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 אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

ברגשי שמחה וגיל הננו מוציאים לאור את הגליון השני מסדרת 'קבצי חודש 
"תמליכוני  בשם  הנקרא  הקהל'  שנת   - תשע"ו  תשרי  בליובאוויטש  השביעי 

עליכם".

הקובץ יו"ל בקשר עם ראש השנה הבעל"ט.

בקובץ שלפנינו יוכל הקורא למצוא בין היתר את המדורים:

מעמד  על  ומרגשת  נפלאה  סקירה   – נשיאנו"  רבותינו  אצל  "התקיעות   •
התקיעות אצל רבותינו נשיאנו החל מאדה"ז, וכלה במעמדים הנשגבים עם כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, להם זכינו, ונזכה בעז"ה בר"ה הקרוב, תשע"ו. 

 • "האמונה במלך המשיח" - סקירה על אמונת החסידים - בכל הדורות - 
ברבם, כמלך המשיח.

• "קבלת המלכות באמונה ובשכל" – משא מאלף מאת הרב שניאור זלמן גפני 
ולחיות את  ודעת להאמין  בינה  היא בחכמה  כיצד על חסיד חב"ד שעבודתו 

בשורת הגאולה שע"י כ"ק אד"ש מה"מ. 

יומן מחצרות קדשינו מחודש תשרי  "יומן נפלאות בכל" – חלקים מתוך   •
ה'תשנ"ב )המתאימה לקביעות השנה הבעל"ט(, השנה האחרונה לע"ע בה זכינו 
לראות ולשמוע את כ"ק אד"ש באופן של "מלך ביופיו תחזנה עיניך". בקובץ זה 
הובא היומן מיום שני ב' דר"ה עד יום שלישי ג' תשרי, צום גדלי'. היומן ערוך 
ע"פ יומן "פַאקס ַא שיחה", בשילוב פרטים מיומני "בית חיינו", "כפר חב"ד", 
יומן פרטי של א' התמימים ד"קבוצה" תנש"א, וכן עם השוואה לסרטי הוידאו 
- הוידאו נערך ע"י "מכון יומני בית חיינו" ותודת התמימים נתונה להם על כך.

• • •

חולי  אדון  "מלפני  משיח,  בית  ב־770  גדול"  "קהל  שבהמצאנו  רצון,  ויהי 
ארץ" בחודש החגים, נזכה תיכף ומיד ממש לראות בעיני בשר את כ"ק אדמו"ר 
ישראל  כל  נגד  הזאת  "התורה  את  קורא  ביופיו  מלך  שליט"א  המשיח  מלך 

פתח דבר
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באזניהם" ואזי נזכה ש"ישמעו . . ילמדו ויראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות 
את כל דברי התורה הזאת" בתכלית השלימות בגאולה האמיתית והשלימה.

את  ישראל  לעם  ובישר  נתגלה  שבדורנו  שהמשיח  זכינו  שכבר  ולאחר 
ש"הוא  ומיד  תיכף  נזכה   - גאולתכם!"  זמן  הגיע  "ענוים,  הנכספת:  הבשורה 
יושיענו ויגאלנו שנית בקרוב וישמיענו לעיני כל חי לאמור: הן גאלתי אתכם 
ישראל  אהבת  מתוך  יחדיו  ונעמוד  לאלקים",  לכם  להיות  כבראשית  אחרית 

אמיתית מול פני קודשו ונכריז בפניו מעומק ליבנו: 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד "חיילי בית דוד"  אש"ל - הכנסת אורחים 
770 בית משיח, בית חיינו מחלקת הוצאה לאור 

 ימֹות המשיח, כ"ט אלול יום הולדת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
 "מוצאי שביעית בן דוד בא"

 ער"ה תשע"ו - ופרצת לפ"ק - שנת הקהל
 שנת הקי"ד להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.

4ו|וםכילמ ילוכילמת
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מכתב כללי לער"ה
למרות שמצות "הקהל" כפשוטה קשורה בזמן שבית המקדש קיים, הרי 
ידוע שהענינים שתלויים בבית המקדש, בקרבנות ודומיהם, הרי במובנם 

הרוחני הם אקטואליים בכל עת

 ב"ה, מוצאי שבת־קודש פ' נצבים־וילך
 כ"ה אלול,

 שבת סליחות, ה'תשמ"ז
 שנה השביעית, שבת להוי',

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל
 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

. . היעד של שתי המצוות, הן של שמיטה והן של הקהל, הוא לגלות ולהביע 
את מלכות הקב"ה:

פרטי המצוות של שמיטה – הן האיסור לעסוק בעבודת האדמה )"שדך לא 
והן העובדה שהפירות הגדלים בשנת השמיטה הן  תזרע וכרמך לא תזמור"( 
"הכל ברשות אדון הכל", שהקב"ה הוא האדון של  כי  – מוכיחים  הפקר לכל 
השדה וכו' שלו )של האדם( והאדון של כל אשר בעולם. כך גם מצות הקהל 

באה – "למען )להביא( ישמעו . . ויראו את ה' אלקיכם".

ברם, קיים שוני עיקרי ביניהן:

הציווי של מצוות שמיטה מופנה לכל יחיד בנפרד: "שש שנים תזרע שדך גו' 
ובשנה השביעית שבת שבתון . . שדך לא תזרע גו'". כל יחיד חייב להיות חדור 

הכרה שהשדה הפרטי שלו, ורכושו בכללותו, הם "ברשות אדון הכל".

כיון שההכרה היא של כל יחיד לעצמו, והרי "אין דיעותיהן שוות", ובמיוחד 
רבים  פרטים  בה  יש  האדם,  של  הפרטי  וכו'  לשדה  ביחס  אמור  כשהדבר 

והבדלים. אין ההכרה זהה ואחידה בכל.

דבר מלכות
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לעומתה מצות הקהל היא להיפך: תוכנה של "הקהל" הוא – אחדות:

פרשיות  גם  אחד.  בקהל  והטף,  והנשים  האנשים  העם,  כל  את  מקהילים 
התורה נקראות לפני כל ישראל במגמה להשפיע על כל השומעים את אותה 
הנקודה: "ליראה את ה'", וכפי שהרמב"ם מסביר שאפילו אלה שאינם מבינים 
את הקריאה של "הקהל" – "חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה 
ויראה כו' כיום שניתנה בו בסיני כו' בכוונה גדולה יתירה כו' ויראה עצמו כאילו 
עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה". כלומר, העיקר אינו ההבנה בשכל של 
הפרטים וכו', כי אם כוונת הלב ואימה ויראה ע"י שמיעת הקריאה, "כאילו עתה 
נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה", כאשר כל ישראל, למן ה"חכמים גדולים" ועד 

ל"אינן מכירין", הם כאיש אחד בלב אחד, כפי שהי' במתן תורה.

יובן מדוע קריאת התורה במעמד "הקהל" היתה דוקא על־ידי  זה גם  לפי 
המלך. לכאורה, לימוד תורה הוא דבר השייך לסנהדרין, אבל מאחר שמטרת 
קריאת התורה ב"הקהל" היא "ליראה את ה'", דבר המאחד את כל בני ישראל, 
נעשה הדבר דוקא על־ידי המלך ש"אימתו עליך", הוא זה שמעורר את הרגש 
של "אימה ויראה" המבטל את ה"אני" ואת המציאות הנפרדת של השומעים, 

והמלך הרי הוא "לב כל קהל ישראל".

* * *

. . ויהי רצון, שכל אחד ואחת יעשו את ההכנות המתאימות לשנה החדשה, 
כולל גם – ההכנות לשנת הקהל,

– שכן למרות שמצות "הקהל" כפשוטה קשורה בזמן שבית המקדש קיים, 
הרי ידוע שהענינים שתלויים בבית המקדש, בקרבנות ודומיהם, הרי במובנם 

םכילמ ילוכילמתו|ו7
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הרוחני הם אקטואליים בכל עת –

להגיע  יכול  שהוא  וטף  ונשים  אנשים  יקהיל  ואחת  אחד  שכל  כך  על־ידי 
אליהם, שיש להם קשר אליו, לעורר אותם "ליראה את ה'", עד שהדבר ישפיע 

עליהם "כל הימים" באופן "כאילו עתה נצטוה בה מפי הגבורה",

משיח  על־ידי  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  יחיש  זה  ודבר 
צדקנו, שאז יקיימו את מצות הקהל )ברוחניות ובעיקר( כפשוטו ממש,

"מקדש  בית המקדש השלישי,  אל  הנה"  ישובו  גדול  "קהל  היעוד  ויקויים 
המלך המשיח,  מפי  בתורה  הפרשיות  קריאת  את  וישמעו  ידיך",  כוננו  אדנ־י 

בגאולה האמיתית והשלימה, ובמהרה בימינו ממש.

 בכבוד ובברכה להצלחה רבה בכל האמור
 ולשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה

בגשמיות וברוחניות וברוחניות ובגשמיות גם יחד

/מקום החתימה/
)לקו"ש חל"ד עמ' 322. בחוברת זו הובאו מס' קטעים בלבד, 

ללא המראי מקומות. לשלימות הענין יש לעיין שם(

8ו|ותוכוכימ ם
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פ"נ  מענה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על 
)כנראה משנת תשי"א(:

"הפ"נ שלו קראתי בער"ה על הציון. ובר"ה - בקַאבינעט 
]משרדו וחדרו האישי של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע["

קראתי הפ"נ שלו

מאוצר המלך
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כ"ק אד"ש מכסה את הגביע במפית 
ועליו מניח את הצלחת

סיום כוס של ברכה

לראות את מלכנו
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כ"ק אד"ש יוצא מהתוועדות לאחר חלוקת כוס 
של ברכה, הגביע מכוסה במפית ועליו הצלוחית

כ"ק אד"ש יוצא מכוס של ברכה

םכילמ ילוכילמתו|ו11
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פוטערפאס  מענדל  ר'  הרה"ח  סיפר   – מסבי"  "שמעתי 
ע"ה – "שתקיעת שופר צריכים לשמוע מ"אדם" דווקא, ולא 
התקיעות  את  לשמוע  שלא  אפשר  איך  כן,  ואם  מ"בהמה". 
את  לשמוע  ניתן  שממנו  "אדם"  עוד  יש  האם  מהרבי? 

התקיעות?"...

הפשוט  הרגש  את  מענדל  ר'  ביטא  אלו  ספורות  במילים 
אצל חסידים בכל הדורות, שתקיעת שופר – שומעים מהרבי!

שבר"ה  החסידות,  בתורת  המבואר  את  היודעים  חסידים 
עליהם,  למלך  אותו  להמליך  ישראל  מבני  הקב"ה  מבקש 
השנה  בראש  השופר  תקיעת  ע"י  בעיקר  נעשית  זו  והמלכה 
- יודעים הם שרגעים מרוממים אלו, בהם בוקעת מפנימיות 
נפשו של כל יהודי צעקת "קלא פנימאה דלא אשתמע" לקבל 

על עצמו את הקב"ה למלך ניתן לחוות רק אצל הרבי...

לשיא הגיעו הדברים בדורנו, דור השביעי, בו ה'תקיעות' 
המשובע  השביעי,  חודש  של  השיא  ממעמדי  אחד  את  היוו 

והמשביע.

אך למה נקדים את המאוחר. נצא למסע מפעים למעמדי 
התקיעות המרוממים, במחיצתם של רבותינו נשיאינו:

כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע
אצלו,  התקיעות  מעמד  של  תיאור  בכתובים  מצינו  לא  הזקן  אדמו"ר  על 
כאשר הגיעו כל החסידים לליאזנא או לליאדי, לשהות בחודש החגים במחיצתו 

המרוממת.

בכלל, מסופר שאדמו"ר הזקן לא היה בעל-תוקע, והוא הסביר שכל אדם 
לומד לתקוע בילדותו, "אבער איך בין קיינמאל ניט גיווען קיין אינגעל" )אך 

אני מעולם לא הייתי ילד(.

לאידך גיסא מצינו סיפור מעניין:

בשעת בריחתו של אדמו"ר הזקן מנפוליון, התאכסנו בראש השנה )תקע"ג( 
בכפר אחד, שהיה נתון תחת שליטתו הבלעדית של אחד הפריצים. הפריץ קנה 
את השטח מהמלך לחלוטין, עד כדי כך שגם חוקי הממלכה לא חלו על הכפר.

בערב ר"ה בא שליח מהפריץ, וביקש למסור לאדמו"ר הזקן שהפריץ מעוניין 

תקיעות בליובאוויטש
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לשמוע את התקיעות ממנו, ולכן הוא דורש שמחר לפני 
התקיעות יקראו לו.

כשסיפרו לאדמו"ר הזקן את בקשתו של הפריץ, אמר 
תקיעות?!  מיינע  הערן  וועט  רשע  דער  "פע!  פעמיים: 
פע! דער רשע וועט הערן מיינע תקיעות?!" )האם הרשע 

ישמע את תקיעותיי?!(.

אך  לפריץ,  לקרוא  הלכו  התקיעות  קודם  למחרת 
היה  ולא  בבטנו,  גדולים  כאבים  הפריץ  הרגיש  לפתע 
תקעו  וממילא  אדה"ז,  התאכסן  בו  לבית  ללכת  מסוגל 

בלעדיו.

בערב בא שוב שליחו של הפריץ ואמר שמחר )ביו"ט 
שני( יקראו לו לפני התקיעות, ושוב סיפרו זאת לאדה"ז 
עצמו,  על  המעשה  חזר  למחרת  "פע!...".  שוב:  ואמר 
בכאבים,  בפתאומיות  נתקף  והלה  לפריץ  לקרוא  הלכו 

ואדה"ז תקע בלעדיו.

עוד מספר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע: אדמו"ר הזקן היה לוקח את נכדו, 
והצ"צ  כהנים.  ברכת  ובשעת  התקיעות  בשעת  הטלית,  תחת  הצ"צ,  אדמו"ר 
סיפר שבשעת התקיעות של תקנ"ט הוא ראה שיש צרה גדולה לאדמו"ר הזקן, 
אך את הישועה לא ראה )ומשמע שגאולת י"ט כסלו לא הייתה גאולה שלימה(.

כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע
בסעודת ר"ה תש"כ, סיפר הרב משה דובער ריבקין ע"ה לרבי שאמרו על 
אחד מרבותינו נשיאנו שלא היה יכול לתקוע, ושאל על מי מדובר. הרבי ענה 

לו: "ככל הנראה זהו אדמו"ר האמצעי".

שליח  בא  ר"ה  בערב 
מהפריץ, וביקש למסור 
לאדמו"ר הזקן שהפריץ 
את  לשמוע  מעוניין 
ממנו...  התקיעות 
לאדמו"ר  כשסיפרו 
של  בקשתו  את  הזקן 
פעמיים:  אמר  הפריץ, 
וועט  רשע  דער  "פע! 
הערן מיינע תקיעות?! 
)האם הרשע ישמע את 

תקיעותיי?!(

ומה עם תקיעות?...
בראש השנה באחת השנים, בבית מדרשו של אדמו"ר הזקן, כבר נגמרה 

התפילה, והמתפללים החלו לצאת מבית הכנסת.

ר' בנימין קלעצקער התעורר משרעפיו ודביקותו בתפילה, פנה לאנשים 
סביבו ואמר "נו... און תקיעות". כלומר, למה כולם הולכים הביתה, והלא 

הרבי צריך עוד לתקוע תקיעות...

ר' בנימין היה בהתעמקות גדולה כל כך, עד שלא הבחין כלל בתקיעות 
של הרבי!...
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כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע
אצל  התקיעות  מעמדי  על  תיאורים  מצינו  לא 
אדמו"ר הצ"צ. אך ככל הנראה הוא תקע במהלך 
הרה"צ  ע"ה:  דוכמאן  רש"ז  סיפר  כך  שכן  השנים, 
ר' חיים אברהם, בנו של אדמו"ר הזקן, נהג להגיע 
אדמו"ר  אותו  שאל  הצ"צ.  אדמו"ר  של  לתקיעות 
יכול  הי'  עצמך,  את  מטריח  הינך  למה  מהר"ש: 
להיות גם אצלך מניין לתקיעות? והוא ענה: כתוב 

"יודעי תרועה", לא "תוקעי תרועה".

כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע
לא ידוע לנו האם אדמו"ר המהר"ש שימש כבעל תוקע, אך מה שכן ידוע 
המהר"ש  לאדמו"ר  מיוחס   – מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  השופרות  הוא שאחד  לנו 
נ"ע. יתכן שהרבי תקע בו בעצמו, ויתכן גם שחסיד אחר תקע, אלא שהשתמש 

בשופרו של הרבי.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
בשנים  ואילך.  תרס"א  משנת  תוקע  כבעל  לשמש  החל  הרש"ב  אדמו"ר 

שקדמו לכך )תרנ"ח-תר"ס( שימש בנו, אדמו"ר הריי"צ, כבעל תוקע.

התקיעות  מעמד  של  מרהיב  תיאור  מצינו  וחייליה"  "ליובאוויטש  בספר 
בליובאוויטש:

"בר"ה אחרי אמירת המפטיר, הי' הרבי מכסה את פניו בטלית, ונשען על 
שולחן הקריאה )לא היתה בימה, הי' שולחן גבוה(, ושהה כמה זמן עד שנשמע 

המילה "למנצח".

באמירת למנצח שלפני התקיעות כשהקהל כבר גמר לאמרו שבע פעמים, 
והרבי עוד לא גמר, הי' נשמע שהרבי אומר בלחש את הפסוקים "נדיבי עמים 
נאספו עם אלוקי אברהם, כי לאלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה" בניגון מיוחד, 
ומתחיל עוד הפעם "למנצח" בלחש )שלא נשמע( וכשמגיע לתיבות הנ"ל, הי' 

אומר שוב באותו ניגון ולפעמים גם פעם שלישית.

מיוחד.  בניגון  היו  התקיעות  ושלאחר  התקיעות  שלפני  הפסוקים  אמירת 
בפסוק "קולי שמעה" הי' אומר: כחסדך ה' ומפסיק, ואח"כ ממשיך כמשפטך 
חייני. פעם אחת קרה שבפסוק ערוב עבדך וגו' אחרי המלים ערוב עבדך לטוב 

אמר: "איי געוואלד, אל יעשקוני זדים".
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בשעת התקיעות הי' עומד על ידו ר' זלמן סופר )קראו אותו ר' זלמן הבעל 
הי' דרוקער(. בשנים הראשונות אחרי  זלמן אורשער, שם משפחתו  ר'  מגיה, 
שהרבי אמר את הפסוקים והברכות והתקשה לתקוע, הי' הוא התוקע, ובשנים 

האחרונות הי' הרבי בעצמו תוקע את כל התקיעות.

ביום השני הי' הרבי מכסה את השופרות עם מטפחת משי חדשה, ואחרי 
התפילה בהליכתו לביתו הי' לובש את המטפחת על צווארו )משום שהחיינו(".

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
לאחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בב' ניסן תר"פ, מיאן אדמו"ר 
הריי"צ לקבל על עצמו את הנשיאות. אמנם היה אומר דא"ח, כיון שחזקה עליו 
פקודת אביו אדמו"ר הרש"ב, אך להתנהג כנשיא ומורם מעם, לקבל פדיונות 

וכו' – לא הסכים בשום אופן.

להיות  שיואיל  הריי"צ  מאדמו"ר  אנ"ש  ביקשו  תרפ"א,  ר"ה  ובא  כשקרב 
הבעל תוקע, אך הרבי ראה בכך איזה פירוש לקבלת הנשיאות, וסירב נחרצות.

נ"ע, אמו של  הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה 
הרבי, שמעה כנראה את הדברים מפי אותו אחד שהרבי 
ביקשו לתקוע במקומו. ניגשה היא, אם כן, לבנה הרבי, 
תקיעת  ממך  דווקא  לשמוע  חפצה  אני  "בני,  ואמרה: 

שופר"...

