
בתלמוד, ונשתכללה הידיעה הזאת לישן את החולים. וע"י חכמת הרפואה בזמנים 
האחרונים במדריגה כזו אשר לא שערו הראשונים, ולולי הסמי דשינתא של ה'איתר' 

וה'בלורופרם' לא היה באפשר להציל חולים מסוכנים".

בזאת מסביר הוא את "הניתוח הראשון הנזכר בתורה, שעשה השי"ת לאדם הראשון 
בבריאת האישה מעצם מעצמיו של האדם" "היתה ע"י הפלת תרדמה וסמי דשינתא". 
ממש ניתוח בהרדמה! ולשם מה הרדמה? ממשיך בעל המחבר האמריקאי ומבאר "כי 

לולי זה, אולי כשל כח הסבלנות של האדם הקדמוני )?!( לסבול מהנתוח..."

מול כל מפרשי המקרא הראשונים וייחסם לתרדמה שהפיל הקב"ה על האדם, מול 
ביאורם המאיר את משמעותה של זו השינה באור אלוקי. מטווה לו פרשננו קו חדש.

מן הסתם לדעתו "ראשונים לא ראו" סמי דשינתא...

ופרפור-רע נוסף בענין השינה, בדרוש לפרשת ויצא. 

ומנומק היטב, מתאר המחבר את הליכתו של  "וייקץ יעקב משנתו", בהסבר ארוך 
יעקב לחרן. רואה יעקב האיך צדיק ורע לו - רשע וטוב לו. עשו מנסה להורגו, אליפז 
מנקה אותו מכל נכסיו. בעוברו את הירדן הוא ראה דגים גדולים בולעים דגים קטנים 
מהם, ובמדבר נתקל הוא ב"ארי טורף את הדוב, הדוב את הזאב, והזאב את הכבש". 
גם ברוחניות, חוזה הוא בסולם בו מלאכי האלוקים עולים ויורדים, כלומר "כל עלייתו 
של האחד בנויה על ירידתו של השני". לפירושו, כביכול ראה יעקב כיצד המלאכים 
הגדולים לוקחים שלוש מלאכים קטנים ומטפסים על גבם, והנה – 'סולם האלוקים'...

ואז )ממשיך חכם הפרפראות( "כמעט שהתחיל להאמין בשיטת עשו ובמשנתו של 
ניטשע )-הפילוסוף הגרמני הידוע( כי העולם נתפתח ע"י מלחמת הקיום וע"י כוח 
האגרוף של החזקים נגד החלשים...". על פי לשונו, ובשפתינו, יעקב אבינו היה על סף 

אמונה בתורת האבולוציה! יעקב ראה כיצד מנצח החזק את החלש - ואפילו בחלום!

עד ש... הופיע עליו הדר גאון ה', והראה לו כי מאחרי כל התאוריות מסתתר לו הכח 
האלוקי, "מקור הצדק והיושר". 

בזאת מסביר הוא מאמרם של חכמינו ז"ל "וייקץ יעקב משנתו – ממשנתו". פסע לפני 
שיעקב אבינו נוהה אחר תאוריית ההתפתחות, מעיר אותו הקדוש ברוך הוא ממשנתו 
ומראה לו כי "למעלה למטה, משמאל ומימין, יש אלוקים אני מאמין" – כפי שאומרים 

בני החמש בתהלוכות ל"ג בעומר.
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ובאם  בראשית,  ספר  על  הינו  זה  חלק  כי  המחבר  כותב  הראשון  הכרך  בסוף  )אגב, 
יתקבלו דבריו על הקוראים יודפס חלק ב'. ב"ה, ככל הנראה לא מצא הספר חן בעיני 

הקוראים. עובדא שלא הודפס חלק ב'...(

•

בעל מחבר הספר הזה - ממנו הובאו הפרפראות וההגיונות בעניני שינה הרדמה וכו' - 
נקרא בשם שלמה סדובסקי.

הוא היה מהתמימים הראשונים בתומכי תמימים. משכיל נפלא שהרבי הריי"צ כותב 
עליו כי הוא "אחד מי"ב עמודים שעליהם נבנה בית אלקים זה". בתחילה הוא היה 
תמים בתומכי תמימים, לאחר מכן העלוהו לדרגת בוחן ומדריך לתלמידים, אחר כך 

נעשה כבר ר"מ בנגלה.

בראשית שנות הס' עקבות חייו מיטשטשות, ובתרס"ה הוא מופיע מחדש – כעת כבר 
בתור רב ברוצ'סטר ובאולבני, ומחבר ספרים בסגנון הנזכר לעיל... אחד מזקני החסידים 

שמזכירו בספר זכרונות שכתב, מתאר אותו בעדינות כי "במהותו הוא 'בעלבוס'...