הריי"צ  אדמו"ר  ניגש  אמו,  בקשת  עליו  חזקה 
לתקיעות. הרבי בירך את הברכות, תקע תקיעה אחת – 
אך לא היה מסוגל להמשיך יותר. הוא העביר את השופר 
לחסיד אחר )כנראה ר"י לנדא ע"ה(, שיסיים לתקוע את 
שאר התקיעות, ורק לאחר שהלה סיים, המשיך הרבי את 

הפסוקים בעצמו.

במהלך השנים, היה מעמד התקיעות אצל אדמו"ר הריי"צ מרטיט ומרעיד 
לב. כך מתאר מזכירו, ר"י פייגין הי"ד, את מעמד התקיעות בשנת תרצ"ז:

"בבואו באמת היינו שבורים ברוחנו, כי לא ראיתי שום הטבה בבריאותו לא 
בדיבורו ולא בהילוכו, ורק הרגעת רוחנו הי' בזה שמסרו לנו בשם הפראפעסאר 
כי באבריו הפנימיים יש הטבה בעזה"י, ובחיצוניות שיהי' ניכר הטבה מוכרח 
הוא להתעכב זמן נכון ביותר, בכל זה כבר הי' ניכר עליו רוח של ימים הנוראים.

. . ביום ר"ה אמר ההפטורה והמזמור הברכות והפסוקים לפני תקיעת שופר, 
כדרכו הכל בצעקות מקירות הלב, ופלא הי' אשר באמירת כל הנ"ל הי' דיבורו 
בטוב הרבה יותר. אני לכשעצמי הונח אצלי כי זהו רק ע"ד המבואר בחסידות, 

כי בהתגלות כוחות עצמיים פועל זה גם על כוחות הגלויים"...

הרבי בירך את הברכות, 
תקע תקיעה אחת – אך 
לא היה מסוגל להמשיך 
את  העביר  הוא  יותר. 
אחר  לחסיד  השופר 
לנדא  ר"י  )כנראה 
לתקוע  שיסיים  ע"ה(, 

את שאר התקיעות.
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כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
דומה כי כל התיאורים שבעולם לא יוכלו להעביר מעט מן המעט מהאווירה 
המיוחדת ששררה בבית חיינו, עת זכינו לראות את הכהן הגדול מאחיו עומד, 

תוקע ומריע ותוקע.

בר"ה  כבר  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א החל  מעמד התקיעות אצל 
חשבו  רבים  בגלוי.  הנשיאות  את  עצמו  על  לקבל  מיאן  הרבי  כאשר  תשי"א, 
מקומו  ליד  עמדו  ולכן  הפסוקים,  את  לפחות  יאמר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק 
בעת התפילה, וחיכו שכ"ק אדמו"ר שליט"א יחזור מאמירת החצי־קדיש שאחר 
בימת  ליד  התקיעות  בעת  נשאר  הרבי  ואכזבתם,  לצערם  אך  התורה.  קריאת 

הקריאה...

הרבי נתן לבעל־תוקע מטפחת אדומה לעטוף בה את השופרות, ואומרים 
שהמטפחת הייתה ספוגה בדמעותיו של אדמו"ר הריי"צ נ"ע.

בסופו של דבר, כ"ק אדמו"ר שליט"א לא אמר את המזמור והפסוקים, אלא 
ר' שמואל לויטין ע"ה, ואילו הבעל תוקע הי' ר' מנחם מענדל טננבוים ע"ה. 
למרות זאת, בשעת אמירת המזמור והפסוקים הי' כ"ק אדמו"ר שליט"א מכוסה 

בטלית, כפי שנהג בכל השנים שלאחר מכן.

והפסוקים בבכיות עצומות.  בשנה הבאה, תשי"ב, אמר הרבי את המזמור 
לפני המזמור שהה הרבי תחת הטלית במשך זמן רב, כשכל הקהל שומע את 

הרבי מנגן ניגון חרישית...

לאחר אמירת הפסוקים, ביקש הרבי מר' מ"מ טננבוים שיאמר את הברכות, 
אך הלה עשה עצמו כלא מבין ורמז לרבי שהוא עצמו יכול לומר...

כ"ק אד"ש חייך קלות )והדבר היה ניכר אחרי כל הבכיות(, ואמר בעצמו את 
הברכות, אך את התקיעות בפועל תקע הר' טננבוים. גם את הפסוקים שלאחר 

התקיעות אמר כ"ק אד"ש בעצמו.

השנה שלאחריה, תשי"ג, הייתה השנה הראשונה בה הרבי גם תקע בשופר.

לאחר  אך  הברכות.  את  גם  והמשיך  והפסוקים,  המזמור  את  אמר  הרבי 
שתקע הרבי את התקיעה הראשונה, הניח את השופר מידיו הק' וסימן לר' מ"מ 
טננבוים להמשיך את שאר התקיעות. כעבד העומד בפני אדונו, המשיך הר' 
טננבוים את התקיעות )מעניין לציין, שגם כ"ק אדמו"ר הריי"צ עשה כן בשנה 

הראשונה, כנ"ל(.

משנת תשי"ד ועד תשנ"ב, תקע הרבי בעצמו את כל התקיעות דמיושב.

להלן תיאור מעמד התקיעות אצל הרבי:
כ"ק אד"ש עולה למפטיר, וקורא את ההפטרה. לאחר ההפטרה פותח את 
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שונות.  במטפחות  השופרות  את  לסדר  ומתחיל  התקיעות,  במקום  המחזור 
אחת מהמטפחות )לבנה וקרועה מאוד( מיוחסת לכ"ק אדמו"ר הזקן, ומטפחת 
ויש הטוענים שהיא מיוחסת לכ"ק  נוספת )אדומה( מיוחסת לאדמו"ר הצ"צ, 
זאת מתחת לטלית באופן  כ"ק אד"ש עושה  )ביום הראשון  אדמו"ר המהר"ש 

שא"א להבחין בכך, ורק ביום השני עושה זאת בגלוי(.

ומנגן את  זמן,  לפרק  הק' בטלית  כ"ק אד"ש מכסה את ראשו  מכן,  לאחר 
ניגון אדמו"ר הזקן לתפילות ר"ה )היו ששמעו שכ"ק אד"ש מנגן את ניגון 'ג' 
תנועות'(, ישנם הטוענים שביום השני אומר כ"ק אד"ש בזמן זה 'יזכור' )כמנהג 

רבותינו נשיאינו(.

זו הייתה אורכת בדרך כלל הרבה זמן – לעיתים אף כחצי שעה! –  שהות 
לבני  "למנצח  רם  בקול  פותח  כ"ק אד"ש מרים מעט את הטלית,  כשבסיומה 

קורח מזמור" בניגון המסורתי, ומיד מתכסה שוב בטליתו.

ומיד  והברכות.  הפסוקים  באמירת  מתחיל  המזמור,  אמירת  את  כשמסיים 
לאחרי סיום הברכות ועניית "אמן" ע"י הציבור, כ"ק אד"ש נוטל את א' השופרות 

ומתחיל לתקוע בו. 

בדרך כלל היו התקיעות במאמץ רב, והיה אורך זמן רב עד ש'עברו' כראוי. 
השני  בשופר  כאשר  התקיעות,  במהלך  שופרות  הרבי  החליף  רבות  לעיתים 
היו התקיעות בנקל יותר. לפעמים קרה שכ"ק אד"ש החליף כמה פעמים את 

השופרות במהלך התקיעות.

בסיום התקיעות, כ"ק אד"ש אומר את הפסוקים "אשרי העם" וגו' במנגינה 
המיוחדת, כשהקהל חוזר אחריו פסוק בפסוק. לאחר מכן, מחכה עד שספרי 
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התורה ירדו מהבימה, והולך אחריהם כשבידיו הק' אוחז 
הוא את השופרות.

כשכ"ק אד"ש מגיע למקומו, מסתובב לשניות ספורות 
לעבר הקהל, ל'חזרת פנים' )כידוע שישנה סגולה מיוחדת 
להביט בפני התוקע אחר התקיעות(. הסיבוב הוא סיבוב 
תכונה  ישנה  אלו  ספורים  ברגעים  לשמאל.  מימין  שלם, 
ב-770, כשכל אחד מנסה 'לחטוף' מבט קלוש לעבר כ"ק 

אד"ש.

להלן תיאור מעמד התקיעות מכמה שנים אצל הרבי, 
כפי שנרשמו ביומני אותם תקופות:

תש"מ
יום ראשון, ב' דר"ה

לפני סיום קריאת התורה, קם כ"ק אד"ש ולקח את השופרות, סדור תורה 
אור וסידור אדה"ז )הריב"ק והריל"ג לקחו את הפ"נים( וניגש לבימת הקריאה.

לאחר קריה"ת אמר כ"ק אד"ש קדיש יתום. כ"ק אד"ש עלה למפטיר, והניחו 
את הפ"נים על בימת הקריאה. בעת קריאת ההפטרה, החל מהפסוקים "כה אמר 
ה' מצא חן גו'" ו"כי יש יום קראו נוצרים גו'", בכה כ"ק אד"ש עד סוף ההפטרה.

סדר התקיעות: לאחר ברכות ההפטרה סידר כ"ק אד"ש את חבילות הפ"נים 
והשופרות, פרס את המטפחת הגדולה הלבנה, עלי' שם מטפחת לבנה קטנה, 
)וכן עוד חלק ממנה שנקרע(, ואח"כ שם השופרות  ועלי' המטפחת האדומה 

וכיסה אותם עם המטפחות כמ"פ לכאן ולכאן.

דקות,  לכמה  והפ"נים  עם הטלית  הק'  פניו  את  אד"ש  כ"ק  כיסה  לאחמ"כ 
וכשגילה פניו הביט לכיוון הס"ת מימין ומשמאל, והחל אומר בקול "למנצח 

לבני קורח מזמור", ושוב כיסה פניו הק' עם הטלית על הפ"נים.

כשסיימו לומר "למנצח" ז' פעמים, החזיק כ"ק אד"ש את הטלית בשני ידיו 
הק' אחרי מצחו והחל לומר "מן המיצר" פסוק אחר פסוק. כשסיים, כיסה כ"ק 
ואח"כ בירך "לשמוע קול  פניו הק' עם הטלית לכמה רגעים,  אד"ש שוב את 

שופר" ו"שהחיינו".

בתחילה הלכו התקיעות מאוד קשה, אחרי שגמר כ"ק אד"ש לתקוע תשר"ת 
והתודה בלחש - החליף את השופר לשופר אחר.

כ"ק  אמר  ואח"כ  רגעים,  לכמה  הק'  פניו  את  שוב  כיסה  התקיעות  בסיום 
אד"ש את הפסוקים "אשרי העם גו'".

אלו  ספורים  ברגעים 
ב-770,  תכונה  ישנה 
מנסה  אחד  כשכל 
קלוש  מבט  'לחטוף' 
מלך  הרבי  לעבר 

המשיח שליט"א.
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בסוף "אשרי יושבי ביתך", קודם שירד מהבימה, שם כ"ק אד"ש על צוארו 
הק' את המטפחת והלך עמה למקומו.

הקהל  לכל  שלם  סיבוב  אד"ש  כ"ק  עשה  העני"  "הנני  החזן  שהחל  לפני 
)להראות פניו אחרי התקיעות(, ולפני שהתיישב הסיר את המטפחת, והניחה 

בתא שבסטנדר על השופרות.

בסיום תפלת מוסף, אחרי התקיעות שבסוף הקדישים, אמר כ"ק אד"ש לכ"א 
מהכהנים "יישר כח", עלה לבימה )ממקום עמידתו בשעת 
הסידור,  את  לקח  ההכרזות,  את  שמע  כהנים(,  הברכת 
תהלים, סידור אדה"ז והשופרות, רמז בידו הק' ג' פעמים 
"א גוט יו"ט", החל לנגן "אתה בחרתנו" ועד חדרו הק' רמז 

בידו הק' להגביר השירה.

תשמ"ג
יום ראשון, ב' דר"ה

שליט"א  הרבי  מפי  הנקראות  ר"ה  של  ההפטרות 
את  קורא  הרבי  השומעים.  כל  בלב  צמרמורת  מעבירות 
נהם  כמו  נשמע  הוא  אולם  ושקט,  נמוך  בקול  ההפטרה 
הפורץ מעמקי-מעמקים, נהם ההולך וגובר ומתחזק, ושוב 
יורד ומתחיל מחדש, כמעיין המפכה גלים גלים. הקרובים 
יותר אל הרבי שומעים גם את רעידות הקול החנוק מבכי 
כבוש בפסוקים מסויימים. זמן רב, רב מאד, לאחר שמיעת 

את  קורא  הרבי 
נמוך  בקול  ההפטרה 
הוא  אולם  ושקט, 
נשמע כמו נהם הפורץ 
נהם  מעמקי-מעמקים, 
ומתחזק,  וגובר  ההולך 
ומתחיל  יורד  ושוב 
המפכה  כמעיין  מחדש, 
הקרובים  גלים.  גלים 
יותר אל הרבי שומעים 
הקול  רעידות  את  גם 
כבוש  מבכי  החנוק 

בפסוקים מסויימים.
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ההפטרה, עדיין מהדהד הדה באזני אלה שזכו לשמעה.

אחר כך התקיעות וההכנה לקראתן. בחלל בית הכנסת הענק שוררת דממה 
מוחלטת, רק איוושת מזגי האויר מפריעה את הדממה. והנה נשמע קולו של 
הרבי, קול זועק ומתחנן: "למנצח לבני קורח מזמור"! והקהל, כגל סוער, פורץ 

ועונה גם הוא אחר הרבי.

הרבי בינתיים מכסה את עצמו ואת חבילות ה"פני"ם" המונחים על התיבה 
בטליתו וחרדה יורדת לפתע על הקהל: הנה, הרבי מתפלל כעת עבורנו, עבור 
כלל ישראל. לאט לאט משתתק הקהל, מסיים לומר את פרק התהילים, והרבי 
ענני  י-ה  קראתי  המיצר  "מן  בזעקה:  פורץ  ושוב  טליתו  את  מסדר  מזדקף, 

במרחב י-ה"!

עבודה' אשר  'סדר  והממחטות.  הרבי את השופרות  אחר הפסוקים מסדר 
הקהל מביט בו ביראה, אך מבין בזה "כתרנגול בבני אדם". הרבי מסיים את 
סידור השופרות וקורא בקול שקט, מלא רגש, אך בוטח, את הברכות, ואח"כ 
בחלל.  מהדהד  לב  ופולחת  דקה  תקיעה  וקול  השופר  את  פיו  אל  מקריב 
התקיעות עוברות בקלות, ללא קשיים מיוחדים, ולאחריהם, בפסוקים "אשרי 

העם יודעי תרועה" מתפרק המתח הרב.

תנש"א
יום חמישי, א' דר"ה

עם סיום ברכות ההפטרה הושלך הס ועל אלפי הנוכחים השתררה דומיה 
הפני"ם,  חבילות  ואת  את השופרות  אליו  קירב  הרבי שליט"א  קודש.  וחרדת 

ואחר כך כיסה את פניו הק' בטליתו.

אחרי שהות מסויימת הגביה את הטלית, ובקולו הק' הכובש לבבות ומעורר 
את נימי הנפש קרא בניגון המסורתי "למנצח לבני קורח מזמור...". כל הקהל 
ענה אחריו בהתלהבות ואמר את הפרק שבע פעמים כנהוג, ואז שוב השתרר 
שקט מוחלט, עד אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר והגביה את הטלית עד עיניו 
ענה  הרוגש  וכל הקהל   - - החל מ"מן המיצר"  ופתח באמירת הפסוקים  הק' 

פסוק בפסוק.

הרבי שליט"א בחר באחד השופרות, כיסה אותו במטפחת ואמר את הברכות, 
שהקהל ענה עליהן ב"אמן" מהדהד, והחלו התקיעות עצמן.

ב"אשרי  הפותחים  הפסוקים  שלושת  נאמרו  כנהוג  התקיעות  סדר  אחרי 
העם", כאשר הרבי שליט"א אומר אותם בנעימה הידועה והקהל עונה פסוק 

בפסוק. 

עם שובו של הרבי שליט"א למקומו, בבימה עליה הוא מתפלל, הסתובב 
לעבר הקהל לסיבוב "החזרת הפנים" הנהוג. יש שהבחינו כי הפעם היה הסיבוב 

בצורה בולטת במיוחד ולשני הכיוונים. 
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יום שישי, ב' דר"ה

סדר התפילות והתקיעות היה כאתמול. חדי עין יכלו לראות את המטפחת 
הלבנה החדשה שהרבי שליט"א ענד לצווארו הק' כבגד חדש לברכת "שהחיינו", 
והיה מי שהבחין כי לפני התחלת התקיעות אמר הרבי שליט"א "יזכור" )כפי 

המנהג שגילה לפני שנים מספר בהתוועדות(.

תשנ"ג
יום שני, א' דר"ה

החזן  הכריז-התפלל   - מלכנו  אבינו  שניגנו  בעת   - שחרית  תפילת  בסיום 
לכבוד  שלימה  רפואה  שלח  מלכנו  "אבינו  אחריו(  הקהל  )כשכל  רם  בקול 

קדושת אדוננו מורנו ורבינו".

הדמעות  את  לתאר.  א"א  התקיעות,  ואחרי  בשעת,  שלפני,  הרגעים  את 
הרבות והבכיות שנשפכו מעיני ופיות התמימים... רגעים קשים. הרבי לא עולה 

למפטיר, לא תוקע בשופר, ובינינו ובינו מפרידה זכוכית אטומה.

עם סיום ההפטרה, לפני התקיעות, הורה הגבאי - הרב זאב יחזקאל הכהן 
פסוק  אמרו  והקהל  בתהלים,  צ"א  קאפיטל  את  יאמר  הקהל  שכל   - כץ  שי' 
והכריז,   - כהן  יואל  ר'  המשפיע  החוזר  ניגש  אלו,  מיוחדים  ברגעים  בפסוק. 
הזמן  מובן שזהו  ענין הכתרת המלכות, ממילא  יש את  ובראש השנה  שהיות 
להכריז על קבלת המלכות של משיח צדקנו, וכל הקהל הכריז ג"פ "יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

'עצה טובה'...
בקשר לקושי, כביכול, בתקיעות כ"ק אד"ש, מסופר:

"בשנים הראשונות הסתובב ב-770 יהודי שהיה קצת מעורער בנפשו. 
כ"ק אד"ש מאוד קירב אותו, והוא אף זכה להשתתף בסעודות שהתקיימו 

בדירת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

באחת השנים ניגש אותו יהודי לכ"ק אד"ש בתחילת הסעודה של יום 
לו שזה  ונראה  היו מאוד קשות,  לרבי שהיום התקיעות  ואמר  דר"ה,  א' 
בגלל שהרבי מתרגש במהלך התקיעות. "עצתי לך, רבי", אמר אותו יהודי, 
כך  לתקוע.  תתחיל  אח"כ  ורק  צריך,  שאתה  כמה  בתהחלה  "שתתרגש 

התקיעות יהיו בנקל יותר"...

כ"ק אד"ש חייך אליו ואמר: "אכן, עצה טובה, יישר כח, בעז"ה אשתדל 
מחר לעשות כעצתך"...
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לאחמ"כ  קורח".  לבני  "למנצח  המזמור  את  התחיל  רסקין  שי'  דוד  הרב 
התחיל לומר את הפסוק הראשון "מן המצר", אבל הקהל )שהיה במיצר אמיתי( 
התחיל לומר את "מן המיצר", והמשיך לומר לבד את כל הפסוקים. הקהל רצה 

לשמוע את הפסוקים מכבוד אדמו"ר שליט"א בעצמו, ולא מאף אחד אחר.

את  שמנגב  כדי  תוך  מיוחדת  התרגשות  )מתוך  הברכות  את  אמר  דוד  ר' 
לאחר  ותקע.  עומד(  מי  מקום  ועל  עומד  הוא  איפה  בהתבוננו  דמעותיו 
התקיעות, אמר שוב כל הקהל יחד את הפסוקים "אשרי 

העם", "בשמך יגילון", "כי תפארת"...

קשה.  היתה  רבים  תחושת  שהחיינו  ברכת  בשעת 
חכינו  הזה  לזמן  וכי  מו?...  מי?  מה?  שהחיינו,  איזה 
וייחלנו???... וכפי שכבר התבטא א' הת' אשר בזמן כזה 

צ"ל בתפילה "זיכרון תרועה"...

הלב מסרב להאמין. קשה - - -

לב מספר תמימים, שהרבי שליט"א  זמן שמו  באותו 
לנגן  התחילו  ואז  הק'  חדרו  אל  מהחדר  לצאת  מתכונן 
)ללא מלים – מכיון שנהוג לא לדבר לאחר התקיעות עד 
לסיום התפלה( את הניגון "יחי אדוננו..." וכשהרבי יצא, 

הגבירו את השירה, והקהל ממש...

)בידו  הרבי  הזיז  התקיעות  שלפני  נודע,  לאחמ"כ 
האוזן  מאחורי  אל  והעבירה  הטלית  את  השמאלית( 
השמאלית )כפי שהי' נוהג לעשות בשבתות לאחר מוסף, 

בפנותו לעבר הבימה לשמוע את הכרזת הגבאים(.

זה, שאלו אותו על כך  יצא לחדר  נודע, שכמה דקות לפני שהרבי  כמו"כ 
והשיב בחיוב, ומיד יצא ע"ג כסא רגיל.

כן נודע שכ"ק אד"ש הי' מאוד מרוצה מראייתו את הקהל הקדוש ומנוכחותו 
עמם בבית הכנסת )במשך זמן כה ארוך( - לראשונה מאז האירוע.

את הרבי א"א הי' לראות, בגלל החלונות המיוחדים וכו'. אבל מספר בחורים 
ואברכים התמקדו על איזה סדק מסויים שבין החלונות - משם הצליחו לראות 

מעט.

לאחמ"כ אף נודע, שבמשך רוב הזמן עד להפטרה, הרבי הרכיב משקפיים.

יום שלישי, ב' דר"ה

לפני קריאת התורה הודיע הגבאי שוב אודות החובה לשמור על הסדר ולא 
לגרום אי נעימות לאף אחד. הקהל כבר הבין שצפוי משהו לא צפוי...

לפני התקיעות הסדר הי' כאתמול. קאפיטל צ"א ו"יחי אדוננו...". 

החל  ספונטנית  הקהל 
ביתר  הניגון  את  לשיר 
שאת וביתר עז, הפעם 
עם המלים "יחי אדוננו 
מלך  ורבינו  מורנו 
ועד",  לעולם  המשיח 
"עד מתי"???. היו אלו 
ביותר  מרגשים  רגעים 
וניתן הי' לשמוע קולות 
של בכי )שנמשכו עוד 
מכן(  לאחר  ארוך  זמן 

מרבים מהתמימים.
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"יחי  הניגון  את  לנגן  הקהל  החל  התקיעות  לאחר 
מאתמול(  )מלומד  מהקהל  חלק  מלים(.  )ללא  אדוננו" 
ניסה לראותו  שחשב שהרבי יצא מיד לאחר התקיעות, 

כשהוא יוצא )שאז קל יותר לראותו(.

שהמזכיר  התכנית  אודות  שידעו   - התמימים  שאר 
לקהל  לאפשר  בנוגע  שליט"א  הרבי  את  ישאל  הריל"ג 
לבאות  עינים  בכליון  המתינו   - קדשו  פני  את  לראות 
והגבירו את השירה, ואז ניתן הי' להבחין במזכיר הריל"ג 
רבי  דער  "אויב  בזה"ל  לערך  הרבי  את  לשאול  שניגש 
ערלויבט אז דער עולם זאל זען דעם רבי'ן אזוי ווי אלע 
לקהל  לאפשר  רוצה  הרבי  )האם  תקיעות"  נאך  מאל 
לראותו כפי שנוהגים מידי שנה לאחר התקיעות( והרבי 
השיב בחיוב. אז הזיזו את כיסאו של הרבי לחלון השלישי 
)שם החלון בהיר יותר כדי שניתן יהי' לחזות בתואר פניו 
סמוך  הרבי  את  ראה  והקהל  התריס  את  הרימו  הק'(‘ 

לחלון, ויכלו להביט על פניו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. היו אלו דקות מרגשות 
במיוחד.

הרבי התקרב מספר פעמים לחלון ממש ואף התרומם מעט מהכסא והסתכל 
למטה )לאלו שעמדו ממש סמוך לחדר( לצדדיו ולכל הקהל. ניתן הי' להבחין 
שהרבי מתעניין מאוד בקהל. פניו היו מאויימות. הרבי הזיז כמ"פ את הטלית 
כדי שלא תסתיר את הקהל, וכשהתקרב יותר לחלון והתרומם מעט, אחז את 
ב' צדדי הטלית בידו השמאלית והזיזם אנה ואנה. הקהל ספונטנית החל לשיר 
את הניגון ביתר שאת וביתר עז והפעם עם המלים "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד", "עד מתי"?! היו אלו רגעים מרגשים ביותר וניתן הי' 
לשמוע קולות של בכי )שנמשכו עוד זמן ארוך לאחר מכן( מרבים מהתמימים. 
הרבי הי' קרוב לחלון במשך כדקה, ולאחמ"כ התיישב ישר והתרחק מעט מן 
ואז  והשיב בחיוב.  "האם ברצון הרבי לסיים",  החלון. הריל"ג שאל את הרבי 

החל  ספונטנית  הקהל 
ביתר  הניגון  את  לשיר 
שאת וביתר עז והפעם 
עם המלים "יחי אדוננו 
מלך  ורבינו  מורנו 
ועד",  לעולם  המשיח 
"עד מתי"???. היו אלו 
ביותר  מרגשים  רגעים 
וניתן הי' לשמוע קולות 
של בכי )שנמשכו עוד 

זמן ארוך לאחר מכן(
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הורידו את המסך חזרה והרבי יצא לחדרו הקדוש. השעה הייתה 12:37.

חדוה תקיעה בלבאי מסטרא דא על שזכינו לראות את פני התוקע - פניו של 
הרבי שליט"א )המלך שממשיך ובונה את בנין המלכות מחדש(. ומאידך, לא 
נשקוט ולא ננוח ונמשיך להתפלל אשר "רצוננו לראות את מלכנו". "מלך ביפיו 

תחזינה עינינו". ואיננו מסתפקים בראי' במצב זה בלבד.

תשנ"ד
יום חמישי, א' דר"ה

עוד מאתמול החלו להתלחש התמימים ואנ"ש מה יהי' בתקיעות השנה, לפי 
התכנית הגלותית, האם נזכה שהברכות ייאמרו כ"ק אד"ש מה"מ אם לא, האם 

כ"ק אד"ש מה"מ ישב במרפסת בעת התקיעות, וכו' וכו'.

כשבידו  התפילה  לפני  פנימה  לקודש  נכנס  שי',  הריל"ג  המזכירות,  חבר 
שלושת השופרות, ושאל "באם כ"ק אד"ש מה"מ יצא לתקיעות לחדר התפילות", 
וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב. לאחמ"כ שאל "באם הבעלי תקיעות יהיו הרב דוד 
שי' רסקין לתקיעות מיושב, והרה"ח ר' לוי שי' טננבוים לתקיעות מעומד, כפי 
שהי' בשנה שעברה", וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב. לאחמ"כ מסר השופרות 
לכ"ק אד"ש מה"מ ע"מ שיגביהם, ושאל "האם הרבי עושה אותם לשלוחיו שהם 

יתקעו להוציא הקהל ידי חובה", והסכים כ"ק אד"ש מה"מ.

הש"צ  ל'שששששש'...  לדאבוננו(  )לע"ע,  מחכים  לא  לערך   10:00 בשעה 
מתחיל "דבר הלמד... שיבנה... הודו..." ועולם כמנהגו נוהג???!

נכנס  ר' אלי שי' ליפסקער אחז ב'מודים',  11:27, כשהש"צ הרה"ח  בשעה 
אד"ש  וכ"ק  כרגיל,  הש"צ  ניגן  שלום'  'שים  המיוחד.  לחדר  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
)האטום(  לחלון  מבעד  שהבחינו  העין  חדי  הק'.  ראשו  בתנועות  עודד  מה"מ 

המשיכו לנגן, עד שהגיעה האות מלמע' שכ"ק אד"ש מה"מ חדל מלעודד.

ולאחמ"כ  ווייס  שי'  דובער  ר'  הרה"ח  כובד  למפטיר 
צ"ב  קאפיטל  אמר  הקהל  כל  לתקיעות:  בהכנות  החלו 
פסוק בפסוק, ולאחמ"כ הכריזו ג"פ יחי. הריל"ג פתח את 
למע'  לשמוע  שיוכלו  ע"מ  המיוחד,  בחדר  ההזזה  חלון 

בבירור יותר.

קורח  לבני  "למנצח  התחיל  רסקין  שי'  דוד  הרב 
מזמור". לאחמ"כ התחיל לומר את הפסוק הראשון "מן 
המצר", אך הקהל התחיל יחד איתו את הפסוק, והמשיך 

לומר לבדו את כל שאר הפסוקים, כבשנה שעברה...

 10:00 בשעה 
מחכים  לא  לערך 
לדאבוננו(  )לע"ע, 
הש"צ  ל'שששששש'... 
הלמד...  "דבר  מתחיל 
הודו..."  שיבנה... 
ועולם כמנהגו נוהג???!
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הרב דוד שי' רסקין אמר את הברכות ותקע התקיעות. 
כל  אמר  התקיעות  ובסיום  המקריא,  הי'  מארלוו  הרב 
ניגרו  דמעות  הפסוקים.  שלושת  את  שוב  יחדיו  הקהל 
חשבון  עשה  אחד  כל  כאשר  זמן,  באותו  אנשים  מעיני 
עומד...  הוא  מי  ולפני  עומד  הוא  איפה  בנפשו  צדק 
אומר...  היה  שהרבי  בתרועה"  אלקים  ב"עלה  להיזכר 
בניגון המיוחד של הברכות... בתקיעות עצמן... בנעימה 

המיוחדת של ה"בשמך יגילון כל היום"... והיום...

לאחר התקיעות נשאר כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו הק' 
מיד  יצא  בה  שעברה,  כבשנה  )שלא  מוסף  לתפילת  גם 
)מ- מעט  במהירות  היתה  התפילה  התקיעות(.  לאחר 
12:45 עד ל-1:40( לפי הוראה מלמע', והחזן הרב מרדכי 

שי' ברקוביץ התפלל בנעימות.

אד"ש  כ"ק  עודד  שב'קדושה'  אלקינו'  'הוא  בניגון 
האות  שהגיעה  עד  שוב,  לנגן  המשיך  והקהל  מה"מ 
לסיום. בשעה 1:40 כבר אחזו לאחר התקיעות האחרונות 
עתה  יתפלל  באם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  את  שאל  והריל"ג 
הש"צ  בחיוב.  נענה  מה"מ  אד"ש  וכ"ק  מנחה,  תפילת 

המשיך איפוא בתפילת המנחה, בסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, 
עטוף בטלית. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", 
וכ"ק אד"ש מה"מ הביט מעט לשמאלו ולאחמ"כ למולו, ובמשך למע' משתי 

דקות סקר הקהל, עד שפנה לשמאלו, והי' זה האות לסגירת הוילון.

השעה היתה 2:00.

יום שישי, ב' דר"ה

היום לא זכינו לראות את מלכנו. בהגיע הש"צ 
המתין  לערך,   11:30 בשעה  התורה,  לקריאת 
הקהל לאות מלמעלה, המתנה של כשעתיים, בה 
אמרו תהלים וניגנו עשרת הניגונים לכ"ק אד"ש 
1:00 לערך נודע  מה"מ ועוד, כאשר רק בשעה 
בזאל  יתקיימו  והתקיעות  התורה  קריאת  אשר 
אד"ש  כ"ק  יוצא  לא  בה  שבת  כבכל  למעלה, 

מה"מ לקריאת התורה.

אכזבת הקהל היתה רבה, מה גם שזו הפעם 
שכ"ק  בשעה  התקיעות  ששומעים  הראשונה 
)בשנה  ועיקר  כלל  הכנסת  בבית  עימנו  איננו 
את  לראות  לראשונה  זה  ביום  זכינו  שעברה 
מלכנו, והנה השנה, בשנת נפלאות דגולות, לא 

מעיני  ניגרו  דמעות 
זמן,  באותו  אנשים 
עשה  אחד  כל  כאשר 
בנפשו  צדק  חשבון 
עומד  הוא  איפה 
עומד...  הוא  מי  ולפני 
להיזכר ב"עלה אלוקים 
שהרבי  בתרועה" 
בניגון  אומר...  היה 
המיוחד של הברכות... 
עצמן...  בתקיעות 
של  המיוחדת  בנעימה 
כל  יגילון  ה"בשמך 

היום"... והיום...

ר' דוד רסקין )ע"ה(
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שאלו  המזכירים  כי  נודע  אשר  גם  מה  אנו,  זוכים 
את  מוחלטות  ושלל  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  את  כמ"פ 

היציאה אל הקהל(.

ר'  הרה"ח  קרא  למעלה  שבזאל  הקריאה  את 
רסקין  שי'  דוד  והרב  שוסטערמאן,  שי'  מרדכי 
חלק  כאשר  רבה,  היתה  הצפיפות  התקיעות.  תקע 
מהאורחים קיוו שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתקיעות. 
דלת חדרו של כ"ק אד"ש מה"מ היתה פתוחה משך 

כל התפילה.

הש"צ למוסף הי' הרה"ח ר' יהודה שי' קעלער, 
שהתפלל בנעימות. בשעה 2:54 נסתיימה התפלה.

ובזאל הגדול למטה תקע התקיעות הרב לוי שי' 
טננבויים, שבתקיעות דמעומד התחלף עם הרב דוד 
לתפילת  למעלה.  וזה  למטה  תקע  זה  רסקין,  שי' 
להתפלל  גמרו  שכאשר  כך  וויינברג,  שי'  הלוי  יוסף  הרב  הש"צ  עמד  מוסף 
מסר  גרונר  הרב  המזכיר  הש"צ.  חזרת  באמצע  עוד  הלה  אחז  למעלה,  בזאל 
אשר לאחר שיסיימו להתפלל ישאל אודות תפילת מנחה. לפועל הזדרז הלה 

בתפילתו, ומשסיים נודע כי לעת עתה לא תתקיים תפילת מנחה.

. . .

ב'יומן מבית חיינו' מר"ה תשנ"ו, כתב א' 
התמימים את הקטע הבא:

ונפלאות  ניסים  היה הבעל תוקע בראש השנה דשנת  מי  ולהשואלים 
בבית הגדול והקדוש בית משיח 770 - הנה באם נמשך בר"ה השתא חיות 
לעולמות "המשכה חדשה שלא הייתה מעולם", ובאם נמשך פנימיות הלב 
ועוד  שופר,  תקיעת  ע"י  הנמשכים  העניינים  כל  נמשכו  ובאם  דלמעלה, 

והוא העיקר באם העולם קיים ורואים שמים וארץ –

ונפשינו מלך  חיינו  ורבינו  כ"ק אדוננו מורנו  היה  הרי שהבעל תוקע 
המשיח, הוא ולא אחר! - - -

)בית משיח גיליון  75(

ר' יוסף וויינברג )ע"ה(
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השופרות של הרבי
ר"ה,  בימי  ל־770  הרבי  נכנס  שנה,  מידי 
שלושה  אלו  היו  )בד"כ  שופרות  מספר  ובידו 
הסיפור  את  יודעים  אנו  חלקם  על  שופרות(. 

המלא המסתתר מאחוריהם:

השופר השחור

אחד מהשופרות היה שופר קטן ושחור, הרבי 
השתמש בו עד שנת תשל"ב. באותה שנה נסדק 
השופר, ואף שהצליחו לתקנו באופן שיהיה כשר 
יותר.  בו  השתמש  לא  אד"ש  כ"ק   – הלכה  ע"פ 
לבית  הביאו  אד"ש  כ"ק  שנים  מספר  במשך 
יותר פסק מלהביאו  ובשנים מאוחרות  הכנסת, 

כליל.

השופר היה זה שבו תקע רבי לוי יצחק ז"ל – 
אביו של כ"ק אד"ש – בר"ה, והוא מיוחס לכ"ק 

אדמו"ר מוהר"ש נ"ע.

מתוך זכרונותיו של הרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין ז"ל אודות שופר זה:

מאביו  השופר  את  קיבל  מיקטרינוסלב,  ז"ל  גוראריה  יהודא  ר'  "הרה"ח 
והחזיקו אצלו. בעת שהרבנית חנה ע"ה התכוננה לנסוע לבעלה למקום גלותו 
בציאילי, ביקשה ממנו את השופר כדי להעבירו לבעלה. הלה מילא בקשתה 

והעבירה את השופר לבעלה.

כאשר התכוננתי לעזוב את מדינת רוסיה, היה זה שבועיים לפני ראש השנה, 
לה  היה  זה  שופר  )מלבד  שברשותה  השופר  את  לי  שתתן  מהרבנית  בקשתי 

שופר נוסף, לבן, של הצמח צדק(, והיא הואילה לתת לי 
את השופר הידוע בשם "השופר השחור".

זמן היה  כי באותו  בידי עד אלול תש"י,  השופר היה 
לי  ואמר  אלי  בא  הנ"ל  חסקינד.  ע"ה  דובער  ר'  באה"ק 
השחור  לאחר ששמע שהשופר  הרבי.  של  שלוחו  שהוא 
של הרבי מהר"ש נמצא בידי, ומאחר שהרבי הוא היורש 
של אביו ע"פ דין תורה, על כן הוא מבקש ממני להחזיר 
ונתתי  ושלום  חס  סירבתי  שלא  כמובן  השופר.  את  לו 

לשליח את השופר".

ומסיים הרב רסקין בזכרונותיו:

כ"ק  של  מטפחת  בתמורה  לי  לתת  הואיל  "הרבי 
מכן, שהיות  לאחר  לי  אמר  ואף  נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר 

ואני בעל תוקע - אכסה את השופר עם מטפחת זו"...

ר' דובער ע"ה חסקינד. 
הנ"ל בא אלי ואמר לי 
שהוא שלוחו של הרבי. 
לאחר ששמע שהשופר 
הרבי  של  השחור 
בידי,  נמצא  מהר"ש 
הוא  שהרבי  ומאחר 
ע"פ  אביו  של  היורש 
הוא  כן  על  תורה,  דין 
מבקש ממני להחזיר לו 

את השופר.

הרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין ז"ל
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השופר הלבן

שופר נוסף בו משתמש כ"ק אד"ש, הוא שופר לבן המיוחס לאדמו"ר הצ"צ. 
את הסיפור מאחורי שופר זה, מספר לנו הרה"ח ר' יוסף נימויטין ז"ל:

"אחד מהשופרות הנמצאים כיום אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א היה אצל אביו 
נ"ע שתקע בו.

ואח"כ בצ'רנוביץ.  היה איתנו איש בשם חיים בער, אשר חי באלמא אטא 
חיים בער זה נסע לצ'רנוביץ לפניי.