גם בהיותו בארה"ב הרחק בכל המובנים, הוא לא 'חותך'. הוא נשאר חסיד של הרבי 
איתו  ומתכתב  הרבי,  לבקשת  ציבוריים  עיסוקים  וכמה  בכמה  הוא משתתף  הריי"ץ. 
רבות. הרבי הריי"ץ מצדו כותב עליו תארים מופלגים. אבל כפי שנראה, הוא נשאר 

סוג של 'זכר' לעצמו.

כדוגמה: לרגל חתונתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, משגר הרב דראצ'סטר – 
אולבני מכתב מזל-טוב לרבי הקודם. ובדרך אגב וכהוספה הוא מכביר במאמצי שכנוע 
הרבי הריי"צ לתמיכה בציונות. הרבי נצרך לענות במכתב ארוך ומנומק בהסברה על 

היחס לציונות, כתשובה ל'מזל טוב' שלו...

ו...עוד משהו שיותר מוכר לנו, ואפשר לומר, מוכר לנו מאוד.

יהודי  הכל,  )אחרי  בריאות.  בעניני  מכתב  הריי"צ  לרבי  מיודענו  כותב  ת"ש  בשנת 
יכול  בימיו,  שהיו  רפואות  מיני  ושאר  דשינתא"  ה"סמא  עם  וביחוד  בתר"מ,  שנולד 
הברכה  לאחר   – הריי"צ  הרבי  של  מענהו  במכתב  בריאות...(  בעניני  מעט  להתלונן 

לרפואה שלימה, מוסיף וכותב לו הרבי:

ביום  אשר  בספרים  כמובא  הזכרון,  יום   – תמוז  י"ב   – חגיגתי  ביום  הגיעני  "מכתבו 
תקון  והצריכים  בהם  ולהתבונן  זכרונותיו  ולהעלות  להתבודד  האדם  על  ההולדת 

ותשובה ישוב ויתקנם".

כן. זהו המקור לפתגם ה'היום יום' הידוע, ליום י"א בניסן. 
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וכיצד ממשיך אותו מכתב ל"הרב דבית הכנסת החדש ראצ'סטר"? מהו הזכרון אותו 
מעלה הרבי ובו הוא מתבונן ביום הולדתו?

" . . עלה בזכרוני זמן בואו לליובאוויטש . ."

•

ודברים נפלאים כאן. אחד נפלא ממשנהו. 

ראשית כל, ניתן כאן ביאור מפעים באותו ה'יום – יום' מיוחד. בפירוש מילות הפתגם 
"על האדם . . להעלות זכרונותיו", זאת על פי ביאורו הידוע של כ"ק אד"ש מה"מ 
האדם  על  מורה  "האדם"  שתיבת  האדם",  לו  שיבור  ישרה  דרך  היא  "איזו  במשנת 

'שלימו דכולא' – הנשיא של סוף זמן הגלות.

ובפתגם זה מגלה לנו הרבי הריי"צ דבר נפלא. מה עושה 'האדם' – הנשיא דסוף זמן 
הגלות - ביום הולדתו?! ביום זה הוא מעלה זכרונותיו! היינו, שיותר מהוראה יש כאן 
כביכול סיפור דברים! כותב הרבי הריי"צ כי ביום הולדתו שלו, הוא מעלה בזכרונו את 
כל אלו שהגיעו לליובאוויטש, שהו בה, התלהבו, היו 'קאכט'זיך' בכל הענינים, ולאחר 

מכן...

המסקנה  ומהי 
יוצא  מה  מכך? 
מהעלאת זכרונות 
"ישוב  אלו? 
ויתקנם"! כלומר, 
הרבי  הזה  ביום 
אוסף  כביכול 
נפולת  כל  את 
הוא  הנמושות, 
אלו  את  מלקט 
חפיסות  שבלעו 
שינה,  כדורי 
מעורר  הרבי 
אלו  את  אותם! 
מבחירי  שהיו 
ם  י מ י מ ת ה
תמימים,  בתומכי 
שנים,  כמה  ותוך 
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במשנתם של אותם תמימים נכתב שיעקב אבינו רואה בחלומו מלאכי אלוקים, וכמעט 
נהיה מחסידי האבולוציה - רח"ל...

זאת מורה לנו אותו מחבר 'ישנוני', שבעצם מצבו משקף לנו את אשר כתב אודות שינה 
"כי היא התאבנות החושים". וכפי שממשיך שם וכותב שיש תרדמה יותר גרועה, ויותר 
גרועה... ובמכתב הרבי הריי"צ אליו – אותו ראה לנכון כ"ק אד"ש מה"מ לשבץ ב'היום 
יום – י"א ניסן' – הרבי מראה את הדרך כיצד להתעורר מהשינה. כשרק מחזירים מבט 
לרבי, שמעלה זאת בזכרון, הנה כמו בהחייאה בעזרת 'אלקטרי-שוק', פתאום מתעורר 

לו משהו, העינים מעפעפות, הידיים מתחילות לזוז. יש דרך חזרה מהשינה הזו!