בשנה האחרונה לחייו, לפני ראש השנה, קרא אותי ואמר לי שרצונו לשמוע 
לו בשלילה. בראש השנה הגעתי  זה דוקא, אך עניתי  השנה תקיעות משופר 
אליו לפני התפילה, מצאתי שם את השופר שלו, וביקש ממני עוד פעם שאתקע 
על  לתקוע  ברצוני  וכי  בקשתו  למלא  אוכל  שלא  לו  עניתי  דוקא.  זה  בשופר 
השופר שאני רגיל בו. הוא שאל אותי באם הייתי היום במקוה, וכאשר עניתי 
לו שכן - הפציר בי שוב ושוב, עד שלבסוף תקעתי בשופר זה והתקיעות עברו 

חד וחלק.

השופר  את  לקחת  בער  חיים  ר'  ממני  ביקש  התקיעות  את  ששמע  לאחר 
לביתי, בכדי שגם זוגתי תשמע השנה את התקיעות משופר זה דוקא. עשיתי 

כדבריו ולקחתי את השופר לביתי.

כעבור זמן קצר נפטר ר' חיים בער לבית עולמו והשופר נשאר אצלי. לאחר 
 - שנים  שש  של  לתקיפה  ריכוז  למחנה  אותי  והגלו  השלטונות  אותי  שאסרו 
מסרה אשתי את השופר לר' הלל ליבעראוו, ובמשך בל זמן גלותי נשאר השופר 

אצלו.

30ו|וםטלכ םוויל ות  לקת
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ר'  כאשר השתחררתי וחזרתי לעירי, התפללתי בביהכ"נ של יהודי איראן. 
הלל נכנס לבית הכנסת, הניח שם את השופר ויצא במהירות מביהכ"נ.

ידיו.  לאחר מכן סיפר לי, שבעת לכתו לבית הכנסת נעלם השופר מתחת 
בלב שבור חזר באותה הדרך דרכו בא, חיפש וחיטט בכל מקום ופינה אולי יוכל 

למצוא את השופר יקר הערך.

בעת עברו ליד תחנת הרכבת, נדהם לראות את השופר מונח צמוד לפסי 
הרכבת, כאשר רק מילימטרים ספורים מפרידים בין השופר לבין הפסים, ורק 

בנס לא מחצה אותו הרכבת בעת עברה בדהרה לידו ממש - - -

לאחר מכן בקשתי ממנו שיחזירו לי, אחרי שאפשר היה לקרות דבר שכזה.

כשהייתי בטשקנט - בעת שאנ"ש התכוננו לצאת מרוסיא - ביקש ממני ר' 
שמחה גורודצקי שאתן לו את השופר בכדי שיעביר אותו אל הרבי. מסרתי לידו 

את השופר והוא הביא את השופר אל הרבי".

גוכתי"ק של כ"ק אד"ש, בו הוא מודה לרב רסקין על כך ששלח לו את השופר של אביו, 
ומבשר לו על כך ששלח לו מטפחת של אדמו"ר הריי"צ:

של  השופר  את  ת"ח  ת"ח  ברוב  קבלתי  כן  נתקבלו.  אלול  וכ"א  מנ"א,  מט"ו  "מכתבו 
אאמו"ר נ"ע.

וטיבותי' לשקי' ועפמשנ"ת בסהמ"צ להצ"צ מצות מילה פ"ג. ועפמש"כ בלקו"ת אמור 
לח, ב אינו שייך אלא בבנ"י, ולא במלאכים, ולהבדיל עכו"ם.

כבקשתו, הנני נותן לו ע"י בנו התמיד הר"ד שי', חלק מטפחת של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. 
ומטובו לכתוב לבנו איך להמציאו אליו. על שאר שאלותיו – בפעם הבאה".
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אמונה נצחית
על  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  לנו  שבישר  לפני  רבות  שנים  עוד 
ויגאלנו  התגלותו כמלך המשיח, האמינו החסידים בכ"ק אד"ש מה"מ שיבוא 

מהגלות האיומה והאחרונה. גאולה נצחית שאין אחרי' גלות. גאולה שלמה. 

לאמיתו של דבר, אמונה זו מקומה נעוצה בתולדות עמנו עוד אלפי שנים 
קודם לכן. בכל מרחבי פרד"ס התורה, פזורים להם עשרות רבות של רמזים 
ואמרות, המרמזות, כל אחת מהן על רבו של אומר האמרה, על זהות המשיח. 

)של  "מה שמו  ב(  )צח,  סנהדרין  בגמרא במסכת  מוצאים  אנו  לדוגמא,  כך 
משיח, רש"י( דבי רבי שילה אמרי שילה שמו שנאמר עד כי יבא שילה, דבי רבי 
ינאי אמרי ינון שמו שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו )ינון כמו ינאי, 
כל אחד הי' דורש אחר שמו, רש"י( דבי רבי חנינה אמרי חנינה שמו שנאמר 
אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני 

מנחם משיב נפשי".

עם הפצעת אורה של החסידות, גבר הדבר ביתר שאת. דוגמאות לחסידים 
ר'  שונים מחצרות שונות שניסו לזהות את רבם כמשיח, קיימות לאין ספור; 
מלך  בתור  בו  שיכירו  וביקש  פולין,  צדיקי  לכל  מכתב  שלח  מרוז'ין  ישראל 
המשיח. כתוצאה מהבקשה הנ"ל הסכים ר' מאיר מפרמישלאן להעניק לו את 

ה'ספודיק' של אביו, לאות הסכמה שהוא מכיר בו כמלך המשיח.

דומה, כי בחסידות חב"ד בולטת אמונה זו אצל החסידים מעל ומעבר. על 
כל אחד ואחד מרבותינו נשיאינו נאמר שהוא הוא המלך המשיח, החל מרבינו 

הזקן, וכלה במלך המשיח עצמו – כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בסקירה שלפנינו ננסה לפתוח בפני הקורא צוהר אל עבר אמונה זו, שנאחזה 
רבות בשנים, באופיים של החסידים, עוד הרבה לפני 'שנות הנפלאות'.

זה  נושא  כללות  את  להקיף  זו  בסקירה  מתיימרים  איננו  למודעי:  וזאת 
מכל צדדיו, ובפרט שבדורות הראשונים רב הנסתר על הנגלה, מפאת מיעוט 
הסיפורים על חסידים הראשונים; ועל כן ניסינו כמיטב יכולתנו להקיף את כל 

המקורות שהיו בהישג ידינו, וגם בשטח זה לא הי' סיפק בידינו לכסות הכל.

הדור הראשון
עדות נפלאה לאמונתם של החסידים הראשונים כי אדמו"ר הזקן יהי' המלך 
המשיח, ניתן למצוא ב'רשימת שמעון הכופר', שם מספר אותו 'משכיל' בשיא 

מאמינים בני מאמינים
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הפשטות: "החסידים היו קוראים החדר החיצוני בהעלי' - ג"ע העליון, והחדר 
החיצוני למטה היו קוראים ג"ע התחתון. והחדר - מקום ישיבת רבנו בקביעות 

- היו קוראים היכל המשיח".

סיפור נוסף מסופר, שלאחר הסתלקותו של אדמו"ר הזקן, נקלע כ"ק אדמו"ר 
ובוכים.  יושבים  חסידים  שם  רואה  הוא  והנה  חסידית,  לחתונה  צדק  הצמח 
כשניגש אליהם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, אמרו לו: "מי יודע מתי יבוא משיח, 

שהרי אדמו"ר הזקן נסתלק"...

זה  דיבור  בחריפות:  צדק  הצמח  אדמו"ר  להם  ענה 
הוא בסגנון דיבורו של בלעם; למרות כל מה שנראה לנו 
כגלות קשה ומרה, אנחנו מחוייבים להאמין שמשיח יכול 

לבוא בכל יום!

אדמו"ר האמצעי התבטא על כ"ק אדמו"ר הזקן לאחר 
פטירתו, במכתב ששלח לאנ"ש: "מה אומר ומה אדבר עוד, 
לאחרי שנלקח ארון אלקים עטרת תפארת ישראל, ועלה 

כבוד מישראל, רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותינו".

גם אדמו"ר הצמח צדק, כתב על הסתלקותו של אדמו"ר 
הזקן "במוש"ק דשמות, כ"ג אור לכ"ד טבת, כחצות שעה 
יא, נשבה ארון הקודש מאור ישראל משיח ה'..." מילים 
ארון  הקודש,  ארון  "נשבה  ששלח:  במכתב  כתב  דומות 

ישראל משיח ה', ונתבקש בישיבה של מעלה".

מעניין לציין שכ"ק אדמו"ר הזקן כותב, שמלך המשיח נקרא רבי... )מאמרי 
אדמו"ר הזקן – נביאים, ע' ד(.

צבי  מנחם  ר'  החסיד 
בק"ק  מ"צ  הירש, 
את  פותח  ראמען, 
אדמו"ר  לכ"ק  מכתבו 
במילים  צדק  הצמח 
הבאות: לקדם אדמו"ר 
אפינו  רוח  עוזינו  גאון 
בצילו  אשר  ה'  משיח 
מנחם  רבינו  הרב  נחי', 

מענדל שליט"א".

כתי"ק מהאדמו"ר הצ"צ ובו כותב את הלשון 'משיח ה'' על כ"ק אדה"ז נ"ע
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הדור השני
הרב יהודה חיטריק ע"ה מספר בזכרונותיו שחסידים אמרו על כ"ק אדמו"ר 

האמצעי שהוא משיח בן יוסף.

יגלה  ואת פירוש הדברים אמר הרב שמואל גרונם אסתרמן: היות שמשיח 
וביאור  פירוש  היינו  יוסף  בן  ומשיח  דוד;  בן  משיח  זהו   - התורה  פנימיות 

פנימיות התורה, ומי כמוהו, ככ"ק אדה"א, שפירש וביאר דא"ח.

הדור השלישי
הרה"ח ר' מנחם צבי הירש, מ"צ בק"ק ראמען, פותח את מכתבו לכ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק במילים הבאות: לקדם אדמו"ר גאון עוזינו רוח אפינו משיח ה' אשר 

בצילו נחי', הרב רבינו מנחם מענדל שליט"א".

מחידושיו  נדפסו  בו  ספרו,  שם  על  זה  בשמו  נקרא  צדק',  ה'צמח  אדמו"ר 
בנגלה בד' חלקי השו"ע. הספר נדפס לאחר פטירת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, 

בשנת תרל"ב על ידי החסידים.

את השם לספרו בחרו חסידיו, מפני ששם זה מבטא את אמונתם החזקה כי 
רבם הוא המשיח. ועל כן בחרו בשם זה שהינם ב' שמותיו של המשיח, "איש 
צמח שמו", "והי' צדק אזור במותניו", ששני שמות אלו הם בגימטריא של שמו 

– מנחם מענדל. את השם לספרו נתנו החסידים לאחר פטירתו. 

המשפיע ר' חיים שאול ברוק ע"ה סיפר, שבהלווייתו של הצמח צדק הייתה 
יוליכנו  אווירה של הליכה לחתונה, מכיוון שהיו בטוחים שהרבי הצמח צדק 

לקראת משיח צדקנו.

גם אצל חסידי קאפוסט האמינו שרבם, בנו של האדמו"ר הצמח צדק, הוא 
המשיח, בספר 'בית רבי' מובא, שהרש"ז מקאפוסט קרא על אביו את הפסוק 

"רוח אפינו משיח ד' אשר אמרנו וגו'".

הדור הרביעי
נזר  סירב לקבל את  לאחר פטירתו של הרבי מהר"ש, כאשר הרבי הרש"ב 
מועט  זמן  לאחר  אך  למרירות,  אסתרמן  גרונם  שמואל  הרב  נכנס  הנשיאות, 
התעורר; הרי מקובל אצל חסידים שלפני ביאת המשיח, לא יראו הרבי לזמן 
גרונם  שמואל  ר'  התאכזב  הנשיאות,  את  הרש"ב  הרבי  קיבל  כאשר  אך  מה; 

שהמשיח לא הגיע...
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הדור החמישי
כ"ק  של  מפורשת  כמעט  התבטאות  מופיעה  שלום  תורת  השיחות  בספר 
"שלא  דורו, הרבי מסביר שם שהפסוק  אדמו"ר מהורש"ב שהוא המשיח של 
יכבה נרו לעולם ועד" נאמר על נשיאי החסידות, בהוסיפו "ַאז מיר זיינען דָאך 

פון דוד'ן"... )אנחנו הרי מדוד..(.

תומכי  של  הישיבה  בסניף  שכשלמד  מספר,  הי'  ע"ה  הכהן  נחמן  רפאל  ר' 
תמימים בשצעדרין, כיהן שם ברבנות הרב יהודא לייב אסתרין; הוא הי' נוכח 
בשעת הברית מילה של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, והי' חוזר על פתגמו של הרבי 
אותו  רודפים  הישיבה  תלמידי  היו  זה  ובגלל  רבי".  יהי'  "כשיגדל  מוהר"ש 
ומציקים לו, כיצד אומר הוא דברי כפירה מעין אלו, והרי הרבי מוהרש"ב הוא 

משיח ומה שייך שבנו ימלוך אחריו.

זלמן לנדא, משפיע קהילת חב"ד רעננה, מספר ששאל פעם את  ר' שלמה 
גם  כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, אם  'רב החצר' אצל  לנדא, שהי'  יעקב  סבו, הרב 
בזמנם האמינו החסידים שהרבי הוא המשיח, וענה לו "האמינו? היו בטוחים!".

מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שבחיי  אומר,  תמיד  הי'  קסלמן  חיים  שלמה  ר'  גם 
חשבו תמיד שהוא המשיח.

ר' לייזער ננס ע"ה סיפר שהתמימים בליובאוויטש מצאו רמז לדבר בתהילים, 
שנאמר "שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום". 

יואל  הרבנים  את  החסידים  שלחו  מהורש"ב,  אדמו"ר  של  פטירתו  לאחר 
וזלמן  גורארי'  שמואל  ראפאלאוויטש, 
על  קוראים  הם  בו  לאנ"ש  מכתב  הבלין 
אדמו"ר מהורש"ב את הפסוק "רוח אפינו 

משיח ה' נלכד בשחיתותינו".

שלח  ששונקין,  נחום  שמריהו  הרב  גם 
באותה תקופה מכתב לר' אליהו סימפסון, 
תפארת  עטרת  הוסר  "כאשר  כתב:  בו 

ראשינו, רוח אפינו משיח ה'"...

הדור השישי
שאת,  ביתר  העניין  חדר  השישי,  בדור 
כ"ק  שלפניו;  בדורות  מאשר  יותר  הרבה 
פעמים,  עשרות  אמר  עצמו  מה"מ  אד"ש 
שהרבי  תחילתה,  ולאחרי  הנשיאות  לפני 

הריי"צ הוא המלך המשיח.

ביטוי מעניין של כ"ק אד"ש מה"מ אודות 
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כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מופיע באגרת מכ"ז טבת ה'תשל"ו: "כי יבוא מנחם משיב 
נפשנו, רוח אפינו משיח ה'", בדומה לכך התבטא כ"ק אד"ש מה"מ ג"כ במאמרו 
הראשון "באתי לגני", "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה מעשרה טפחים 

והוא יגאלנו".

ניתן למצוא  דוגמא לעוצמת אמונת החסידים ברבי הריי"צ כמלך המשיח, 
כ"ק אד"ש  נשא תש"כ, שם מספר  כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות ש"פ  בדברי 
מה"מ שכאשר יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ב'קול קורא' של לאלתר לגאולה, היו 

החסידים אומרים ש'הוא הוא'.

דברי  על  לו  וסיפר  רבו,  אל  ורץ  הזדעק  החסידים,  דברי  את  ששמע  אחד 
החסידים; כאשר שמע זאת רבו, ענה לו 'הרי אנו מאמינים שהמשיח יכול לבוא 
בכל יום, וא"כ הוא מוכרח להיות כבר בעולם, ומכיוון שאני יודע שזה לא אני, 

ואתה יודע שזה לא אתה, מה אכפת לך שזה הוא'?

כ"ק אד"ש מה"מ סיפר פעם, שלפני שר' אברהם פאריז חזר לארץ מביקור 
אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע – הי' זה בין השנים תש"ז־ח – אמר לו ר' אברהם 
לא  הוא  למה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אותו  וכששאל  רבי'ן',  מיט'ן  זיך  זעהן  'ונזכה 
אומר שנתראה עם משיח, ענה ר' אברהם "אמרתי 'מיט'ן רבי'ן, והרבי הרי הוא 

המשיח..."

ברבים ממכתביו של ר' אברהם פאריז מתקופת הרבי הריי"צ, כותב ר' אברהם 
עליו את התואר "משיח ה'", או "מלך המשיח".

סיפר  ששונקין  נחום  שמריהו  ר' 
בשנת  בחרקוב  שכששהה  פעם, 
איצ'ה   ר'  החסיד  אל  ניגש  תרפ"ח, 
דער מתמיד, והראה לו את הכתוב 
ברמב"ם "אם יעמוד מלך מבית דוד, 
כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה 
בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף  אביו, 
ה',  מלחמות  וילחום  בדקה  ולחזק 
הרי זה בחזקת שהוא משיח", ואמר 
ר' שמריהו נחום לר' איצ'ה שנראה 
לו שאפשר לומר את כל זה על הרבי 

הריי"צ.

ר' שלמה אהרן קזרנובסקי ביקש 
פעם באמצע התוועדות מכ"ק אד"ש 
סיפור  וסיפר  סיפור,  לספר  מה"מ 
מתמיד  דער  איצ'ה  מר'  ששמע 
החסידים  בין  חסידית:  בהתוועדות 
הזקן,  רבנו  של  אימרתו  ידועה 
ששמע מהמגיד ממעזריטש: "מוצאו 

צילום ה'קול קורא' שחילק ר' אברהם פאריז
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של משיח יהי' מזקני התלמידים או מצעירי התלמידים".

והצעיר  מצ'רנוביל,  מרדכי  רבי  הי'  התלמידים  זקן 
רבנו  רצה  כדי לצאת מהספק  הזקן.  רבנו  הי'  שבחבורה 
יבואו  אלה  תלמידים  שני  של  חלציהם  שיוצאי  הזקן 
בברית הנישואין וכך יצאו מהספק על ידי הבנים שיוולדו 

משניהם גם יחד.

אצל רבנו הזקן נולדה נכדה וגם אצל הצדיק רבי מרדכי 
הי' נכד תינוק, נסע אפוא רבנו הזקן אל רבי מרדכי, בכדי 

לסכם בעניין השידוך.

רבנו הזקן פנה אל רבי מרדכי: האם ידועה לכם מטרת 
בואי אליכם? באתי לגמור שידוך בינינו!

הצדיק מצ'רנוביל ענה כי הוא מסכים להצעתו, וכי רבנו 
הזקן יכול לבחור לעצמו את השידוך המתאים עבורו. 

שנישאו  חלציו  שיוצאי  הי',  מרדכי  רבי  אצל  הנוהג 
וכך  אתו,  יחד  בביתו  התגוררו  משפחות  להם  והקימו 
נכנס רבנו הזקן  עמדו בבית כמה עריסות של תינוקות. 
התינוקות  של  הרכים  מוחותיהם  את  ומישש  החדר,  אל 
שבעריסה, עד שנעמד ליד עריסה אחת. הוא מישש את 

מוחו של התינוק, ואמר כי התינוק הלזה נראה בעיניו.

נענה רבי מרדכי ואמר: אם כך יש להעביר את העריסה 
יחד עם התינוק לפינה מיוחדת בבית. 

מוצאו של הרבי הריי"צ מצד אביו, אמר ר' איצ'ה, הוא מן רבינו הזקן, ומצד 
אימו, מר' נחום מצ'רנוביל...

ואז המשיך ר' איצ'ה בסיפורו:

בחג הפורים האחרון שבו שהה הרבי הריי"צ בלנינגרד, הייתי מוזמן לסעודת 
פורים, ועז הי' רצוני לספר סיפור זה לפני הרבי. שתיתי יי"ש במידה מרובה, 
ואזרתי אומץ לומר לרבי שיש לי סיפור לספר לו. הרבי ענה לי: "אין לי צורך 

לשמוע את הסיפורים שלך!".

לאחר זמן פניתי לרבי שוב, ואמרתי לו שהסיפור שברצוני לספר נוגע אליו  
באופן אישי, ושוב ענה לי הרבי "את הסיפורים הנוגעים לי, אני כבר יודע!". 

בסופו של דבר, בראותי כי דעת הרבי אינה נוחה מזה, התייאשתי מלספר 
את הסיפור.

בתום הסעודה, כאשר פגה שכרותי, נענה אלי הרבי הריי"צ ושאלני: "יצחק, 
מדוע אינך מספר את סיפורך? או אז עניתי, "כעת כבר אינני יכול לספר..."

דובאוו  יצחק  ר'  נעמד 
והחל  הכסאות,  א'  על 
בניו  "בהיותי  לנאום: 
יורק, הייתה הסתלקותו 
אדמו"ר  כ"ק  של 
מהוריי"צ נ"ע... יהודים 
לדעת  עליכם  יקרים! 
שיש רבי בעולם, משיח 
הרבי  של  חתנו  ה'. 
החדש,  הרבי  הקודם, 
הוא הוגה בתורה, גאון 
עולם, ואין פרט בתורה 
בחריפות  יודע  שאינו 
אלו  ודברים  ובקיאות, 
ש"כתר  הגמרא  של 
על  נסובים  הולמתו" 
של  המשיח  הרבי, 

דורנו!".
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כשסיים ר' שלמה אהרן קזרנובסקי לספר זאת לכ"ק אד"ש מה"מ, חייך כ"ק 
אד"ש מה"מ חיוך רחב...

לאחר ההתוועדות, סיפר ר' איצ'ה מענדל ליס לחסידים, הוא נוכח בהתוועדות 
של חג השבועות תרצ"ו, ונוכח בה ר' איצ'ה, ולקראת סוף ההתוועדות קם ר' 
איצ'ה, מבלי ליטול רשות, וסיפר את הסיפור הנ"ל לרבי הריי"צ. לאחר שסיים 

את הסיפור, חייך הרבי הריי"צ חיוך רחב, אך לא הגיב על דברי ר' איצ'ה...

הדור השביעי
בדור השביעי, עוד שנים רבות לפני 'שנות הנפלאות', דיברו רבים מהחסידים 
על כ"ק אדמו"ר שליט"א כעל מלך המשיח; בפרק זה נשתדל להתמקד אך ורק 
עד לתחילת שנות המ"ם, בהם נתחזקה ביותר אמונת החסידים שהרבי שליט"א 

הוא המלך המשיח.

כבר בתחילת שנת הנשיאות הראשונה, מוצאים אנו סיפור מרתק: בחתונת 
ר' הירש ראסקין, שנערכה באנגלי', והסבו בה זה לצד זה חסידים ומתנגדים, 
נעמד ר' יצחק דובאוו על א' הכסאות, והחל לנאום: "בהיותי בניו יורק, הייתה 
הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. אבל ביודענו שהנשיא, משה רבינו 
של הדור, לא עזב את צאן מרעיתו, ידעתי מיד שנמצא כבר משה רבינו, משיח 
ה' של דור זה . . יהודים יקרים! עליכם לדעת שיש רבי בעולם, משיח ה'. חתנו 
של הרבי הקודם, הרבי החדש, הוא הוגה בתורה, גאון עולם, ואין פרט בתורה 
הולמתו"  ש"כתר  הגמרא  של  אלו  ודברים  ובקיאות,  בחריפות  יודע  שאינו 

נסובים על הרבי, המשיח של דורנו!".

בשנות הנשיאות הראשונות, הגיע השד"ר ר' משה דובינסקי לדטרויט, על־
מנת לאסוף כספים; כאשר ביקש מא' המתנגדים שם את עזרתו, התנה הלה 
את מתן העזרה בכך שכאשר ר' משה יחזור ל־770, יספר לכ"ק אד"ש מה"מ 

שהחסיד ר' מאיר אבצן מפרסם בכל הסביבה שהרבי הוא המלך המשיח.

פדיון נפש אותו כתב ר' אברהם פאריז לכ"ק 
אד"ש מה"מ:

לעורר רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמיתיים שירחם השם 
ית' ויזכנו בחסד חינם, שאנחנו כל אחד ואחת מאנ"ש יחיו, ומכל ישראל 
נכיר ונראה שכ"ק אדמו"ר מנחם מענדל בן חנה שליט"א שהוא הוא מלך 
המשיח, ונמסור ונדבק אליו בכל לב ונפש ומאד, עד שנהי' חד ממש עמו 
אתו שליט"א, וכל העולם יפול לפניו ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, 
ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה ת"ו בקרוב קרוב ממש בחסד וברחמים 

אמן כן יהי רצון.
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אד"ש  לכ"ק  כך  על  סיפר  וכשחזר,  לתנאי,  ר' משה  הסכים  ברירה,  מחוסר 
"וואס קען איך טאן אז ער  נענה:  זאת כ"ק אד"ש מה"מ,  מה"מ, כאשר שמע 

מיינט מיט אן אמת?" ]= מה אני יכול לעשות שהוא מתכוון באמת?[.

אחד החסידים שבלטו ביותר בדיבורים אלו הי' ר' אברהם פאריז. פעולתו 
מבשר'  ה'קול  פרסום  כמובן,  היא,  ביותר  המפורסמת 
נכתב  ובו  אביב,  תל  של  שמי'  מעל  פיזר  אותו  הנודע, 

ש"הרבי מליובאוויטש הוא הוא המלך המשיח".

מסופר:  תשכ"ה,  סיוון  מכ"ג  התמימים  א'  של  ביומן 
פאריז  אברהם  ר'  ישראל:  מארץ  בשורה  הגיעה  "היום 
הדפיס בא"י מודעה שמבשר שהרבי שליט"א משיח, וכל 
אחד יכתוב להרבי שליט"א, ועל החתום הי' כפר חב"ד, 
וכשקראו כאן בהישיבה הפיתקא נהי' מהומה גדולה וכל 

הזקנים מאד מרוגזים על ר' אברהם שי' פאריז..."

שאלו פעם את ר' אברהם, מי נתן לו את הסמכות לדבר 
על כ"ק אד"ש מה"מ בסגנון כזה, וענה ר' אברהם בשיא 
הפשטות: "הרבי! כמה וכמה פעמים כתבתי לרבי דו"חות 
על התוועדויות שלי, וענה לי הרבי שליט"א להמשיך בזה 
ביתר חוזק, ומה אתם חושבים שאני מדבר בהתוועדויות 

שלי?...".

פעם ישב ר' אברהם בסעודת ראש השנה בדירת כ"ק 
אליו  פנה  לוויטין  שמואל  ור'  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר 

וביקש ממנו לזמן, אך ר' אברהם סירב.

לאחר מכן הסביר ר' אברהם לר' יוחנן גורדון את סירובו, בכך שהוא מזמן 
"ברשות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח"...

"דער  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  יוחנן  ר'  אמר  ה'מלקות',  לאחר  בעריוה"כ, 

ר'  נכנס  אחת,  פעם 
ליחידות,  בערק'ה 
אותו  הפתק  ועל 
"כ"ק  רשום  הי'  כתב 
אדמו"ר שליט"א המלך 
וכשקיבל  המשיח", 
כ"ק אד"ש מה"מ לידיו 
את הפתק, שאלו למה 
שהרי  "המלך",  כתוב 
כתוב  להיות  צריך 
הי'  מאז  ואכן,  "מלך"; 
ר' בערקה "מלך  כותב 

משיח".

ר' בערק'ה חן ע"הפ"נ שכתב ר' בערק'ה חן ע"ה - 'מלך משיח שליט"א'
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אויבערשטער זאל העלפין, זאל שוין זיין ווי ר' אברהם פאריז זאגט" ]= שהקב"ה 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  וכששאל  אומר[.  פאריז  אברהם  שר'  כפי  יהי'  שכבר  יעזור 

לפשר הדבר, סיפר לו ר' יוחנן את מה שאירע...

בסיום הסיפור, חייך כ"ק אד"ש מה"מ חיוך רחב, וענה: 'אמן כן יהי רצון'.

פעם אחת הגיע ר' אברהם לבית הכנסת בכפר חב"ד בי"א ניסן, עד אז לא 
הי' נהוג אצל חסידים להתוועד ביום זה, ורוב אנ"ש לא ידעו כלל מה קרה בו. 
כשהגיע ר' אברהם והכריז על התוועדות, הורמו גבות רבות, ולמראם הסביר ר' 

אברהם: "היום נולד מלך המשיח!".

בתור מי שהי' ממונה על קבלת המברקים מכ"ק אד"ש 
מה"מ, והעברתם לתעודתם, הי' פותח תמיד את אגרותיו 
"זהו המברק שהתקבל מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח". ובכלל, מכתביו לכ"ק אד"ש מה"מ נפתחו תמיד 

בנוסח "לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח".

אך הוא לא הי' היחיד. בין אלו שידוע שפתחו כך את 
ר'  כמו  החסידים,  מזקני  רבים  מוצאים  אנו  מכתביהם 
וילימובסקי, ר' שלום בער קסלמן,   בערקה חן, ר' זושא 

ר' אליהו ארי' פרידמן, ר' איצ'ה שפרינגר ואחרים.

פעם  מעניינת:  אפיזודה  ישנה  חן  בערקה  לר'  בנוגע 
אחת, נכנס ר' בערקה ליחידות, ועל הפתק אותו כתב הי' 
וכשקיבל  המשיח",  המלך  שליט"א  אדמו"ר  "כ"ק  רשום 
כתוב  למה  שאלו  הפתק,  את  לידיו  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
"המלך", שהרי צריך להיות כתוב "מלך"; ואכן, מאז הי' 

כותב ר' בערקה "מלך משיח".

פעם שאל אותו כ"ק אד"ש מה"מ מאיפה הוא יודע שהרבי הוא המלך המשיח, 
ור' בערקה חייך, ולא ענה...

הרב  לו  אמר  הנשיאות  שנות  בראשית  שעוד  מספר,  בלוי  שי'  טובי'  הרב 
שמריהו נחום ששונקין שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח.

באחד מהיומנים של יו"ד שבט תש"ל, ממעמד סיום ספר התורה של משיח, 
התורה,  ספר  של  הכתר  את  מהארגז  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הוציא  שכאשר  נכתב 
ההרגשה באוויר הייתה שכ"ק אד"ש מה"מ עומד להניח את הכתר על ראשו, 

ולהתגלות כמלך המשיח...

הרב מנחם מענדל וואלף כותב ביומנו מאדר"ח כסלו ה'תשכ"ה: "ליל יחידות. 
היום נכנס קובלסקי, הוא סיפר שאמר לרבי שהגיע הזמן שיגלה עצמו, ואמר לו 
גלה כבוד מלכותך, הוא לא זוכר מה הרבי ענה לו, כי הרבי השתמט מתשובה, 

ורק זוכר שהרבי אמר לו 'במהרה'".

סיפור מעניין נוסף התרחש עם הרב זושא וילימובסקי; ר' בן ציון ירוסלבסקי 

בישיבה  התארח  פעם 
לא  בחור  בברינואה 
ר'  את  ושאל  חב"די, 
התופעה  לפשר  ניסן 
מתייחסים  שהחסידים 
ניסן  ור'  כמשיח,  לרבי 
שלא  שמי  לו,  ענה 
כמשיח,  לרבו  מתייחס 
לחפש  הוא  צריך 

לעצמו רבי אחר!
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מספר, שביום בהיר אחד הגיע ר' זושא לישיבה במגדל העמק, וסיפר לבחורים 
שהיום זהו יום הולדתו של הרמב"ם, כ' טבת, ועל כן נסע לטברי', ושכנע מספר 
מנהלי בתי ספר לשלוח את תלמידיהם לקבר הרמב"ם, ושם הוא נאם בפניהם 

על גדלותו של הרמב"ם.

הי' זה לפני תקנת הרמב"ם היומי, ולכן שאלו אותו התמימים מה מיוחד מצא 
ברמב"ם; במקום לענות, פתח ר' זושא את הספר 'משנה תורה לרמב"ם' בסופו, 
והראה להם את סימניו של מלך המשיח כפי שהם מופיעים ברמב"ם, "הרמב"ם 
הוא הפסוק היחידי שאומר שהרבי הוא המשיח" אמר להם ר' זושא, "לכן אנחנו 

צריכים לכבד את הרמב"ם"...

ר' ארז קרלנשטיין מספר, שכאשר הוא התקרב לחסידות, ישב פעם ללמוד 
הלימוד  כל  ובמשך  מינוי מלך" שב"דרך מצוותיך",  "מצוות  את  זושא  ר'  עם 

המשותף למד ר' זושא את המאמר כאילו הוא נאמר על הרבי שליט"א...

"למה  חייקין:  בער  שלום  לר'  זושא  ר'  אמר  פעם 
צריכים משיח, והרי יש לנו רבי? אלא שהרבי רוצה 
אחת  בפעם  יבינו  כולם  לא  משיח,  כשיבוא  משיח! 
שהמשיח בא, אלא בהדרגה. יהיו חלק שיכירו בשלב 
יכירו  העולם  שכל  עד  חלק,  עוד  כך  ואחר  מסוים, 
כי הרבי הוא  יש כאלו שכבר מכירים  כי משיח בא. 

המשיח, וזה חלק מהתגלותו של המשיח".

הקודש  לארץ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שלוחי  כשהגיעו 
להם  ואמר  זושא,  ר'  איתם  התוועד  תשל"ו,  בשנת 
שכל שליחותם היא כהכנה להתגלותו של כ"ק אד"ש 

מה"מ בגאולה השלימה..

ר' זושא הי' בקי ישר והפוך בהלכות מלך המשיח 
ברמב"ם, המאמר האחרון אותו כתב, הי' על הלכות 
את  מצוא  עת  בכל  לשיר  נוהג  שהי'  מספרים  אלו; 
מלך  סימני  על  המדברת  ברמב"ם  ההלכה  מילות 
המשיח, במנגינה של 'יחי אדוננו'; ובסיום, לשיר 'יחי 

אדוננו מורנו ורבינו'...

בספר 'ר' שלמה חיים' מסופר בשם הרב ישעיהו הרצל, שר' שלמה חיים אהב 
המשיח,  זהות  על  בנוכחותו  דיברו  פעם  וכשדיברו  המשיח,  ביאת  את  לתאר 

ענה: "מי יכול להיות המשיח, מלבד הרבי?

פעם ר' שלמה חיים אמר שגם בדורות קודמים האמינו שהרבי של אותו דור 
הוא המשיח, אבל עכשיו אנחנו בטוחים...

נכדו, ר' שמואל צבי ליסון, סיפר שסבו פעם התבטא: "כשאני מתאר לעצמי 
מה זה משיח ומהו עניינו של משיח – ברור לי שזה יהי' הרבי, כל זמן שמשיח 

עדיין לא בא, צריך להיות עיקר הדיבור על הרבי בתור משיח".

ר' זושא הפרטיזן

םכילמ ילוכילמתו|ו43
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ר' שלמה חיים התוועד בליל י"ט כסלו תש"ל, ובאמצע ההתוועדות התלונן 
מישהו על כך שלא מתוועדים בין אנ"ש והתמימים על זהותו של משיח, ויען ר' 
שלמה חיים: "וואס, וואס? ס'קען דען זיין אנדערש? א וודאי ער! ס'איז דען דא 
א אנדערער? ]= מה, מה? כלום יכול להיות אחרת? ודאי הוא. האם יש מישהו 
אחר?[. בהתוועדות אחרת, בחודש אדר תשכ"ב, אמר ר' שלמה חיים שלכ"ק 

אד"ש מה"מ יש חיים נצחיים כפשוטו...

בספר 'ר' ניסן' מביא המחבר, שפעם התבטא ר' ניסן נמנוב בהתרגשות רבה: 
תורה  ספר  מוציא  הייתי  להישבע,  מותר  הי'  אילו  אבל  להישבע,  אסור  "הרי 

מארון הקודש ונשבע שהרבי שליט"א הוא המשיח!".

ניסן לפשר  ר'  פעם התארח בישיבה בברינואה בחור לא חב"די, ושאל את 
שלא  שמי  לו,  ענה  ניסן  ור'  כמשיח,  לרבי  מתייחסים  שהחסידים  התופעה 

מתייחס לרבו כמשיח, צריך הוא לחפש לעצמו רבי אחר!

מעיד  הירשפונג,  פנחס  ר'  הרה"ג  של  המובהק  תלמידו  פלוטקין,  מאיר  ר' 
שתמיד הי' אומר שהרבי הוא היחידי שמתאים להיות המשיח. כאשר הוא שאל 
הירשפרונג:  הרב  השיב  אחר?  במישהו  ראית  ברבי, שלא  ראית  מה  רבו:  את 
ואין דומה לו. א. לימוד התורה שלו.  "ישנן שני דברים, שבהם מיוחד הרבי, 
ב. מנהיג הדור. ואני אומר לך כי אין אף אחד כמוהו, לא רק בדורנו, אלא גם 
בדורות קודמים. הייתי עם הרב מאיר שפירא בלובלין, עם הגאון רבי מנחם 
זמבה, וכל הגאונים של הדור הקודם, ולא מצאתי אחד הדומה לגדולתו של 
הרבי בכל תחומי התורה. ומיותר להתעכב באריכות על מנהיגותו... הוא היחיד 

שעליו אפשר לומר כי הוא בחזקת משיח".

זו מבוססת וחזקה בקרב אנ"ש, הרי שפרסומה  אלא שעל אף היות אמונה 
בראש כל חוצות עדיין לא הותר עד לשנות הנפלאות - אז חולל הרבי שליט"א 
מלך המשיח מהפכה עצומה בכל הנוגע לאמונה זו, כאשר פעולותיהם הנמרצות 
של חסידי חב"ד ברחבי תבל לפרסום זהות מבשר הגאולה נענים בזה אחר זה 
בהסכמה ועידוד מפורש להמשך הפעילות! ועד ל"מעשה רב" בפועל - כשהרבי 
עצמו מעודד את שירת החסידים לפניו: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד! בכל הזדמנות, ובשידורים חיים לכל העולם כולו.

מכאן ואילך, ניטלה מאיתנו הרשות לשמור את האמונה הבוערת בקרב ליבנו 
כולו:  העולם  לכל  ולפרסם  להכריז   - חובה  שהיא  הזכות  לנו  וניתנה  פנימה, 

קבלו מלכות גואל צדק, והכינו עצמכם לקבל פניו בפועל ממש!
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 קבלת המלכות
באמונה ובשכל

בהתגשמות  הטהורה  האמונה  את  להדגיש  לימדנו  הרבי 
בשורת הגאולה, הן בדברי הרבי והן בעובדה שהרבי הוא מלך 
המשיח. נשאלת השאלה הרי אנו חסידי חב”ד, חכמה בינה 
ודעת, היכן הוא אפוא מקומו של השכל בעניין? משא מאלף 

מאת הרב שניאור זלמן גפני.

מסקנה שכלית 
ראשית יש להבהיר כי ההכרח שבביאת והתגלות מלך המשיח דווקא כעת, 
אינה עניין השייך רק לאמונה אלא עניין שכלי ביותר. וכך גם ענינו של הרבי 
אם  בפרט,  ובארה”ק  בעולם  הנוכחי  במצב  שמתבונן  מי  כל  המשיח.  כמלך 
הוא מתבונן בשכל בריא, וכל שכן בשכל דקדושה, בלי להיות לחוץ ומושפע 
או  כי  למסקנה  להגיע  חייב  אחר,  ממישהו  או  וצדדיים,  חיצוניים  מעניינים 
שאנו בימות המשיח, או שהעולם חוזר לתוהו. מובן וגם פשוט מהי המסקנה 

המתבקשת. 