ומה זה דורש מאיתנו? - פשוט לא להתנגד. ישנו פתגם ידוע, שאדם ישן תמיד ניתן 
להעיר, אך בלתי אפשרי להעיר את מי שעושה עצמו כישן...

•

ראה הרבי בי"א ניסן'ים שהם מועטים – וחלים רק פעם אחת בשנה, עמד ושתלם בכל 
החודשים האחרים.

תשעה באב? - יום לידתו של משיח צדקנו!

תשעה באב נדחה? - מצוין! יום הולדת שני של גאולות!

ערב ראש השנה? יום הולדת 'איש צמח שמו'.

חודש אדר? – גובר מזלן של ישראל, ביום בו נולד מושיעם.

הרבי מחדש מושג חדש "שישים יום קודם י"א ניסן". כל החגים האחרים מסתפקים 
בשלושים יום קודם החג. י"א ניסן? חדשיים!! הרבי לוקח את י"א ניסן, מפשיט ומרחיב 

אותו על פני השנה כולה. 

ומדוע?

כי אותה קריאה אלוקית שהרבי קורא באזנינו בי"א ניסן חייבת להדהד שם. אותה 
'העלאת זיכרונות' של 'האדם' - נשיא הדור - ש'מנערת' אותנו מהשינה, חייבת להיזכר 

אצלנו כל הזמן! 

הרבי רואה מולו את כל עדת הנרדמים, ומפשט את זריקת המרץ על פני כל השנה, 
שכל השנה יהיה לנו י"א ניסן! שיהיה "נשמע תמיד באזנינו . . קלו קריאתו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר". שיהיה נשמע ונראה אצלנו בחוש, הקריאה של הרבי אלינו.

עורו ישנים משנתכם! "אויף וואס ווארט מען"!

•
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נרדמי וישני היקרים!

כמו אותם בחורים - עם פיג'מות וטלית קטן מבד - שבעיצומו של נמנום עונג שבתי נכנס 
אליהם אותו יהודי זקן וזעק "עורו!". כמו אותו יהודי מודרני אך מ-יושן ששקע בתרדמה, 

שהרבי מעורר, מחייה ומתקן.

עלינו להתעורר!

אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות על סמי הרגעה. כך לא ניתן להביא משיח! 
הרבי נתן לנו את שיחותיו הנפלאות. את שיחות הדבר מלכות של נ"א-נ"ב. שיעור דבר 

מלכות, כל שיחה ווארט של הרבי, צריכים 'לבעור'!

להתוועד,  יירד  שוב  הרבי  ממש  ומיד  תיכף  הרי  אתכם.  לבלבל  לתרדמה  תיתנו  אל 
ובתנועת יד-עידוד אחד יעורר את הנרדמים. ושוב יצטופפו להם יחד, תמימים עירניים 
ובעה"ב ישנוניים, כאלה שלא נתנו לחושך הגלות להפיל חבלי שינה על עיניהם יחדיו 
שליט"א  הרבי  "השעין  האחרונים  ולמנומנמים  'חרופ'.  קצת  תפסו  שבלילה  אלו  עם 
את ראשו על ידו כמי שנח וכשחיוך רחב על שפתיו רמז בכך לכמה אנשים )בהמשיכו 

בתנועה זו בתנועות קלות( שיתעוררו..." 

יחד ירקדו, כתף אל כתף, טרוטי עיניים ומשוכי קורים

"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

)ע"פ דברים שנשא בשנה האחרונה בכינוס בארה"ק, תוכן המאמר באחריות המערכת בלבד(
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לזכות 

 התמימים שעסקו וסייעו במסירות במלאכת הקודש
 בהכנת קובץ זה לדפוס

הת' מנחם מענדל בן חנה רחל

הת' יוסף יצחק בן ורדה

הת' אלחנן יוסף בן רות

הת' שלום דובער בן רבקה

הרה"ת מנחם מענדל בן דליה

הרה"ת ישראל בן יפה

שיזכו להמשיך לגרום נח"ר למלכנו משיחנו ויזכו לקבל 
פני משיח צדקנו בהתגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א לעיני כל



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

•

 לעילוי נשמת
 הרה"ח ר' ישראל ב"ר יעקב ז"ל

 קונסטנטיני
 נלב"ע אור ליום חמישי

י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות ה'תשע"ו