בקרב הציבור בעולם כולו, ומדובר על האנושות בכלל ולא רק על היהודים, 
שינוי  איזשהו  לבא  שחייב  גדול;  משהו  לקראת  שהולכים  התחושה  שוררת 
מהותי, שכן מצב העניינים אינו יכול להימשך בצורה הנוכחית. הרצון והכמיהה 
לשינוי קיימים וכל אחד מתפלל ומעונין שהשינוי יהיה לטובה; אנשים רוצים 
לבשר  וחייבים  יכולים  שאנו  כך  מאמינים,  אנשים  של  מפיהם  זאת  לשמוע 
להם על השינוי המיוחל - הגאולה האמיתית והשלימה שקרובה מאד. במצב 
ענינים שכזה בשורת הגאולה מתקבלת ברצון ובשמחה, כאשר השאלה היחידה 

שמתעוררת היא ‘נו, מתי כבר תבא הגאולה’? 

היא  הגאולה  פה  בארה”ק  וכמה  כמה  אחת  על  כולו,  בעולם  הוא  כך  אם 
מחויבת המציאות עקב המצב המזעזע. רואים שככל שממשיכים לעשות היפך 
שדברי  רואים  יום  בכל  רח”ל.  ולחורבן  אבדון  להרג  מביאים  כך  הרבי,  דברי 

האמנתי כי אדבר
כתככלתווצ והתכה
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הרבי צודקים למעלה מדרך הטבע, שכל דבריו דברי אלוקים חיים המאירים 
כשמש בצהרים. הרבי הרי חזה את כל המתרחש לא רק באופן כללי, אלא עד 
לפרטי פרטים, ומיום ליום רואים כיצד כל נבואותיו מתממשות. כל זה מובן 
לא רק בשכל של הנפש האלוקית אלא גם בשכל של נפש השכלית ואפילו של 

הנפש הבהמית. 

וכמדומה שלפחות  נביא,  הוא  חייבים להסכים שהרבי  כולם  זאת  כל  לאור 
בתוך אנ”ש אין מי שיחלוק על כך. ברור גם שהרבי אינו רק מנהיג העם היהודי, 
אלא שולט בכל מה שקורה בעולם, כגון שבע מצוות בני נח, עניינים סוציאליים 
שונים וכדו’, כל זה יכול לנבוע רק ממי שתפקידו להנהיג את העולם כולו, הלא 
הוא מלך המשיח. כך שזהותו של הרבי כמלך המשיח היא 

מסקנה שכלית ולא רק אמונה שלמעלה מטעם ודעת. 

ברם  קדושים”,  כולם  העדה  ש”כל  היתה  קרח  טענת 
שמבאר  וכפי  ה’”,  ויודע  “בוקר  היא  כך  על  התשובה 
הדרגות  את  יש  כך  בעולם,  גבולות  שיש  שכשם  רש”י 
בעם ישראל עד למשה רבינו. ומסביר על כך הרבי שכל 
האנושות בנויה על זה שלכל אחד יש תפקיד מיוחד, ורק 

כאשר הוא ממלא אותו מגיעים לאחדות האמיתית. 

האחדות האמיתית והשלימה מגיעה לידי ביטוי בביטול 
עניין  בכל  הדור.  נשיא  דור,  שבכל  משה  רבינו,  למשה 

בעולם לפרטי פרטים הרבי קובע. 

אין סיבה לשינוי 
המשיח  כמלך  הרבי  של  זהותו  כי  האמור,  כל  לאור 
השתנה  אפוא  מה  שכלית,  כמסקנה  גם  להתקבל  יכולה 

מאז ג’ בתמוז תשנ”ד? 

מבואר בהמשך תרס”ו, כי אצל כל אדם קיימת הנחה שכלית שקובעת איך 
הוא רואה את הדברים. אצל בעל תשובה, לדוגמא, ההנחה השכלית משתנה 
באופן מהותי, כך שההסתכלות שלו על העולם משתנה לגמרי. לפני ג’ תמוז 
שקורה  מה  את  קובע  והוא  המשיח  מלך  הוא  שהרבי  אנ”ש  לכל  ברור  היה 
של  לשיטתם  גם  הרי  בתמוז?  ג’  אחרי  תשתנה  זו  שהנחה  ייתכן  איך  בעולם, 
אלה המעוניינים משום מה לטעון כי היה עניין של הסתלקות ח”ו, זה לא אמור 
לשנות את העניין שהרבי הוא מלך המשיח, שהרי במקורות ישנה התייחסות 
גם למצב כזה, כך שלא זו הסיבה שיכול שינוי כלשהו באמונה ובידיעה שהרבי 

הוא מלך המשיח. 

“כבוד  אחרים,  כך  על  יאמרו  מה  חיצוניים,  מטעמים  השתנתה  ההנחה 

והכמיהה  הרצון 
וכל  קיימים,  לשינוי 
ומעונין  מתפלל  אחד 
לטובה;  יהיה  שהשינוי 
לשמוע  רוצים  אנשים 
זאת מפיהם של אנשים 
שאנו  כך  מאמינים, 
לבשר  וחייבים  יכולים 
להם על השינוי המיוחל 
האמיתית  הגאולה   -
שקרובה  והשלימה 

מאד.
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של  אלו  טעמים 
ליבאוויטש"  "כבוד 
להנחה  גורמים 
להתבלבל,  השכלית 
אלו,  חשבונות  אך 
אינם  ממש  בהם  שאין 
לחסידים  מתאימים 
נצמדים  שתמיד 
ואינם  האמת  לנקודת 
בשום  תלות  מגלים 
או  כדאיות  של  חשבון 

פופולאריות.

גורמים  אלו  טעמים  וכיו”ב.  ליובאוויטש” 
חשבונות  אך  להתבלבל,  השכלית  להנחה 
אלו, שאין בהם ממש כפי שאסביר בהמשך, 
שתמיד  הרבי  של  לחסידים  מתאימים  אינם 
תלות  מגלים  ואינם  האמת  לנקודת  נצמדים 

בשום חשבון של כדאיות או פופולאריות. 

זה צריך לעשות תשובה בשעתא חדא  על 
וברגעא חדא, ובמקום להתעסק בכרוזים וכו’ 
שיסבירו איך לנהוג בג’ תמוז, צריך להתמקד 
אותו תבע  “יחי המלך”, שזה הדבר  בהכרזת 
הרבי, ואשר כולל גם את ההכרזה “עד מתי”. 

שזה  זו,  נקודה  סביב  מתאחדים  היינו  אם 
- אפילו  זה  וכל שיחותיו מלאים בדבר  מה שהרבי רצה 
היינו  אם  יותר.  נעלה  באופן  הייתה  מתי”  “עד  צעקת 
זה שהשכל מחייבו, היינו שוללים את  מתאחדים בעניין 

טענת המרגלים וטענת קורח. 

העולם  שרוב  לדעת  צריכים  משאלות,  שדואגים  אלו 
אינו עוסק בעניני משיח וגאולה, כולל ובמיוחד החוגים 
החרדיים. לנו, לעומת זאת, נתן הרבי את הידיעה וההשגה 
בשום  קיימת  שלא  כפי  ומשיח  גאולה  בעניני  המפורטת 
וההשגה  הידיעה  פרטי  את  לו  אין  שמתנגד,  מי  מקום. 

שאותם מבאר הרבי בלי סוף. 

שתרד  חב”ד  של  מהפופולאריות  לחשוש  טעם  אין 
ואלו  פופולארית,  היתה  תמיד  לא  ליובאוויטש  כביכול. 
בעניני  נתלים  ורק  ומתמיד  מאז  התנגדו  שמתנגדים, 
מי  הדברים,  את  לבחון  שמוכן  מי  תירוץ.  בתור  משיח, 
בסופו  שהרי  כדבעי,  הדברים  את  מקבל  משוחד,  שאינו 

של דבר זה מה שהעולם רוצה. 

האמונה והשכל משלימים 
ובאשר לשאלה של השכל מול האמונה - יש לדעת שהשכל והאמונה בחסידות 
תמיד משלימים זה את זה. חסידות דורשת שיהיה ענין שכלי, אך השכל מרים 
אותנו לרמה גבוהה יותר של אמונה; שהרי בעצמותו ומהותו יתברך אין השגה 

וחייבים להבין את מה שאפשר, אך לדעת שמעל הכל יש את האמונה. 

אדמו”ר נ”ע אמר שלפעמים סגר עצמו בחדר ומשיג עצמות א”ס, עניין של 
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השגה, שמעלה את האמונה לדרגא נעלית יותר. אדמו”ר המהר”ש מביא את 
מאמר החכם “תכלית הידיעה שלא נדע”, ומבאר שהתכלית של הידיעה שיש 
לא נודע, חייבים שיהיה את שניהם. וכך בעניין משיח וגאולה, מה שהיה בגדר 
לרמה  עולים  וכך  הסברים,  וכמה  בכמה  הלימוד  אחר  מובן  יהיה  אמונה  של 

גבוהה יותר. 

כך גם בעניין זהותו של הרבי כמלך המשיח. מי שמתעמק בעניינו של מה”מ, 
מבין שזה מה ששייך לרבי בראיה שכלית - נוסף לכל הראיות בשיחות וכו’ - 
ואז הוא בא לאמונה בדרגה הרבה יותר גבוהה עמוקה ונעלית, אחרי שהפרטים 

כבר ידועים לו בהשגה שכלית. 

חייבים  שניתן  מה  וכדו’,  ה’  אחדות  מאין’,  ‘יש’  שבחסידות  הענינים  בכל 
להבין אך יש לדעת שהאמונה היא למעלה מזה. לכן קורא אדמו”ר הזקן לספרו 
‘שער היחוד והאמונה’, דהיינו אחרי כל הייחוד, צריכה לבא האמונה. הספירות 
בהסברים  מלאים  החסידות  דרושי  שכל  למרות  דמהימנותא,  רזא  נקראות 

שכליים אודותן. 

לאמונה  אותנו  תוביל  השכלית  הידיעה  ותפקידו,  מה”מ  לרבי  בנוגע  כך 
העמוקה והנעלית ביותר, אך כמובן שאף אחת מהן לא באה ‘על חשבון’ השניה, 

אלא השכל והאמונה משלימים זה את זו. 

שכל של גאולה 
בדרכיו,  הרבי שהולכים  חסידים של  בתור  אנחנו  הרי  ביחס לשכל,  בכלל, 
הרבי תובע, בפרט בשנים האחרונות, שכל החשיבה תהיה באופן אחר לגמרי, 

באופן של גאולה. 

במאמר ד”ה “אל תצר את מואב” מבואר שלפני התגלות המשיח יהיה הבירור 
כזה  באופן  הוא  כעת  כמה פעמים, שהבירור  לזה  הרבי התייחס  באופן אחר. 
ששייך לעצם המוחין. צריך להתחיל לחשוב באופן אחר, לא בצורה גלותית. 
אומר  גם  כך  עכשווית.  כמציאות  לגאולה  להתייחס  כיצד  אותנו  לימד  הרבי 
הרבי בהתוועדויות שישנם כאלה שישנים כרגע ויתעוררו על ענני שמיא כאשר 
בביהמ”ק  ומיד  תיכף  ש”נמצאים  נוספים  ביטויים  וכן  ומיד;  תיכף  יבא  משיח 
מאתנו  תובע  מקום  מכל  אך  בעולם,  חושבים  מה  יודע  הרבי  וכו’.  השלישי” 

לחשוב באופן אחר. 

זוהי המשמעות של “לפקוח את העיניים” - לחשוב לגמרי אחרת. העובדה 
שיש העלם והסתר בעולם, זה כי אנחנו עדיין שבויים בחשיבה של הגלות. 

על כן נדרשת מאתנו חשיבה אחרת בה השכל מתעלה הרבה יותר. רוב דברי 
הרבי שכליים, ולכן צריך להביט על העולם באופן אחר. כעת זהו הבירור של 
וחשיבה  שכל  זהו  דקדושה,  חב”ד  פנימיות  ע”י  דקליפה,  ובינה  חכמה  כתר 
אחרים לגמרי. כשמסתכלים בשכל כזה, הרי שעניני גאולה הם בפשיטות, כמו 
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שהרבי הזכיר כמה פעמים, והם אינם מהווים חידוש ושינוי השכל. 

האמונה  ועל  ההשגה  על  והסתרים  להעלמות  מקום  כל  שאין  הסיבה  זו 
במשיח, וברבי כמלך המשיח. 

רש”י מסביר את מאמר רז”ל “יעקב אבינו לא מת” כפשוטו. יכולים להיות 
כל מיני פלפולים וביאורים שונים ומשונים, אולם העובדה שרש”י מסביר את 
הפשט כפי שהוא, שיעקב אבינו לא מת, הרי זה הפשט המובן לבן חמש למקרא. 
כך זה כאשר מתבוננים בשכל כפי שצריך להיות. צריך להשתחרר מהחשיבה 

הגלותית. 

שום דבר אינו יכול להעלים ולהסתיר על הידיעה והאמונה שהרבי חי וקיים, 
יבא ויגאלנו כמשיח צדקנו תיכף ומיד ממש, והעיקר: יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד. 

)בית משיח גליון 421(
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ליל ב' דר"ה – יום ד' ג' תשרי, צום גדלי'

ליל ב' דראש השנה 

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 8:00 לערך ובידו המחזור 
הגדול והתהילים. בעלותו לבימה הסתובב והניף את ידו הק' לעידוד השירה. 

אח"כ התיישב והחל לומר מקַאּפיטל א' וסיים את הספר הראשון, ביושבו 
שעון לגמרי על גב הכסא )מראה מאוד מלכותי(, וכשהתהילים בידו )לא הוציא 

את המדף(. אמירת התהילים ארכה כ-20 דקות. 

בסיימו, סגר כ"ק אדמו"ר שליט"א את התהילים והניחו ע"ג הסטנדר, ולקח 
את המחזור שבתוכו היו דפי המשניות )הרגילים שמונחים תמיד בסוף הסידור(, 
ואמר את שני הפרקים עד אותיות נשמ"ה )כרגיל בכל יום ב' דראש השנה שכ"ק 
אדמו"ר שליט"א אומר קדיש לע"נ גיסתו הרבנית שיינא ובעלה ר' מנחם מענדל 

הָארנשטיין הי"ד(. את המשניות אמר באותו שאופן שישב בעת התהילים. 

צדו  על  נוראים  בימים  כרגיל  )הנמצא  בשעון  הביט  ממקומו,  קם  אח"כ 
השמאלי של הסטנדר(, וסימן בידו תנועה מע"ג הסטנדר שינגנו, וניגנו "אבינו 
מלכנו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו. כשסיימו לנגן פ"א המשיך לעודד 
שניגנו  היחידה  הפעם  )זו  נוספת  פעם  הניגון  על  וחזרו  שוב,  שינגנו  כסימן 

"אבינו מלכנו" – ובאופן ד"כפלים לתושי'" – לפני התפילה בשנה זו(. 

כל הנ"ל ארך למעלה ממחצית השעה, ובשעה 8:35 לערך התחיל הש"ץ ר' 

הגבאי סיים בנוסח הידוע – מ'זָאל געדענקען

"וואו מען שטייט און 
פַאר וועמען מען שטייט"

יומן מיוחד ומפורט בהמשכים מימי חודש תשרי ה'תשנ"ב

נזכרים ונעשים
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ליפא שי' שפירא להתפלל תפילת מעריב של יו"ט. כשניגן 
בקדיש וכיו"ב, עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק', וכן 

ביושבו לפעמים סימן שינגנו עוד לפני שהתחיל הש"ץ. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דפדף  שמו"ע  תפילת  לפני 
במחזור מתחילה ועד הסוף וכן בתהילים – כנראה שחיפש 

את דף הקדיש, והריל"ג ניגש ומצאו. 

אחרי "עלינו" אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א קדיש יתום, 
ואח"כ למד אותיות נשמ"ה במשניות ואמר קדיש דרבנן. 

בעת הכרזת הגבאי ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כ"ץ אודות 
מבצע שופר )כנ"ל יום א'( ועל מועד תפילת שחרית, היו 

פני כ"ק אדמו"ר שליט"א לעבר הקהל. 

אח"כ הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א ג"פ: "גוט יום טוב", והקהל ענה אחריו 
והתחילו לנגן "ושמחת בחגך", וכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא כשמעודד בידו הק', 

ובצאתו איחל לכאו"א: "גוט יום טוב" לאורך כל הדרך. 

יום שלישי, ב' תשרי – יום ב' דר"ה 

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהכ"נ בשעה 10:03, ובידו ג' 
השופרות עטופים במטפחת לבנה, ומאחוריו המזכירים: הריל"ג ובידיו המחזור, 
התהילים, סידור תפילות מכל השנה לאדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי )הוצאת 

קה"ת( וחבילת פ"נים אחת, והריב"ק ובידיו שתי חבילות פ"נים. 

כשעלה כ"ק אדמו"ר שליט"א על הבימה, הכניס את השופרות לתוך התא 
)שדלתותיו היו פתוחות(, ואח"כ הניח הריל"ג את הספרים ע"ג הסטנדר )הסדר 
היה כמו אתמול(, ואת הפ"נים הניחו המזכירים מע"ג שולחן לשמאל הסטנדר. 

אדמו"ר  כ"ק  אמר  ביהמ"ק"  "שיבנה  שניגנו  אחרי 
שליט"א קדיש דרבנן. 

עד "המלך" ניגש ר' לימא שי' מינקָאוויטש, ומ"המלך" 
ניגש ר' נחום שי' קפלן. 

ב"האדרת והאמונה" ניגנו וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד 
בידו הק' )שלא כאתמול(, ובסיום הפזמון חזרו על הניגון 

כמה פעמים. 

"מלכתחילה  ניגנו  ב"ממקומך"  שחרית,  בקדושת 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  סימן  הידועה  ובתנועה  ַאריבער" 
בידו הק' מלמעלה למטה להמשיך לנגן וחזרו על התנועה 

חמש פעמים. 

ב"אבינו מלכנו" סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו לנגן, 
וניגנו פ"א. 

פ"א  לנגן  כשסיימו 
כסימן  לעודד  המשיך 
על  וחזרו  שוב,  שינגנו 
זו  נוספת.  פעם  הניגון 
שניגנו  היחידה  הפעם 
"אבינו מלכנו" – ובאופן 
 – לתושי'"  ד"כפלים 
לפני התפילה בשנה זו.

אדמו"ר  כ"ק  כשעלה 
הבימה,  על  שליט"א 
השופרות  את  הכניס 
לתוך התא )שדלתותיו 
ואח"כ  פתוחות(,  היו 
את  הריל"ג  הניח 
הסטנדר  ע"ג  הספרים 
כמו  היה  )הסדר 
הפ"נים  ואת  אתמול(, 
המזכירים  הניחו 
לשמאל  שולחן  מע"ג 

הסטנדר. 
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פילס  הס"ת(  )ובידו  כשהש"ץ  התורה,  קריאת  לפני 
הבימה,  על  הס"ת  את  שהניח  ולאחרי  לבימה  מקום 
מעט  כשזז  בחוזק  להביט  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  המשיך 
כל הזמן )היה נראה כאילו מחפש משהו(. היה דוחק רב 
ואנשים עמדו על ספסלים וארגזים וכיו"ב, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א סימן בתנועת ידו הק' לרדת – ומיד ירדו כולם. 
העליה  אחרי  עד  להביט  המשיך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
נוראות  דחיפות  היו  עדיין  זה  זמן  כל  )במשך  הראשונה 

וצעקות וכו'(. 

זאב  ר'  הגבאי  הכריז  בתורה  לקרוא  שהתחילו  לפני 
שיחיו  והרבנים  הגבאים  בשם  כ"ץ  שי'  הכהן  יחזקאל 
התורה,  קריאת  בעת  מוחלט  לידו( שצ"ל שקט  )שעמדו 
"מ'זָאל   – הידוע  בנוסח  וסיים  וכו',  והתקיעות  מפטיר 
געדענקען וואו מען שטייט און פַאר וועמען מען שטייט" )אולם כמובן שהיה 

עוד קצת רעש(. 

ובידו שלושת  ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א לבימה  בסיום העליה החמישית 
סידור  המחזור,  ובידם  המזכירים  ומאחוריו  מגולים,  מאוד  שהיו  השופרות 
כ"ק אדמו"ר שליט"א לרגע עד  נעצר  וחבילות הפ"נים. בדרכו  אדמו"ר הזקן 

שפינו ארגז שעמד באמצע הדרך וחסם את המעבר. 

בשעה 12:00 עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לבימה, והניח את שלושת השופרות 
בצד ימין של הבימה. הריל"ג הגיש לכ"ק אדמו"ר שליט"א את דף הקדיש מתוך 
דף  את  בחזרה  מסר  ואח"כ  קדיש,  חצי  אמר  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  המחזור 

הקדיש לריל"ג שהניחו בתוך המחזור. 

הבימה  מע"ג  השני  הס"ת  את  הניחו  הראשון  הס"ת  וגלילת  הגבהת  אחרי 
והגבאי הכריז שוב שלא יתחילו לקרוא עד שיהיה שקט. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
הביט בעיניים רציניות לעבר הקהל שעמד מולו לא הרחק – עד שאלו שעמדו 
על השולחנות וכו' ירדו, ואח"כ קראו את כ"ק אדמו"ר שליט"א לעלות לתורה. 

לאחרי הגבהת הס"ת השני הניח הריל"ג על הבימה את המחזור וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א קירבו אליו. כמו"כ הניח הריל"ג את חבילות הפ"נים ע"ג הבימה, מעט 
מונחות  היו  החבילות  הזקן.  אדמו"ר  סידור  את  הניח  ולשמאלן  רחוק,  יותר 
באופן ששתי חבילות מונחות אחת ליד השניה והשלישית מאחוריהן )בצורת 
קמ"ץ( לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א לא שינה את הסדר 

הזה במשך כל זמן התקיעות. 

בעת הגלילה הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א משך זמן, ורק אח"כ הסתובב וקרא 
את ההפטרה בקול רם מאוד, באופן שהיו יכולים לשמוע במרחק רב לפי ערך 

– לולא הדחיפות וכו'. קריאת ההפטרה ארכה חמש דקות לערך. 

הזקן  אדמו"ר  סידור  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נטל   ,12:20 בשעה  אח"כ, 

הש"צ  שהניח  ולאחרי 
הבימה,  על  הס"ת  את 
אדמו"ר  כ"ק  המשיך 
שליט"א להביט בחוזק. 
ואנשים  רב  דוחק  היה 
ספסלים,  על  עמדו 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
הק'  ידו  בתנועת  סימן 
ירדו  ומיד   – לרדת 

כולם.
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גבי חבילת הפ"נים השלישית שהיתה מונחת  והניחו על 
כנגדו, וכן הניח את המחזור באופן שיהיה מונח מעל גבן, 
אך בשיפוע )כמו ע"ג סטנדר(1. היה בזה סדר שלם שכ"ק 
טוב  באופן  מונח  שיהא  באופן  סידרו  שליט"א  אדמו"ר 

מעל גבי כל הנ"ל. 

הלבנה  המטפחת  את  פתח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
)הנראית ישנה וצהובה קצת( והוציא את כל המטפחות: 
הצעיף )ולו שוליים – הנראה חדש ולבן מאוד(, המטפחת 
שהיתה  ה"שהחיינו"  של  לבנים(  פסים  )ועליה  הלבנה 
מקופלת כבר, המטפחת האדומה הקבועה )של אתמול( 
והמטפחת הלבנה הגדולה, והניחן זה על גבי זה על גבי 

המחזור שעל גבי חבילת הפ"נים. 

ושטחו  הצעיף  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נטל  אח"כ 
הצעיף  מע"ג  )הצהובים(  השופרות  ג'  את  סידר  לארכו, 
באופן שיהיו מונחים אחד ליד השני, כשהפה של השופר 
הקהל  לכיוון  הרחב  והצד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לכיוון 
סידר  שחור(  פס  )שעליו  השלישי  השופר  את  שממולו. 
בתחילה באופן שיהא מונח מעל גבי השופרות האחרים 
השלישי  מונח  היה  ולבסוף  שלם  סדר  היה  נפל;  ואח"כ 

צמוד לשנים הראשונים וקצת מעל גבם. 

וקיפלה לשנים  )הגדולה(  נטל את המטפחת השניה  כ"ק אדמו"ר שליט"א 
)לחצי( והניחה מעל גבי השופרות, אח"כ נטל את המטפחת האדומה והניחה 
הלבנה  המטפחת  את  נטל  אח"כ  קצת,  כשמגביהם  השופרות  שלושת  מתחת 
שהיתה כבר מקופלת לגמרי ונראית קטנה והניחה מעל גבי כל הנ"ל כמו הר. 
)היינו  חזקה  בעטיפה  הנ"ל  המטפחות  עם  השופרות  שלושת  את  עטף  אח"כ 
שהגביה את הצד של הצעיף שהיה בסוף הבימה – קרוב אליו, וקיפלו מעל גבי 
השופרות וכיסה אותם, ואח"כ לקח את החלק העליון של הצעיף וקיפלו על גבי 

השופרות וכיסה אותם(, ולבסוף החזיק בשופרות. 

לפני כל הסדר הנ"ל הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א לימינו ולשמאלו לעבר ב' 
ספרי התורה, וכן לאחרי כל הסדר הנ"ל2. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הפך את השופרות, ואח"כ אחז באצבעו בעץ החיים 
השני של שני ספרי התורה מימינו ומשמאלו ואמר בקול רם: "למנצח לבני קרח 
מזמור"3. כ"ק אדמו"ר שליט"א לא כיסה לפני כן את פניו הק' בטליתו אלא רק 
את ראשו קצת, וגם זה – באופן שאלו שעמדו ממולו ראו את )רוב( פניו הק' 

1.  ע"פ "בית חיינו" עשה את זה רק אחרי שסידר את השופרות. 
2.  ע"פ "בית חיינו" הביט לפני אמירת הפסוקים )אחרי "למנצח"(, ושוב לפני הברכות. 

3.  להעיר שבכל שנה נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר "יזכור" לפני סדר התקיעות ביום ב' 
דר"ה )ראה לעיל עמ' 21 סע"ב(, אך דבר זה אינו מוזכר באף יומן משנה זו. המו"ל. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
המטפחת  את  נטל 
)הגדולה(  השניה 
)לחצי(  לשנים  וקיפלה 
גבי  מעל  והניחה 
נטל  אח"כ  השופרות, 
האדומה  המטפחת  את 
שלושת  מתחת  והניחה 
כשמגביהם  השופרות 
את  נטל  אח"כ  קצת, 
הלבנה  המטפחת 
מקופלת  כבר  שהיתה 
קטנה  ונראית  לגמרי 
כל  גבי  מעל  והניחה 

הנ"ל כמו הר.
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במשך כל הזמן. אמירת "למנצח" ארך משך זמן רב יותר 
מאתמול.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הפך  המזמור,  אמירת  בסיום 
בחזרה את השופרות, ואז התחיל באמירת הפסוקים בקול 
כביום  כל ההטעמות שעל הפסוקים  עם  היה  רם. הסדר 

אתמול, חוץ מכמה שינויים כדלקמן: 

את  במיוחד  הדגיש  אנכי"(  )"שש  החמישי  בפסוק 
המילים "כמוצא שלל רב". 

"טוב  המילים  את  אמר  טעם"(  )"טוב  השישי  בפסוק 
טעם ודעת" ביחד ובהטעמה אחת – אף כי לאט. 

הגביה את עצמו  לא  )"עלה אלקים"(  בפסוק השמיני 
ישר כביום אתמול, אלא נשאר כמו שעמד בכל הפסוקים. 

בסיום הפסוק האחרון הוציא כ"ק אדמו"ר שליט"א את המשקפיים )מכיס 
הסירטוק כאתמול( ואמר את ה"יהי רצון". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את המטפחת )הצעיף( שכיסתה את השופרות, 
ואח"כ הסתובב לימינו עד לאחוריו כמחפש את המקריא, ומיד העמיד הריל"ג 
יוסף מנחם מענדל שי' טענענבוים לימינו. כ"ק אדמו"ר שליט"א ראה  ר'  את 

אותו לימינו, והתחיל את הברכות. 

אתמול(,  כמו  לא  )אולם  בקול  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  הברכות  את 
וכשהגיע לתיבות "לשמוע קול שופר" הביט למשך זמן על השופרות שלימינו. 
של  המטפחת  גבי  מעל  הק'  ידו  את  הניח  "שהחיינו"  ברכת  את  כשאמר 

ה"שהחיינו"4 )שהיתה מונחת מלמעלה כנ"ל(. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הרים את א' השופרות )הצהוב, כביום אתמול( והתחיל 
לתקוע בו, אך תיכף הניחו וסידרו שוב בפיו, וכן שוב עד שבפעם השלישית 

התחיל לתקוע את סדר תשר"ת. 

כי כולם היו בטון  )אף  התקיעות של תשר"ת הראשון לא היו כ"כ בקלות 
אחד(, ולאחר מכן ניקה כ"ק אדמו"ר שליט"א בטליתו את פי השופר, הניח את 
השופר והרים את השופר השלישי )שעליו פס שחור דק( ומיד הניחו, והרים 
את השופר השני )הצהוב, אך לא כ"כ כמו הראשון( ותקע בו את תשר"ת הב' 

והג' והניחו. 

ובפעם   24 השניה  בפעם   ,25 הראשונה  בפעם  היו  בתרועה  הטרומיטין 
השלישית 24 )לערך(. 

הראשון  השופר  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הרים  תשר"ת,  סדר  אחרי  מיד 

4.  ע"פ "בית חיינו" רק הביט על המטפחת.

תשר"ת  של  התקיעות 
כ"כ  היו  לא  הראשון 
מכן  ולאחר  בקלות, 
אדמו"ר  כ"ק  ניקה 
את  בטליתו  שליט"א 
את  הניח  השופר,  פי 
את  והרים  השופר 
ומיד  השלישי   השופר 

הניחו.
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הטרומיטין  ותר"ת.  תש"ת  סדר  את  בו  לתקוע  והמשיך  אתמול(  דיום  )הנ"ל 
בתר"ת היו בפעם הראשונה 35, בפעם השניה 40 ובפעם השלישית 36 )לערך(. 

התקיעות היו גם היום בקלות, אף שהקול היה קצת נמוך מאתמול. כמו"כ 
הסדר של "ויתודה בלחש" לא היה בכלל גם היום, אלא רק ניגב את פי השופר 
בטלית. במשך התקיעות היו פניו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א לצד ימין )שם 

עמד ה"מקריא" כנ"ל(. 

בסיום התקיעות, הוציא כ"ק אדמו"ר שליט"א את המשקפיים והרכיבן ואמר 
את ה"ובכן יהי רצון". אח"כ הכניס את המשקפיים לתוך כיס הסירטוק ואמר 

את ג' הפסוקים: 

השני  בפסוק  מהרגיל,  נמוך  בקול  אמר  העם"(  )"אשרי  הראשון  בפסוק 
)"כי תפארת"(  יותר גדול ובפסוק השלישי  יגילון"( אמר קצת בקול  )"בשמך 
הגביה את קולו בקול רם מאוד. את המילים "עוזמה ַאָתה" אמר והדגיש כביום 

אתמול. 

את  לקח  והלה  שופר,  שיקח  למקריא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  סימן  אח"כ 
השופר בו תקע כ"ק אדמו"ר שליט"א )כביום אתמול(. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לקח את ב' השופרות הנותרים עם המטפחות מבלי לסדרם, והסתובב משמאל 

לימין וירד מהבימה בשעה 12:40. סה"כ ארכו התקיעות שש דקות. 

והסדר  והמזכירים מאחוריו,  הס"ת  ב'  הלך מאחורי  אדמו"ר שליט"א  כ"ק 
היה כביום אתמול. 

הבימה  על  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עלה  הקודש,  לארון  שהכניסום  לאחרי 
והכניס את השופרות והמטפחות לתוך תא הסטנדר )שדלתותיו היו פתוחות(. 
בשעת מעשה נפלה המטפחת של "שהחיינו" עם המטפחת האדומה )הקרועה( 
אך  להרימן,  רץ  והריל"ג  יותר(,  מאוחר  ללבשן  ע"מ  )כנראה  הגביה  אותן   –
ירים. הריב"ק )שלא הבחין בכך( רצה  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בידו שלא 
גם להרים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן גם לו בידו שלא ירים, ובשעת מעשה 
התכופף כ"ק אדמו"ר שליט"א והרים את שתי המטפחות והניחן ע"ג הסטנדר. 

אח"כ הניח את המטפחת האדומה מעל צווארו, ואת המטפחת הלבנה הנ"ל 
הניח מעל ראשו, ואז הסתובב מימינו לשמאלו כשמביט לעבר הקהל באיטיות 
כדי  )כנראה  ופותח  הק'  ראשו  שעל  הטלית  בצידי  הק'  ידיו  בב'  שאוחז  תוך 

להקל על הראיה(, וחזר למקומו. 

לתפילת מוסף ניגש ר' יוסף הלוי שי' וויינבערג בשעה 1:00. 

בחזרת הש"ץ עמד כ"ק אדמו"ר שליט"א מההתחלה עד אחר קדושת כתר, 
"המלך  ברכת  את  סיים  )כשהש"ץ  "עלינו"  עד  לשבת  ונשאר  התיישב  ואח"כ 
"אמן"(.  כ"ק אדמו"ר שליט"א את עצמו מעט מהכסא לעניית  הקדוש" הרים 

אחרי "עלינו" והכריעה )שהיתה כאתמול( ישב עד התקיעות הראשונות. 
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המילים  על  ובניגון  קטעים,  בכמה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עודד  כאתמול, 
"אשרי איש שלא ישכחך", כבכל שנה, עודד בידו הק' כשגופו מתרומם מעט 

בתנועה המשקפת את הדביקות שבניגון. 

לאחרי  כאתמול.  מבימתו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ירד  כהנים  ברכת  לפני 
כ"ק אדמו"ר שליט"א לעמוד  נשאר  והתקיעות בקדיש תתקבל,  ברכת כהנים 
השיעור  את  כאתמול(.  שלא   – השני  הסטנדר  ליד  מהבימה  )למטה  במקומו 
פעמיים  ואת שלושת הקַאּפיטלַאך אמר  היומי בתהילים אמר מתוך המחזור, 
)היינו – לאחרי שסיים פ"א, חזר ואמרן שוב(. אח"כ אמר קדיש יתום, ואח"כ 

אמר משניות וקדיש דרבנן. 

בעת תקיעת הל' קולות הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א במחזור והורה באצבעו 
על סדר התקיעות, ואח"כ סגר את המחזור ואמר לכהנים: "ישר כח כהן" למשך 
ושם  למדרגות  להתקרב  והתחיל  המחזור  את  נטל  ומיד  בלבד,  שניות  כעשר 
המתין עד שיירדו הכהנים כשממשיך לומר: "ישר כח כהן". כשסיימו הכהנים 
ולאחרי  השופרות,  את  ולקח  הבימה  על  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עלה  לרדת, 
הכרזת הגבאי על תפילת מנחה וסדר ההתוועדות, הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א 
2:45 כשמעודד בידו  ג"פ "גוט יום טוב", וירד מהבימה ויצא מביהכ"נ בשעה 

הק' את השירה ומאחל לכל אחד )כמו ביום אתמול(: "גוט יום טוב". 

ביהכ"נ  דלתות  נסגרו  ההתוועדות,  בעת  מיוחדת  הדחקות  למנוע  כדי 
בצהריים ונפתחו רק לעת תפילת מנחה. 

6:05 לערך לזַאל הקטן  נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה  לתפילת מנחה 
)זאת משום שהכינו באותה שעה את ביהכ"נ הגדול להתוועדות(, כשמעודד 

כוס של ברכה
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בידו הק' את השירה. לפני התפילה לא סימן לנגן "אבינו מלכנו", רק בסדר 
התפילה סימן בידו הק' וניגנו פ"א. בסיום התפילה אמר את הקדישים, ושמעו 

זאת בבירור בכל הזַאל. 

אח"כ הכריז הגבאי על זמן ההתוועדות, וכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא מביהכ"נ 
כשמעודד בידו הק' את השירה. 

בשעה 7:00 לערך ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהכ"נ – שהיתה מלאה מפה 
אל פה – להתוועדות, ונטל את ידיו הק' לסעודה. 

לכן(  מקודם  הוראה  ע"פ  )כנראה  הריל"ג  סימן  ההתוועדות  בתחילת  מיד 
לגבאי שיכריז שמי שעדיין לא נטל את ידיו – שייטול עכשיו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הטביל פרוסת חלה בדבש ובירך ואכל, ואח"כ הטביל 
אח"כ  בדבש.  ג"פ  נגע  פעם  בכל  בדבש,  כשהטביל  בדבש.  פרוסות  שתי  עוד 

הטביל פרוסת חלה נוספת במלח כשנוגע במלח ט' פעמים. 

אח"כ נטל עוד פרוסת חלה ונתנה לילד הקטן מילדי שַארף שיחיו, ואח"כ 
הורה לגבאי להכריז, והגבאי ר' יהושע שי' פינסון הכריז )שוב( שמי שעדיין לא 

נטל את ידיו יכול ליטול עד השעה 7:13 שאז הוא זמן השקיעה. 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א  ביין,  יוניק מילא את הכוס  ר' דובער שי'  המשב"ק 
בירך בופה"ג, שתה קצת וענה "לחיים" לקהל. 

ניגנו "זָאל שוין זיין די גאולה" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בחוזק, כשבאמצע 
החל לעודד בב' ידיו הק' יחד בעוז כמה פעמים. 

אח"כ פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה א' בה דיבר על המנהג להזכיר את 
שמות רבותינו נשיאינו בראש השנה. כן אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א אשר דבר 
ברור הוא שלאחרי כל העבודה של התקיעות והתפילות ביום א' וביום ב' דר"ה, 
נכתב ונחתם כבר כאו"א לאלתר בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה בכל 

הענינים. 

בהמשך התבטא ש"אילו זכינו" היינו נגאלים כבר אתמול באמירת הברכות 
של "תקע בשופר גדול לחרותינו", ורק מפני איזו סיבה שאינה ברורה וידועה 
כלל וכלל נמצאים עדיין בגלות. אח"כ דיבר על ההוראה מ"יומא אריכתא" של 
ראש השנה – שכל הגלות הארוכה אינה אלא "יומא אריכתא" אחד, אך ברור 
שהגאולה לא תתעכב ח"ו גם לא עוד רגע אחד. בין הדברים הזכיר בנוגע לדין 

שצריך להסתכל בפני התוקע בראיה פנימית. 

השיחה ארכה למעלה משעה – מהשעה 7:20 עד השעה 8:25, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א סיים באומרו: וזה נעשה הכנה קרובה לישיבה בסוכת עורו של לויתן 

תיכף ומיד ממש. 

לאחר השיחה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' י.כ. באומרו: "זָאגן די ניגונים 
פון ַאלע רביים מיט זייערע נעמען". 
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הלה הכריז "שלש תנועות – פון דעם בעש"ט, דעם מגיד און דער ַאלטער 
רבי", וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו )בקול רם ובהצביעו בידו לקהל(: "קיינער 
הָאט גָארניט געהערט!" ואח"כ חייך חיוך רחב. הנ"ל חזר שוב על הכרזתו בקול 
"זייט  וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו )בהצביעו בידו הק' הימנית(:  יותר,  רם 
מכריז ַאז די שווער הָאט ַאיינגעפירט ַאז מ'זָאל זָאגן די ניגונים פון ַאלע רביים 
און דערביי זָאגן זייערע נעמען!". אח"כ חייך חיוך רחב והמשיך: "נו, זייט מכריז, 

איר זייט דָאך דער חוזר!" וסיים: "איר זָאלט מכריז זיין". 

אח"כ פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לריל"ג ואמר לו בחיוך: "ער איז דָאך דער 
הכריז  והנ"ל  דָארטן!",  מכריז  "זייט  באומרו:  י.כ.  לר'  שוב  ופנה  ניין?"  חוזר, 
"דער פריערדיקער רבי הָאט ַאיינגעפירט מ'זָאל זינגען די ניגונים פון די רביים, 

די שלש תנועות פון בעש"ט וכו'". 

אתה"  "א-לי  הזקן;  ואדמו"ר  המגיד  הרב  לבעש"ט,  תנועות"  "שלש  ניגנו: 
לאדמו"ר הזקן; הקַאּפעליע לאדמו"ר האמצעי, "ימין ה'" לאדמו"ר הצמח צדק, 
"לכתחילה ַאריבער" לאדמו"ר מהר"ש, ניגון הכנה לאדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, 
"הבינוני" לאדמו"ר מהוריי"צ ו"אתה בחרתנו" לכ"ק אדמו"ר שליט"א. כל זה 

ארך כרבע שעה. 

בכל הניגונים היו פני כ"ק 
רציניות  שליט"א  אדמו"ר 
השולחן,  כלפי  ומוטות 
את  מרים  לפעם  כשמפעם 
ענה  אף  ולפעמים  הק'  ראשו 
מהניגונים  בכמה  "לחיים". 
אף הניד בראשו הק' בהתאם 
לתנועות הניגון. בניגון "אתה 
בחרתנו", הרים את ראשו הק' 
והחל לעודד בחוזק לכל עבר, 
ואח"כ עודד בב' ידיו הק' יחד 
בחוזק רב. באמצע עודד בידו 
ר' שלום  לעבר המשב"ק  הק' 

דובער שי' גַאנזבורג. 

כ"ק  הורה  ב'  בשיחה 
ללמוד  שליט"א  אדמו"ר 
אלו  בימים  הצריכות  הלכות 
על שינויים בתפילה ומנהגים 
צריך  שלזה  באומרו  וכו', 
כולל חב"ד"(  "לוח  )ע"ד  לוח 
המנהגים  כל  בו  שמלוקטים 
דיבר  בהמשך  וכו'.  וההלכות 

ברכה אחרונה
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שלימה   – ש'  ב';  ביום  השנה  דראש  א'  )היינו:  ז'  ש'  ב'   – זו  שנה  "סימן"  על 
בחודשים, שחשון וכסלו מלאים; ז' – שביעי של פסח בשבת, וספירת העומר 
הסימנים  כל  שיתפרשו  ואיחל  שבתמימות"(,  ד"תמימות  באופן  במילא  היא 

לטובה ולברכה. 

השעה  עד   8:45 מהשעה  שעה5,  חצי  ארכה  השיחה 
"בגאולה  במילים:  סיימה  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק   ,9:15

האמיתית והשלימה והנצחית, ותיכף ומיד ממש". 

כ"ק  שתה  ובינתיים  ה'",  "שובה  שרו  השיחה  אחרי 
אדמו"ר שליט"א מהיין וטעם מהחלה. המשב"ק ר' דובער 
שי' יוניק מילא כוס מים וכ"ק אדמו"ר שליט"א שפך מעט 

ואח"כ שתה כמה לגימות. 

אח"כ סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א בראשו לגבאי שיכריז, 
כ"ק אדמו"ר שליט"א  אודות הסדר שיהיה:  והלה הכריז 
יזמן ואח"כ תתקיים תפילת מעריב, כ"ק אדמו"ר שליט"א 

יבדיל ואח"כ יחלק לכאו"א מ"כוס של ברכה". 

המעלות"  ב"שיר  התחיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
כשבאמצע הורה לריל"ג להכריז: "מ'זָאל מכריז זיין ַאז מ'זָאל ניט פַארגעסן אין 
וכ"ק אדמו"ר  הריל"ג הכריז,  פון ראש השנה".  ענינים  די  בענטשן דערמָאנען 
זיך איצט געווַאשן", והלה  ווָאס הָאבן  "ניט די  שליט"א חייך ואמר לו בחיוך: 
הכריז, ושוב אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בחיוך כשמסמן בידו הק' שיכריז: 

"די ווָאס הָאבן זיך געווַאשן איצט, דַארפן ניט זָאגן". 

אח"כ נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידיו הק' ב"מים אחרונים" וזימן בקול 
רם. בין "רבותי" ל"יהי שם" הפסיק כ"ק אדמו"ר שליט"א לרגע, ואח"כ המשיך. 

אח"כ אמר "ברשות", הפסיק לרגע קט ממש והמשיך: "מרנן ורבנן ורבותי". 

את כל ה"יעלה ויבוא" אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בקול רם עד אחרי "ובנה 
ירושלים" )שלא כרגיל כלל(, וכן אמר בקול מהקטע "בכל מכל כל" עד "ואמרו 

אמן". 

לתפילת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נעמד   ,9:20 בשעה  המזון,  ברכת  בסיום 
מעריב. 

אחרי התפילה חיפש כ"ק אדמו"ר שליט"א במחזור את הבדלה, ופנה לריל"ג 
יוהכ"פ  של  התפילות  גם  שבו  אחר  מחזור  הגיש  הריל"ג  "הבדלה".  באומרו: 
ואת  הגדול,  סגר את המחזור שלו  וכ"ק אדמו"ר שליט"א  "הבדלה",  ובסיומו 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א פתוח למקום הבדלה(  הגיש  )שהריל"ג  הנ"ל  המחזור 
ומעליו  )סגור(  הגדול  מחזור   – שהוא  כמות  וניגש  המחזור  גבי  מעל  הניח 

5.  ע"פ א' היומנים ארכה השיחה 20 דקות. 

מר  החזן  הגיע  כאשר 
עם  שי'  צ'ַאצ'קעס 
אחיו והחל לנגן ניגונים 
התחיל   – ברוסית  
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לפתע לעודד בתנועות 
השמאלית,  בידו  עזות 
כשבידו הימנית ממשיך 

למזוג לעוברים.
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המחזור השני )פתוח( – לשולחן שעליו מבדיל. 

לפני שהחל בהבדלה, הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחוריו מימינו לראות אם 
הכסא מוכן, ואז קירב אליו מעט את הגביע והצלוחית והרים את הגביע כרגיל, 
ניגב מעט את קצות אצבעות יד שמאלו במפית והניחה בצד, סימן למלאות את 

הכוס, והחל בהבדלה. לפני "סברי מרנן" סימן שוב למלאות את הכוס. 

ברכה". החלוקה  "כוס של  בחלוקת  החל   ,9:35 הבדלה, בשעה  אחרי  מיד 
וטף  אנשים  להרבה  חיוכים  אדמו"ר שליט"א שפעו  כ"ק  ופני  בשמחה,  היתה 

באופן מיוחד. 

בתחילה  התמימים  קהל  שירת  את  עודד  לא  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  אף 
)ששרו כרגיל את ניגוני הקַאּפיטלַאך ועוד ניגונים שמחים(, הרי כאשר הגיע 
מ"אחד  )החל  ברוסית  ניגונים  לנגן  והחל  אחיו  עם  שי'  צ'ַאצ'קעס  מר  החזן 
בידו  כ"ק אדמו"ר שליט"א לפתע לעודד בתנועות עזות  – התחיל  יודע"(  מי 
ל"ארבע  הנ"ל  כשהגיע  לעוברים.  למזוג  ממשיך  הימנית  כשבידו  השמאלית, 
עשר מי יודע – ספרי רמב"ם", חייך כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך רחב כל הזמן עד 
שסיים את הניגון. גם בשאר הניגונים שניגן הנ"ל, עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בידו הק' בחוזק. 

לכו"כ מהעוברים שביקשו 
אדמו"ר  כ"ק  איחל  ברכה 
שליט"א: "בשורות טובות" או 
"ברכה והצלחה". כמו"כ אמר 
"לחיים"  מהעוברים:  לרבים 
ובשעה  ולברכה",  "לחיים  או 
לברך  החל  לערך  האחרונה 

כאו"א: "לשנה טובה". 

ירמיהו  ר'  לפרופסור 
לכוסו  שוב  מזג  ברנובר  שי' 

באומרו: "פַאר שמי"ר". 

ניימן  שי'  אלימלך  ר' 
שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  אמר 
שליט"א  מגור  שהאדמו"ר 
שמחות  בכמה  השתתף 
משפחתיות, ועל כ"ק אדמו"ר 
קורת  ניכרת  היתה  שליט"א 
"יאריך  ובירכו:  מרובה  רוח 

ימים על ממלכתו". 

שפירא  שי'  יצחק  לוי  לר' 
יוצא לאחרי כוס של ברכה
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מזג שוב באומרו: "פַאר די חזנות". 

"חירות  אמר:  שטערענבערג  שי'  נחום  מנחם  לר' 
אמיתי". 

"עבור  באומרו:  שוב  מזג  פריידין  שי'  יצחק  לוי  לר' 
אשתו". 

את  כ"ק אדמו"ר שליט"א לשתות  סימן  קטנה  לילדה 
היין. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מזג  קַאסטעל  שי'  כתריאל  לר' 
פעם נוספת באומרו שזהו לע"נ אביו. 

החלוקה הסתיימה בשעה 12:35. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
התיישב ושאל האם ישנו במחזור את ה"ברכה אחרונה", 
ור' מאיר שי' הַארליג סימן לדפי המשניות שהיו מונחים 
המזון  ברכת  לאחרי  )הנמצא  אחרונה"  ה"ברכה  במקום 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  דר"ה(,  מעריב  תפילת  שלאחרי 

בירך מתוך המחזור. 

מקודם,  הגיעו  שלא  אחדים  לעוד  וחילק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  קם  אח"כ 
ובסיימו, החל לנגן בקול רם את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל. טרם צאתו, 
וכיסה את הגביע בצלחת שהריב"ק הגיש  נעצר  לאחרי שהתחיל כבר ללכת, 
והחזיקם ביד ימינו, כשביד שמאלו מחזיק את המחזור, ועלה לחדרו כשמעודד 
את השירה בתנועות ראשו הק', וכן מעט בידו השמאלית )ביחד עם המחזור(. 

יום רביעי, ג' תשרי – צום גדלי', יהפך לשמחה 

10:00 לערך, כשבידו  כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה  נכנס  לתפילת שחרית 
הסידור ובתוכו הדפים המוגדלים של הסליחות. 

אחרי נפילת אפים התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לומר את הסליחות, הפעם 
מהפיוט "את ה' בהמצאו". 

ב"אבינו מלכנו" עודד בידו הק', וניגנו פ"א. 

התפילה הסתיימה בשעה 11:30 לערך, ובצאתו מביהכ"נ בירך כ"ק אדמו"ר 
שליט"א נוסעים כשמוסיף: "גמר חתימה טובה". 

אחרי התפילה נודע הסדר של חלוקת הלעקַאח מידו הק' של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, וזה לשון המודעה שתלו בערב יום זה על הכתלים של 770: 

בס"ד. יום ד' ג' תשרי, ה'תשנ"ב. 

הודעה חשובה 

מחר ביום ה', ד' תשרי, אחרי תפלת ערבית – יחלק כ"ק אדמו"ר שליט"א 

אותיות  היו  בשיחה 
על  נפלאים  וביטויים 
ואודות  היום  מעלת 
ר"ת  באומרו  השנה, 
שנת  "תהא  חדש: 
נפלאות בו". כמו"כ היו 
ביטויים נפלאים אודות 
משיח,  כשיבוא  הזמן 
גדולה  שמחה  שתהי' 
בית  שלמעלה משמחת 
ומשמחת  השואבה 
כסלו  י"ט  תורה, 

ופורים.
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לעקאח, ומבקשים שכל אלו )אנשים נשים וטף( שרוצים לקבל לעקאח לבוא אז 
ולא לדחות זאת לערב יוהכ"פ. 

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה 

מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בשעה 3:20 לערך נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהכ"נ לתפילת מנחה, ובידו 
הסידור ובתוכו דף ההפטרה. בדרכו עודד את שירת "זָאל שוין זיין די גאולה", 

אך בעלותו לבימה לא הסתובב ולא עודד. 

למפטיר  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  עלה  התורה  בקריאת 
)כרגיל  מיוחד  בהטעמה  קרא  ההפטרה  ואת  כרגיל, 

בתענית ציבור(. 

הברכה  בסיום  ההפטרה,  אמירת  שלאחרי  בברכות 
"משמח  סיים:  ה'"  "ברוך אתה  הראשונה, לאחרי שאמר 
שוב  נעצר  "בבניה",  המשיך:  שניות,  לכמה  נעצר  ציון", 
למשך זמן רב יותר )כעשרים שניות(, וחזר ואמר: "הא-ל 
הנאמן בכל דבריו" והמשיך בברכה השניה "רחם על ציון" 

כרגיל. 

אדמו"ר  כ"ק  הסתובב  כהנים,  בברכת  הש"ץ,  בחזרת 
שליט"א כרגיל. 

בתפילה נכח חתן ולא אמרו תחנון ו"אבינו מלכנו".  

באמצע קדיש בתרא ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א לסטנדר השני )שהוכן כבר 
מלפני התפילה(, ואחרי הכרזת הגבאי על זמן תפילת מעריב בשעה 7:40, פתח 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחת "דברי כיבושין" המיוחדת שארכה 37 וחצי דקות, 

מהשעה 3:52 עד השעה 4:30. 

בשיחה היו אותיות וביטויים נפלאים על מעלת היום ואודות השנה, באומרו 
הזמן  אודות  נפלאים  ביטויים  היו  כמו"כ  בו".  נפלאות  שנת  "תהא  חדש:  ר"ת 
כשיבוא משיח, שתהי' שמחה גדולה שלמעלה משמחת בית השואבה ומשמחת 

תורה, י"ט כסלו ופורים. 

ב-10 דקות האחרונות של השיחה עצם כ"ק אדמו"ר שליט"א את עיניו הק'. 
את השיחה סיים במילים: "וגדלי' בן אחיקם ונשיא דורנו בראשנו, תיכף ומיד 
און  ובהר הקודש  עיר הקודש  ירושלים  אין  דָארט  און  ממש בארצנו הקדושה 
אין בית המקדש און אין קדש הקדשים מיט דעם אבן שתיה, וכן יהי רצון תיכף 

ומיד ממש". 

שלוש  לכאו"א  וחילק  מהבימה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ירד  השיחה  בסיום 
שטרות של דולר לצדקה. בעת החלוקה נהרו והאירו פניו הק' של כ"ק אדמו"ר 

שליט"א, והרבה לחייך לרבים מהעוברים. 

ירד  השיחה  בסיום 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מהבימה וחילק לכאו"א 
שלוש שטרות של דולר 
החלוקה  בעת  לצדקה. 
פניו  והאירו  נהרו 
אדמו"ר  כ"ק  של  הק' 

שליט"א.
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וכיו"ב.  וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכם ב"שנת הצלחה"  כו"כ ביקשו ברכות 
שטרות  שלשה  עוד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נתן  גורארי'  שי'  זלמן  שניאור  לר' 

בשאלו: "דער איידים איז נָאך דָא?". 

כעבור כמה דקות, לאחרי שעברו כ-30 איש, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
אדמו"ר  וכ"ק  קָאטלַארסקי  שי'  יהודה  משה  לר'  קראו  ומיד  "קָאטלַארסקי", 
שליט"א נתן לו עוד שלשה שטרות באומרו לו שיתן הוא בעצמו איפה שהוא 

נמצא – לצדקה, ושתהי' לו אריכות ימים ושנים טובות. 

כשעבר פרופסור ר' ירמיהו שי' ברנובר, חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
כשעבר ר' שלום דובער הלוי שי' וולפא, חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן 
הביט לעברו במבט מיוחד. כשעבר ר' יקותיאל שי' רַאּפ, קרא לו כ"ק אדמו"ר 

שליט"א בחזרה ושאלו משהו פרטי. 

החלוקה ארכה זמן רב – 40 דקות; ל-20 דקות עברו האנשים ול-20 דקות 
עברו הנשים. 

סידורו שלשה שטרות  כ"ק אדמו"ר שליט"א לתוך  הכניס  בסיום החלוקה 
ויצא מביהכ"נ בשעה 5:11 כשמעודד בידו הק' את שירת ניגון ההקפות לרלוי"צ 

ז"ל בחוזק רב. 

מעריב,  לתפילת  הגדול  לביהכ"נ  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס   7:48 בשעה 
סעודת  "ועד  מטעם  הכינו  שם   – ביהכ"נ  בתחילת  לשמאלו  הביט  ובכניסתו 
שלמה בשעתו" אוכל לשבירת הצום אחרי התפילה. ניגנו "הושיעה את עמך" 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו הק', ובעלותו לבימה הסתובב כרגיל. 

הפטרה
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אחרי התפילה הכריז הגבאי ר' יהושע שי' פינסון אודות הסדר של חלוקת 
הלעקַאח מחר בלילה ואודות תפילת שחרית, ואח"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מביהכ"נ כשמעודד בידו הק' את השירה. בדרכו, טרם צאתו, הביט שוב לעבר 
ַא  געזונטערהייט,  "פָאר  נוסע:  בירך  הפתח  וליד  השולחן,  שעל  הנ"ל  האוכל 

חתימה וגמר חתימה טובה". 

בצאתו מהמעלית למעלה עודד פ"א והביט לעבר העומדים שם, ואח"כ נכנס 
לחדרו הק'. 

אחרי מעריב התקיימה ב-770 "סעודת שלמה בשעתו" לכל האורחים וכו' 
ע"י "ועד סעודת שלמה" בפיקודו של ר' יהודה הכהן שי' בלעסָאפסקי.
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 חודש תשרי חב"די
בראי העיתונות

בראי העיתונות
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 לע"נ הרה"ח הרה"ת ר' צבי הירש
 בן הרה"ח ר' בן ציון

נלב"ע ז"ך אלול תש"מ

 ומרת רבקה
 בת הרה"ח ר' צבי

נלב"ע כ"ט תמוז תשס"ב

שפריצער
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 לע"נ
 הרה"ח הרה"ת

 הרב יקותיאל מנחם ב"ר יבלחט"א שרגא
רַאפ

 משגיח ומשפיע בישיבת
תות"ל המרכזית - 770

 נלב"ע בטרם עת,
חג הגאולה י"ב תמוז ה'תשע"ה

  ו׳הקיצו ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם ובראשם 
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש
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לזכות
 התמימים שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם
להוצאת הקובץ, באופן ד"זה א־לי ואנוהו"

אברהם בן דבורה לאה

דוד בן רחל לאה

חיים הלל בן מינה

יוסף יצחק בן שולמית

יחימלך הכהן בן נחמה דינה

ישראל בן שמחה

מנחם מענדל גדלי' הכהן בן חנה אמה

מנחם מענדל בן חנה רחל

מנחם מענדל הכהן בן מלכה

מנחם מענדל בן תהלה

מרדכי בן דבורה לאה

שלום בן גאולה

שניאור זלמן בן חפציבה חנה

 שיזכו לגרום נחת רוח רב לאבינו מלכנו
 – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א –

 ויהא קובץ זה ה"מכה בפטיש"
 שיביא להתגלותו לעין כל

תיכף ומי"ד ממ"ש
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מוקדש
 לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח שליט"א
 יהי רצון שיראה הרבה נחת מבניו התמימים בפרט,

 משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל - בכלל

 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

 וישמיענו תורה חדשה מפיו

 בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש

•

 יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד
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